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NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONE I OŚWIETLONE
ŚWIDNICKIE DOMY I BALKONY

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

Dzień przed Wigilia˛ komisja konkursowa ogla˛dała i oceniała, jak świdniczanie przystroili swoje
domy i balkony na Świe˛ta Bożego Narodzenia. W tym roku otrzymaliśmy 22 zgłoszenia do konkursu
na najładniej oświetlony i przystrojony dom i balkon - 10 w kategorii domy oraz 12 w kategorii
balkony.
- Cieszy nas, że w tym szczególnym czasie, tak liczne były zgłoszenia. Jak co roku komisja miała
duży dylemat, komu przyznać nagrody - dekoracje prezentowały sie˛ wspaniale. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzie˛kujemy za udział - mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wydziału Promocji
Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.

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

Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić naste˛puja˛ce dekoracje:
w kategorii domów:
I miejsce:
ul. Przedwiośnie 13
za estetyczna˛ i stylowa˛ dekoracje˛ domu
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 400 zł
II miejsce:
ul. gen. Sikorskiego 5
za estetyke˛ i rozmach dekoracji na kamienicy oraz wkład pracy w przygotowanie oświetlenia
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 250 zł
III miejsca:
ul. Łużycka 17
za estetyczna˛ dekoracje˛ domu z wykorzystaniem projektora
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 150 zł
w kategorii balkonów:
I miejsce:
ul. Spółdzielcza 2/10
za pomysłowość oraz kolorystyke˛ oświetlenia balkonu
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 300 zł
II miejsce:
pl. Grunwaldzki 4/18
za estetyczna˛ i stylowa˛ dekoracje˛ balkonu
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 200 zł
III miejsce:
ul. gen. Jakuba Jasińskiego 2b/5

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

cia˛g dalszy na str. 3
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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

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
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
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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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
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za stworzenie estetycznej dekoracji
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 100 zł
Wyróżnienia:
ul. Kilińskiego 21/10,
pl. Grunwaldzki 4/12,
ul. Ste˛czyńskiego 21/3,
ul. Kilińskiego 67/2,
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 50 zł
Nagrody dla zwycie˛zców i wyróżnionych zostały wre˛czone przez zaste˛pce˛ prezydenta Świdnicy,
Szymona Chojnowskiego.
Na kolejnych stronach prezentujemy nagrodzone i wyróżnione kompozycje.
foto:W. Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica

"ŚWIDNICA PRZECIW
PRZEMOCY"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świdnicy w okresie od września do grudnia realizował Projekt "Świdnica przeciw przemocy",
na który Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł ze środków
budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorza˛du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie" - 2021 r . realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt obejmował działania informacyjno-edukacyjne, dostarczaja˛c wiedze˛ na temat problemu przemocy, jego skutków, radzenia sobie w sytuacji wysta˛pienia kryzysu i wzmocnienia
poczucia bezpieczeństwa w rodzinie oraz znaczenia wychowania w pokonywaniu zachowań
agresywnych.
W ramach projektu zrealizowano naste˛puja˛ce działania:
- kurs przeznaczony dla osób dorosłych, rodziców dzieci zagrożonych przemoca˛ w rodzinie,
którego celem jest kształtowanie prawidłowych relacji i umieje˛tności rodzicielskich wobec dzieci,

cia˛g dalszy na str. 4

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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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
"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
KABARET HRABI "ARIACI"
11.03.2022, godz. 20:00
Badania dowodza˛, że statystyczny Polak do
opery idzie raz na 150 lat. Udaja˛c sie˛ na
spektakl "Ariaci", be˛dzie można mieć to z
głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniaja˛, że
opera może być dla człowieka zrozumiała,
pouczaja˛ca, wzruszaja˛ca, a nawet zabawna.
Wste˛p 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Ka˛piel tylko raz w tygodniu", Kobiety odnosza˛ liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy sie˛ Igor Kwiatkowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".
Wste˛p 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
**********************************

XXIX ŚWIDNICKI PRZEGLA˛D
ZESPOŁÓW KOLE˛DNICZYCH

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY zaprasza do udziału w XXIX Świdnickim
Przegla˛dzie Zespołów Kole˛dniczych
PLANOWANY TERMIN:
17-20.01.2022 (cze˛ść konkursowa),
24.01.2022 (zakończenie)
/realizacja Przegla˛du jest uzależniona od
wytycznych sanitarnych/
Zasady uczestnictwa :
1. W Przegla˛dzie moga˛ wzia˛ć udział wszyscy, zarówno zespoły, jak i indywidualni
uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) prezentuja˛c różne formy obrze˛dów zwia˛zanych
z Bożym Narodzeniem, jednakże jedna˛ instytucje˛ (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.) reprezentuje jedna grupa licza˛ca maksymalnie 30 osób.
2. Przegla˛d ma charakter konkursu, montaż
scenografii do 10 min., czas trwania prezentacji do 20 min.
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- spotkania wspieraja˛ce dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, o charakterze otwartym.
W ramach edukacji publicznej przygotowywano materiały na temat radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych, uświadamiaja˛ce zagrożenia płyna˛ce z przemocy oraz informuja˛ce o miejscach i
formach pomocy:
- informator "Jak sobie radzić z przemoca˛",
- artykuł i film, opublikowane w lokalnych mediach,
- etiudy teatralne przedstawione na portalach społecznościowych przez podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury.
Mieszkańcy Świdnicy zaproszeni zostali również do wypełnienia ankiety na temat postaw
rodzicielskich oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych w rodzinie. Jej wyniki
posłuża˛ do przygotowania oferty na lata naste˛pne, w zakresie zapobiegania wyste˛powaniu przemocy
w rodzinie.
Dodatkowo w ramach cyklicznej Kampanii "Świdnica Przeciw Przemocy" Urza˛d Miejski w
Świdnicy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, w okresie od września do grudnia
realizował szerokie działania doste˛pne dla wszystkich mieszkańców Świdnicy oraz specjalistów,
którzy na co dzień wspieraja˛ rodziny zagrożone przemoca˛ domowa˛.
https://www.facebook.com/pomocna.swidnica/videos/620853042674264
Świdnica

PRZEDSZKOLA Z DOFINANSOWANIEM
5 świdnickich przedszkoli otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 zł z "Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", edycja 2021 r. Pienia˛dze te zostana˛
przeznaczone na promocje˛ czytelnictwa wśród dzieci oraz zakup nowych ksia˛żek do każdej z
placówek.
Wsparcie finansowe zostało udzielone w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego
na zakup ksia˛żek be˛da˛cych nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacje˛
działań promuja˛cych czytelnictwo. Wartość całego projektu to 18 750 zł, w tym wkład własny
miasta w kwocie 3 750 zł.
Dofinansowanie otrzymały naste˛puja˛ce placówki:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 -3000 zł;
2) Przedszkole Miejskie nr 3 -3000 zł;
3) Przedszkole Miejskie nr 4 -3000 zł;
4) Przedszkole Miejskie nr 6 -3000 zł;
5) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 - 3000 zł.
Świdnica

ZAŁATW URZE˛DOWE SPRAWY PRZEZ INTERNET
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w zwia˛zku ze wzrostem ilości
zakażeń i zachorowań w całej Polsce zache˛camy Państwa do korzystania z innych, nieosobistych
form kontaktu z Urze˛dem Miejskim w Świdnicy.
W dalszym cia˛gu obowia˛zuja˛ ograniczenia pandemiczne co oznacza, że nie be˛da˛ obsługiwane w
urze˛dzie osoby nie stosuja˛ce sie˛ do wymogów reżimu sanitarnego, tj. brak maseczki ochronnej
zakrywaja˛cej nos i usta. Wymagamy również dezynfekcji ra˛k przy wejściu oraz zachowania wymaganego dystansu.
Apelujemy do Państwa i jednocześnie zache˛camy do korzystania z innych form kontaktu z
urze˛dem - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Wiele spraw można zrealizować poprzez platforme˛ ePUAP czyli Elektroniczna˛ Platforme˛ Usług
Administracji Publicznej lub przy wykorzystaniu usługi e-Urza˛d.
Kasa urze˛du be˛dzie czynna z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy jednak o
dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Z pracownikami Urze˛du Miejskiego w Świdnicy prosze˛ kontaktować sie˛:
- telefonicznie - centrala urze˛du 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami
(wykaz na stronie urze˛du www .um.swidnica.pl),
- e-mail - um@um.swidnica.pl,
- poprzez platforme˛ https://eurzad.um.swidnica.pl/
Świdnica Powiat

STAROSTWO INFORMUJE
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że Starostwo Powiatowe w
Świdnicy w dniu 7 stycznia 2022 r. be˛dzie NIECZYNNE.
Informujemy także, że w dniach 4 i 11 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe czynne do godziny
15:00.
***
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że od 1 stycznia 2022 r. zmieniaja˛
sie˛ godziny przyje˛ć interesantów w Wydziale Komunikacji świdnickiego starostwa w zakresie
rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.
cia˛g dalszy na str. 6
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3. Przewidywany termin: 17-20.01.2022
(cze˛ść konkursowa). Prezentacje w dwóch
blokach: 9.30-13.00, 16.00-18.30 (istnieje
możliwość przeprowadzenia próby sytuacyjnej 12 i 13 stycznia w godz. 9.00-13.30
po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorka˛ przegla˛du Halina˛ Szymańska˛).
4. Planowany Finał XXIX Świdnickiego
P rzeg la˛d u Z espołów K ole˛ dniczych:
24.01.2022
5. Prezentacje odbywać sie˛ be˛da˛ w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43.
6. Zgłoszenia na zała˛czonej karcie uczestnictwa przyjmowane be˛da˛ elektronicznie do
dnia 10.01.2022 na adres: h.szymanska@sok .com.pl
Wszelkich informacji na temat Przegla˛du
udziela Pani Halina Szymańska, tel. 74 851
56 53.
**********************************
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!
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Od 1 stycznia 2022 r. klienci rejestruja˛cy pojazdy i odbieraja˛cy prawa jazy przyjmowani be˛da˛ w
naste˛puja˛cych godzinach:
◆ poniedziałek: od 7.30 do 14.45
◆ wtorek: od 7.30 do 16.45
◆ środa: od 10.30 do 14.45
◆ czwartek: od 7.30 do 14.45
◆ pia˛tek: od 7.30 do 12.45
Jednocześnie przypominamy wszystkim o możliwości rejestracji wizyty w Wydziale Komunikacji przez Internet.
Świdnica

PCPR INFORMUJE
Rozstrzygnie˛cie konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pieczy zaste˛pczej pn.
"Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r."
Informujemy, że w wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje˛ zadania pn. "Prowadzenie na
terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w okresie od
01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.", Zarza˛d Powiatu w Świdnicy Uchwała˛ nr 691/2021 z dnia
21 grudnia 2021 r. zlecił realizacje˛ ww. zadania Fundacji Ziemi Świdnickiej "SKSK" z siedziba˛ w
Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62 A.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
MDK Świdnica

"ŚWIDNICA PRZECIW PRZEMOCY"
Nikt z nas zostaja˛c rodzicem nie musi do tej ważnej roli zdobywać odpowiedniego wykształcenia.
Bazujemy na doświadczeniach z domu rodzinnego, obserwacji bliskich i intuicji. Może być to
wystarczaja˛ce. Jednak, jeśli czujemy niepokój w zwia˛zku z tym jak wychowujemy swoje dzieci lub
po prostu chcemy dla nich i dla siebie być uważniejszymi rodzicami, to warsztaty i konsultacje ze
specjalistami pomoga˛ nam.
Jedna˛ z takich ofert w naszym Mieście jest "Szkoła dla rodziców i wychowawców", która uczy
otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie, a poprzez to budowania silnej wie˛zi emocjonalnej
mie˛dzy dorosłymi a dziećmi. Zaje˛cia odbywaja˛ sie˛ raz w tygodniu, w małych grupach, w formie 10
spotkań po 4 godziny.
Szczegółowe informacje i zapisy na warsztaty u osób prowadza˛cych pod nr tel. 721 132 292, 787
412 999.
Projekt Gminy Miasta Świdnicy - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy "Świdnica przeciw przemocy" współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu
Osłonowego "Wspieranie jednostek samorza˛du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - 2021 r.
Grupa teatralna "Cedeen" przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy
Video do zobaczenia na platformie facebook:
https://www.facebook.com/pomocna.swidnica/videos/2974797859428834
cia˛g dalszy na str. 8
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**********************************
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".
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:

MDK Świdnica

POKOLE˛DUJMY RAZEM
21 grudnia odbył sie˛ koncert pracowni muzycznej MDK prowadzonej prze Mirosława Jabłońskiego "Pokole˛dujmy Razem". Kolejny raz Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej
użyczyła nam gościny i mogliśmy zaprezentować świa˛teczny repertuar. Ze wzgle˛du na zachowanie
warunków sanitarnych wyste˛p podzielony został na dwie cze˛ści. Wysta˛pili gitarzyści z kół gitarowych
wykonuja˛c "Wśród nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu", "Jezus malusieńki", "Pójdźmy wszyscy do
stajenki". Wokaliści wykonali naste˛puja˛ce utwory: Marta Mola˛g- Piosenka kole˛dników, Kinga Kryś
- Kołysanka Matki Brzemiennej, Martyna Korkiewicz - Mario, czy Ty wiesz, Aleksandra Rybka -

cia˛g dalszy na str. 10
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Świe˛ta w nas, Aneta Matuszak - A kto wie czy za rogiem. Wspólnie zaśpiewana kole˛da "Wśród nocnej
ciszy" zakończyła ten upływaja˛cy w ciepłej atmosferze wieczór. Całość przygotował i prowadził
Mirosław Jabłoński a nad strona˛ techniczna˛ czuwał Leszek Matus.
foto: MDK Świdnica
Świdnica
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- 23.01.2022
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!
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

ZESTAW 2022 - XXVII MIE˛DZYNARODOWY
KONKURS FOTOGRAFII
W imieniu organizatorów zapraszamy do
wzie˛cia udziału w konkursie ZESTAW 2022.
REGULAMIN
1. W konkursie biora˛ udział wyła˛cznie zestawy
prac.
2. Konkurs jest doste˛pny dla wszystkich fotografuja˛cych.
3. Jeden autor może nadesłać 1 zestaw prac na
dowolny temat, stanowia˛cy przemyślana˛, spójna˛
koncepcje˛ autorska˛.
4. Format zestawu prac nie wie˛kszy niż 70 x 100
cm.
5. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
- imie˛ i nazwisko autora,
- dokładny adres,
- e-mail
- tytuł zestawu
- kolejność prac w zestawie lub jego układ
graficzny na osobnej kartce
6. Prace w sztywnych opakowaniach należy
przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2022
7. Organizatorzy zapewniaja˛ zwrot prac w tych samych opakowaniach.
8. Organizatorzy zapewniaja˛ sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdje˛ć w
katalogu, prasie, telewizji i internecie.
9. Prace nagrodzone pozostaja˛ wyła˛czna˛ własnościa˛ autorów.
cia˛g dalszy na str. 11
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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!
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 cztery strony świata! Program pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu!
***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim koncie około 500 koncertów w salach koncerto-
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10. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
11. Warunki konkursu maja˛ moc postanowień umownych obowia˛zuja˛cych organizatorów i Uczestników konkursu.
12. Nadesłane prace sa˛ równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz maja˛tkowych do zdje˛cia. Nadsyłaja˛c prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały
wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych
na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i
prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
13. Autor zdje˛cia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawa˛ z dnia 29.08 .1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z
wystawy.
- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaja˛ bezpłatnie katalog z wystawy.
TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. - www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2022 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.
NAGRODY
GRAND PRIX "ZESTAW 2022" - MEDAL + 6.000 zł + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII
FOTOGRAFII W ŚWIDNICY W 2023 r.
I NAGRODA - 2.500 zł
II NAGRODA - 1.500 zł
ORGANIZATORZY:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel.
74/8515657, 74/852 29 78
www.sok.com.pl; sok@sok.com.pl
MBP Świdnica

ŚWIA˛TECZNE SPOTKANIE PLANSZÓWKOWE
Tuż przed Świe˛tami Bożego Narodzenia 18 grudnia, w licznym gronie, rodzinnym oraz koleżeńskim, stoczyliśmy wiele fantastycznych rozgrywek planszowych, karcianych i kościanych.
Nowościa˛ była familijna gra Ła˛ka - pie˛kna wydana gra polskich autorów, w której gracze wciela˛
sie˛ w obserwatorów przyrody. Zbieraj malownicze karty i kompletuj odpowiednie symbole, aby
rozbudować najbardziej wartościowa˛ ła˛ke˛ i okolice˛. Nie musisz być znawca˛ fauny i flory, aby
opracować najlepsza˛ strategie˛, która pozwoli Ci odnieść zwycie˛stwo w tej urokliwej pozycji.

Dla uczestników spotkania, przygotowany był jak zawsze słodki pocze˛stunek oraz niespodzianka
przedświa˛teczna. Dzie˛kujemy za fantastyczna˛ atmosfere˛ i zapraszamy w Nowym 2022 roku.
foto: MBP Świdnica
MBP Świdnica

W ŚWIA˛TECZNYM NASTROJU...
15 grudnia 2021 roku w nowej siedzibie Filii nr 5 (ul.Morelowa 2A) jak co roku odbyły sie˛
Rodzinne warsztaty pracowni św. Mikołaja.
W zaje˛ciach wzie˛ło udział siedmioro dzieci w wieku od 3,5 roku do lat 12. Rodzice towarzyszyli
im na pocza˛tku i na końcu zaje˛ć.
cia˛g dalszy na str. 15
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Dzieci miały okazje˛ zapoznać sie˛ z ruchem "niemarnowania" (idea zero -waste) i robiły choinki
z darów natury - szyszek, patyków, kra˛żków gałe˛zi wycie˛tych drzew.
W czasie prac wykończeniowych ,czyli przy ozdabianiu wykonanych choinek rozmawialiśmy o
tradycjach świa˛tecznych w naszych domach.

wych, 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
UDZIAŁ WEZMA˛
Magda Grabowska-Wacławek (Bovska) /
pop
Piotr "Peter" Wiwczarek (Vader) / metal
Wojciech Zawadzki (Słoń / WSRH) / hiphop
PROWADZENIE
Artur Rawicz (cgm / Mystic Production)

***
W Filii nr 2...
Kiedy na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka nasza biblioteka zamieniła sie˛ w Rodzinna˛
pracownie˛ Świe˛tego Mikołaja. Na wste˛pie odczytaliśmy list, który pisany na szybko przez Mikołaja
pełen był błe˛dów. Na szcze˛ście nasi mali czytelnicy słuchali uważnie i udało im sie˛ wyłapać i poprawić
wszystkie pomyłki.
Wreszcie mogliśmy zabrać sie˛ do pracy! Z masy porcelanowej wykonaliśmy przepie˛kne zawieszki na choinke˛, a zwykłe słoiki dzie˛ki odrobinie cukru i soli zamieniliśmy w zimowe lampiony.
Kreatywność uczestników przerosła nasze oczekiwania. Dekoruja˛c lampiony gała˛zkami igliwia,
suszonymi pomarańczami i goździkami nadali im cudownego świa˛tecznego klimatu.
Dzie˛kujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za wspólnie spe˛dzony czas.
foto: MBP Świdnica
cia˛g dalszy na str. 16
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PODZIE˛KOWANIE

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

Zawsze radosna i służa˛ca pomoca˛ czytelnikom oraz koleżankom i kolegom z biblioteki - Pani
Elżbieta Kopaczewska, po 25 latach pracy, przeszła na emeryture˛. Uroczyste podzie˛kowanie za
wspólnie spe˛dzone lata odbyło sie˛ dzisiaj w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Bardzo
dzie˛kuje˛ Pani za wieloletnia˛ prace˛ i za zaangażowanie, za uśmiech i pozytywna˛ energie˛. Zawsze
powtarzam, że żegnać sie˛ z takimi pracownikami: sumiennymi, oddanymi i pełnymi empatii - nie jest
prostym zadaniem - mówi dyrektor MBP Ewa
Cuban.
Pani Eli życzymy dużo zdrowia, odpoczynku
i realizacji marzeń, na które cze˛sto brakowało
czasu. Pani Elu! Do zobaczenia w bibliotece!
foto: MBP Świdnica
Polonia Stal Świdnica

DOMINIK PIŁA CORAZ
BLIŻEJ PRZENOSIN...(?)
Nie tak dawno uznany został najlepszym
młodzieżowcem I ligi i sie˛gna˛ł po tytuł najlepszego lewego skrzydłowego na zapleczu polskiej
ekstraklasy. Były piłkarz Miejskiego Klubu

Sportowego Polonia-Stal Świdnica jest coraz bliżej przenosin do znacznie bardziej uznanej marki niż Chrobry Głogów. Jak podaje serwis Weszlo.com naszym pomocnikiem zainteresowanych jest mie˛dzy innymi kilka klubów z PKO
Ekstraklasy.
Dominik Piła ma za soba˛ fantastyczna˛ runde˛
jesienna˛ sezonu 2021/2022. Lewy skrzydłowy w
barwach Chrobrego Głogów strzelił dwa gole, a
także zaliczył pie˛ć asyst i dwie asysty drugiego
stopnia. Do tego regularnie był powołany do
cia˛g dalszy na str. 19
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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
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.
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młodzieżowej kadry Polski. W biało-czerwonej koszulce zadebiutował na pocza˛tku września tego
roku w przegranym przez Polaków starciu kadry U-20 z Włochami (0:2). Później były kolejne
wyste˛py naszej reprezentacji, cenne minuty Dominika Piły i bezbramkowe rezultaty Polaków z
Portugalia˛ i Niemcami. W październiku nasza kadra rozbiła na wyjeździe wyżej notowana˛ w tabeli
Norwegie˛ 5:1, a Dominik Piła zakończył to spotkanie z dwoma golami.
To wszystko wzbudza coraz wie˛ksze zainteresowanie nowych, potencjalnych pracodawców
chca˛cych skorzystać z usług Dominika Piły. Kontrakt pomocnika z Chrobrym wygasa do tego
niedługo, bo w czerwcu 2022 roku. Niewykluczone jest jednak to, że nie wypełni on kontraktu przed
zakończeniem sezonu 2021/2022. Według portalu Weszlo.com jego pozyskanie sondowali już
przedstawiciele ekstraklasowych klubów jak Raków Cze˛stochowa, Górnik Zabrze, Wisła Kraków,
czy Radomiak Radom. Ci ostatni maja˛ ponoć go nawet na szczycie swojej listy życzeń transferowych, szukaja˛c wartościowego młodzieżowca, który od już byłby w stanie wskoczyć do gry w
wyjściowej jedenastce. Wszystko wskazuje ponadto na bardzo mocne zainteresowanie byłym
graczem Polonii-Stali Świdnica ze strony wicelidera I ligi - Widzewa Łódź. Były mistrz Polski celuje
w awans do najwyższej klasy rozgrywkowej i chce budować silna˛ kadre˛. Chrobry w tym wypadku
niekoniecznie chce wzmacniać swojego ligowego rywala przed zakończeniem obecnych rozgrywek.
Dominik Piła (rocznik 2001) barwy Polonii-Stali Świdnica reprezentował przez trzy sezony,
przechodza˛c z Gryfa Świdnica. Później został wypożyczony na rok przez Chrobrego Głogów, a
przed sezonem 2018/2019 pozyskany już na zasadzie transferu definitywnego. Przed rozpocze˛ciem
rozgrywek 2019/2020 przebojem wdarł sie˛ do drużyny prowadzonej przez byłego zawodnika Lecha
Poznań - Ivana Djurdjevicia. Regularnie grał w sparingach, strzelał gole i zaliczał asysty, a do tego
podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Chrobrym Głogów. Od tego momentu nasz
pomocnik rozegrał 49 meczów w barwach pierwszej drużyny z Głogowa, strzelaja˛c cztery gole.
Ostatnie trafienie zanotowane zostało dość niedawno, bo na pocza˛tku grudnia 2021 roku. Dominik
Piła strzelił gola Widzewowi Łódź, a jego Chrobry w tym prestiżowym spotkaniu pokonał u siebie
rywala 1:0.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl; foto: PZPN - laczynaspilka.pl
Świdnica

6 STYCZNIA STARTUJE ORSZAK TRZECH KRÓLI

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
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
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

W imieniu organizatorów śpieszymy z dobrymi informacjami - 6 stycznia o godz. 14.00 wspólnie
wyruszymy w Orszaku Ziemi Świdnickiej z pl. św. Jana Pawła II. Tradycyjnie w Orszaku zobaczymy
3 króli. Gościnnie tym razem na ulicach Świdnicy be˛dzie można zobaczyć osiołki z Akademii
Animaloterapii w Lubachowie.
Usłyszymy też koncert kole˛d w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Świdnicy.
Ale to nie wszystko. Wspólnoty parafialne szykuja˛ ciepły pocze˛stunek, a na trasie Orszaku usłyszymy
orkiestre˛. Orszak organizujemy zgodnie ze wszelkimi przepisami sanitarnymi, dlatego uprzejmie
prosimy o przyjście w maseczkach.
W organizacje˛ wydarzenia zaangażowanych jest wiele podmiotów i instytucji: parafie Ziemi
Świdnickiej, wydział duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, Świdnicki Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.
Orszak wspieraja˛ także gmina miasto Świdnica, gmina Świdnica, gmina Marcinowice oraz gmina
Jaworzyna Śla˛ska.
Serdecznie zapraszamy!
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
17.12.2021r. godz. 12.22
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto zauważył i
rozpoznał osobe˛ poszukiwana przez Policje˛. Wezwany na miejsce patrol z Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy zatrzymał poszukiwanego, który trafił do świdnickiego aresztu celem odbycia kary.
18.12.2021r. godz. 17.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego na ławce poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Osoba ta nie
cia˛g dalszy na str. 22
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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
towarzystwouwielbianejaktorki.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?
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 !
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tylko uniemożliwiła innym pasażerom korzystanie z ławki lecz również zanieczyścił jej siedzisko. Skierowany na miejsce patrol ukarał me˛żczyzne˛ mandatem karnym.
19.12.2021r. godz. 21.29
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce me˛żczyzny, który załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym
prowadza˛cym na perony dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce patrol szybko
zlokalizował sprawce˛ tego wykroczenia. Za swój czyn be˛dzie odpowiadał przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy. Przypominamy, że cały teren Centrum Przesiadkowego jest obje˛ty monitoringiem wizyjnym o czym informuja˛ stosowne tabliczki.
20.12.2021r. godz. 10.05
Operator monitoringu miejskiego zauważył na ulicy Dworcowej manewruja˛cy pojazd marki Fiat.
Kierowca wykonywał dziwne manewry i ostatecznie czołowo uderzył w słupek znaku drogowego
poważnie go uszkadzaja˛c. Samochód uległ również uszkodzeniom jednak kierowca szybko
odjechał z miejsca kolizji. Cały incydent został dokładnie zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego . Sprawa ta została przekazana do Policji. Kierowca odpowie za spowodowanie
kolizji a koszty wymiany znaku drogowego zostana˛ pokryta z jego ubezpieczenia.
22.12.2021r. godz. 13.10
Patrol interwencyjny straży miejskiej w czasie patrolowania rejonu ulicy Franciszkańskiej
zauważył me˛żczyzne˛ przypominaja˛cego swym wygla˛dem osobe˛ poszukiwana przez Policje˛.
Osoba ta została uje˛ta a przybyły na miejsce patrol Policji potwierdził ten fakt. Me˛żczyzna trafił
do Policyjnej Izby Zatrzymań.
imfo: SM Świdnica
Gmina Świdnica

STAWKI PODATKOWE OBOWIA˛ZUJA˛CE
W GMINIE ŚWIDNICA W 2022 ROKU
W roku 2022 obowia˛zywać be˛da˛ nowe stawki podatkowe. Natomiast wzory informacji i
deklaracji podatkowych na rok 2022 pozostaja˛ bez zmian.
W 2022 r. podatek rolny wyniesie:
◆ 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
◆ 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).
Podatek rolny oblicza sie˛ według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzaja˛cych kwartał poprzedzaja˛cy rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za dt.
Podatek leśny w 2022 r. wyniesienie 46,70 zł od 1 ha. Jest to równowartość pienie˛żna 0,220 m3
drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzaja˛cego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy
kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3.
Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. doste˛pne sa˛ na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej i wynosza˛ odpowiednio
1) od gruntów:
a) zwia˛zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wzgle˛du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zaje˛tych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 5,17 zł od
1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zaje˛tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) niezabudowane obje˛te obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowe˛ mieszkaniowa˛, usługowa˛ albo zabudowe˛ o
przeznaczeniu mieszanym obejmuja˛cym wyła˛cznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyna˛ł okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m kw. powierzchni;
2) od budynków lub ich cze˛ści:
a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) zwia˛zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich cze˛ści zaje˛tych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej, c) zaje˛tych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 12,04 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) zwia˛zanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zaje˛tych przez podmioty udzielaja˛ce tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych /budynki gospodarcze/ - 8,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
f) garaży - 8,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
g) zaje˛tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej;
3) od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1pkt 3 i ust. 3 -7
W 2022 r. stawki podatku od środków transportowych obowia˛zuja˛ce na terenie gminy Świdnica
wynosić be˛da˛:
1) od samochodów cie˛żarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
cia˛g dalszy na str. 25

www.expressem.eu

"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spektakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00
Wste˛p 100/90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
Na tym świecie pewne sa˛ tylko śmierć i
podatki - powiedział ponad dwieście pie˛ćdziesia˛t lat temu Benjamin Franklin.
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. Narzeczona, która jest kochanka˛ najlepszego przyjaciela swojego narzeczonego, najlepszy
przyjaciel, który zdradza swoja˛ dziewczyne˛
z narzeczona˛ swojego najlepszego przyjaciela i który musi nagle na chwile˛ stać sie˛
żona˛ swojego najlepszego przyjaciela, jego
zdradzana dziewczyna niemaja˛ca poje˛cia, że
jej chłopak jest chwilowo żona˛ swego najlepszego przyjaciela oraz matka narzeczonego, która chce poznać narzeczona˛ syna, a
poznaje wścibskiego sa˛siada i pijanego inspektora skarbowego, który zamiast liczyć
podatki, podrywa mamusie˛ narzeczonego i
jego przyjaciela, który chwilowo musi grać
role˛ jego uroczej żony Nada˛żacie Państwo?
W tej szalonej komedii nikt nie wie do końca, kim kto jest naprawde˛ i naprawde˛ nikt nie
wie, kim kto jest na niby
Znakomita obsada i gwarantowana zabawa,
od której nie musisz płacić podatku.
Po tym spektaklu już nigdy nie skłamiesz w
zeznaniu podatkowym albo właśnie zaczniesz kłamać
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony wła˛cznie - 755 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton wła˛cznie - 1 272 zł,
c) powyżej 9 ton - 1 554 zł
2) od samochodów cie˛żarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w zała˛czniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od cia˛gników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton - 1 554 zł;
4) od cia˛gników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w zała˛czniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które ła˛cznie z pojazdem silnikowym posiadaja˛ dopuszczalna˛ mase˛ całkowita˛ od 7 ton i poniżej 12
ton z wyja˛tkiem zwia˛zanych wyła˛cznie z działalnościa˛ rolnicza˛ prowadzona˛ przez podatnika podatku
rolnego: a) od 7 ton do 10 ton wła˛cznie - 1 346 zł, b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 479 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
/z wyja˛tkiem zwia˛zanych wyła˛cznie z działalnościa˛ rolnicza˛ prowadzona˛ przez podatnika podatku
rolnego/, które ła˛cznie z pojazdem silnikowym posiadaja˛ dopuszczalna˛ mase˛ całkowita˛ równa˛ lub
wyższa˛ niż 12 ton według stawek określonych w zała˛czniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca - 2 117 zł, b) równej lub
wie˛kszej niż 22 miejsca - 2 675 zł.
Wie˛cej szczegółowych informacji na www.bip.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica

NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ŚMIECI SA˛
JUŻ DOSTE˛PNE
Od 1 stycznia 2022 r. obowia˛zywać be˛da˛ nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych.
Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych nie ulegaja˛ zmianie.
Gmina Świdnica

PSZENNO I SULISŁAWICE TO NAJŁADNIEJ
UDEKOROWANE SOŁECTWA NA ŚWIE˛TA
Sulisławice i Pszenno zdobyły 1 miejsce w gminnym konkursie na "NAJŁADNIEJSZE ŚWIA˛TECZNE PRZYSTROJENIE SOŁECTWA".

"Seks, miłość i podatki", czyli wszystko co
musisz wiedzieć żeby oszukać Urza˛d Skarbowy i pozostać przy życiu
Obsada - Marta Wierzbicka, Karolina Nowakowska, Katarzyna Trzcińska, Magdalena Wójcik, Mateusz Banasiuk, Mikołaj
Krawczyk, Robert Rozmus, Marcin Troński.
OBSADA GWARANTOWANA!
"LA BOMBE" (spektakl komediowy)
06.03.2022, godz. 17:00
Wste˛p 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA
komedia, wspaniali aktorzy, pie˛kna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawia˛, że be˛dziecie śmiać sie˛ do łez!
Caroline i Stephane, małżeństwo od dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeżdżaja˛ na Korsyke˛
do swojego wakacyjnego domu zdeterminowani, by odpocza˛ć i zakochać sie˛ w
sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego
dziecka.
TO NIE BE˛DZIE ŁATWE!!!
CAROLINE(Katarzyna Glinka/Anna Czartoryska-Niemczycka) jest w środku "poporodowej" depresji, staje sie˛ zniesmaczona

Bałwany, leśne skrzaty, mikołaje, aniołki, kolorowe łańcuchy magiczne światełka, szopka bożonarodzeniowa oraz gwiazdy betlejemskie to elementy które pojawiły sie˛ w 13 sołectwach biora˛cych
udział w Konkursie na najpie˛kniej przystrojone sołectwo gminy Świdnica, którego organizatorem
był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekrea cji w Świdnicy.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji zwia˛zanych ze Świe˛tami Bożego Narodzenia,
propagowanie kultury oraz piele˛gnowanie przekazu mie˛dzypokoleniowego. To również okazja do
prezentacji twórczej uczestników, integracji społeczności lokalnej i okazja do przybliżenia różnych
technik zdobniczych zarówno tradycyjnych jak i awangardowych - mówi dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Krzysztof Jas.
Organizator do oceny przystrojonych sołectw powołał specjalna komisje˛ konkursowa˛ w składzie:
Sebastian Krzywda - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie,
Anna Krawczyszyn - pracownik Urze˛du Gminy ds. obsługi sołectw,
cia˛g dalszy na str. 26

www.expressem.eu

26

www.expressem.eu

Jakub Curyl specjalista ds. kultury, sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Świdnicy,
Krzysztof Jas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
Justyna Sara - Hryncyszyn specjalista ds. kultury, promocji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Świdnicy.
Jury brało pod uwage˛ staranność wykonania, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystyke˛,
materiały, technologie wykonania , dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy,
nawia˛zanie do tradycji i ludowości wynikaja˛cej z obrze˛dów świa˛t Bożonarodzeniowych oraz pomysoba˛, odczuwa nieche˛ć do otoczenia i rozwisłowość autorów. Oceniane prace prezentowały wysokie walory artystyczne, co niewa˛tpliwie było
ja irracjonalna˛ zazdrość.
zasługa˛ autorów.
ALBAN (Wojciech Błach/Michał Rolnicki)
Dodatkowo Jury zwróciło szczególna˛ uwage˛ na zaangażowanie w tworzenie dekoracji całego
przyjaciel rodziny, zawzie˛ty biegacz, któresołectwa coraz pomysłowość i oryginalność wykonania z uwzgle˛dnieniem motywów bożonarodzego właśnie porzuciła żona, krystalizuje
niowych.
wszystkie obawy Caroline.
Do konkursu zgłosiło sie˛ 13 sołectw. Jury konkursowe odwiedziło każde z 13 sołectw i osobiście
dokonało oceny świa˛tecznego przystrojenia. Zadanie nie było łatwe, bo poziom wykonania wielu
STEPHANE(Radosław Pazura/Sambor
dekoracji był bardzo wysoki. Po burzliwych naradach Jury postanowiło przyznać naste˛puja˛ce
Czarnota) sfrustrowany psycholog, rozumie
nagrody:
powage˛ sytuacji, wyprzedza sprawy i z troI miejsce ex aequo dla:
ski o żone˛ zatrudnia opiekunke˛ na czas wasołectwa Sulisławice,
kacji.
sołectwa Pszenno.
II miejsce ex aequo dla:
SAM(Karolina Sawka/Maria Wieczosołectwa Wilków,
rek)opiekunka zwerbowana ze wzgle˛du na
sołectwa Burkatów.
swoja˛ motywacje˛ i fakt bycia dwuje˛zyczna˛,
III miejsce ex aequo dla:
przyjeżdża z Londynu do Bastii z całym
sołectwa Gogołów,
bagażem 1,80 m, obwód w pasie 60 cm,
sołectwa Witoszów Dolny.
miseczka D, włosy spływaja˛ce na plecy, seWyróżnienia za udział w konkursie otrzymuja˛:
ksowny akcent i skrywany sekret.
sołectwo Krzyżowa,
sołectwo Wieruszów,
Atmosfera robi sie˛ gora˛ca, STEPHANE i
sołectwo Grodziszcze,
ALBAN sie˛ gotuja˛, a CAROLINE sie˛ przesołectwo Panków,
grzewa krótko mówia˛c, to "BOMBA" w
sołectwo Makowice,
każdym tego słowa znaczeniu!
sołectwo Miłochów,
sołectwo Zawiszów.
Gratulujemy wszystkim sołectwom za zaangażowanie. Dzie˛ki Państwa dekoracjom jeszcze
bardziej czuć atmosfere˛ najpie˛kniejszych z rodzinnych świa˛t, świa˛t Narodzenia Pańskiego.
Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA Z NAJLEPSZYM WSKAŹNIKIEM PRZYROSTU LUDNOŚCI
W POWIECIE ŚWIDNICKIM
W gminie Świdnica przybywa mieszkańców. Doceniła to kapituła rankingu Pisma Samorza˛du Terytorialnego WSPÓLNOTA. Bank Danyh Lokalnych
Głównego Urze˛du Statystycznego jest najwie˛ksza˛ w Polsce baza˛ danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. W ostatnim rankingu w oparciu o
dane statystyczne zostały poddane analizie zmiany demograficzne w latach 2004-2020 w gminach na terenie całej Polski. Co ciekawe tylko jedna gmina
w powiecie Świdnickim odnotowała dobry wynik w zakresie przyrostu liczby ludności w ostatnich 16 latach. To właśnie gmina Świdnica.
Ważne

OD STYCZNIA OBOWIA˛ZYWAĆ BE˛DZIE
NOWY TARFIKATOR WYKROCZEŃ DROGOWY
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje od stycznia 2022 r. wyższe kary za wykroczenia na drogach. Za rozmowe˛ przez telefon komórkowy
zapłacimy 500 zł (dotychczas 200 zł), a za przekroczenie pre˛dkości o ponad 50 km/h 1500 zł (dotychczas od 400 do 500 zł). Niewskazanie sprawcy
przekroczenia pre˛dkości przy mandacie z fotoradaru kosztować be˛dzie 8 tys. (dotychczas 500 zł.). Maksymalna liczba punktów za najcie˛ższe wykroczenia
wyniesie 15 pkt. (dotychczas 10 pkt). Zmienia˛ sie˛ także zasady zerowania punktów karnych. Od 2022 r. wyzeruja˛ sie˛ one dopiero po dwóch latach od
dnia uregulowania mandatu. Nie be˛dzie również możliwości ich zredukowania na specjalnych kursach. Punkty karne be˛da˛ miały wpływ na stawke˛ polisy
OC, wyliczana˛ przez firmy ubezpieczeniowe. Kierowcy z czystym kontem nie musza˛ sie˛ martwić. Natomiast Ci, którym cze˛sto zdarza sie˛ popełnić
wykroczenie drogowe, be˛da˛ musieli liczyć sie˛ z wyższa˛ składka˛ OC . Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 16 grudnia 2021 r., poz. 2328). Tabela zmian:
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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

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

◆ 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 Czekaja˛ Cie˛ nowe zadania. Be˛dziesz
wie˛c intensywnie pracował nad wieloma sprawami, które okaża˛ sie˛ być bardzo ważnymi.
Zupełnie przypadkowo zostaniesz zamieszany
w jaka˛ś intryge˛. Dzie˛ki wrodzonej zdolności do
negocjacji doskonale wybrniesz z sytuacji.
BYK Rozwia˛żesz jakiś bardzo ważny problem. Dzie˛ki temu odzyskasz dobra˛ forme˛ i
poczucie humoru. Z wie˛ksza˛ radościa˛ podejdziesz do codziennych obowia˛zków. Zaufaj
osobie spod znaku Ryb, jest tego naprawde˛
warta. Decyzje finansowe dokładnie przemyśl, a nawet omów z bliska˛ osoba˛.

BLIŹNIE˛TA Powinieneś wie˛cej czasu spe˛dzać w domu. Sprawy rodzinne okaża˛ sie˛ w
tym tygodniu najważniejsze. Aby poradzić sobie z problemami musicie działać wspólnie i
wszystko dokładnie zaplanować. Poprawi sie˛,
choć nieznacznie, sytuacja finansowa.
RAK Be˛dziesz planował wydatki. I tu pojawi
sie˛ problem. Bo pienie˛dzy jakby troche˛ za
mało, a potrzeb za wiele. Kupuj jedynie niezbe˛dne rzeczy, a zobaczysz, że na wszystko
wystarczy. Bardzo miła˛ niespodzianke˛ szykuje dla Ciebie bliska osoba. Zaskoczy Cie˛ jej
pomysłowość.
LEW Wiele spraw potoczy sie˛ inaczej niż
planowałeś. Tym niemniej tydzień be˛dzie należał do bardzo udanych. Znikna˛ dotychczasowe problemy, a to chyba dla Ciebie najważniejsze. Be˛dziesz planował jaka˛ś uroczystość,
co be˛dzie zwia˛zane z dodatkowymi wydatkami.
PANNA Ktoś przyjdzie do Ciebie, aby powierzyć Ci swoje sekrety. Postaraj sie˛ poważnie potraktować problemy tej osoby. Tydzień pełen be˛ dzie nieoczekiwanych zdarzeń, spotkań i odwiedziń. Sprawy zawodowe ulegna˛ stabilizacji i tak pozostanie przez
kilka naste˛pnych dni.
WAGA Be˛dziesz miał bardzo dobre relacje
z bliskimi. Wyjaśnicie sobie wszystkie nieporozumienia i wa˛tpliwości. W pracy poja-

wia˛ sie˛ pewne komplikacje zwia˛zane z osoba˛
spod znaku Wagi. Unikaj tej osoby i uważaj co
mówisz w jej obecności. Pozwoli Ci to unikna˛ć problemów.
SKORPION Pojawia˛ sie˛ nowe możliwości
zarobienia pienie˛ dzy. Wykorzystaj każda˛
przyzwoita˛ propozycje˛. W tym tygodniu
szczególnie zadbaj o wygla˛d. Be˛dzie miał duże znaczenie dla przebiegu wydarzeń zwia˛zanych z życiem uczuciowym.
STRZELEC Poświe˛ć wie˛cej czasu swojemu
przyjacielowi. Może warto obejrzeć wspólnie
jakiś film lub po prostu porozmiawiać. Nasta˛pi
przełom w sprawach zawodowych. Pojawi sie˛
możliwość awansu. W rozmowie z szefem
postaraj sie˛ unikać krytyki.
KOZIOROŻEC Wszystko zmieni sie˛ na
Twoja˛ korzyść. Be˛dziesz bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Wykorzystasz
nowe możliwości i dzie˛ki temu rozwia˛żesz
bieża˛ce problemy. Dobrym dniem be˛dzie
czwartek. Na ten dzień zaplanuj trudne
przedsie˛wzie˛cia.
WODNIK Nie przesadzaj z wydatkami. Co
prawda zbliżaja˛ce sie˛ świe˛ta nastrajaja˛ do zakupów, ale po świe˛tach też be˛dziesz musiał żyć. Nie
daj sie˛ wie˛c ponieść emocjom. Dobrze zapowiadaja˛ sie˛ sprawy sercowe. Wydarzy sie˛ bardzo
wiele, wiele be˛dzie miłych chwil...
RYBY Tydzień postawi przed Toba˛ nowe
wyzwania. Kieruj sie˛ wyła˛cznie rozsa˛dkiem, a wszelkie uprzedzenia odstaw na boczny tor. Od Twoich decyzji be˛dzie teraz
wiele zależało. Możesz liczyć na pomoc
osoby spod znaku Barana.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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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

