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Świdnica

KOLEJNY KROK W STRONE˛
EKO-KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W skrócie...
WYSTAWA Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa 2021
22.12-30.01.2022, godz. 10:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wystawe˛ pokonkursowa˛ "Świdnicka Szopka
Bożonarodzeniowa 2021", która˛ be˛dzie
można podziwiać od środy 22 grudnia. Na
wystawie zobacza˛ państwo wykonane za pomoca˛ różnych technik plastycznych Szopki
Bożonarodzeniowe zawieraja˛ce oprócz elementów religijnych także motywy świdnickie.
Wste˛p wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica
SYLWESTROWA STRAUSS GALA
31.12.2021, godz. 20:00
120 minut wspaniałej szampańskiej zabawy
podczas Sylwestrowej Straussgali w wykonaniu znakomitych artystów z Wrocławia.
Wspaniała wiedeńska muzyka w poła˛czeniu
z pie˛knymi głosami, elegancja˛, humorem i
temperamentem scenicznym solistów śpiewaków oraz wirtuozowskie popisy Tria Instrumentalnego.
Wste˛p 100 zł; miejsce:sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Miasto Świdnica złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie zakupu 12 nowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich z nape˛dem
elektrycznym oraz 12 ładowarek do tych pojazdów. Wartość inwestycji to ponad 37 milionów złotych.
Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to już w 2025 roku, na ulicach Świdnicy 85%
autobusów be˛dzie elektrycznych.
- Nieco szybciej, bo już w przyszłym roku, mieszkańcy be˛da˛ mogli podróżować 6 nowymi
elektrykami po tym, jak miasto otrzymało blisko 12 mln dotacji oraz 5,1 mln niskooprocentowanej
pożyczki z NFOŚiGW na rozwój elektromobilności. Po tym zakupie 1/3 autobusów komunikacji
miejskiej be˛dzie już elektryczna. Świdnica staje sie˛ liderem tego typu rozwia˛zań w transporcie
publicznym. Dzie˛kuje˛ za wsparcie Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Podje˛te działania maja˛ na celu zwie˛kszenie udziału zeroemisyjnego transportu publicznego w
środkach komunikacji wybieranych przez mieszkańców, a także ograniczenie negatywnego wpływu
transportu na środowisko naturalne. Zakup fabrycznie nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych, niskopodłogowych, wielkogabarytowych autobusów wraz z infrastruktura˛ ładowania niezbe˛dna˛ do prawidłowego funkcjonowania taboru zwie˛kszy efektywność oraz skuteczność świdnickiej komunikacji miejskiej.
Poziom dofinansowania zadania może wynieść 80% kosztów kwalifikowanych zakupu.
Świdnica

LODOWISKO I PŁYWALNIA
W OKRESIE ŚWIA˛TECZNO-NOWOROCZNYM
W okresie od 18 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 nieco zmieni sie˛ organizacja pracy na lodowisku
oraz pływalni Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zache˛camy do zapoznania sie˛ z godzinami
funkcjonowania obiektów. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi obostrzeniami
jednorazowo z lodowiska może korzystać 75, a z pływalni 15 osób. Limity nie dotycza˛ osób
zaszczepionych.

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
02.01.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pie˛ćdziesie˛ciu lat
gromadzi w każda˛ pierwsza˛ niedziele˛ miesia˛ca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżaja˛cych z całego Dolnego Śla˛ska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wste˛p wolny; miejsce: świdnicki Rynek; organizator: KSJ
RECENZJE MUZYCZNE: Kulniew /
Widuto / Wiraszka /MDK [koncert coverów
08.01.2022, godz. 19:00
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jednym z nich be˛dzie koncert z coverami wskazanych przez Was artystów, w interpretacji
lokalnych wykonawców.
Wste˛p 5 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
RECENZJE MUZYCZNE: Słoń /Bovska/Peter [panel dyskusyjny]
16.01.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jednym z nich be˛dzie panel dyskusyjny "Po co
komu wywiad? Co różni dziennikarza od
artysty?".
Wste˛p wolny (wejściówki); miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
RECENZJE MUZYCZNE: Artur Rawicz [warsztaty dziennikarskie]
17.01-18.01.2022, godz. 08:00
Nie wiesz jak zacza˛ć pisać? Zapraszamy na
warsztaty! Udział w nich jest bezpłatny a do

Lodowisko, ul. Śla˛ska 35
W okresie 20.12.2021-9.01.2022 obowia˛zuje rozkład ślizgawek i cennik jak w weekendy, dni
świa˛teczne i ferie.
20-23.12.2021 - 8.00, 9.30. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
cia˛g dalszy na str. 3
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58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
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elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia
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do sprzêtu AGD
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wyboru macie 3 terminy: 1. 17 I (poniedziałek), 8:00 - 13:00 2. 17 I (poniedziałek),
17:00 - 21:00 3. 18 I (wtorek), 8:00 - 13:00
Wste˛p zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK
NAJSŁODSZY OWOC [spektakl teatralny]
23.01.2022 godz. 17:00 - 19:00
Wste˛p 90 zł - 95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
KABARET MŁODYCH PANÓW: "LANY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022, godz. 18:00
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swojskie problemy, swojski humor, swojska jazda bez trzymanki! To przede wszystkim komedia, czyli ma bawić. A po drugie "przede
wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy sie˛ satyry na
otaczaja˛ca˛ nas codzienna˛ polska˛ rzeczywistość, to be˛dzie jeszcze lepiej.
Wste˛p 85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Joanna Galewicz jest pie˛kna˛, utalentowana˛ aktorka˛ u szczytu kariery. Zme˛czona
natłokiem obowia˛zków decyduje sie˛ przyja˛ć zaproszenie do jury w amatorskim
przegla˛dzie teatralnym, który odbywa sie˛
nad morzem.
Wste˛p 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

www.expressem.eu

3

24.12.2021 (WIGILIA) - 8.00, 9.30. 11.00
25.12.2021 (I DZIEŃ ŚWIA˛T) - Lodowisko nieczynne
26.12.2021 (II DZIEŃ ŚWIA˛T) - 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
27-28.12.2021 - 8.00, 9.30. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
29.12.2021 - 8.00, 9.30. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
30.12.2021 - 8.00, 9.30. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
31.12.2021 (SYLWESTER) - 8.00, 9.30, 11.00
1.01.2022 (NOWY ROK) - 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
2.01.2022 - 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
3.01-5.01.2022 - 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
6.01.2022 - 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
7.01.2022 - 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
8.01.2022 - 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
9.01.2022 - 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Pływalnia, ul Równa 9
20-23.12.2021 - 12.00-20.00
24.12.2021 (WIGILIA) - 8.00-14.00
25-26.12.2021 (I i II DZIEŃ ŚWIA˛T) - Pływalnia nieczynna
27-30.12.2021 - 12.00-20.00
31.12.2021 (SYLWESTER) - 8.00-14.00
1.01.2022 (NOWY ROK) - Pływalnia nieczynna
2.01.2022 - 10.00-18.00
3.01-5.01.2022 - 12.00-20.00
6.01.2022 - 10.00-18.00
7.01.2022 - 12.00-20.00
8-9.01.2022 - 10.00-18.00
MBP Świdnica

LEGIMI - 2022
Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku - informujemy, że o północy (02/03 stycznia 2022 r.)
doste˛p do usługi Legimi tymczasowo zostanie wyła˛czony (w zwia˛zku z zakończeniem dotychczasowej umowy).
Zespół Legimi informuje dotychczasowych użytkowników, że w celu uzyskania nowego kodu
doste˛pu należy udać sie˛ do swojej biblioteki, w której nowe kody wydawane be˛da˛ od 04.01.2022 r.

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwie˛ki i zacze˛ła sie˛ historia. Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwentnie krocza˛c z boku głównego nurtu.
Wste˛p 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spektakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00

www.taxi-swidnica.pl
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Informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy kody be˛da˛ wydawane od 10
stycznia 2022.
Równocześnie informujemy, że osobom, które odebrały kody w roku 2021, a ich nie aktywowały
- kody nie be˛da˛ wydawane.
Kody można odebrać tylko i wyła˛cznie osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych, w Filii nr 1,
2, 5.
Liczba kodów ograniczona.
Spektakle o godz. 17.00 i 20.00. Bohaterowie komedii "Seks, miłość i podatki" ze
wszelkich sił staraja˛ sie˛ zadać kłam owej
ponurej podatkowej nieuchronności jednocześnie coraz bardziej nieuchronnie popadaja˛c w karkołomne tarapaty.
Wste˛p 100/90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

MDK Świdnica
Wesołych Świat 2021
Każdy z nas ma na tyle duża˛ dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle duże serce,
że może przyja˛ć nowo narodzona˛ miłość.
Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja
A miłość przyjdzie sama.
Błogosławionych Świa˛t Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022
życzy dyrekcja i społeczność
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy
Prace˛ plastyczna˛ wykonała Olga Kaczor.

"LA BOMBE" (spektakl komediowy)
06.03.2022, godz. 17:00
LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA
komedia, wspaniali aktorzy, pie˛kna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawia˛, że be˛dziecie śmiać sie˛ do łez!
Wste˛p 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
**********************************
PLAN SPARINGÓW
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
22.01 (sobota):
Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)
29.01 (sobota):
Śla˛sk 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!
**********************************
Wybrane...
SYLWESTROWA STRAUSS GALA
31.12.2021, godz. 20:00
Wste˛p 100 zł; miejsce:sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
120 minut wspaniałej szampańskiej zabawy
podczas Sylwestrowej Straussgali w wykonaniu znakomitych artystów z Wrocławia.
Wspaniała wiedeńska muzyka w poła˛czeniu
z pie˛knymi głosami, elegancja˛, humorem i
temperamentem scenicznym solistów śpiewaków oraz wirtuozowskie popisy Tria Instrumentalnego przeniosa˛ publiczność
wprost do wiedeńskich salonów, gdzie króluje muzyka Johanna Straussa oraz jego
"muzycznych naste˛pców".

Świdnica

PRZYJE˛TO BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK
Radni Rady Miejskiej Świdnicy w pia˛tek, 17 grudnia, przyje˛li budżet miasta na 2022 rok.
14 radnych było za, a 8 przeciw. Dochody miasta maja˛ sie˛gna˛ć ponad 271 mln zł, a wydatki ponad
301 mln zł. Deficyt ma wynieść ponad 30 mln zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta,
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna˛ Izbe˛ Obrachunkowa˛.
Stabilny budżet na trudne czasy
Ograniczone wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych be˛da˛
miały najwie˛kszy wpływ na wielkość dochodów budżetowych Świdnicy na 2022 rok.
Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych przyje˛ta została zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Finansów i jest
niższa niż plan na 2021 rok o 4.541.416 zł.
Zgodnie z przyje˛ta˛ uchwała˛ budżetowa˛ dochody miasta planowane sa˛ w kwocie 271.405.830,85
zł, w tym dochody bieża˛ce w kwocie 247.315.352,85 zł i dochody maja˛tkowe szacowane na
24.090.478 zł. Wydatki miasta maja˛ sie˛gna˛ć 301.630.152,85 zł, w tym wydatki bieża˛ce w kwocie
246.069.454,85 zł oraz wydatki maja˛tkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 55.560.698 zł.
Deficyt na 2022 rok planowany jest w kwocie 30.224.322 zł. Przychody sie˛gna˛ kwoty 39.336.143,28
zł.
- Finanse naszego miasta pozostaja˛ na bezpiecznym poziomie. Ale dwa ostatnie lata to czas wielu
wyrzeczeń i ostrych oszcze˛dności. Wynika to z decyzji rza˛du PiS, które zdestabilizowały dochody
samorza˛dów. Do budżetu miasta nie wpłynie ła˛cznie ponad 14 mln zł, które wcześniej znajdowały
sie˛ w naszych wieloletnich prognozach finansowych. Ubolewam, że zostaliśmy pozbawieni takiej
cia˛g dalszy na str. 6
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Przepełniony śpiewem, tańcem i humorem,
a także barwnymi kostiumami koncert, zawiera najpie˛kniejsze arie i duety z operetek
"Króla walca", m.in.:
"Baron cygański" ("Wielka sława to żart",
Marsz Ksie˛cia Homonaya), "Zemsta nietoperza" ("W soczystym, winnym gronie",
Aria Adeli "Taki Pan, jak Pan"), "Wiedeńska krew" ("Kto wiedeńska˛ ma krew", Duet
"Na Hietzingu").
Rozbrzmiewać również be˛da˛ najpopularniejsze utwory instrumentalne m.in.:
"Nad pie˛knym modrym Dunajem",
"Odgłosy wiosny"
"Tricz tracz polka"
"Marsz Radetzkiego"
i inne.
Niczym karnawałowe serpentyny wić sie˛ be˛da˛ wspaniałe melodie, w koncercie którego
zwieńczenie stanowia˛ muzyczne życzenia i
toasty wznoszone przez artystów na powitanie Nowego Roku.
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz - sopran
Andrzej Jankiewicz - tenor
Mirosław Owczarek - baryton
a także
Instrumental Trio:
Tomasz Stocki - skrzypce
Wiktor Szymajda - fortepian
Mariusz Bałdyga - klarnet
Prowadzenie koncertu - Andrzej Jankiewicz
Kierownictwo artystyczne - Dorota UjdaJankiewicz
Aranżacja utworów - Tomasz Stocki
RECENZJE MUZYCZNE: najlepsze albumy [konkurs]
01.01.2022 godz.08:00 - 23.01.2022
godz.23:59
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Punkt
kulminacyjny projektu nasta˛pi 23 stycznia,
kiedy zakończymy kolejny nabór recenzji
Waszych ulubionych albumów do naszego
konkursu. Na 10 najlepszych autorów czekaja˛ nagrody finansowe z puli 1000 zł a
artystów zaprezentowanych w najciekawszych tekstach zaprosimy do Świdnicy!
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samej elastyczności planowania w zakresie wydatków bieża˛cych. Bardzo roztropnie i uważnie
zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2022 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki maja˛tkowe, czyli
inwestycje, które pozwola˛ miastu na rozwój w tych trudnych czasach. Chcemy zrealizować ambitne
projekty, takie jak budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ulicy Leśnej czy też przebudowa
podwórek w śródmiejskiej przestrzeni. Nie zapominamy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy ścieżkach rowerowych. W dalszym cia˛gu
realizować be˛dziemy programy proekologiczne, które pozwola˛ zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście, Jednak zmniejszone dochody zmuszaja˛
nas do szukania oszcze˛dności w takich sferach jak sport, kultura czy utrzymanie miasta. Najbardziej
bolesna˛ sfera˛ oszcze˛dności sa˛ płace pracowników jednostek samorza˛dowych, które w latach 20152018 wzrosły o średnio 30%. W tym roku z trudem dyrektorzy jednostek wygospodaruja˛ środki na
podwyżki w wysokości 5-6 %. To dalece za mało, biora˛c pod uwage˛ nie tylko inflacje˛, ale
kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie w prace˛ na rzecz miasta - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 131,3 mln zł (48,37%
dochodów). Dług w 2021 roku przyrośnie o 13,08 mln zł w stosunku do wielkości planowanej.
Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 18,87%, wskaźnik planowany wyniesie 5,77%. Miasto
Świdnica wcia˛ż jeszcze spłaca zobowia˛zania i kredyty zacia˛gnie˛te przez poprzednie władze. Dług
zacia˛gnie˛ty do końca 2014 r., za czasów prezydentury Wojciecha Murdzka, be˛dzie spłacany do końca
2029 roku. Pozostała do spłaty kwota długu to 13,68 mln zł.
Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji
W imieniu klubu Świdnica ponad podziałami głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozytywnie
oceniaja˛c zaproponowany na 2022 rok projekt budżetu miasta.
- W naszej ocenie budżet na 2022 rok może być jednym z najtrudniejszych w historii naszego
samorza˛du. Na liście inwestycji zaplanowanych na 2022 r. znalazły sie˛ przede wszystkim realizowane
już projekty. Najwie˛ksze z nich to "Przebudowa basenu letniego w Świdnicy" oraz "Przebudowa ul.
Polna Droga w Świdnicy", w przyszłym roku na te cele trafi blisko 21 mln zł. Na liście nowych
inwestycji znalazła sie˛ m.in. przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przebudowa strefy
wejściowej przy ul. Śla˛skiej na kwote˛ prawie 5,7 mln zł. Propozycje uje˛te w projekcie budżetu na
przyszły rok, w naszej ocenie, stanowia˛ odpowiedź na aktualne możliwości i potrzeby miasta.
Gwarantuje on racjonalna˛ i optymalna˛, uwzgle˛dniaja˛ca˛ oczekiwania mieszkańców realizacje˛ wszystkich zakładanych działań i wpłyna˛ na poprawe˛ funkcjonowania miasta i życia mieszkańców - mówił
radny Tomasz Kempa.
Stanowisko klubu radnych Nowej Lewicy przedstawił Rafał Fasuga:
- Jest to budżet, który był bardzo trudny do przygotowania pomimo, że cyfry pokazuja˛
inaczej. Rekompensata finansowa jaka˛ otrzymało miasto w kwocie prawie 11 mln złotych w tym
roku finansowym pokrywa zadłużenie roku przyszłego i w żaden sposób nie równoważy strat
poniesionych przez miasto, które wprowadza tak wychwalany przez rza˛d PIS-u "Polski Ład".
Straty szacunkowe jakie poniesie nasze miasto z tego tytułu a tym samym wszyscy Świdniczanie
be˛da˛ rze˛du 14 mln złotych. Na to wszystko nakłada sie˛ gigantyczna inflacja, wzrost cen
wszystkich produktów i usług, ogromny wzrost cen mediów takich jak pra˛d, gaz czy we˛giel,
które be˛ da˛ rujnowały budżety domowe i budżet miasta. Przy tak rosna˛cych cenach wszyscy
musimy zdawać sobie sprawe˛, że bieża˛ce utrzymanie miasta i jednostek podległych be˛dzie
ogromnie trudne. W budżecie tym Pani Prezydent nie rezygnuje z inwestycji, ale niestety tylko
tych niezbe˛dnych i tych, które musimy kontynuować, zaplanowanych na ła˛czna˛ kwote˛ 55 mln
złotych. Niestety "Polski Ład" bardzo skutecznie ogranicza rozwój naszego miasta w przyszłym
roku - mówił radny.
cia˛g dalszy na str. 8
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JAK WZIA˛Ć UDZIAŁ?
1. wybierz dowolna˛ płyte˛ polskiego artysty,
wydana˛ w latach 2020-2021
2. napisz recenzje˛ tej płyty,
3. wyślij ja˛ do 23 stycznia 2022 (wła˛cznie) i
czekaj na wyniki.
RECENZJE MUZYCZNE: KULNIEW /
WIDUTO / WIRASZKA / MDK [koncert
coverów
08.01.2022, godz. 19:00
Wste˛p 5 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
WYSTA˛PIA˛:
Michał Kulniew / Natalia Widuto / Szymon
Wiraszka
z zespołem w składzie: B. Bednarz (bas) / P.
Krakowski (gitara) / K. Kwiatkowski (perkusja)
oraz
Studio Piosenki "La Chanson" Młodzieżowego Domu Kultury
wokalistki: Maria Kajewska, Klaudia Kutyba, Róża Madej, Maja Nawrot, Angelina
Warmuz, Weronika Wa˛sowska
z zespołem w składzie: D. Jaros (kierownictwo muzyczne i instrumenty klawiszowe) /
K. Mroziński (perkusja) / P. Słoniowski
(bas) / P. Zaja˛c (gitara)
W REPERTUARZE:
Black River / Kwiat Jabłoni / Mrozu / Pidżama Porno / Ralph Kaminski / Sanah / Sarsa
SONORI ENSEMBLE: KONCERT
KARNAWAŁOWY
09.01.2022, godz. 18:00
Wste˛p: 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe, wschód-zachód to przebojowy program muzyki operowej i klasycznej z różnych stron świata!
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Przewodnicza˛cy Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzie˛cielski zaprezentował stanowisko klubu
radnych Platformy Obywatelskiej:
- Jest to bardzo ambitny budżet jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Z pełna˛ aprobata˛ przyjmujemy kontynuacje tak potrzebnego programu zapobiegania bezpłodności In vitro z którym boryka sie˛
wiele par a nie ma dofinansowania centralnego. Bardzo dobrym i oczekiwanym kierunkiem sa˛
gabinety stomatologiczne i program walki z próchnica˛. Rok 2022 to kolejny rok spadków dochodów
do budżetu Świdnicy poprzez nieodpowiedzialne działania rza˛dza˛cych. W tzw." Polskim Ładzie" wg.
wyliczeń Zwia˛zku Miast Polskich Świdnica traci prawie 18 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca
naszego miasta stanowi ubytek ponad 310 zł rocznie . Jak do tego dodamy galopuja˛ca˛ inflacje˛ i
niezrozumiałe działania NBP w tym zakresie to trudno be˛dzie realnie przewidzieć co nasz czeka.
Chcielibyśmy tu zaznaczyć, że inflacja być może sprzyja dochodom dla rza˛du (wyższe ceny
powoduja˛ wie˛ksze wpływy z VAT), ale nie wpływa na dochody samorza˛du. Inflacja zżera nasze
dochody jak zżera dochody każdego mieszkańca i każdej rodziny - powiedział radny.
Stanowisko klubu Koalicji dla Świdnicy przedstawiła radna Violetta Wiercińska.
- To nie jest budżet naszym marzeń. Jest zachowawczy, ale odpowiedzialny, dlatego My,
odpowiedzialny koalicjant, popieramy go . Budżet tworzony w trakcie trwania sytuacji covidowej,
szaleja˛cej inflacji i na etapie wprowadzania tak zwanego Polskie Ładu nie może być budżetem
marzeń. Na rok 2022 przewidziano w budżecie spora˛ sume˛ na inwestycje, niemniej głównie
przewidziano kontynuacje˛ wysokokosztowych zadań. Cieszy nas zapewnienie środków na inwestycje˛
zwia˛zana˛ z basenem letnim. Dobrze, że inwestujemy w budowe˛ parkingów. Remont Teatru Miejskiego, odbudowa tarasu widokowego wraz z altana˛ w Parku Młodzieżowym, to inwestycje poża˛dane
przez wie˛kszość mieszkańców. Dzie˛ki tego typu inwestycjom Świdnica staje sie˛ miastem coraz
bardziej atrakcyjnym turystycznie. Ubolewać można jedynie nad znacznym wzrostem kosztów
inwestycji, co niewa˛tpliwi wia˛że sie˛ z nierozważnymi rza˛dami Zjednoczonej Prawicy, która przyczynia sie˛ do pogłe˛biania inflacji - mówiła radna.
Zadania inwestycyjne planowane na 2022 rok
Miasto zaplanowało kwote˛ ponad 55 mln 560 tys. zł na inwestycje. Be˛dzie to m.in.:
- Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewna˛trz kwartałów ul. Grodzka - ul. Kotlarska, ul. Franciszkańska - ul. Marii Konopnickiej;
budowa cia˛gu pieszo-rowerowego pomie˛dzy ul. Pogodna˛ a Osiedlem Zawiszów; przebudowa ul.
Kazimierza Wielkiego w Świdnicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa oświetlenia
Parku Wrocławskiego).
- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej.
- Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy.
- Przebudowa przejścia w Zaułku Świe˛tokrzyskim.
- Budowa wraz z przebudowa˛ parkingów i zatok parkingowych.
- Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w cia˛gu drogi wojewódzkiej nr
382 - dokumentacja.
Miasto dokończy także rozpocze˛te już inwestycje, a sa˛ to m.in.:
- Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - kolejny etap.
- Budowa wraz z przebudowa˛ ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
- Przebudowa ul. Polna Droga.
- Odbudowa tarasu widokowego wraz z altana˛ w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.
- Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy.
- Przebudowa basenu letniego.
Za budżetem głosowali:
- z klubu radnych Koalicja dla Świdnicy - Lech Bokszczanin, Marcin Wach, Violetta Wiercińska
- z klubu radnych Platformy Obywatelskiej - Jan Dzie˛cielski, Joanna Gadzińska, Krzysztof
Grudziński, Magdalena Rumiancew-Wróblewska
- z klubu Nowa Lewica - Rafał Fasuga, Mariusz Kuc, Władysław Wołosz
- z klubu Świdnica ponad podziałami - Tomasz Kempa, Danuta Morańska, Wiesław Żurek
cia˛g dalszy na str. 10

www.expressem.eu

10

www.expressem.eu

- niezależny radny - Marcin Paluszek.
Przeciw byli:
- z klubu Wspólnota Samorza˛dowa - Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska
- z klubu Prawo i Sprawiedliwość - Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski,
Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.
Świdnica
W programie koncertu spotkaja˛ sie˛ cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźna˛, surowa˛ północ Europy, odmalowana˛ w skandynawskiej muzyce scenicznej Edvarda Griega i tradycyjnej fińskiej
"Polki Ewy"!. Wprost z północy przeniesiemy Państwa na gora˛ce, żywiołowe, pulsuja˛ce tanecznymi rytmami południe Europy. Złote lata włoskiego bel canta przypomna˛ komediowe, żartobliwe sceny z
oper Gioacchino Rossiniego ("Kopciuszek"), zaś nieposkromiony hiszpański
charakter zagości w scenach z opery "Carmen" Georgesa Bizeta. Druga˛ cze˛ść koncertu wypełni konfrontacja nasyconej
uczuciowościa˛ muzyki rosyjskiej z przebojowym amerykańskim, rewiowym
show prosto z Broadwayu. Usłysza˛ Państwo sceny zbiorowe z oper Aleksandra
Borodina ("Tańce połowieckie" z opery
"Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskiego (scena na balu z opery "Eugeniusz Oniegin") i
Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery
"Aleko"), a na finał standardy jazzowe
Georgea Gershwina oraz ulubione przeboje amerykańskie.
Ten wyja˛tkowy wieczór spe˛dza˛ Państwo w
towarzystwie sześciu śpiewaków operowych, znakomitych solistów z Pragi, Krakowa i Wrocławia. Serdecznie zapraszamy w
te˛ niepowtarzalna˛ muzyczna˛ podróż na czte-

NOWE TRYBUNY DLA KIBICÓW
NA STADIONIE PRZY "MECHANIKU"

Sportowcy trenuja˛cy na stadionie przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy moga˛ cieszyć
sie˛ nowymi trybunami, które powstały tuż przy bieżni lekkoatletyczne, od strony ogródków działkowych.
Zakres prac obejmował:
◆ Wykonanie chodnika wzdłuż skarpy, na której projektuje sie˛ trybuny.
◆ Wykonanie fundamentów pod konstrukcje˛ trybun.
cia˛g dalszy na str. 11
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ry strony świata! Program pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu!
***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim koncie około 500 koncertów w salach koncertowych, teatrach i innych instytucjach kultury
Polsce i za granica˛ (Austria, Niemcy, Włochy, Słowacja). Do ważniejszych osia˛gnie˛ć należa˛: wyste˛py z Orkiestra˛ Filharmonii Zielonogórskiej, trzykrotny wyste˛p
podczas Nowosolskiej Jesieni Artystycznej, gdzie artyści koncertowali m.in. obok
Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei
Suonatori, koncert w ramach prestiżowego cyklu "Wieczory u Attavantich" w Jarosławiu, spektakl "Mozartiada" podczas
festiwalu Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
Wie˛cej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl
RECENZJE MUZYCZNE: SŁOŃ /
BOVSKA / PETER [panel dyskusyjny]
16.01.2022, godz. 17:00
Wste˛p wolny (wejściówki); miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
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◆ Zakup dostawa i montaż trybun boiskowych modułowych, trzyrze˛dowych na 204 miejsca.
◆ Wyłożenie powierzchni pod trybunami agrowłóknina˛ i obsypanie ochronna warstwa˛ żwiru
płukanego.
◆ Oczyszczenie i wyprofilowanie terenu skarp i wyłożenie agrowłóknina˛.
◆ Wykonanie nasadzeń krzewów.
Wartość całej inwestycji to 150.000 zł.
☛ ☛ ☛
Przypomnijmy, że nowy stadion przy "mechaniku" oddano do użytku pod koniec października
2019 roku. Inwestycja obejmowała wtedy wykonanie bieżni o długości 333,333 m wraz z odcinkiem
prostym dł. 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnie˛cia kula˛, rzutu dyskiem,
młotem i oszczepem, kanalizacji deszczowej oraz instalacji do zraszania. Całkowity koszt prac
przekroczył 1 mln. 320 tys. zł.
Świdnica Powiat

Nie żyja˛ ZBIGNIEW ZDUŃCZYK i BARBARA BURAK
Z głe˛bokim żalem przyje˛liśmy wiadomość o śmierci radnego Rady Powiatu Świdnickiego
Zbigniewa Zduńczyka i Barbary Burak.
Zbigniew Zduńczyk pełnił funkcje˛ radnego w latach 2006-2010, 2010 - 2014 i 2018 - 2023.
Reprezentował w radzie klub Prawa i Sprawiedliwości.
Barbara Burak była radna˛ powiatowa˛ kadencji 2010-2014, 2014-2018 i 2018-2023.
OSiR Świdnica

DRUGI RAZ POPŁYNE˛LI NA MAKSA
65050 metrów - taki dystans wspólnymi siłami pokonało 44 śmiałków, którzy stane˛li w szranki
wydarzenia "DRUGIE 30 minut na MAKSA. Popłyńmy razem na rekord Świdnicy". Do wyniku
osia˛gnie˛tego przed rokiem troche˛ zabrakło (69 200 metrów w 2020 roku), ale najważniejsza była
dobra zabawa!

UDZIAŁ WEZMA˛
Magda Grabowska-Wacławek (Bovska) /
pop
Piotr "Peter" Wiwczarek (Vader) / metal
Wojciech Zawadzki (Słoń / WSRH) / hiphop
PROWADZENIE
Artur Rawicz (cgm / Mystic Production)
RECENZJE MUZYCZNE: Artur Rawicz [warsztaty dziennikarskie]
17.01-18.01.2022, godz. 08:00
Wste˛p zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jednym z nich be˛da˛ warsztaty dziennikarstwa
muzycznego . Punkt kulminacyjny projektu
nasta˛pi 23 stycznia, kiedy zakończymy kolejny nabór recenzji Waszych ulubionych
albumów do naszego konkursu. Na 10 najlepszych autorów czekaja˛ nagrody finansowe z puli 1000 zł a artystów zaprezentowanych w najciekawszych tekstach zaprosimy
do Świdnicy!
Nie wiesz jak zacza˛ć pisać? Zapraszamy na
warsztaty! Udział w nich jest bezpłatny a do
wyboru macie 3 terminy:
1. 17 I (poniedziałek), 8:00 - 13:00
2. 17 I (poniedziałek), 17:00 - 21:00
3. 18 I (wtorek), 8:00 - 13:00
Warsztaty poranne (1. i 3.) skierowane sa˛ do
młodzieży szkół średnich. Warsztaty popołudniowe (2.) skierowane sa˛ do wszystkich
zainteresowanych.
OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC
Na warsztatach 1. i 3. tylko 4 miejsca dla
uczniów każdej ze świdnickich szkół średnich.
Zapisy mailowe na adres:
recenzje@sok.com.pl.
W tytule maila wpisz "Warsztaty dziennikarskie" a w treści: imie˛ i nazwisko + numer

Arena˛ pływackiego happeningu przygotowanego przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i
klub Żelazna Świdnica była Pływalnia przy ulicy Równej. Idea zawodów była bardzo prosta. Każdy
z uczestników miał za zadanie przepłynie˛cie jak najdłuższego dystansu w czasie 30 minut, przy czym
zaliczane były tylko pełne długości basenu.
Na starcie stawiły sie˛ 44 osoby: 29 panów i 15 pań.
cia˛g dalszy na str. 15
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Indywidualnie lepsze okazały sie˛ panie. Zwycie˛żyła Dominika Sasin (2250 metrów) przed Maja˛
Le˛ga˛ (2050 metrów i Natalia˛ Le˛ga˛ (2025 metrów). Wśród panów najlepszy wynik uzyskali: Patryk
Cichoń 2025 metrów, Tomasz Karch (2000 metrów) i Marcin Markiewicz (1975 metrów).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamia˛tkowy certyfikat, medal i słodka˛ niespodzianke˛. Dla trzech
najlepszych pań i panów przygotowano statuetki i sprze˛t sportowy. Z uwagi na aktualna˛ sytuacje˛
epidemiologiczna˛ nie przeprowadzono ceremonii dekoracji. O sposobie odbioru nagród zwycie˛zcy
zostana˛ poinformowani.
telefonu + ulubiony polski album z lat 20202021 + nazwe˛ szkoły (dotyczy uczniów).
PROWADZA˛CY:
Artur Rawicz - fotograf i dziennikarz muzyczny od lat zwia˛zany z najstarszym, niezależnym portalem Codzienna Gazeta Muzyczna - CGM.pl. Autor okładek płyt, reportaży z dużych i małych wydarzeń muzycznych, oficjalny fotograf kilku festiwali.
Wyste˛puje w roli panelisty i prowadzi
warsztaty z fotografii koncertowej i dziennikarstwa. Członek Akademii Fonograficznej. Wykładowca Akademii Menadżerów Muzycznych. Od 2008 roku jest
współwłaścicielem agencji Show The
Show. Od lipca 2019 pełni również funkcje˛ A&R w Mystic Production.
NAJSŁODSZY OWOC [spektakl teatralny]
23.01.2022 godz. 17:00 - 19:00
Wste˛p 90 zł - 95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
Najsłodszy owoc znajdziesz w ogrodzie u
sa˛siada.
A gdyby sie˛ tak zamienić: rolami, partnerami, życiem. Ten owoc w ogrodzie sa˛siada

ME˛ŻCZYŹNI
Patryk Cichoń 2025 metrów
Tomasz Karch 2000 metrów
Marcin Markiewicz 1975 metrów
Jakub Kierul 1950 metrów
Łukasz Bienias 1700 metrów
Krystian Jasiczek 1625 metrów
Paweł Jamro 1625 metrów
Daniel Świe˛cicki 1600 metrów
Tomasz Orleański 1575 metrów
Wojciech Kałużny 1575 metrów
Krzysztof Dominikowski 1550 metrów
Kacper Dzień vel Rakoczy 1525 metrów
Norbert Tomala 1500 metrów
Jakub Pasiewicz 1400 metrów
Tomasz Kończak 1375 metrów
Dariusz Suprynowicz 1350 metrów
Robert Kuriata 1325 metrów
Marcin Wach 1300 metrów
Tomasz Jarosz 1250 metrów
Łukasz Kułakowski 1250 metrów
Adam Jarosz 1225 metrów
Wojciech Kabała 1075 metrów
Dariusz Kalinin 1075 metrów

Hubert Cichoń 1025 metrów
Artur Cichoń 950 metrów
Tomasz Wiśniewski 900 metrów
Henryk Niewe˛głowski 900 metrów
Marcin Szymański 875 metrów
Zygmunt Lubaski 725 metrów
KOBIETY
Dominika Sasin 2250 metrów
Maja Le˛ga 2050 metrów
Natalia Le˛ga 2025 metrów
Natalia Wrona 1900 metrów
Lena Skroboń 1875 metrów
Aleksandra Wojnowska 1850 metrów
Lena Szymańska 1825 metrów
Nadia Karch 1800 metrów
Karolina Malinowska 1700 metrów
Alicja Oleksy 1675 metrów
Otylia Kraus 1650 metrów
Lena Kaśkiewicz 1325 metrów
Lilianna Zgraja 1200 metrów
Zuzia Bienias 900 metrów
Maja Kułakowska 800 metrów

ŁA˛CZNY DYSTANS POKONANY PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW: 65 050 metrów
REKORD ŚWIDNICY: 69 200 metrów (2020 rok)
foto: OSiR Świdnica
cia˛g dalszy na str. 16
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TENIS STOŁOWY (klasy 7-8 SP)

słodszy! Za ściana˛ maja˛ lepiej, na pewno
Jesteście Państwo przekonani?
Prapremiera austriackiej sztuki "Najsłodszy
owoc" Stefana Vogla, pełna zaskakuja˛cych
zakre˛tów akcji i przezabawnych perypetii ,
spróbuje poddać te pomysły analizie. Czworo przyjaciół z czasów Podstawówki, "pożenionych" ze soba˛, wezma˛ sie˛ do działania
"ku uciesze" publiczności, niosa˛c jej rozsa˛dne wnioski.
Dwie godziny ma˛drej zabawy zagwarantuja˛
Państwu znani z wielu filmów i seriali aktorzy młodego pokolenia, w spektaklu wyreżyserowanym przez Dariusza Taraszkiewicza. Choreografie˛ przygotowała zwycie˛żczyni Edycji Tańca z gwiazdami Jania Lesar.
"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Wste˛p 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Tenis stołowy dziewcza˛t i chłopców klas 7-8 szkół podstawowych to ostatni w tym roku
turniej sportowy w ramach rywalizacji "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". Do zawodów, które odbyły sie˛ 15 grudnia na Hali Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy zgłosiło sie˛ 5
reprezentacji dziewcza˛t i 6 drużyn chłopców. W obu kategoriach szkoły rywalizowały najpierw
w dwóch grupach eliminacyjnych, z których naste˛pnie po dwie najlepsze drużyny dalej walczyły
w finałach każdy z każdym. Szkoły do drużynowych rozgrywek tenisa stołowego mogły wystawić zespół składaja˛cy sie˛ z dwóch zawodników
i jednego rezerwowego osobno w kategorii
dziewcza˛t i chłopców. Spotkania pomie˛dzy
szkołami rozgrywano do trzech wygranych
meczów. Najpierw grano po dwie gry singlowe
i debel, a gdy to nie dawało zwycie˛stwa grano
kolejne single. Rywalizacja, tak u dziewcza˛t,
jak i u chłopców była na wyrównanym poziomie i do końca turnieju zespoły walczyły o
zwycie˛ stwo. Po eliminacjach u dziewcza˛t najlepiej z grupy wyszły zawodniczki SP 2 i SP 8
i to mie˛dzy nimi w ostatnim meczu finałowym
rozegrała sie˛ walka o pierwsze miejsce w
igrzyskach. W kategorii chłopców w eliminacjach i finałach dobrze grali reprezentanci gospodarza czyli SP 1, którzy ostatecznie zwycie˛żyli w turnieju. O drugie miejsce przyszło
rywalizować drużynom SP 8 i SP 2. Tutaj lepiej spisali sie˛ chłopcy z ósemki. Oprócz walki
o punkty do współzawodnictwa szkół świdnickich rywalizowano też o awans do dalszych
szczebli rozgrywek, do których awans zapewniły sobie po dwie najlepsze drużyny dziewcza˛t i chłopców. Na zakończenie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował pamia˛tkowe dyplomy oraz
medale.
Końcowa klasyfikacja (z punktacja˛ do
współzawodnictwa):
Dziewcze˛ta:
1. SP 2 - 10 pkt.
2. SP 8 - 8 pkt.
3. SP 1 - 7 pkt.
4. SP 315 - 6 pkt
5. SP 105 - 5 pkt
Chłopcy:
1. SP 1 - 10 pkt.
2. SP 8 - 8 pkt.
3. SP 2 - 7 pkt.
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt.
5. SP 105 - 5 pkt.
6. SP 315 - 4 pkt.
foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica
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www.expressem.eu

19

www.expressem.eu

OSiR Świdnica

ZBLIŻA SIE˛ SILESIAN WINTER CUP

Joanna Galewicz jest pie˛kna˛, utalentowana˛ aktorka˛ u szczytu kariery. Zme˛czona
natłokiem obowia˛zków decyduje sie˛ przyja˛ć zaproszenie do jury w amatorskim
przegla˛dzie teatralnym, który odbywa sie˛
nad morzem. 40-letni przystojny architekt, Paweł, zaprasza Joanne˛ na kolacje˛ do
domu, podczas której maja˛ omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem pie˛knej willi z widokiem na morze, oraz gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia sie˛ diametralnie,
kiedy Joanna zamierza wyjść na gale˛
otwarcia przegla˛du teatralnego. Paweł
przyznaje, że tego dnia ma urodziny, a na
prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że festiwal i uczestnictwo w jury były podste˛pem
i mistyfikacja˛. Pocza˛tkowo aktorka nie
zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Zaczyna sie˛ bać w chwili, kiedy orientuje sie˛,
że w całym domu nie ma klamek
Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakuja˛cy sposób pokazuje relacje mie˛dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczna˛
walke˛ mie˛dzy kobieta˛ i me˛żczyzna˛. Stawka˛
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)
Tak jak w życiu, podobnie mie˛dzy głównymi bohaterami relacje ewaluuja˛ wywołuja˛c coraz silniejsze emocje. Czy pokonaja˛ strach przed bliskościa˛? Czy zdadza˛ sie˛
na instynkt? Czy zrozumieja˛, czego chca˛
od życia i co sa˛ gotowi poświe˛cić, żeby
dostać to, czego pragna˛? A Ty, co byś
zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stane˛ła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

Już po raz osiemnasty w okresie mie˛dzy świe˛tami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem w
Świdnicy odbe˛dzie sie˛ halowy turniej piłkarski Silesian Winter Cup. Od 27 do 30 grudnia w hali
sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zaprezentuja˛ sie˛ 42 zespoły z całej Polski.
Rywalizacja be˛dzie toczyła sie˛ w czterech kategoriach wiekowych. W kolejnych dniach imprezy
na boisku otoczonym bandami o puchary zagraja˛ chłopcy z kategorii U 12, U 9, U 11 i U 10. Na
starcie nie zabraknie uznanych marek. Do Świdnicy zawitaja mie˛dzy innymi zespoły Zagłe˛bia Lubin,
Górnika Polkowice, Śla˛ska Wrocław czy Górnika Wałbrzych.
Świdnice˛ be˛da˛ reprezentowali gospodarze - Gryf Świdnica, którzy wystawili swoje drużyny we
wszystkich kategoriach.
Przypomnijmy, że przed rokiem triumfatorami Silesian Winter Cup byli: Iskra Kochlice (U9),
Zagłe˛bie Lubin (U10), Śle˛za Wrocław (U11) i Pogoń Pieszyce (U12).
Każdego dnia rozgrywki rozpoczna˛ sie˛ o godzinie 9.00.
Organizatorem turnieju jest Gryf Świdnica. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Ireneusza Zyski, wiceministra
klimatu i środowiska.
Wie˛cej informacji na temat turnieju, wyniki oraz ciekawostki znaleźć można na stronie internetowej: www.silesiancup.pl
Wste˛p na zawody jest wolny.
Program XVIII Silesian Winter Cup (Świdnica 27-30.12.2019)
◆ 27.12 (poniedziałek). Kategoria U 12 - rocznik 2010 i młodsi (mecze po 11 minut)
Gryf Świdnica, AP Dzierżoniów, Śla˛sk I Wrocław, UKS Pieńsk, Orlik Kłodzko, Piast Nowa Ruda,
Pogoń Pieszyce, Lechia Dzierżoniów, GKS Gre˛banin, Śla˛sk II Wrocław, Górnik Wałbrzych
◆ 28.12 (wtorek). Kategoria U 9 - rocznik 2013 i młodsi (mecze po 10 minut)
Gryf I Świdnica, Gryf II Świdnica, Górnik Wałbrzych, FA Wałbrzych, Lechia Dzierżoniów, Śle˛za
Wrocław, AP Namysłów, Champion Oława, Iskra Kochlice
◆ 29.12 (środa). Kategoria U 11 - rocznik 2011 i młodsi (mecze po 11 minut)
Gryf Świdnica, Zagłe˛bie I Lubin, Zagłe˛bie II Lubin, Parasol I Wrocław, Parasol II Wrocław,
Górnik Polkowice, Victoria Świebodzice, AP Dzierżoniów, Górnik Wałbrzych, Stroke Wrocław,
Iskra Pasikurowice
◆ 30.12 (czwartek). Kategoria U 10 - rocznik 2012 i młodsi (mecze po 13 minut)
Gryf Świdnica, Pogoń Pieszyce, Stroke Wrocław, Iskra Pasikurowice, Dwójka Gubin, AP
Dzierżoniów, Orlik Kłodzko, Zagłe˛bie Lubin, Margoll Sława, GKS Krupiński
Polonia Stal Świdnica

FANTASTYCZNE ZAKOŃCZENIE ROKU
W WYKONANIU ORLIKÓW
Bardzo udany turniej ma za soba˛ drużyna orlików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika 2011
(trener Ryszard Tyndel), która absolutnie zdominowała turniej Śle˛za Cup we Wrocławiu. W ostatecznym
rozrachunku biało-zieloni odnieśli komplet zwycie˛stw z imponuja˛cym bilansem goli 35:4!

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
Wste˛p 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwie˛ki i zacze˛ła sie˛ historia. Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwentnie krocza˛c z boku głównego nurtu.
Historia zespołu, który w tylko sobie znany
sposób potrafił poła˛czyć talent literacki Adama Nowaka z muzyczna˛ finezja˛ i fantazja˛,
wytwarzaja˛c swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno - literacki je˛zyk. Zespołu, który w niedościgniony sposób zinterpretował piosenki A.
Osieckiej i W. Młynarskiego - z pełnym
szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromna˛ wie˛ź ze słuchaczami, graja˛c
tysia˛ce koncertów - od małych klubów po
wielkie sale koncertowe. To właśnie koncerty stały sie˛ znakiem rozpoznawczym
"Raz, Dwa, Trzy" - jego swoistym DNA.
Koncertami również - bez wielkich fet,
akademii i transmisji, pragniemy uczcić
Nasza˛ z Wami przyjaźń i wyrazić wdzie˛czność za to, że z nami jesteście. Te 30 lat
mine˛ło nam jak jeden koncert !

- W każdym meczu przeważaliśmy i pewnie oraz wysoko wygrywaliśmy. Cieszy mnie postawa
naszej drużyny, która przez cały turniej grała z bardzo dużym zaangażowaniem. Widać efekty naszej
pracy na treningach. Cieszy również fakt, że mamy liczny rocznik i jest duża konkurencja w zespole.
Oprócz pozytywnych wyników zgarne˛liśmy dwie nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem
turnieju został Feliks Dudek, a zawodnikiem Bruno Stachyra - opowiada trener zespołu, Ryszard
Tyndel.
Wyniki:
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Ostrovia Ostrów Wielkopolski 8:0
Gole: B. Stachyra (3), Bsch (2), Monica, Sidor, L. Stachyra
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Łużycka Akademia Sportu 5:1
Gole: Gawroński, B. Stachyra, L. Stachyra, Sidor, Dudek
cia˛g dalszy na str. 22
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IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - WKS Śla˛sk Wrocław 4:0
Gole: Politański, Monica, L. Stachyra, B. Stachyra
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Śle˛za Wrocław 3:1
Gole: L. Stachyra, B. Stachyra, Politański
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Falubaz I Zielona Góra 4:1
Gole: B. Stachyra (2), Sidor (2)
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Łużycka Akademia Sportu 2:0
Gole: B. Stachyra, Gawroński
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - UKS Mie˛kinia 5:0
Gole: B. Stachyra (2), Sidor (2), L. Stachyra
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Falubaz II Zielona Góra 4:1
Gole: L. Stachyra (3), Głogiewicz
Skład: Feliks Dudek, Hubert Głogiewicz, Noah Bsch, Szymon Gawroński, Maciej Politański, Michał Sidor, Bruno Stachyra, Leon Stachyra, Kacper
Monica, Benjamin Miedziński.
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
10.12.2021r. godz. 20.19
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny leża˛cego w rejonie garaży przy ulicy
Kliczkowskiej. Skierowani tam strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastali znanego z wcześniejszych interwencji bezdomnego. Me˛żczyzna
został przewieziony na pogotowie celem przebadania i ewentualnego osadzenia do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W czasie badania
lekarskiego okazało sie˛, że stan zdrowia nietrzeźwego wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Me˛żczyzna pozostał w szpitalu.
11.12.2021r. godz. 5.59
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od sprzedawczyni jednej z placówek handlowych przy ulicy Westerplatte . Kobieta
poinformowała dyżurnego, że do sklepu przyszła starsza pani, która nie pamie˛tała jak sie˛ nazywa ani też gdzie mieszka. Na nogach zamiast butów
miała kapcie. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjonariuszom udało sie˛ ustalić adres zamieszkania kobiety. Została ona odwieziona
do swego mieszkania i przekazana pod opieke˛ sa˛siadce, która o zajściu powiadomiła rodzine˛ starszej pani oraz jej opiekunke˛.
14.12.2021r. godz. 12.43
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracownika jednego ze skupów złomu. Do placówki tej przyjechał
me˛żczyzna z wielkim starym sejfem chca˛c sprzedać go na złom. Okazało sie˛ jednak, że jest to sejf stalowo betonowy i to właśnie beton jest jego
głównym budulcem. W zwia˛zku z tym faktem pracownik odmówił przyje˛cia tego przedmiotu. Kierowca był bardzo zdenerwowany i niezadowolony.
Kilkuset kilogramowy sejf wyrzucił w pobliżu skupu. Całość zajścia zarejestrował monitoring wizyjny, zatem ustalenie sprawcy nie stanowiło
wielkiego problemu. Kierowca został ukarany mandatem karnym a sejf został uprza˛tnie˛ty.
16.12.2021r. godz. 6.00
Z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce osoby bezdomnej przebywaja˛cej w boksie na kontenery na odpady przy
ulicy Zamenhofa. Sytuacja ta jest doskonale znana, gdyż wielokrotnie strażnicy odwiedzali tego me˛żczyzne˛ również z pracownicami MOPS. Niestety
każdorazowo stanowczo odmawia on przyje˛cia jakiejkolwiek pomocy. Przyjmuje jedynie konserwy, które straż miejska posiada z Banku Żywności
właśnie dla osób bezdomnych. Sytuacja jest bardzo trudna, gdyż nie można przymusić takiej osoby aby zamieszkała w schronisku dla bezdomnych.
Patrol straży miejskiej pobrał żywność i udał sie˛ we wskazany rejon. Niestety, tym razem na miejscu nie zastano me˛żczyzny.
16.12.2021r. godz. 8.52
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie z firmy TAURON, której p racownicy usuwali poważna˛ awarie˛ energetyczna˛ w rejonie
ulicy Paderewskiego. Niestety, dokładnie w miejscu awarii stał zaparkowany pojazd. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy ustalili
właściciela samochodu, który przestawił pojazd i umożliwił usunie˛cie awarii.
Gmina Świdnica

RADNI JEDNOMYŚLNIE ZA BUDŻETEM NA 2022 ROK
17 grudnia radni Rady Gminy Świdnica jednomyślnie przyje˛li budżet gminy na 2022 rok. Za jego przyje˛ciem zagłosowało 11 radnych.
Jak w przyszłorocznych budżecie gminy kształtować sie˛ be˛da˛ dochody?
Doch
ody planuje sie˛ w wysokości 100 134 566,41 zł, w tym:
1) dochody bieża˛ce 86 519 330,41 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje˛ zadań finansowanych z pomocy zagranicznej
w ła˛cznej kwocie 70 000 zł, w tym ze środków pochodza˛cych z budżetu Unii Europejskiej - 70 000 zł,
2) dochody maja˛tkowe 13 615 236 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje˛ zadań finansowanych z pomocy zagranicznej
w ła˛cznej kwocie 909 500 zł, w tym ze środków pochodza˛cych z budżetu Unii Europejskiej - 909 500 zł.
Ile wydamy z przyszłorocznego budżetu?
Wydatki budżetu w ła˛cznej kwocie 104 509 566,41 zł obejmuja˛ wydatki bieża˛ce na kwote˛ 82 995 770,41 zł oraz wydatki inwestycyjne na ła˛czna˛
kwote˛ 21 513 796,00 zł.
Deficyt budżetu ustala sie˛ w wysokości 4 375 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pienie˛żnych na rachunku
bieża˛cym budżetu, wynikaja˛cych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwia˛zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu.
Najwie˛cej środków w przyszłorocznym budżecie w zakresie wydatków maja˛tkowych planuje przeznaczyć sie˛ na inwestycje zwia˛zane z gminna˛
infrastruktura˛ oświatowa˛, drogowa˛, turystyczna˛, mieszkaniowa˛, kanalizacyjna˛, kulturalna˛, sportowa˛. Zgodnie ze Strategia˛ Rozwoju Gminy oraz
Wieloletnia˛ Prognoza˛ Finansowa˛ zaplanowane dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budowa˛ przydomowych oczyszczalnie ścieków, wymiane˛
kotłów c.o. na ekologiczne, budowe˛ i przebudowe˛ kolejnych dróg, rozbudowe˛ infrastruktury edukacyjnej
Zadania inwestycyjne przewiduje sie˛ realizować sie˛ przy współudziale środków pochodza˛cych z Rza˛dowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rza˛dowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, funduszu strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Dopłat BGK. Ponadto zaplanowano
kontynuacje˛ prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.
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Wydatki na oświate˛ w 2022 r. planowane sa˛ na poziomie 34 929 754 zł. i stanowia˛ 33,4% wydatków ogółem w budżecie gminy. W tym do szkół
podstawowych 23 383 100,00 zł. tj. o 4,7 mln wie˛cej niż w 2021 r. ze wzgle˛du na wie˛ksze nakłady w infrastrukture˛ oświatowa˛. Kwote˛ 6 mln zł. planuje
sie˛ przeznaczyć na zadania pn. Przebudowa SP w Bystrzycy Górnej - II etap 100 000,00 zł. , "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP w
Grodziszczu - 5 000 000,00 zł (w tym 4 250 000 zł z Rza˛dowego Funduszu Polski Ład) i Modernizacja boiska w Pszennie 800 000,00 zł. (w tym 680
000 zł z Rza˛dowego Funduszu Polski Ład)

O dotacje na budowe˛ przydomowych oczyszczalnie ścieków be˛da˛ 2022 roku mogli ubiegać sie˛ mieszkańcy takich miejscowości jak Lutomia Dolna,
Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f. Ła˛cznie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 120 tys. zł.
Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwote˛ 400 tys. zł. na inwestycje˛ pn. "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne". Środki te
stanowić be˛da˛ dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na modernizacje˛ oświetlenia w gminie oraz poprawe˛
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów Sulisławice wydanych zostanie 542 tys. zł. ( w tym 50 tys. z Rza˛dowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Wydatki na pomoc społeczna˛ planowane sa˛ na poziomie 4 031 628 zł, w tym 981 000 zł stanowić be˛da˛ środki na sfinansowanie pobytu osób
przebywaja˛cych w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki sa˛ wyższe o 12,5% niż w bieża˛cym roku. Warto podkreślić, że środki na ten cel w
całości pochodza˛ z dochodów własnych budżetu gminy. O 56,8% w porównaniu z rokiem bieża˛cym zmniejsza˛ sie˛ wydatki na zadania zlecone z
administracji rza˛dowej na wypłate˛ świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Wszystko za sprawa˛ przeje˛cia i realizacji w/w świadczenia przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak to było obecnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Po raz pierwszy w projekcie budżetu na 2022 r. nie ma dochodów z rza˛dowego Programu Rodzina 500+. W przypadku naszej gminy to jest 18 mln
zł. mniej w budżecie. Automatycznie miało to wpływ na wskaźniki, niemniej jednak przy omawianiu dochodów i wydatków z tymi wskaźnikami sobie
poradziliśmy. Budżet gminy Świdnica na 2022 rok jest budżetem inwestycyjny na pewno. Be˛da˛ to inwestycje kubaturowe i sieciowe jeśli chodzi o
kanalizacje˛. Natomiast po raz pierwszy od lat nie jesteśmy w stanie ostatecznie oszacować wydatków na energie˛ i gaz z uwagi na obecne zmiany. Sta˛d
też od nowego roku be˛dziemy bardzo ostrożnie gospodarowali środkami w zakresie wydatków bieża˛cych po to aby zapewnić płynność finansowa˛ gminy
i płynność w wydatkach bieża˛cych. Cze˛sto słyszymy od naszych kolegów i koleżanek samorza˛dowców i czytamy w czasopismach branżowych tj. Pismo
Samorza˛du Terytorialnego WSPÓLNOTA, że gminy maja˛ pienia˛dze na inwestycje, a nie maja˛ pienie˛dzy na wydatki bieża˛ce Z pewnościa˛ rok 2023
be˛dzie łatwiejszy, bo be˛dziemy wiedzieli jak planować takie wydatki, rok 2022 jest w pewnym sensie pewna˛ niewiadoma˛. Bardzo dzie˛kuje˛ Radzie Gminy
za przychylność i jednomyślność podczas głosowania. Chce˛ zapewnić, że dołożymy wszelkich starań żeby zadania które sobie założyliśmy zostały
zrealizowane, szczególnie zadania inwestycyjne, przy jednoczesnym pilnowaniu wydatków bieża˛cych - mówiła podczas sesji budżetowej wójt gminy
Teresa Mazurek.
Region Wrocław

BEZPIECZNA PODRÓŻ SAMOLOTEM NA ŚWIE˛TA. SPRAWDŹ ZASADY!
Sezon świa˛teczny w pełni, a to oznacza również i wie˛cej podróży, także tych samolotem. Jak przygotować sie˛ na rejs z Wrocławia? Które dokumenty
warto mieć przy sobie i kiedy wykonać test na COVID-19? Podpowiadamy!
Maseczki, dystans, dezynfekcja, obowia˛zkowe testy i paszporty covidowe - tak wygla˛daja˛ standardy podróży wdrożone w Porcie Lotniczym Wrocław.
Co powinni wiedzieć pasażerowie, którzy przylatuja˛ do Wrocławia, ale też i wylatuja˛ z Portu Lotniczego Wrocław w okresie świa˛tecznym i noworocznym?
Zasady podróżowania w strefie Non-Schengen
15 grudnia weszło w życie rozporza˛dzenie Rady Ministrów nakładaja˛ce na pasażerów przylatuja˛cych ze strefy Non-Schengen (z wyja˛tkiem państw
tj. Irlandia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Turcja) obowia˛zek wykonania testu antygenowego lub PCR najpóźniej 24 godziny przed przekroczeniem granicy
Polski. Obowia˛zek ten dotyczy wszystkich podróżnych, również zaszczepionych i ozdrowieńców. Wyja˛tkiem sa˛ tu dzieci do lat 5 podróżuja˛cych z
opiekunami, którzy spełniaja˛ powyższe wymogi. - Pierwsze osoby przylatuja˛ce ze strefy Non-Schengen testowały sie˛ tuż po północy, 15 grudnia. Połowa
pasażerów lotu z Birmingham miała wykonany szybki test antygenowy po la˛dowaniu we Wrocławiu - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego
Wrocław i podkreśla, że wrocławskie lotnisko już od dawna przygotowane było na taka˛ ewentualność. - W Porcie Lotniczym Wrocław oferujemy szybkie
testy antygenowe zarówno dla pasażerów odlatuja˛cych, jak i przylatuja˛cych. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, ale także komfort podróżowania,
dlatego umożliwiliśmy wszystkim osobom chca˛cym sie˛ przebadać szybkie testowanie w terminalu już w styczniu tego roku - mówi Dariusz Kuś.
Dodatkowo na parkingu B lotniska funkcjonuje również punkt testów PCR wykonywanych przez Łukasiewicz-Port.
Zasady podróżowania w strefie Schengen
W grudniu istotnej zmianie nie uległy zasady przylotów ze strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru, Bułgarii i Turcji. Pasażerowie la˛duja˛cy we
Wrocławiu i posiadaja˛cy ważny paszport covidowy (zaszczepieni, ozdrowieńcy) przechodza˛ kontrole˛ sanitarna˛ i nie podlegaja˛ kwarantannie. Pasażerowie
nieposiadaja˛cy paszportu covidowego moga˛ okazać test wykonany zagranica˛ najpóźniej 48 godzin przed przylotem lub skorzystać z oferty lotniskowego centrum
testowego zlokalizowanego tuż przed punktem kontroli sanitarnej. Wynik negatywny takiego testu zapewnia brak wpisu na kwarantanne˛. W przypadku gdy
osoba nie posiada paszportu covidowego i jednocześnie nie okaże na kontroli sanitarnej ważnego testu - jest kierowana na obowia˛zkowa˛ 10-dniowa˛ kwarantanne˛,
z której zwolnić może jedynie negatywny wynik testu wykonanego nie później niż 48 godzin po przylocie do Wrocławia. Warto też dodać, że na rejsach krajowych
(Warszawa, Gdańsk) nie ma wymogu posiadania paszportu covidowego ani ważnego testu. - Pasażerom, którzy przylatuja˛ do Wrocławia ze strefy Schengen,
umożliwiamy wykonanie testu antygenowego zaraz po wyla˛dowaniu we Wrocławiu, ale jeszcze przed przekroczeniem kontroli sanitarnej - mówi Cezary
Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław. Dodaje również, że bezpieczna podróż to odpowiednio przygotowana podróż. - W okresie świa˛tecznym
obserwujemy zwie˛kszone zainteresowanie pasażerów lotami zarówno z i do Wrocławia. Kluczem do bezpiecznej i bezstresowej podróży jest przede
wszystkim wcześniejsze zapoznanie sie˛ z zasadami sanitarnymi obowia˛zuja˛cymi w kraju, do którego podróżujemy.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyjnym budynku wybudowanym metoda˛ tradycyjna˛ - z cegły w 1993r. Składa sie˛ z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o ła˛cznej powierzchni 75 m kw. oraz dużego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 pie˛trze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na podłogach mozaika parkietowa. Łazienka oblicowane glazura˛.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.

BARAN Zamiast narzekać i przeklinać zły los
i trudne czasy poszukaj jakiegoś rozwia˛zania
swoich problemów. Wiele osób z Twojego
otoczenia che˛tnie przyjdzie Ci z pomoca˛. Musisz sie˛ tylko otworzyć i cze˛ściej uśmiechać.
Sytuacja finansowa zmieni sie˛ na lepsze.
BYK Nabierzesz ochoty do pracy i przeprowadzenia jakichś zmian w swoim życiu. Podejmiesz pewne działania, co do których pocza˛tkowo be˛dziesz miał wiele wa˛tpliwości, ale w konsekwencji wyjda˛ one na dobre. Spotkasz sie˛ z
oddaniem i życzliwościa˛ wielu osób. Be˛dzie to
dla Ciebie miłym zaskoczeniem.

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

BLIŹNIE˛TA Powinieneś odrzucić wszelkie
zachamowania i poste˛pować zgodnie z tym,
co Ci serce dyktuje. Nikt nie może decydować
o Twoim życiu, nawet jeżeli chce dla Ciebie
dobrze. Postaraj sie˛ obdarzyć najbliższych
wie˛kszym sercem i zaufaniem, a wtedy być
może zaakceptuja˛ Twój sposób poste˛powania.
RAK Ostatnio bardzo sie˛ rozleniwiłeś, wie˛c
nic dziwnego, że nie be˛dziesz miał na nic
ochoty. Ten stan nie może jednak trwać wiecznie. Nadchodza˛ce dni wymusza˛ na Tobie
aktywność, o jaka˛ nawet siebie nie podejrzewałeś. A wszystko to za sprawa˛ pienie˛dzy,
które możesz zarobić.
LEW Nareszcie rozwia˛żesz problemy finansowe. Zapłacisz zaległe rachunki, zrobisz kilka potrzebnych zakupów, wprowadzisz kilka
istotnych zmian w swoim otoczeniu. Nikt i nic
nie be˛dzie w stanie zepusuć Twojego humoru.
Nawet nieporozumienia z partnerem, do których z pewnościa˛ dojdzie w najbliższych
dniach.
PANNA Wiele spraw potoczy sie˛ inaczej, niż
byś sobie tego życzył. Wszyscy be˛da˛ Cie˛ drażnili swoim poste˛powaniem, w tym także brakiem odpowiedzialności. Powinieneś jasno
ustalić zasady. Postaraj sie˛ zachować umiar w
wydawaniu pienie˛dzy. Przydadza˛ sie˛ w przyszłym tygodniu.
WAGA Za dużo ostatnio wydałeś i teraz be˛dziesz musiał kombinować jak powia˛zać koniec z końcem. Czasami warto posłuchać rad
partnera, który wszystko przewidział. Nie jest
jednak tak źle, jak to wszystko na pozór wygla˛da. Poradzisz sobie z problemami finansowymi i w nowy miesia˛c wkroczysz bez długów.

SKORPION W tym tygodniu gwiazdy be˛da˛
Cie˛ wspierały. Swoje zdolności wykorzystasz w
innowacyjnej pracy. Śmiało nawia˛zuj kontakty
z osobami, które wydadza˛ Ci sie˛ sympatyczne,
ale pamie˛taj, że ostatnie dni sprzyjaja˛ kontaktom
wyła˛cznie o charakterze towarzyskim.
STRZELEC Zapowiada sie˛ tydzień pełen
pracy. Dzie˛ki swojemu sprytowi i inteligencji
doskonale wybrniesz z sytuacji, która na pozór
wyda sie˛ bez wyjścia. Drobne nieporozumienie partnerskie może urosna˛ć do rangi problemu. Nie ba˛dź uparty. W odpowiednim czasie
wypadałoby pójść na kompromis.
KOZIOROŻEC W cia˛gu kilku nadchodza˛cych dni be˛dziesz w dobrej formie. Z wielka˛
ochota˛ podejdziesz do wszystkich obowia˛zków. Nawia˛żesz znajomość, która be˛dzie miała znaczny wpływ na Twoje dalsze życie. Na
poprawe˛ sytuacji finansowej be˛dziesz musiał
jeszcze troche˛ poczekać.
WODNIK Znaczna poprawa w finansach. Dużo sytuacji konfliktowych i powodów do kłótni. Be˛dziesz musiał trzymać nerwy na wodzy,
czasem iść na kompromis w imie˛ mniejszego
zła. Postaraj sie˛ znaleźć czas na relaks i wypoczynek. Nie zwlekaj ze złożeniem dawno planowanej wizyty.
RYBY Wyjaśni sie˛ wiele spraw, co do których
miałeś wa˛tpliwości. Po bardzo oszcze˛dnym
okresie be˛dziesz mógł sobie pozwolić na lekka˛
rozrzutność. Wpadnie troche˛ dodatkowego
grosza, co bardzo Cie˛ ucieszy. Dobrym dniem
be˛dzie pia˛tek. W tym dniu wiele czasu spe˛dzisz z partnerem.

EXPRESSEM
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do wykończenia, Centrum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, okolice ul. Pakowej 220.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH
10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogrzewani emiejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostoja˛cy,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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 Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon 265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV pie˛tro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I pie˛tro, 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 Śle˛ży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 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 Śle˛ży - 150 zł/m
kw.
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
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 WYNAJE˛CIA:
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 pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł
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0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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, wolnostoja˛cy, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostoja˛cy, 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 wolnostoja˛cy, 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 działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

