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W skrócie...
WYSTAWA Świdnicka Szopka Bożo-
narodzeniowa 2021
22.12-30.01.2022, godz. 10:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wystawę pokonkursową "Świdnicka Szopka
Bożonarodzeniowa 2021", którą będzie
można podziwiać od środy 22 grudnia. Na
wystawie zobaczą państwo wykonane za po-
mocą różnych technik plastycznych Szopki
Bożonarodzeniowe zawierające oprócz ele-
mentów religijnych także motywy świdnic-
kie.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica

WERNISAŻ WYSTAWY "Reklama nie
zrobi się sama"
17.12.2021, godz. 18:00
Na wystawie pokazano, jaką drogę odbywa
projekt reklamy od pomysłu do wykonania
gotowego produktu reklamowego. Mamy
nadzieję, że uda się nam przybliżyć Państwu
ten fascynujący proces powstania reklamy w
jej kilku odsłonach.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co się czubią, ale lubią -
regularnie przesiaduje na ławeczce w uro-
czym parku. I choć różni ich niemal wszy-
stko, to łączy wieloletnia przyjaźń.
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019.
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

SYLWESTROWA STRAUSS GALA
31.12.2021, godz. 20:00
120 minut wspaniałej szampańskiej zabawy
podczas Sylwestrowej Straussgali w wyko-
naniu znakomitych artystów z Wrocławia.
Wspaniała wiedeńska muzyka w połączeniu
z pięknymi głosami, elegancją, humorem i
temperamentem scenicznym solistów śpie-
waków oraz wirtuozowskie popisy Tria In-
strumentalnego.
Wstęp 100 zł; miejsce:sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW: "LA-
NY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022, godz. 18:00
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki! To przede wszystkim ko-
media, czyli ma bawić. A po drugie "przede
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Świdnica

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE 
DLA ŚWIDNICZAN

4,3 miliona złotych pozyskała Świdnica na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ulicy
Leśnej. To 80 % wartości inwestycji, a wszystko dzięki dobrze napisanemu wnioskowi.Szacowana
jest ona na ponad 5 mln zł, ale ostateczna wartość zależeć będzie od wyniku przetargu.

Przy ul. Leśnej wybudowany zostanie czterokondygnacyjny,wielorodzinny budynek. Powstanie
25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi.
Zaprojektowano również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 2465,40 m

2
.

Na realizację inwestycji miasto otrzymało wsparcie  finansowe w wysokości ponad 4 milionów
300 tysięcy złotych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego rządowego programu budownictwa komunalnego. 

- Cały czas naszą wielka bolączką jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej
dziedzinie m.in. budując budynek socjalny przy ul. Robotniczej, przebudowując budynki przy ul. 1
Maja i ul. Traugutta, modernizując pustostany, zwiększając tempo ich remontów, ale to wciąż jeszcze
za mało - mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Miasto w dalszym ciągu prowadzi aktywną politykę mieszkaniową. Budowane są z coraz większą
intensywnością mieszkania w systemie TBS - przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiegokończy się
budowa budynku z 45 lokalami. Kolejne 46 mieszkań wybudowanych zostanie przy ul. Księcia Bolka
II Świdnickiego.Trwają także remonty modernizacyjne pustostanów.

Na początku przyszłego roku ogłoszony zastanie przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy
budynku przy ul. Leśnej. Planuje się, żeprace potrwają do końca pierwszego kwartału 2023 roku.

Świdnica

WYSTAWA POKONKURSOWA 
"Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa 2021" 

Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na wystawę pokonkursową "Świdnicka Szopka Bożonaro-
dzeniowa 2021, którą będzie można podziwiać od środy 22 grudnia. Na wystawie zobaczą Państwo
wykonane za pomocą różnych technik plastycznych Szopki Bożonarodzeniowe zawierające oprócz
elementów religijnych także motywy świdnickie. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Kamiński - pracow-
nik Działu Historii Świdnicy.  Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 21.12.2021r. o godzinie 18:00,
a samą wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum do 30 stycznia 2022 r.

Na wystawę wstęp wolny. Zapraszamy.

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A

http://www.eldomik.pl


3www.expressem.eu

wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy się satyry na
otaczającą nas codzienną polską rzeczywi-
stość, to będzie jeszcze lepiej.
Wstęp 85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowa-
ną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona
natłokiem obowiązków decyduje się przy-
jąć zaproszenie do jury w amatorskim
przeglądzie teatralnym, który odbywa się
nad morzem.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
30 lat temu, na korytarzu akademika w Zie-
lonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się hi-
storia. Historia zespołu, który pozostał wier-
ny sobie i swojej muzycznej drodze, konse-
kwentnie krocząc z boku głównego nurtu. 
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

**********************************
Wybrane...

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co się czubią, ale lubią - regular-
nie przesiaduje na ławeczce w uroczym par-
ku. I choć różni ich niemal wszystko, to
łączy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda są źródłem przekomicz-
nych scen i zabawnych puent. Jeden to roz-
memłany księgowy, który na wszystko na-
rzeka, drugi - podstarzały lowelas kochający
życie. Obaj marzą, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, więc kiedy pewnego dnia
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Świdnica

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
17 grudnia o godz. 9.00 rozpocznie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni

rozpatrywać będą 14 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta
na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035.

MDK Świdnica

WARSZTATY MALOWANIA BOMBEK 
Tegoroczne warsztaty malowania bombek uważamy za udane. Powstały wspaniałe ozdoby choć

niestety dla mniejszej gromady. Zawisną na choince w witrynie Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek

39-40. Na wszystkich uczestników warsztatów czekają certyfikaty i pamiątkowe reniferki do ode-
brania w czwartek w tym samym miejscu o godzinie 16.30. Dziękujemy Świdnickim organizacjom
pozarządowym za gościnę.

foto: MDK Świdnica

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


MDK Świdnica

V BOŻONARODZENIOWY TURNIEJ SZACHOWY
W dniach 11-12 grudnia br. w Klubie Bolko w Świdnicy w ramach akcji Świdnicka Kolęda odbył

się V Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy. Zawody rozegrano w trzech grupach turniejowych, w
których zagrało łącznie 62 szachistów.

Grupa A grała tempem 60 minut + 30 sekund na dystansie pięciu rund. Turniej zdominowali
juniorzy! Zwyciężył Remigiusz Olejarczyk. Drugi był Oskar Perek, a trzeci Marek Lasok.

Klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych ukształtowała się następująco:
Dziewczęta do 14 lat:
1. Róża Gajec, UKS Gekon Nysa
Chłopcy do 14 lat:
1. Remigiusz Olejarczyk, KSz Miedź Legnica
2. Oskar Perek, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Jakub Trusewicz, KSz Jelonka Jelenia Góra
4. Hubert Jaworski, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
Dziewczęta do 18 lat:
1. Paulina Kowalczuk, KSz Miedź Legnica
Chłopcy do 18 lat:
1. Marek Lasok, KSz Miedź Legnica
2. Tymoteusz Bem, KS AZS Wratislavia
3. Oskar Brzezicki, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
Seniorzy:
1. Jan Kaszyński, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Dawid Gołębczyk, Strzegom
3. Jan Woźny, KSz MIKAMA Świdnica
4. Michał Bieszczad, GLKS Goniec Żarów
5. Piotr Drzymulski, Świebodzice
6. Mirosław Cygan, GLKS Goniec Żarów
Remigiusz Olejarczyk i Oskar Perek wypełnili
normy na I kategorię szachową! W przypadku
Oskara była to ostatnia potrzebna norma i wkrót-
ce będzie miał nadaną wyższą kategorię!

W Grupie B, przeznaczonej dla juniorów do
12 lat, grano tempem 30 minut + 30 sekund na
dystansie siedmiu rund. Poniżej wyniki w poszczególnych klasyfikacjach:
Dziewczęta do 10 lat:
1. Natalia Karaś, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Julia Klima, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Lena Płoczyniak, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
4. Emilia Ćwirko, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Chłopcy do 10 lat:
1. Remigiusz Trusewicz, KSz Jelonka Jelenia
Góra
2. Franciszek Serwach, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
3. Fryderyk Miedziński, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
4. Kornel Waligóra, KSz GAMBIT MDK Świdnica
5. Jan Kasendra, GLKS Goniec Żarów
6. Łukasz Wiśniewski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
7. Sławomir Bancarewicz, KSz GAMBIT MDK Świdnica
8. Kacper Synowski, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
9. Jan Hendzel, SP Jaworzyna Śląska
10. Oskar Omański, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
11. Miłosz Migas, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Dziewczęta do 12 lat:
1. Gabriella Gołębczyk, GLKS Goniec Żarów
2. Aleksandra Przychocka, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
Chłopcy do 12 lat:
1. Igor Śliwowski, KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca
2. Jakub Bukowski, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
3. Tomasz Mazurek, KSz GAMBIT MDK Świdnica

na ławeczkę przysiada się Adrienne, w face-
tów wstępuje nowy duch. Adrienne tryska
energią i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zo-
stanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosną opowieścią o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdziękiem wybitni aktorzy.
Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwe-
ster Maciejewski / Harold / i Wojciech Wy-
socki / Alfred

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019:
Adrian Holecki - "Młodość" idzie po swoje
Róża Krawczyk - Spacer po lesie "Młodo-
ści"
15 października 2021 r. ukazała się nowa
płyta Ralpha Kaminskiego zatytułowana
"KORA". Ralph sięgnął po ponadczasową
twórczość Kory i grupy Maanam, przepusz-
czając ją przez filtr intymności. Utwory zy-
skały nie tylko nowe aranżacje, ale także
dzięki swoistej dekonstrukcji dokonanej
przez artystę, udało się z nich wydobyć nowe
tropy i znaczenia. Na krążku znajdziemy
zarówno ponadczasowe przeboje, jak choć-
by "Wyjątkowo zimny maj" czy "Po prostu
bądź", jak i piosenki mniej znane. Zdecydo-
wanie nie jest to typowy cover album.
Ralph o płycie: "Od dawna moim marze-
niem było zmierzenie się z piosenkami ze-
społu Maanam i tym samym uczczenie pa-
mięci oraz oddanie hołdu Korze. To pier-
wszy projekt, w którym sięgam po repertuar
innego artysty. Piosenki Kory są mi ogrom-
nie bliskie - album "Róża" był pierwszym,
którego słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na
dywanie i odtwarzając w kółko kasetę. "KO-
RA" to opowieść o tęsknocie i głodzie miło-
ści. Wybrane utwory odzwierciedlają na-
stroje dzisiejszych czasów."
Główną inspiracją powstania albumu był
koncert-spektakl "KORA", który Ralph za-
prezentował na tegorocznym Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
W pracy przy aranżacjach oraz podczas na-
grań w studio, towarzyszyli Ralphowi zna-
komici muzycy: Bartek Wąsik (fortepian,
wokale), Michał Pepol (wiolonczela, woka-
le), Wawrzyniec Topa (bas, skrzypce, woka-
le), Paweł Izdebski (gitara, wokale) Wiktoria
Bialic (perkusja, wokale). Nagrania zostały
zrealizowane na tzw. setkę, dzięki czemu
udało się zachować koncertową energię.
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4. Olaf Płoczyniak, KSz GAMBIT MDK Świdnica
5. Samuel Jacek, KSz GAMBIT MDK Świdnica
6. Jan Mazurek, KSz GAMBIT MDK Świdnica
7. Dominik Pazdur, KSz GAMBIT MDK Świdnica
8. Maciej Cisek, KSz GAMBIT MDK Świdnica
9. Julian Grzyb, KSz GAMBIT MDK Świdnica
10. Gracjan Chachoń, KSz GAMBIT MDK Świdnica
W Grupie C grali najmłodsi uczestnicy (do 8 lat). Rozegrali 7 rund tempem 30 minut na

zawodnika. Poniżej wyniki poszczególnych kategorii wiekowych.
Dziewczęta do 6 lat:

1. Zofia Szachniewicz, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Chłopcy do 6 lat:
1. Aleksander Tomczyk, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Kamil Walczak, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Ignacy Bojnowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Dziewczęta do 8 lat:
1. Jagoda Banasik, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Oliwia Perek, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Joanna Sawko, KSz GAMBIT MDK Świdnica

Chłopcy do 8 lat:
1. Florian Omański, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Norbert Modłkowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Filip Stasiak, KSz GAMBIT MDK Świdnica
4. Jan Bojnowski, Świdnica
5. Krzysztof Ziarnowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
6. Kaidi Wu, KSz GAMBIT MDK Świdnica
7. Radosław Bancarewicz, KSz GAMBIT MDK Świdnica
8. Bartosz Drozdowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
9. Marek Mżyk, KSz GAMBIT MDK Świdnica
10. Franciszek Stolarczyk, KSz GAMBIT MDK Świdnica
11. Mirosław Bancarewicz, Świdnica
12. Jan Perzyna, KSz GAMBIT MDK Świdnica
13. Szymon Jurkowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Świdnica w ramach akcji Świdni-

cka Kolęda. Głównymi organizatorami turnieju byli Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz
Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica. Sędziowali Marcin Korzekwa oraz
Wojciech Kowalczuk. Przez cały turniej pomagał im Marek Śliwowski (reprezentujący Stowarzy-
szenie). W przygotowaniu turnieju pomagali Bartosz Jaśkiewicz (dział imprez MDK Świdnica), Anna
Jezierska i Marcin Kruk (Stowarzyszenie) oraz Maksymilian Jezierski i Wiktor Kruk (w ramach
wolontariatu).

foto: M. Korzekwa/MDK Świdnica

MBP Świdnica

ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ Z GRAMI RPG
Gry RPG (Role Playing Game) są towarzyskimi grami fabularnymi opartymi na narracji, w

których gracz lub grupa graczy wciela się w role stworzonych przez siebie postaci. Cała rozgrywka

SONORI ENSEMBLE: KONCERT
KARNAWAŁOWY
09.01.2022, godz. 18:00
Wstęp: 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźną, surową północ Europy, odmalo-
waną w skandynawskiej muzyce scenicz-
nej Edvarda Griega i tradycyjnej fińskiej
"Polki Ewy"!. Wprost z północy przenie-
siemy Państwa na gorące, żywiołowe, pul-
sujące tanecznymi rytmami południe Eu-
ropy. Złote lata włoskiego bel canta przy-
pomną komediowe, żartobliwe sceny z
oper Gioacchino Rossiniego ("Kopciu-
szek"), zaś nieposkromiony hiszpański
charakter zagości w scenach z opery "Car-
men" Georgesa Bizeta. Drugą część kon-
certu wypełni konfrontacja nasyconej
uczuciowością muzyki rosyjskiej z prze-
bojowym amerykańskim, rewiowym
show prosto z Broadwayu. Usłyszą Pań-
stwo sceny zbiorowe z oper Aleksandra
Borodina ("Tańce połowieckie" z opery
"Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskiego (sce-
na na balu z opery "Eugeniusz Oniegin") i
Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery
"Aleko"), a na finał standardy jazzowe
Georgea Gershwina oraz ulubione przebo-
je amerykańskie.
Ten wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w
towarzystwie sześciu śpiewaków opero-
wych, znakomitych solistów z Pragi, Krako-
wa i Wrocławia. Serdecznie zapraszamy w
tę niepowtarzalną muzyczną podróż na czte-
ry strony świata! Program pochodzi z debiu-
tanckiej płyty zespołu!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim kon-
cie około 500 koncertów w salach koncerto-
wych, teatrach i innych instytucjach kultury
Polsce i za granicą (Austria, Niemcy, Wło-

ciąg dalszy na str. 8
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toczy się w wyobraźni, a celem gry jest odegranie
scenariusza zaplanowanego przez Mistrza Gry.
Jest on osobą prowadzącą rozgrywkę, odgrywa
rolę autora scenariusza, reżysera, narratora i za-
zwyczaj aktora ról postaci drugoplanowych. Na-
tomiast gracze jako bohaterowie główni nie zna-
jąc scenariusza muszą odgrywać swoje postacie
na zasadzie improwizacji, reagują na sytuacje
przedstawioną przez Mistrza Gry i podejmują
swobodne decyzje adekwatne do sytuacji i zasad.

Gry RPG są świetnym urozmaiceniem spot-
kań ze znajomymi i dobrym sposobem na pobu-
dzenie własnej kreatywności.

Gry fabularne łączą pokolenia. Przy jednym
stole spotkać się mogą, bardzo dojrzali i doświad-
czeni gracze, a także młodzi ludzie, którzy dopie-
ro zaczynają bawić się w ten rodzaj gier.

Zazwyczaj tworzą oni zgraną drużynę bez
międzypokoleniowych barier.

Różnica wieku zaciera się w czasie gry, a
wejście w ten świat dla młodszych jest łatwe, bo
nie tworzą się żadne sztuczne podziały wiekowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.gryfabularne.pl/
Dostępne do wypożyczenia są:

◆ Gra RPG Zew Cthulhu: Zestaw startowy - Black Monk
◆ Gra RPG Tajemnice Pętli - Zestaw Startowy - Black Monk
◆ Gra RPG Tajemnice Pętli (edycja Polska) - Black Monk
◆ Gra RPG Słowianie: Mitologiczna gra fabularna - edycja 1.5 - Hengal
◆ Gra RPG Miasto Mgły - Zestaw Startowy - Black Monk
◆ Gra RPG Obcy Gra Fabularna - Zestaw Startowy - GALAKTA
◆ Gra RPG Obcy: Gra Fabularna - GALAKTA
◆ Gra RPG Cyberpunk Red : Gra fabularna - Black Monk

***
JAK ZACZĄĆ GRAĆ W GRY FABULARNE?

Potrzebujesz grupy znajomych, którzy zgadzają się na wspólną grę w wybranej konwencji i na
wybranych zasadach. Istnieje ogromny wybór podręczników do gry opisujące przeróżne konwencję
i zasady.  Z grupy wybierzcie jedną osobę, która stworzy scenariusza (nazywany jest Mistrzem Gry).
Reszta grających tworzy postacie.

CO TO ZNACZY BYĆ GRACZEM?
Po wybraniu konwencji (np western) oraz zasad możecie przystąpić do tworzenia swoich postaci

zgodnie z tymi zasadami. W przypadku tej konwencji prawdopodobnie tworzone będą postacie
pasujące do dzikiego zachodu. Opis postaci często zawiera jej historię oraz szczegóły wyglądu,
sposobu bycia a nawet wysławiania się. Wszystko to zapisuje się na karcie postaci wraz ze
statystykami charakteryzującymi parametry fizyczne postaci (np: jej siłę, zręczność, umiejętności
jakie posiada). Te dane wyrażone są w postaci liczby. Korzysta się z nich podczas gry.

CO TO ZNACZY BYĆ MISTRZEM GRY?
Tymczasem Mistrz Gry przygotowuje scenariusz tak aby pasował do wybranej konwencji. Jeśli

jest to western to raczej nie powinni się pojawić kosmici lub smok a raczej bandyci, zagdaka napadu
na pociąg albo dama w potrzebie. Mistrz gry wymyśla pewną sytuację w określonym miejscu oraz
postacie zaangażowane w tą sytuację. W oparciu o sytuacje tworzy splot wydarzeń w jakie zostaną
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chy, Słowacja). Do ważniejszych osiągnięć
należą: występy z Orkiestrą Filharmonii Zie-
lonogórskiej, trzykrotny występ podczas
Nowosolskiej Jesieni Artystycznej, gdzie ar-
tyści koncertowali m.in. obok Grupy Mo-
Carta oraz orkiestry Arte dei Suonatori, kon-
cert w ramach prestiżowego cyklu "Wieczo-
ry u Attavantich" w Jarosławiu, spektakl
"Mozartiada" podczas festiwalu Drama Te-
atralna w Tarnobrzegu.
Więcej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną
aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natło-
kiem obowiązków decyduje się przyjąć za-
proszenie do jury w amatorskim przeglądzie
teatralnym, który odbywa się nad morzem.
40-letni przystojny architekt, Paweł, zapra-
sza Joannę na kolację do domu, podczas
której mają omówić szczegóły uczestnictwa
w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem
pięknej willi z widokiem na morze, oraz
gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia
się diametralnie, kiedy Joanna zamierza
wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralne-
go. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodzi-
ny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo
uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że
festiwal i uczestnictwo w jury były podstę-
pem i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie
zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Za-
czyna się bać w chwili, kiedy orientuje się,
że w całym domu nie ma klamek
Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakujący sposób pokazuje relacje mię-
dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)
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wplątane postaci graczy. Musi doskonale znać postacie graczy i spróbować przewidzieć co mogą zrobić podczas gry. Mistrz gry nigdy nie planuje takiego
scenariusza na sztywno, nie jest to scenariusz filmowy gdzie aktorzy czytają swoją rolę. Mistrz gry przygotowuje jedynie tło fabularne w ramach którego
są opisane miejsca, wydarzenia oraz postacie. Całość zapisuje w notatkach które przydają się podczas sesji.

CO TO JEST TA SESJA?
Sesja jest miejscem w którym zaczyna się faktyczna zabawa. Sesja to spotkanie wszystkich uczestników w jednym miejscu. Trwa zwykle kilka

godzin w czasie których Mistrz Gry opisuje przygotowane wcześniej miejsca i wydarzenia a gracze opisują jak reaguje ich postać na to co przedstawia
MG.

Mistrz gry opisuje gdzie znajdują się postacie, jak wygląda okolica lub pomieszczenie, jakie otaczają ich przedmioty. Wszystko za pomocą słów.
Realizując przygotowany scenariusz opisuje pierwsze wydarzenia. Może pojawia się jakiś człowiek i coś mówi do postaci? Wtedy MG mówi graczom
co mówi wcześniej opisana postać. Może coś się dzieje niedaleko graczy, ktoś ucieka albo doszło do walki? Wtedy MG opisuje jak wygląda to wydarzenie
z perspektywy graczy. Wszystko co opisuje MG dotyczy świata, które otacza postacie graczy. MG nie ma prawa opisywać co robią same postaci. To
zadanie należy do graczy!

CO ROBI GRACZ NA SESJI?
W chwili kiedy MG opisze otoczenie postaci oraz wydarzenie w którym postacie mogą wejść w interakcje, do gry wkraczają gracze i ich postacie.

Gracze mówią co robi ich bohater. Jeśli podeszła do nich postać i gracze usłyszeli jak MG mówi do nich udając głos tej postaci prosząc ich o pomoc.
Gracze mogą zareagować i to w zupełności od nich zależy co zrobią ich postacie. Mogą zadeklarować, że udają się w inne miejsce, albo, że angażują się
w walkę, albo, że odpowiadają coś innej osobie i wtedy mówią to co mówi ich postać. Możliwości są nieograniczone.

CO ROBI MISTRZ GRY NA SESJI?
Mistrz Gry ma za zadanie śledzić deklaracje graczy i opisywać świat, miejsca, wydarzenia i zachowania innych postaci zgodnie z konwencją, logiką,

fabułą i torem wyznaczanym przez graczy. Jeśli gracz zada pytanie postaci odgrywanej przez mistrza gry to MG odpowiada, jeśli gracze pójdą do innego
miejsca (innego pokoju) to Mistrz Gry opisuje ten pokój. Jeśli postacie graczy wdadzą się w bójkę to Mistrz Gry opisuje jej przebieg.

CO JESZCZE SIĘ DZIEJE PODCZAS GRY?
Jak każda inna gra i ta ma zasady dzięki czemu dostarcza ona większego wyzwania i wrażeń. Kluczowym elementem w tym aspekcie będą testy.

Jeśli Mistrz Gry opisał graczom przeszkodę w postaci stromego klifu, którys z graczy mógłby zadeklarował że podejmuje próbę wspinania się na ten
klif. W tym momencie wykonuje się test w którym bierze się pod uwagę kilka rzeczy:
◆ jak bardzo trudna będzie to wspinaczka określana przez MG na podstawie zrobionego opisu
◆ jak dobrze potrafi się wspinać postać - wyrażona w postaci liczby na karcie postaci
◆ element losowy - tworzony przez rzut kością do gry

Różne zasady w różny sposób kładą nacisk na te elementy ale efekt jest zawsze ten sam. W zależności od tego jak została przygotowana postać oraz
od szczęścia gracza zależy czy jego postaci uda się wspiąć na ten klif.

CZY TO JUŻ WSZYSTKO CO MUSZĘ WIEDZIEĆ?
Przygoda i prawdziwa zabawa jest w chwili kiedy postacie stworzone przez graczy spotykają się i współegzystują ze scenariuszem stworzonym

przez Mistrza Gry. Oba elementy - postacie i scenariusz - uzupełniają się i pasować do siebie jak postać powieści do świata książki. Jak główny bohater
filmu musi pasować do scenariusza filmu. To wspólny wysiłek graczy i Mistrza Gry sprawia, że gra w gry fabularne daje tyle satysfakcji.

ciąg dalszy na str. 11
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OSiR Świdnica

NOWE OBOSTRZENIA W OBIEKTACH SPORTOWYCH OD 15 GRUDNIA
W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 grudnia zmienią się limity obłożenia na pływalniach i w obiektach sportowych.
Nowy limit to 30 procent obłożenia. I tak z lodowiska przy ul. Śląskiej będzie mogło jednorazowo korzystać 75 osób, a z pływalni przy ulicy Równej

15 osób. Z kolei wydarzenia sportowe na otwartym powietrzu mogą odbywać się w liczbie do 250 osób .
 Limity nie dotyczą osób zaszczepionych, ale warunkiem jest okazanie aktualnego certyfikatu szczepień. Jednocześnie przypominamy o wciąż

obowiązującym nakazie zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych
foto: OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

PLAN SPARINGÓW SENIORÓW
Osiem gier kontrolnych w trakcie zimowego okresu przygotowawczego rozegrają seniorzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Plan sparingów

atrakcyjny - zagramy głównie z drużynami z którymi w ostatnim czasie, czy w ogóle nie mieliśmy przyjemności jeszcze rywalizować. 
Tym razem w planie są jedynie mecze kontrolne z drużynami z seniorskiej III i IV ligi, jak również Ligi Centralnej Juniorów. Inauguracyjny pojedynek

sparingowy odbędzie się 22 stycznia w Jeleniej Górze, gdzie zmierzymy się z miejscowymi Karkonoszami . Na tydzień przed startem ligi podejmiemy
na swoim terenie z kolei rezerwy pierwszoligowego Chrobrego Głogów. 

Plan sparingów IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
22.01 (sobota):  

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)  
29.01 (sobota): 

Śląsk Wrocław CLJ U-18 - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)  
2.02 (środa): 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Granit Roztoka (dom)  
5.02 (sobota): 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Słowianin Wolibórz (dom)  
12.02 (sobota): 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina Gubin (dom)  
19.02 (sobota): 

MFK Trutnov - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)  
26.02 (sobota): 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS Starowice Dolne (dom)  
5.03 (sobota): 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chrobry II Głogów (dom)  
12.03 (sobota): 

Start rundy wiosennej!
info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

ROCZNIK 2014 ZNAKOMICIE POWALCZYŁ PODCZAS TURNIEJU W ŚWIDNICY
Dziewięć zespołów z rocznika  2014 wystar-

towało w turnieju piłkarskim organizowanym
przez Akademię  Piłkarską 13 Świdnica. Sporto-
we zmagania odbyły się w sobotę, 11 grudnia  na
terenie świdnickiej hali widowiskowo-sportowej
im. Haliny  Aszkiełowicz-Wojno. Na starcie nie
zabrakło oczywiście IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica dowodzonej tego dnia przez trenera
Szymona Goździejewskiego. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku
Piłki Nożnej, w trakcie turnieju  nie były zapisy-
wane wyniki oraz nie było prowadzonej klasyfi-
kacji  końcowej. Drużyny rywalizowały syste-
mem każdy z każdym na dwóch  specjalnie przy-
gotowanych, równoległych boiskach. Grano po
trzech  zawodników w polu + bramkarz. W za-
wodach oprócz dwóch zespołów  gospodarzy -
Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica, wzięli udział
piłkarze:  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica,
Gryfa Świdnica, Silesii Żarów, Forzy  Wrocław,
Pogoni Pieszyce, Akademii Piłkarskiej Dzierżo-
niów i Lechii  Dzierżoniów. Na koniec imprezy na dzielnych zawodników czekały  pamiątkowe medale, dyplomy i puchary dla wszystkich
uczestniczących w  turnieju ekip.

Biało-zieloni spisali się znakomicie, strzelając mnóstwo goli i nieoficjalnie notując siedem wygranych i jedną porażkę.
info, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
03.12.2021r. godz. 2.00 

Funkcjonariusze patrolu interwencyjnego Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymali zgłoszenie od kierowcy jadącego z Dzierżoniowa do
Świdnicy. Mężczyzna twierdził, że na tej trasie zauważył dziecko idące poboczem bez odblasków. Zgłaszający podał dokładny rysopis
dziewczynki. W związku z faktem, iż straż miejska nie może podejmować interwencji poza granicami miasta, sprawę przekazano Policji.
Skierowany w ten rejon patrol szybko zlokalizował wskazane "dziecko, które okazało się dorosłą kobietą niskiego wzrostu. Pozostała jednak
do wyjaśnienia sprawa braku odblasku.

ciąg dalszy na str. 15
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03.12.2021r. godz. 17.45
 Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który na poczekalni PKP
Świdnica Miasto pił alkohol i palił papierosa. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ukarali mandatem karnym podróżnego i wyjaśnili mu jakich
zasad musi przestrzegać przebywając na poczekalni dworca.

04.12.2021r. godz. 17.26 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w rejonie budynku nr 18 przy
ulicy Wrocławskiej. Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził zgłoszenie. Z mężczyzną nie można było nawiązać logicznego kontaktu. Po
badaniu lekarskim trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań celem wytrzeźwienia. W dniu następnych za swoje zachowanie został ukarany mandatem
karnym.

09.12.2021r. godz. 12.00
 Z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie o pożarze jednej z kamienic w Rynku. Skierowany na miejsce patrol zabezpieczał
miejsce zdarzenia. Ustalono, iż nie doszło do pożaru budynku, lecz w kominie zapaliły się sadze.

09.12.2021r. godz. 16.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące rannej sowy leżącej przy ulicy Waryńskiego. Zgłaszający twierdził, że ptak
mógł zderzyć się z pojazdem.  Skierowany na miejsce patrol stwierdził, że nie jest to sowa lecz jastrząb. Na miejsce wezwano pracowników schroniska
dla zwierząt. Ptak trafił pod opiekę weterynarza.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

OGÓLNOPOLSKI
SUKCES I ZŁOTY

MEDAL DLA 
KAROLINY MAZUREK
Ogromną przyjemność sprawia nam, kiedy

możemy podzielić się z Państwem sukcesami
naszych mieszkańców. 5 grudnia w hali KJK
Szary Michałowice odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Polski w Ujeżdżeniu. Z wielką radością
informujemy, że najlepsza w konkursie jak i w
klasyfikacji końcowej Seniorów okazała się Ka-
rolina Mazurek - mieszkanka gminy Świdnica!

Karolina Mazurek startowała w programie
dowolnym z muzyką na wyhodowanym w Pol-
sce wałachu LIDER, jako jedna z szesnastu par

ciąg dalszy na str. 16
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w konkursie. W klasyfikacji ogólnej złoty medal zdobyła uzyskując łączny wynik 212,026%.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Gmina Świdnica

ZDOBYTĄ WIEDZĘ PRZEKULI W CZYN PROMUJĄC BEZPIECZEŃSTWO

Przedszkolaki z "Bajkowej Dolinki w Pszennie wraz z gronem pedagogicznym w niecodzienny sposób podziękowały policjantom z Posterunku
Policji w Słotwinie za zajęcia edukacyjne. Wielokrotnie to funkcjonariusze przekazywali odblaski pieszym, rowerzystom i przedszkolakom zachęcając

do ich noszenia. Tym razem to właśnie przed-
szkolaki z Bajkowej Dolinki wykorzystując zdo-
bytą wiedzę postanowiły wykonać zawieszki dla
kierowców, które mają promować bezpieczeń-
stwo.

Pani Sylwia Hamuda z Przedszkola "Bajko-
wa Dolinka" w Pszennie przekazała na ręce Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Świdnicy po-
dziękowania dla dzielnicowych z Posterunku Po-
licji w Słotwinie za organizację zajęć edukacyj-
nych z przedszkolakami.

Mali słuchacze w trakcie zabaw z policjan-
tami dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają
na nich w drodze z domu do przedszkola , na
co zwracać wówczas uwagę i czego unikać.
Policjanci przypomnieli podstawowe zasady
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
oraz wyjaśnili jak należy zachowywać się w
przypadku kontaktów z osobami obcymi. Naj-
młodsi dowiedzieli się także na czym polega
służba dzielnicowego i w jakich sprawach
można zwracać się do z prośbą o pomoc do
Policjanta.

Miłe słowa, które dzielnicowi usłyszeli ko-
lejny raz to jednak nie wszystko. Maluchy
postanowiły również w niecodzienny sposób
podziękować policjantom, przekazując przy-
gotowane własnoręcznie zawieszki dla kie-
rowców, które mają promować bezpieczeń-
stwo. W ten sposób najmłodsi wraz z panią
Justyną Dudą - pomysłodawczynią akcji pro-
mującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
chciały wesprzeć funkcjonariuszy w ich w
służbie. Maluszki rysowały, wyklejały najle-
piej jak potrafiły. Efekt jest naprawdę wzrusza-
jący.

Słowa uznania i gratulacji popłynęły już do
najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica
m.in. od Komendanta Powiatowego w Świdnicy
Andrzeja Dobiesa oraz dzielnicowych: Marty
Balewicz, Adama Kłyszejko oraz Rafała Jarosza,
a także od kierownika posterunku Tomasza Zde-
ba. Jak sami podkreślali taka forma podziękowa-
nia to ogromne wsparcie w naszej codziennej
służbie.

www.expressem.eu
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Gmina Świdnica

GMINA DOPŁACIŁA MIESZKAŃCOM DO WYMIANY  KOPCIUCHÓW
Środki finansowe  przyznane w ramach do-

tacji na wymianę tzw. "kopciuchów są już na
kontach mieszkańców gminy Świdnica. Łącznie
to ponad 450 tys. zł. Następne wnioski czekają
na ocenę i realizację płatności. Dofinansowanie
do wymiany starych pieców to kolejny krok sa-
morządu gminy Świdnica w walce ze smogiem,
po termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej (szkół i świetlic).

Warunkiem w gminnym programie dotują-
cym wymianę systemów starego typu wykorzy-
stujących paliwo stałe był zakup proekologicz-
nego kotła grzewczego. Z dotacji w kwocie do
50 procent kosztów przedsięwzięcia - nie więcej
jednak niż 7 tysięcy złotych brutto - w tym roku
skorzystało 68 wnioskodawców.

To pomoc, która z pewnością przyczyni się
do podniesienia jakości naszego powietrza. Pro-
gram gminny nie jest skomplikowany i nie ma
kryteriów dochodowych. Będziemy go konty-
nuować w 2022 r. zabezpieczając w budżecie
gminy na ten cel kwotę pół mln zł. - podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Gmina Świdnica

PRZEPIS NA SPRAWDZONĄ MARYNATĘ POLECAJĄ PRZED ŚWIĘTAMI
GOSPODYNIE Z KGW LUTOMIA DOLNA

Gospodynie z KGW Lutomia Dolna słyną z pracowitości i pomysłowości. Są współautorkami jednego z wielu questów - czyli edukacyjnej gry terenowej
pn. Szlak lutomskich smaków. Dziś pragną podzielić się przepisem na dobrą i sprawdzoną marynatę, którą stosują do szynek i wielu innych mięs. Oprócz
marynaty sekret ich smacznych wędlin tkwi zapewne w procesie wędzenia, bowiem u jednej z gospodyń działa jeszcze poniemiecka wędzarnia.

Przepis:
10 l wody, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz czosnek wg uznania. Zalewę zagotować i odstawić do ostudzenia. Jak będzie zimna

dodać jedno surowe jajko w skorupce, 200 gram soli peklowej. Delikatnie mieszamy aby nie rozbić jajka i dodajemy zwykłą sól do momentu aż jajko
wypłynie na wierzch. Do tak przygotowanej zalewy wstawiamy mięso i odstawiamy w chłodne miejsce na 10 dni. Drób marynujemy tylko przez 3 dni.
Wędzimy drzewem bukowym, czereśnią i olchą. Po uwędzeniu szynki, boczki i schaby wkładamy do wrzątku i pozostawiamy aż woda wystygnie.
Następnie wyciągamy mięso. Smacznego!

Gmina Świdnica

W KLUBIE ABC SENIORA ŁĄCZĄ
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Obok przygotowywania wigilijnych potraw i pieczenia ciast, dekorowanie to jedna z najważniej-
szych świątecznych tradycji. Doskonale wiedzą o tym seniorzy zrzeszeni wokół Klubu ABC Seniora
w Bystrzycy Dolnej. Seniorki szykowały farsz do pierogów i uszek oraz z ogromną kreatywnością
wymyślały stroiki na stół wigilijny.

Zimowa aura nie sprzyja długim spacerom, chłodne dni są zatem idealną okazją, aby w Klubie
ABC Seniora wspólnie usiąść i stworzyć oryginalne bożonarodzeniowe kompozycje, wymienić się
sprawdzonymi recepturami na pyszne wigilijne potrawy i doskonale spędzić wolny czas.

www.expressem.eu
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Gmina Świdnica

GDY ZA OKNEM PADA ŚNIEG WARTO WYBRAĆ SIĘ DO SAUNY W CENTRUM
SPORTOWO-REKREACYJNYM W WITOSZOWIE DOLNYM

Kąpiele w saunie można stosować przez cały rok. Wzmacniają odporność organizmu, zmniejszając tym samym częstotliwość zapadania na
przeziębienia i infekcje sezonowe. Serdecznie zapraszamy szczególnie teraz, kiedy na dworze chłód, słota lub śnieg do skorzystania z oferty Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym, gdzie do dyspozycji jest sauna fińska, sauna parowa, sauna infrared i tężnia solankowa, w której przy
dźwiękach spływającej wody odpoczniemy na wygodnych leżakach.

Link do materiału video: https://youtu.be/VgfqdGWMNRc

Gmina Świdnica

W GRUDNIU FIT-MIX I FAT BURNING 
CO CZWARTEK W ŚWIETLICY W PSZENNIE

Od grudnia Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza na regularne zajęcia ruchowe zarówno dla dzieci jak i dorosłych . W każdy czwartek
w świetlicy w Pszennie o godz. 16.30 prowadzone są zajęcia FIT-MIX dla najmłodszych, a od godz. 17.30 swój trening FAT BURNING rozpoczynają
dorośli.

FIT-MIX co to takiego?
Celem ćwiczeń jest rozwój cech motorycznych u dzieci i młodzieży, co przekłada się na ogólną sprawność fizyczną. Trening przyczynia się do

poprawy zwinności, gibkości, szybkości, równowagi oraz wytrzymałości.
Na czym polega trening fat burning?
Fat burning aktywizuje przede wszystkim dolne partie ciała, czyli brzuch, pośladki oraz uda, ale systematycznie wykonywany wpłynie pozytywnie

na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, a także pomoże podkręcić metabolizm oraz popracować nad koordynacją ruchową. Godzina ćwiczeń
pozwala spalić do 600 kcal.

Serdecznie zachęcamy do dobrej zabawy z pożytkiem dla ciała i ducha. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 609 129 316

Powiat Świdnica

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
BUDUJE MUZEUM GRANITU

Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" (LGD) w sierpniu br. rozpoczęła budowę Muzeum Granitu w Dobromierzu. - Obecnie realizujemy
projekt z dotacją unijną dotyczący powstania Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku w ramach, którego chcemy promować produkty lokalne oraz
stworzyć miejsce poświęcone granitowi - komentuje Krystian Ulbin, prezes LGD "Szlakiem Granitu".

Głównym zadaniem Centrum Turystycznego będzie wsparcie lokalnych producentów w działaniach promocyjno-sprzedażowych. Dodatkowo w
budynku zostanie utworzone Muzeum Granitu. Ma to być miejsce, w którym chcemy pokazać bogatą historię ludzi i miejsc związanych z wydobyciem
kamienia.

Zapraszamy do współtworzenia tego miejsca, poprzez przekazywanie eksponatów (narzędzia, maszyny, dokumenty, zdjęcia itd.) związanych z
wydobyciem i przeróbką kamienia. Dodatkowo ciekawe historie i wspomnienia związane z granitem chcemy zapisać na nośnikach audio-video i
zachować dla przyszłych pokoleń jako wartość historyczno-edukacyjną.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z biurem LGD "Szlakiem Granitu" - tel. 661 238 869, e-mail: promocja@lgd-szlakiem-
granitu.pl lub o kontakt z pełnomocnikiem zarządu ds. Muzeum Granitu Sebastianem Klimsiak - tel. 695 788 682.
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Powiat Świdnica

NOWY CHODNIK W MIEJSCOWOŚCI DZIERZKÓW

Pod koniec listopada oddano do użytku kolejny wyremontowany chodnik przy drodze powiatowej. Od sierpnia trwały prace przy drodze powiatowej
nr 2794 D w miejscowości Dzierzków.

Długość remontowanego chodnika to 464 m a zakres prac obejmie:
◆ Mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie
◆ Wykonanie odwodnienia
◆ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
◆ Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
◆ Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
◆ Regulacja studzienek
◆ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.

Wartość prac wyniosła 385 tys. zł. z czego 100 tys. zł. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a 185 tys . zł. to wkład
Gminy Dobromierz.

W odbiorze wzięli udział przedstawiciele wykonawcy, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, mieszkańców wsi, Wójt Gminy Dobromierz Jerzy
Ulbin oraz Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin.

foto: Starostwo Powiatowe

Powiat Świdnica

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO ETAPU REMONTU DROGI W MYSŁAKOWIE

8 grudnia 2021 roku odbył się uroczysty odbiór inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków - etap II z
udziałem Starosty Piotra Fedorowicza, przedstawicieli Zarządu Powiatu i Władz Gminy Marcinowice.

Wcześniej 1 grudnia 2021 oddano drogę do użytku mieszkańców.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów  - Mysłaków - etap II została zrealizowana przy wsparciu Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg
Dofinansowanie RFRD wyniosło: 2.072.622,25 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2.960.888,93 zł
Data rozpoczęcia realizacji zadania 17.06.2021r
Data zakończenia realizacji zadania: 1grudzień 2021r.
Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1,295 km i obejmuje przebudowę powierzchni nawierzchni jezdni 7  692,38m2 oraz powierzchni

nawierzchni pobocza z kostki brukowej 272,52 m2, powierzchni nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 761,90 m2, długość chodników zliczona
z obu stron drogi 1122mb. 
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Inwestycja służy przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa pieszych komfortu i bezpieczeństwa kierujących pojazdami.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągnięta została przez:

◆ Wyeliminowanie zagrożeń spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni.
◆ Poprawę odwodnienia drogi
◆ Poprawa jakości regionalnej i subregionalnej infrastruktury drogowej.

Zabezpieczenie ruchu pieszych nastąpi w wyniku:
◆ Wykonania chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego z wyznaczeniem (oddzieleniem) zjazdów/wjazdów/ przejść dla pieszych z

brukowej kostki betonowej koloru czerwonego;
◆ Ustawienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
◆ Wykonania oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych i wymianę oznakowania pionowego.

foto: Starostwo Powiatowe

Region

OD MARCA 2022 R. MIESZKAŃCY WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO BĘDĄ
PIERWSZYMI W ODBIORZE NOWEJ TV NAZIEMNEJ

Mieszkańcy woj. dolnośląskiego będą pierwszymi w Polsce, którzy już od 28 marca 2022 r. odczują pozytywną zmianę w systemie nadawania
telewizji naziemnej. Już teraz kupując w przedświątecznej promocji sprzęt tv upewnij się, że nowy telewizor będzie poprawnie odbierać treści nadawane
w standardzie DVB-T2 z kodekiem HEVC.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T
na bardziej efektywny DVB-T2 z kodekiem HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r ., w czterech etapach na
poszczególnych obszarach:etap 1: od 28 marca 2022 r.; etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.; etap 3: od 23 maja 2022 r.; etap 4: od 27 czerwca 2022 r.

Na poniższych mapkach przedstawiono etapy zmiany standardu nadawania obejmujące kolejno różne regiony Polski. Zmiany dotyczą multipleksów
MUX 1, 2, 3 i 4.

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 ma na celu uzyskanie możliwości odbioru programów telewizyjnych o lepszej jakości niż
dotychczas, przy oszczędniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów częstotliwości prowadzącym do pozyskania większej liczby programów
telewizyjnych.

Region 

CZWARTY WYMIAR ZMIANY
W imieniu Agencji Rozwoju Innowacji zapraszamy przedsiębiorstwa produkcyjne do wzięcia udziału w projekcie "Czwarty wymiar zmiany. To

inicjatywa opierająca się na założeniu, iż wdrożenie założeń 4. rewolucji przemysłowej wymaga wprowadzenia w przedsiębiorstwach zmian na poziomie
systemowym. Wsparcie kierowane jest do podmiotów zarejestrowanych w Polsce, prowadzących działalność produkcyjną opartą na różnorodnych
technologiach, które dotychczas nie wdrożyły u siebie koncepcji Przemysłu 4.0.

By otrzymać wsparcie, firma przekazuje wypełnione dokumenty rekrutacyjne, które znajdziecie tutaj: https://przemysl .aridotacje.pl/#projekty
Wsparcie w postaci przekazania narzędzi projektu jest całkowicie bezpłatne.
Projekt jet współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój.
Bezpośrednią korzyścią dla firmy produkcyjnej wynikającą z udziału w projekcie jest poszerzenie wiedzy o posiadanych zasobach w kontekście

cyfryzacji i automatyzacji produkcji (zarówno pod względem systemów produkcji, jak i kompetencji pracowników), rozwój kompetencji pracowników,
niezbędnych do opracowania strategii dalszego rozwoju pod kątem cyfryzacji i automatyzacji produkcji. Uzyskana wiedza będzie cennym zasobem w
przypadku działań związanych z pozyskiwaniem finansowego wsparcia zewnętrznego dla firmy w przyszłości.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu pod adresem mailowym: sylwia.olichwiruk@aridotacje .pl lub nr
telefonu: 691 819 515.
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BARAN Poczujesz się zmęczony nadmiarem
obowiązków zawodowych i ciągłą niepewno-
ścią, czy wszystko się uda. W tych trudnych
dniach nie podejmuj pochopnych decyzji. Po-
staraj się odpocząć, zrelaksować, może zmie-
nić otoczenie, a wówczas nabierzesz dystansu
do swoich problemów.
BYK Może właśnie w tym tygodniu uda Ci się
zakończyć poważny etap w swojej pracy za-
wodowej. Poczujesz wielką ulgę i odprężysz
się od wszystkiego, co ostatnio bardzo Cię
męczyło Więcej czasu poświęcisz swojemu
partnerowi. Będziecie planowali wspólnie ja-
kieś wydarzenia, wydatki.

BLIŹNIĘTA Tydzień będzie przebiegał pod
znakiem spotkań towarzyskich. Dni będą up-
ływały w radosnej atmosferze. Dzięki dodat-
kowym dochodom będziesz mógł sobie po-
zwolić na dobrą zabawę. Twój partner może
się poczuć tym zmęczony i dążyć do spędzania
czasu w domowym zaciszu.
RAK Rodzina nareszcie doceni Twoją cięż-
ką pracę i wszystkie starania. Wszyscy będą
Cię wspierali w działaniach. Będziesz oto-
czony miłością i zaiteresowaniem ze strony
bliskich. Sytuacja finansowa już wkrótce się
poprawi więc nie powinieneś teraz martwić
się wydatkami.
LEW Nie bój się pracy i szefa. Ze wszystkim
dasz sobie radę. Wystarczy się trochę postarać,
a swoje osobiste ambicje odłożyć na bok.
Świetnie będą się układały sprawy rodzinne.
Będziesz się bardzo cieszył sukcesami drugiej
połowy.
PANNA W pogoni za pieniędzmi i karierą
zapomniałeś o swoich marzeniach i pragnie-
niach. Przez to odczuwasz ciągłe rozdrażnie-
nie. Nie możesz żyć samą pracą! Postaraj się
spotkać z przyjaciółmi. Będzie to dla Ciebie
dodatkowy zastrzyk energii.
WAGA Ciągłe zrzucanie obowiązków domo-
wych na partnera może doprowadzić do kon-
fliktów, a nawet poważnego kryzysu w Wa-
szym związku. Postaraj się także zaangażować
w życie rodzinne. Jak dobrze pomyślisz, to
znajdzie się na to czas. Sytuacja finansowa na
razie się nie zmieni.
SKORPION Nadejdą bardzo radosne dni.
Będziesz się cieszył z tego, co uda Ci się
załatwić i zrealizować. Pomyślisz, jak sprawić
radość swoim bliskim. W pracy będziesz dys-

kutował z osobą spod znaku Wodnika, która
ma odmienne poglądy na pewne sprawy. Nie
warto jej na siłę uszczęśliwiać.
STRZELEC Rodzina będzie dla Ciebie teraz
najważniejsza. To dla niej odłożysz pewne
sprawy na później. Sprawy finansowe będą dla
Ciebie źródłem zadowolenia. Postaraj się na-
wiązać kontakt z przyjacielem sprzed lat. Jest
w trudnej sytuacji, a Ty możesz mu teraz po-
móc.
KOZIOROŻEC Nadal wytrwale walcz o
swoje. Jesteś teraz bardzo bliski sukcesu.
Nie możesz pozwolić, aby ktoś teraz zakłó-
cił Twój porządek i plany. Gwiazdy będą
sprzyjały wszelkim ryzykownym pusunię-
ciom. Ciekawie zapowiada się nadchodzący
weekend.
WODNIK Jeśli ktoś Ci się podoba, spróbuj
swoich szans. Inaczej nigdy się nie dowiesz,
co Ta osoba o Tobie myśli. Sprawy sercowe
będą teraz dla Ciebie bardzo ważne. W tym
tygodniu unikaj podpisywania jakichkol-
wiek umów, zwłaszcza o charakterze finan-
sowym.
RYBY Wiele spraw nabierze rozpędu i bę-
dziesz musiał się bardzo starać, aby wszy-
stkiemu podołać. Czasu zostało coraz mniej.
Z pewnością dopisze Ci szczęście w miłości.
Jeżeli jesteś z kimś związany, Wasz związek
się umocni. Jeżeli nie, to pojawi się ktoś, o
kim zaczniesz myśleć.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-

trum, cena 225.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 350.000 zł 

0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,

okolice Saperów, 311.000 zł

0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.

Młodych 420.000 zł

0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,

101.550 zł

0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki

standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media

10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł

0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł

0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł

009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł

0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.

0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.

0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.

0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m

kw.

0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł

0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,

okolice ul. Saperów 1.700 zł

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla

kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000

zł netto

0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice

Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy

389.000 zł

0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000

zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna

430.000 zł

0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od

Świdnicy 890.000 zł

0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej

dzielnicy, 1.250.000 zł

0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł

0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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