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

RECENZJE MUZYCZNE: Słoń /Bov-
ska/Peter [panel dyskusyjny]
16.01.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jed-
nym z nich będzie panel dyskusyjny "Po co
komu wywiad? Co różni dziennikarza od
artysty?".
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce: sala te-
atralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: Artur Ra-
wicz [warsztaty dziennikarskie]
17.01-18.01.2022, godz. 08:00
Nie wiesz jak zacząć pisać? Zapraszamy na
warsztaty! Udział w nich jest bezpłatny a do
wyboru macie 3 terminy: 1. 17 I (poniedzia-
łek), 8:00 - 13:00 2. 17 I (poniedziałek),
17:00 - 21:00 3. 18 I (wtorek), 8:00 - 13:00
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

NAJSŁODSZY OWOC [spektakl teatral-
ny]
23.01.2022 godz. 17:00 - 19:00
Wstęp 90 zł - 95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW: "LA-
NY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022, godz. 18:00
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki! To przede wszystkim ko-
media, czyli ma bawić. A po drugie "przede
wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy się satyry na
otaczającą nas codzienną polską rzeczywi-
stość, to będzie jeszcze lepiej.
Wstęp 85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną
aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natło-
kiem obowiązków decyduje się przyjąć za-
proszenie do jury w amatorskim przeglądzie
teatralnym, który odbywa się nad morzem.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00

Świdnica

Bieg Noworoczny ZUPBADURA 
UTRUDNIENIA NA OS. ZAWISZÓW!

W niedzielę, 9 stycznia na osiedlu Zawiszów odbywać się będzie "5. Jubileuszowy Świdnicki
Bieg Noworoczny ZUPBADURA". W związku z imprezą w godzinach 9.00-11.00 wystąpią utrud-
nienia w ruchu drogowym.

Świdnicka Grupa Biegowa, organizator wydarzenia pn. "5. Jubileuszowy Świdnicki Bieg Nowo-
roczny ZUPBADURA" informuje mieszkańców Świdnicy o czasowych utrudnieniach w ruchu
drogowym, które mogą wystąpić w dniu 9 stycznia 2022 r. (niedziela) w godzinach 11.00-13.00 w
obrębie ulic zlokalizowanych na obrzeżach Osiedla Zawiszów: ul. Galla Anonima (przy Hali
Sportowej SP1), ul. Generała Władysława Andersa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Tadeusza Ząbka
oraz drogi łączącej ul. Tadeusza Ząbka z drogą 3396D (tzw. Łącznikiem).  Szczegółowa mapa na
stronie 5.

W ramach wydarzenia odbędą się biegi dla dzieci (od godziny 10.00) oraz biegi główne na
dystansach 5 i 10 km (11.00, 12.12 .00). 

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie facebookowej: https://www.facebo-
ok.com/SwidnickiBiegNoworoczny

Świdnica Powiat

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że Starostwo Powiatowe w

Świdnicy w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie NIECZYNNE.
Informujemy także, że w dniach 4 i 11 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe czynne do godziny

15:00.

Świdnica

ANKIETYZACJA - ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 
W BUDYNKACH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Świdnicy, którzy chcieliby uzyskać
dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą ogrzewania, a nawet termomodernizacją
budynku mieszkalnego (jednorodzinnego/wielorodzinnego) do wypełnienia ankiety.

Cel ankietyzacji wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla
mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę
stanu budynków. Umożliwią to spodziewane na Dolnym Śląsku nowe programy dotacyjne, m.in. dla
gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie
pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spół-
dzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Ankiety można składać w formie elektronicznej lub papierowej w terminie do 15.02.2022 r.
Druki ankiet dostępne są:
- na portalu https://dobrebudynki.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy

http://um.swidnica.pl/ w zakładce po prawej stronie - "Ankiety dot. budynków"
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy - pokój nr 317.
Uzupełnioną ankietę należy dostarczyć na jeden ze wskazanych sposobów:
- osobiście do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - pokój nr 1A  (Biuro Obsługi Kancelaryjnej),
- e-mailem na adres: ankiety@um.swidnica.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej, bądź

przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 74

856 29 92.
UWAGA! W przypadku wypełniania ankiety w formie papierowej, prosimy pamiętać o podpi-

saniu klauzuli RODO oraz uzupełnieniu i podpisaniu zgody - jeżeli chcą Państwo otrzymać informa-
cje o możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z wymianą ogrzewania,
OZE oraz termomodernizacją budynku.

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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30 lat temu, na korytarzu akademika w Zie-
lonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się hi-
storia. Historia zespołu, który pozostał wier-
ny sobie i swojej muzycznej drodze, konse-
kwentnie krocząc z boku głównego nurtu. 
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spe-
ktakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00
Spektakle o godz. 17.00 i 20.00. Bohatero-
wie komedii "Seks, miłość i podatki" ze
wszelkich sił starają się zadać kłam owej
ponurej podatkowej nieuchronności jedno-
cześnie coraz bardziej nieuchronnie popada-
jąc w karkołomne tarapaty.
Wstęp 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, piękna scene-
ria, muzyka, kostiumy i sceny, które spra-
wią, że będziecie śmiać się do łez!
Wstęp 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

KABARET HRABI "ARIACI"
11.03.2022, godz. 20:00
Badania dowodzą, że statystyczny Polak do
opery idzie raz na 150 lat. Udając się na
spektakl "Ariaci", będzie można mieć to z
głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że
opera może być dla człowieka zrozumiała,
pouczająca, wzruszająca, a nawet zabawna.
Wstęp 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", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiat-
kowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".

www.expressem.eu

Świdnica Powiat

BUDŻET POWIATU ŚWIDNICKIEGO 
NA ROK 2022 PRZYJĘTY

Na sesji Rady Powiatu Świdnickiego w dniu 29 grudnia 2021 r. radni głosowali nad budżetem
powiatu na przyszły rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych, przeciw było 6
a od głosu wstrzymało się 2 radnych.

Świdnica

OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH 
NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW 

Świdnica pozyskała dla swoich mieszkańców osiemset tysięcy złotych na modernizację ogrze-
wania w ramach projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Łącznie uzyskano dodatkowe 9 748 044 zł dla 15 gmin biorących udział w programie. Dla
Świdnicy na wymianę kotłów przypadła kwota 800 049,58 zł. Dzięki tym pieniądzom wnioskodawcy,
którzy pozostają na liście rezerwowej, otrzymają wsparcie finansowe na wymianę pieców w swoich
domach czy mieszkaniach. W sumie może to być około 90 grantobiorców.

- Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a nie przyznano im dofinansowania z
powodu wyczerpania środków przeznaczonych na realizacje projektu, otrzymają w najbliższych
dniach pisma z urzędu o możliwości podpisania umowy. Wnioskodawców prosimy o zapoznanie
się z ich treścią i przekazanie nam niezbędnych dodatkowych dokumentów. W razie wątpliwości
proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 74/856 29 91 lub 74/856 29 92 -  mówi
Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.  

Przypomnijmy, że w trakcie naboru złożono 2516 wniosków w 15 gminach Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Po ich ocenie na liście prawidłowo złożonych wniosków znalazło się ich 2153. W
samej Świdnicy  umowę o powierzenie grantu  podpisało 209 grantobiorców. Do dziś wsparcie
finansowe odebrało już 120,  pozostali natomiast  są w toku realizacji inwestycji lub je ukończyli i
składają wnioski o wypłatę grantów.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO WD

ciąg dalszy na str. 4
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2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efektywność energe-
tyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT AW". Jego całkowita
wartość wyniesie 38 128 467,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 - 26
589 043,95 zł.

Bystrzyca Górna

TERMOMODERNIZACJA ZAKOŃCZONA
Zakończyły się prace przy termomodernizacji budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej.
W ramach inwestycji przeprowadzono prace polegające na:

◆ ociepleniu stropodachu od zewnątrz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz z
wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

◆ wymianie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

◆ remoncie kominów wraz ich nadbudową i wykonaniem nowych czap kominowych,
◆ ociepleniu ścian zewnętrznych,
◆ wymianie stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w tym

demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych,
◆ wykonaniu wyprawy elewacyjnej strefy cokołowej,

◆ demontażu i ponownym montażu lamp oświetleniowych, anten i innych drobnych elementów
wraz z przebudową konstrukcji wsporczej,

◆ remoncie okładzin balkonowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz malowaniem
balustrad,

◆ remoncie kolumn wejściowych wraz z malowaniem wejścia głównego,
◆ renowacji drzwi wejściowych,
◆ demontażu i ponownym montażu zadaszenia wejścia do kotłowni wraz z przebudową konstrukcji

wsporczej,
◆ oczyszczeniu i malowaniu antykorozyjnym opasek stabilizujących komin spalinowy.

Koszt inwestycji to ponad 833 tys. zł.

Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

**********************************

XXIX ŚWIDNICKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY za-
prasza do udziału w XXIX Świdnickim

Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
PLANOWANY TERMIN:  

17-20.01.2022 (część konkursowa),
24.01.2022 (zakończenie)

/realizacja Przeglądu jest uzależniona od
wytycznych sanitarnych/

 Zasady uczestnictwa :
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszy-
scy, zarówno zespoły, jak i indywidualni
uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) pre-
zentując różne formy obrzędów związanych
z Bożym Narodzeniem, jednakże jedną in-
stytucję (przedszkola, szkoły, ośrodki kultu-
ry itp.) reprezentuje jedna grupa licząca ma-
ksymalnie 30 osób.
2. Przegląd ma charakter konkursu, montaż
scenografii do 10 min., czas trwania prezen-
tacji do 20 min.
3. Przewidywany termin: 17-20.01.2022
(część konkursowa). Prezentacje w dwóch
blokach: 9.30-13.00, 16.00-18.30 (istnieje
możliwość przeprowadzenia próby sytu-
acyjnej 12 i 13 stycznia w godz. 9.00-13.30
po wcześniejszym ustaleniu z koordynator-
ką przeglądu Haliną Szymańską).
4. Planowany Finał XXIX Świdnickiego
Przeg lądu Zespołów Kol ędniczych:
24.01.2022
5. Prezentacje odbywać się będą w sali te-
atralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury -
Rynek 43.
6. Zgłoszenia na załączonej karcie uczest-
nictwa przyjmowane będą elektronicznie do
dnia 10.01.2022 na adres: h.szyman-
ska@sok .com.pl
Wszelkich informacji na temat Przeglądu
udziela Pani Halina Szymańska, tel. 74 851
56 53.

**********************************
PLAN SPARINGÓW 
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
22.01 (sobota):  
Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polo-
nia-Stal Świdnica (wyjazd)  
29.01 (sobota): 
Śląsk Wrocław CLJ U-18 - IgnerHome Po-
lonia-Stal Świdnica (wyjazd)  
2.02 (środa): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Granit
Roztoka (dom)  
5.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Słowia-
nin Wolibórz (dom)  
12.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina
Gubin (dom)  
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To kolejna inwestycja termomodernizacyjna w placówkach oświatowych nadzorowanych przez
Powiat Świdnicki. Wcześniej podobne remonty przeprowadzono w: Zespole Szkół Specjalnych w
Świebodzicach i Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych.

Przyszłoroczny etap inwestycji obejmie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW oraz
docieplenie ścian części mieszalnej i wymianę pozostałej stolarki okiennej.

foto: Starostwo Powiatowe

MDK Świdnica

"W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA" - KONCERT
KOLĘD PRACOWNI MUZYCZNEJ "POLIFONIA"
W piątkowy wieczór 17 grudnia 2021r., tydzień przed tegoroczną Wigilią, sala widowiskowa w

dz. II MDK zajaśniała światłami i zapełniła się dźwiękami kolęd. Kolędy, pastorałki, piosenki
świąteczne były grane, śpiewane, a nawet tańczone przez uczestników zajęć z wszystkich grup
pracowni muzycznej "Polifonia" z dz. II MDK. Był to prawdziwy Przegląd Piosenki Świątecznej.
Koncert Kolęd "W dzień Bożego Narodzenia" rozpoczął Zespół Muzyki Dawnej "Totus Musicus"
jedną z najstarszych polskich kolęd "Anioł pasterzom mówił"(XVI w.). Instrumentalistom z zespołu:

Zuzannie Zielińskiej, Zuzannie Gąszowskiej, Jakubowi i Aleksandrze Szczygieł towarzyszyły wo-
kalistki: Marta i Nadia oraz Klaudia i Hania. Zaraz potem w świąteczny klimat wprowadził wszystkich
zespół "Timki" czyli nasi najmłodsi wykonawcy, tańcząc "Kolędę dzwoneczków". Tego dnia wystą-
piły: Sara Szubart, Emilia Jarema, Maja Olejnik, Oliwia Tracz, Julia Śliwoń, Alicja Walaś, Weronika
Blachnik, Aniela Arczykowska, Adela Kukla, Antonina Gąszowska. A potem to już było prawdziwe
kolędowanie! W wykonaniu dziewcząt ze Studia Piosenki: Patrycji Krupki, Mileny Białoskórskiej,
Róży Omańskiej, Lilly Szymański, Liliany Chudzińskiej, Marty Simlat, Marty Lurki, Ady Pieczonki,
Nadii Pieczonki, Hanny Fabian, Darii Rudnickiej, Klaudii Chudy i Weroniki Woźny, można było

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 - Chro-
bry II Głogów (dom)  
12.03 (sobota): 
Start rundy wiosennej!
**********************************
Wybrane...

RECENZJE MUZYCZNE: najlepsze al-
bumy [konkurs]
01.01.2022- 23.01.2022
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Punkt
kulminacyjny projektu nastąpi 23 stycznia,
kiedy zakończymy kolejny nabór recenzji
Waszych ulubionych albumów do naszego
konkursu. Na 10 najlepszych autorów cze-
kają nagrody finansowe z puli 1000 zł a
artystów zaprezentowanych w najcieka-
wszych tekstach zaprosimy do Świdnicy!
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. wybierz dowolną płytę polskiego artysty,
wydaną w latach 2020-2021
2. napisz recenzję tej płyty,
3. wyślij ją do 23 stycznia 2022 (włącznie) i
czekaj na wyniki.

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

Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźną, surową północ Europy, odmalo-
waną w skandynawskiej muzyce scenicz-
nej Edvarda Griega i tradycyjnej fińskiej
"Polki Ewy"!. Wprost z północy przenie-
siemy Państwa na gorące, żywiołowe, pul-
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usłyszeć tego dnia "Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje", "Z narodzenia Pana", "Do szopy hej
pasterze", "Tryumfy Króla Niebieskiego" i in. Bardziej nastrojowo grali instrumentaliści z koła
"Klawiatura"- Julia Blachnik na keyboardzie "Lulajże Jezuniu", a Zuzia Gąszowska na flecie
tenorowym kolędę "Jezus malusieńki". Publiczność również włączała się do wspólnego śpiewa-
nia, szczególnie przy tak żywiołowych pastorałkach jak "Jezusa narodzonego" czy "Gore
gwiazda Jezusowi". Koncert zakończyła piosenka "Jest taki dzień" w wykonaniu Weroniki
Woźny i wspólne - wykonawców i publiczności - zaśpiewanie kolędy "Przybieżeli do Betlejem".
Pięknym dopełnieniem naszych prezentacji był Aleksander Żurek z pracowni teatralnej pani
Joanny Chojnowskiej, który czytając teksty świąteczne, wprowadzał słuchaczy w kolejne mu-
zyczne odsłony koncertu. Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom za przygotowanie i udział
w koncercie - byliście super!

Serdeczne podziękowania należą się też Panu Leszkowi Matusowi, który czuwał nad techniczną
stroną naszego koncertu i Pani Eli Tarnowskiej, która zadbała o scenografię, pięknie ozdabiając salę
widowiskową. Publiczność też bardzo aktywnie brała udział w koncercie, szczególnie widzowie z

pracowni plastycznej, którzy na koniec nawet zaśpiewali do mikrofonu wspólnie z wykonawcami z
pracowni muzycznej.

Wszyscy wykonawcy otrzymali czekoladowe nagrody, a i dla publiczności znalazł się słodki
poczęstunek. Szkoda, że i w tym roku , z powodu pandemii, został odwołany Koncert Kolęd z
zespołem dawnym: "Totus Musicus" i jego goście, który miał się odbyć w teatrze 18 grudnia. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku nic nie stanie na przeszkodzie wspólnemu kolędowaniu w stylu
dawnym razem z zespołami spoza Świdnicy.  Myślę też, że tegoroczny koncert również  wprowadził
wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, w czas spokojnego oczekiwania, rodzinnego
świętowania i radosnego kolędowania!

Niech takim łącznikiem z naszym koncertem w stylu dawnym  będzie koncert kolędowy z katedry
w Durham jednego z moich ulubionych artystów czyli Stinga. Czego tam nie ma! Harfy, skrzypce,
gitary, bębny, chimesy i same dawne kolędy. Ileż tam pięknej muzyki w doskonałym wykonaniu!
Zachęcam do obejrzenia i posłuchania! oto link: https://youtu.be/PfViC0fThiU

Agnieszka Banach
foto: MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 10

sujące tanecznymi rytmami południe Europy.
Złote lata włoskiego bel canta przypomną ko-
mediowe, żartobliwe sceny z oper Gioacchino
Rossiniego ("Kopciuszek"), zaś nieposkro-
miony hiszpański charakter zagości w scenach
z opery "Carmen" Georgesa Bizeta. Drugą
część koncertu wypełni konfrontacja nasyco-
nej uczuciowością muzyki rosyjskiej z przebo-
jowym amerykańskim, rewiowym show pro-
sto z Broadwayu. Usłyszą Państwo sceny zbio-
rowe z oper Aleksandra Borodina ("Tańce po-
łowieckie" z opery "Kniaź Igor"), Piotra Czaj-
kowskiego (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 wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w
towarzystwie sześciu śpiewaków opero-
wych, znakomitych solistów z Pragi, Krako-
wa i Wrocławia. Serdecznie zapraszamy w
tę niepowtarzalną muzyczną podróż na czte-
ry strony świata! Program pochodzi z debiu-
tanckiej płyty zespołu!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim kon-
cie około 500 koncertów w salach koncerto-
wych, teatrach i innych instytucjach kultury
Polsce i za granicą (Austria, Niemcy, Wło-
chy, Słowacja). Do ważniejszych osiąg-
nięć należą: występy z Orkiestrą Filhar-
monii Zielonogórskiej, trzykrotny występ
podczas Nowosolskiej Jesieni Artystycz-
nej, gdzie artyści koncertowali m.in. obok
Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei
Suonatori, koncert w ramach prestiżowe-
go cyklu "Wieczory u Attavantich" w Ja-
rosławiu, spektakl "Mozartiada" podczas
festiwalu Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
Więcej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl

RECENZJE MUZYCZNE: SŁOŃ /
BOVSKA / PETER [panel dyskusyjny]
16.01.2022, godz. 17:00
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MDK Świdnica

"ŚWIDNICA PRZECIW PRZEMOCY" - Etiuda 5
Kary fizyczne nie działają. Dzięki nim dziecko uczy się m.in. manipulować, jak uniknąć kary,

zamiast rozumieć, dlaczego powinno zachowywać się w określony sposób. Dlatego bite dzieci mogą
mieć problemy z przestrzeganiem zasad życia społecznego. Bite dzieci wyrastają na ludzi z proble-
mami.

Zapraszamy do obejrzenia etiudy:
https://youtu.be/m50rSdJk9v8

MBP Świdnica

PING-PONG MYŚLI: PISARSTWO A NOWE MEDIA
Kamila Paradowska i Barbara Elmanowska porozmawiają o pisaniu powieści oraz możliwo-

ściach promowaniu literatury w nowych mediach. A zrobią to, grając jednocześnie w tenisa stołowe-
go.

W trakcie spotkania goście będą mogli zobaczyć filmy promocyjne zrealizowane całkowicie
przez Kamilę Paradowską, właścicielkę firmy Dobra Treść. Jednocześnie dowiedzą się o kulisach ich
przygotowania, roli jaką mogą pełnić oraz w ogóle o tajnikach współczesnego internetu, w tym
kreowaniu treści pod użytkownika sieci.

Barbara Elmanowska opowie o pisaniu powieści "Woliera", pisaniu w toku, warsztatach pisar-
skich, przygodach pojawiających się w trakcie tworzenia.

Kamila Paradowska - projektantka treści, trenerka pisania. Od 2018 roku prowadzi własną firmę
Dobra Treść zajmującą się projektowaniem i produkcją treści internetowych (podcasty, wideo, teksty
na strony www). Uczy pisać, występować publicznie i konstruować treści w internecie. Jej klientami
są instytucje i aktywni przedsiębiorcy, którzy chcą efektywnie korzystać z narzędzi internetowych.
Prowadzi bloga, podcast i kanał na YouTube - Dobra Treść.

Barbara Elmanowska - poetka, doktora nauk humanistycznych, masażystka. Autorka tomików
poetyckich: Tę drogerię mam po drodze, Próby generalne oraz książek Czarny Pegaz i Świdnicki
szlak kobiet. Laureatka indywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia, o godzinie 18.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie odbędzie się zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarny-
mi.

Plakat strona 9.

ciąg dalszy na str. 11
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Wstęp wolny (wejściówki); miejsce: sala te-
atralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
UDZIAŁ WEZMĄ
Magda Grabowska-Wacławek (Bovska) /
pop
Piotr "Peter" Wiwczarek (Vader) / metal
Wojciech Zawadzki (Słoń / WSRH) / hip-
hop
PROWADZENIE
Artur Rawicz (cgm / Mystic Production)

RECENZJE MUZYCZNE: Artur Ra-
wicz [warsztaty dziennikarskie]
17.01-18.01.2022, godz. 08:00
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jed-
nym z nich będą warsztaty dziennikarstwa
muzycznego . Punkt kulminacyjny projektu
nastąpi 23 stycznia, kiedy zakończymy ko-
lejny nabór recenzji Waszych ulubionych
albumów do naszego konkursu. Na 10 naj-
lepszych autorów czekają nagrody finanso-
we z puli 1000 zł a artystów zaprezentowa-
nych w najciekawszych tekstach zaprosimy
do Świdnicy!
Nie wiesz jak zacząć pisać? Zapraszamy na
warsztaty! Udział w nich jest bezpłatny a do
wyboru macie 3 terminy:

www.expressem.eu
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MBP Świdnica

III TOM ANTOLOGII TWÓRCÓW ŚWIDNICKICH
WARSZTATÓW PISARSKICH

Już jest! Trzeci tom Antologii twórców świdnickich warsztatów pisarskich.
Zapraszamy zainteresowanych po odbiór bezpłatnego egzemplarza w Wypożyczalni Naukowej

i Czytelni Czasopism (I piętro).
***

Promocja antologii "Drugie Piętro"
Promocja antologii odbędzie się 27 stycznia

o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Świdnicy. Spotkaniu będzie towarzyszyć
rozmowa o warsztacie pisarskim z Tomaszem
Hrynaczem i Wojciechem Korycińskim, którą
będzie prowadzić Barbara Elmanowska. Autorki
i Autorzy przeczytają fragmenty swoich utwo-
rów.

Tego wieczoru odbędzie się również Turniej
Jednego Wiersza. Do wygrania 150 zł.

Startują również odświeżone warsztaty pisar-
skie w dwóch grupach: licealnej oraz popołu-
dniowej. W tej ostatniej może uczestniczyć każ-
dy. W tym roku warsztatowicze zajmą się wyłą-
cznie krótką prozą i jej poszczególnymi elemen-
tami.

Antologia "Drugie piętro" tom 3 to zbiór
utworów autorstwa: Mariana Bełtkiewicza, Paw-
ła Buczmy, Martyny Czerniec, Tamary Hebes,
Aleksandry Kulak, Justyny Nawrockiej, Izabeli Prypin, Grzegorza Skoczylasa i Anety Ślemp.

W bibliotece czekają na Państwa darmowe egzemplarze.
Spotkanie promujące antologię odbędzie się zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi.
Obowiązują wejściówki - do odbioru w sekretariacie. Więcej informacji pod numerem telefonu:

74 640 09 46.

Polonia Stal Świdnica

ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA TRENINGI!
Miejski Klub Sportowy IgnerHome Polonia-Stal Świdnica informuje o nowych stawkach opłat

miesięcznych za treningi w biało-zielonych grupach dziecięco-młodzieżowych. Podyktowane są one
przede wszystkim: podwyżkami za użytkowanie obiektów sportowych na klubowe treningi, turnieje,
sparingi i mecze ligowe, jak również zwiększonymi kosztami transportu oraz podwyżką delegacji
sędziowskich.

Nowe stawki obowiązujące od stycznia 2022 roku:
- Grupa Trampkarz (roczniki: 2007-2008): kwota 100 zł miesięcznie
- Grupy Młodzik i Orlik (roczniki 2009-2012): kwota 110 zł miesięcznie
- Grupy Żak, Skrzat, Smerf (roczniki 2013 i młodsi): kwota 120 zł miesięcznie

MBP Świdnica

WCHODZIMY W NOWY ROK 
Z PRZYTUPEM I  QUESTEM

Na zakończenie roku 2021 i podsumowanie projektu "Czas wolny? Spędź go z nami!" przygoto-
waliśmy dla Was Quest "Podróż w czasie ze świdnicką Biblioteką". Z okazji naszego jubileuszu w
roku 2022 wyrusz z nami w podróż po miejscach związanych ze świdnicką biblioteką.

Aby poprawnie przejść quest (zwiedzenie wszystkich zakamarków może potrwać nawet 70
minut!) trzeba uważnie czytać wskazówki w nim zawarte, a właściwe rozwiązanie rymowanych
zagadek pozwoli Wam odnaleźć skarb.

Dla pierwszych 75. osób, które podejmą wyzwanie i odnajdą skarb czeka drobna niespodzianka !

GDZIE ?
Wyprawa przebiega przez centrum Świdnicy - miejscowości na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się

na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida - przy pomniku z dzikami.

KIEDY ?
Do przejścia Questu najlepiej przystąpić:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 9.00 - 18.00, czwartek w godz. 9.00 - 16.00, a w

sobotę w godz. 9.00-14.00. Wtedy to, po poprawnym rozwiązaniu zagadek, na 100% otrzymasz
questowy skarb.

NA CZYM TO POLEGA?
Twoim zadaniem jest uważne czytanie wskazówek i rozwiązywanie zagadek. Zebrane na trasie

wyprawy cyfry będą niezbędne do hasła końcowego i otrzymania questowego skarbu. Pieczęć odbij
na karcie wyprawy lub w Paszporcie Odkrywcy, a w księdze Questu potwierdź swoje przejście,
wpisując datę i nick/nazwę użytkownika z systemu Questy.org.pl.

ciąg dalszy na str. 15
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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 są do
młodzieży szkół średnich. Warsztaty popo-
łudniowe (2.) skierowane są 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 dziennikar-
skie" a w treści: imię i nazwisko + numer
telefonu + ulubiony polski album z lat 2020-
2021 + nazwę szkoły (dotyczy uczniów).

PROWADZĄCY:
Artur Rawicz - fotograf i dziennikarz muzy-
czny od lat związany z najstarszym, nieza-
leżnym portalem Codzienna Gazeta Muzy-
czna - CGM.pl. Autor okładek płyt, repor-
taży z dużych i małych wydarzeń muzycz-
nych, oficjalny fotograf kilku festiwali.
Występuje w roli panelisty i prowadzi
warsztaty z fotografii koncertowej i dzien-
nikarstwa. Członek Akademii Fonografi-
cznej. Wykładowca Akademii Menadże-
rów Muzycznych. Od 2008 roku jest
współwłaścicielem agencji Show The
Show. Od lipca 2019 pełni również fun-
kcję A&R w Mystic Production.

NAJSŁODSZY OWOC [spektakl teatral-
ny]
23.01.2022 godz. 17:00 - 19:00
Wstęp 90 zł - 95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Najsłodszy owoc znajdziesz w ogrodzie u
sąsiada.
A gdyby się tak zamienić: rolami, partnera-
mi, życiem. Ten owoc w ogrodzie sąsiada
słodszy! Za ścianą mają lepiej, na pewno
Jesteście Państwo przekonani?
Prapremiera austriackiej sztuki "Najsłodszy
owoc" Stefana Vogla, pełna zaskakujących
zakrętów akcji i przezabawnych perypetii ,
spróbuje poddać te pomysły analizie. Czwo-
ro przyjaciół z czasów Podstawówki, "poże-
nionych" ze sobą, wezmą się do działania
"ku uciesze" publiczności, niosąc jej rozsąd-
ne wnioski.
Dwie godziny mądrej zabawy zagwarantują
Państwu znani z wielu filmów i seriali akto-
rzy młodego pokolenia, w spektaklu wyre-
żyserowanym przez Dariusza Taraszkiewi-
cza. Choreografię przygotowała zwycięż-
czyni Edycji Tańca z gwiazdami Jania Lesar.

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowa-
ną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona
natłokiem obowiązków decyduje się przy-
jąć zaproszenie do jury w amatorskim
przeglądzie teatralnym, który odbywa się
nad morzem. 40-letni przystojny archi-
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Jeśli quest ukończyłeś z wydrukowaną kartą wyprawy, dodaj go do grona ukończonych na stronie
Questy.org.pl w zakładce Moje Konto, wybierając tytuł questu i hasło końcowe (dwie liczby
oddzielone spacją). Oceń quest i dodaj komentarz, dzieląc się wrażeniami z trasy wyprawy.

 Jeśli ukończyłeś quest z aplikacją, jego pieczęć automatycznie pojawi się na Twoim koncie. Oceń
quest i dodaj komentarz, dzieląc się wrażeniami z trasy wyprawy. Im więcej ukończonych questów,
tym wyższy stopień ogólnopolskiej odznaki PTTK Questy-Wyprawy Odkrywców! Do zdobycia na
questowych szlakach jest aż 7 różnych odznak. Powodzenia!

QUEST jest dostępny w formie: ulotki - strona 12. lub na stronie www:
https://questy.org.pl/quest/podroz-w-czasie-ze-swidnicka-biblioteka

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
25.12.2021r. godz. 6.05 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące bezdomnego, koczującego
w boksie śmietnikowym w rejonie skrzyżowania ulicy Riedla i Słobódzkiego. Mężczyzna ten
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tekt, Paweł, zaprasza Joannę na kolację do
domu, podczas której mają omówić szcze-
góły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna
jest pod wrażeniem pięknej willi z widokiem
na morze, oraz gościnności gospodarza. Sy-
tuacja zmienia się diametralnie, kiedy Joan-
na zamierza wyjść na galę otwarcia przeglą-
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 podstępem i mistyfikacją. Początkowo
aktorka nie zdaje sobie sprawy z powagi
sytuacji. Zaczyna się bać w chwili, kiedy
orientuje się, że w całym domu nie ma kla-
mek
Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakujący sposób pokazuje relacje mię-
dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)
Tak jak w życiu, podobnie między głów-
nymi bohaterami relacje ewaluują wywo-
łując coraz silniejsze emocje. Czy pokona-
ją strach przed bliskością? Czy zdadzą się
na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą
od życia i co są gotowi poświęcić, żeby
dostać to, czego pragną? A Ty, co byś

ciąg dalszy na str. 16
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jest doskonale znany funkcjonariuszom straży miejskiej. Wielokrotnie był odwiedzany przez
patrole oraz pracowników świdnickiego MOPS-u. Każdorazowo oferowany jest mu pobyt w
schronisku dla bezdomnych, strażnicy dowożą mu również żywność. Niestety tym razem również
bezdomny nie zgodził się na przewiezienie do schroniska.

25.12.2021r. godz. 9.09 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym na
dworcu PKP Świdnica Miasto. Skierowany na miejsce patrol straży miejskiej zastał mężczyznę
w poczekalni dworca autobusowego, gdzie dopuścił się on kolejnych czynów nieobyczajnych.
Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy. Łącznie straż-
nicy postawili mu pięć zarzutów.

26.12.2021r. godz. 14.13 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące bezdomnego
koczującego w boksie śmietnikowym w rejonie skrzyżowania ulicy Riedla i Słobódzkieg.
Strażnicy zaproponowali przewiezienie do schroniska dla bezdomnych. Mężczyzna odmówił.
Nie przyjął też przywiezionej przez patrol żywności. Niestety w czasie kolejnych odwiedzin
bezdomnego, strażnicy stwierdzili, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Ostatecznie
decyzją lekarza pogotowia ratunkowego mężczyzna trafił do szpitala.  

26.12.2021r. godz. 15.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące libacji alkoholowej na
poczekalni dworca PKP. Mężczyźni spożywali alkohol w miejscu niewidocznym dla operatora
monitoringu wizyjnego. Skierowany na miejsce patrol zakończył degustacje trunków wypisując
dwa mandaty karne.

27.12.2021r. godz. 22.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownika obsługi dworca PKP
Świdnica Miasto  dotyczące mężczyzny , który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu
podziemnym. Skierowany na miejsce patrol straży miejskiej zastał mężczyznę na poczekalni
dworca autobusowego. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w
Świdnicy.

29.12.2021r. godz. 20.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od pracownika obsługi dworca PKP
Świdnica Miasto  dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny leżącego na poczekalni dworca autobu-
sowego. Osoba ta zachowywała się agresywnie i
wulgarnie. Skierowani na miejsce strażnicy po-
twierdzili zgłoszenie. Sprawca tych czynów był
doskonale znany strażnikom. Jarosław F., osoba
bezdomna, wielokrotnie był już karany za podo-
bne zachowania. Za swoje czyny będzie odpo-
wiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.
29.12.2021r. godz. 20.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny leżącego na poczekalni
dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na
miejsce strażnicy stwierdzili, że z osobą tą nie
można nawiązać żadnego kontaktu, wyczuwalna
była od niego silna woń alkoholu. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe. Decyzją lekarza
mężczyzna został przewieziony do szpitala "La-
tawiec".

***
Godzina 1.30 - plac Grunwaldzki - wtorek 28

grudnia 2021 roku. Ulicami z rzadka przejeżdża-
ją samochody. Chodnikiem na Placu Grunwaldz-
kim przy Klubie Bolko idzie młody mężczyzna.
Nagle podbiega do niego dwóch młodzieńców.
Zaczynają go szarpać

Niemal natychmiast operator monitoringu
wizyjnego zauważa tą sytuację. Na miejsce zda-
rzenia zostaje skierowany patrol interwencyjny
straży miejskiej. Już po chwili napastnicy ucie-
kają z portfelem poszkodowanego w stronę Ryn-
ku a potem znikają w jednej z bram na ulicy
Kościelnej. Patrol nie zdążył, sprawcy uciekli.
Operator monitoringu nie poddał się jednak i cały
czas obserwował ten rejon. Okazało się, że cier-
pliwość popłaca. Po pewnym czasie złodzieje
wychodzą z bramy. Strażnicy już są gotowy do
działania. Po chwili jeden z przestępców wpada
w ręce funkcjonariuszy. Jest całkowicie zasko-
czony gdyż był pewny swej bezkarności. Obec-
nie obaj młodzieńcy znajdują się pod troskliwą
opieką wymiaru sprawiedliwości i oczekują na
ocenę ich zachowania przez Sąd Rejonowy w
Świdnicy. Dzięki monitoringowi miejskiemu do-

ciąg dalszy na str. 19
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zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze sta-
nęła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja
odpowiedź?

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

30 lat temu, na korytarzu akademika w
Zielonej Górze trójka młodych ludzi za-
grała pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła
się historia. Historia zespołu, który pozo-
stał wierny sobie i swojej muzycznej dro-
dze, konsekwentnie krocząc z boku głów-
nego nurtu.
Historia zespołu, który w tylko sobie zna-
ny sposób potrafił połączyć talent literacki
Adama Nowaka z muzyczną finezją i fan-
tazją, wytwarzając swój własny, chara-
kterystyczny i rozpoznawalny muzyczno -
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wody w sprawie są niepodważalne. Przypadek ten dowodzi, że skuteczny monitoring w połączeniu
z szybko interweniującymi strażnikami przynosi wymierne efekty w poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców naszego miasta.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

OD 4 STYCZNIA 
DO GOPS-u MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 

O DODATEK OSŁONOWY 
Z początkiem stycznia w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania można składać

wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jego wysokość wynosić będzie od 400 do nawet 1437,50
zł w zależności od źródła ogrzewania. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31
stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31
marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać
się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata
100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy - informacje ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022

r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego,

wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy - niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu

komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie
kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po
tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej
niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba
może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?
Dodatek przysługuje gospodarstwom:
- jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
- wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wyso-

kości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada "złotówka za złotówkę".
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady "złotówka za złotówkę" będzie niższa

niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia

wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
- od 1 stycznia do 31 lipca - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek
osłonowy, tj. dochód z 2020 r.

- od 1 sierpnia do 31 października - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek
osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz

stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
- gospodarstwo jednoosobowe - 400 / 500 zł*
- gospodarstwo 2-3 osobowe - 600 / 750 zł*
- gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 / 1 062,50 zł*
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1 150 / 1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na

paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?
Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100

Świdnica, pok.111, - pobierz wzór wniosku (PDF 235kB)
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP - http://epuap.gov.pl

Gmina Świdnica

DOFINANSOWANIE DO POBYTU 
DZIECKA W ŻŁOBKU 

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza dofinansowanie do pobytu dziecka
w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 - żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Ta
forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od stycznia 2022 r.
Należy jednak pamiętać, że stosowne  oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 14 stycznia
br.

ciąg dalszy na str. 22
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literacki język. Zespołu, który w niedościg-
niony sposób zinterpretował piosenki A.
Osieckiej i W. Młynarskiego - z pełnym
szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto ze-
społu, który przez te wszystkie lata zbudo-
wał ogromną więź ze słuchaczami, grając
tysiące koncertów - od małych klubów po
wielkie sale koncertowe.
To właśnie koncerty stały się znakiem roz-
poznawczym "Raz, Dwa, Trzy" - jego
swoistym DNA. Koncertami również - bez
wielkich fet, akademii i transmisji, pra-
gniemy uczcić Naszą z Wami przyjaźń i
wyrazić wdzięczność za to, że z nami je-
steście. Te 30 lat minęło nam jak jeden
koncert !

"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spe-
ktakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00
Wstęp 100/90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i
podatki - powiedział ponad dwieście pięć-
dziesiąt lat temu Benjamin Franklin.
Bohaterowie komedii "Seks, miłość i podat-
ki" ze wszelkich sił starają się zadać kłam
owej ponurej podatkowej nieuchronności
jednocześnie coraz bardziej nieuchronnie
popadając w karkołomne tarapaty. Narze-
czona, która jest kochanką najlepszego przy-
jaciela swojego narzeczonego, najlepszy
przyjaciel, który zdradza swoją dziewczynę
z narzeczoną swojego najlepszego przyja-
ciela i który musi nagle na chwilę stać się
żoną swojego najlepszego przyjaciela, jego
zdradzana dziewczyna niemająca pojęcia, że
jej chłopak jest chwilowo żoną swego najle-
pszego przyjaciela oraz matka narzeczone-
go, która chce poznać narzeczoną syna, a
poznaje wścibskiego sąsiada i pijanego in-
spektora skarbowego, który zamiast liczyć
podatki, podrywa mamusię narzeczonego i
jego przyjaciela, który chwilowo musi grać
rolę jego uroczej żony Nadążacie Państwo?
W tej szalonej komedii nikt nie wie do koń-
ca, kim kto jest naprawdę i naprawdę 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 za-
czniesz kłamać

"Seks, miłość i podatki", czyli wszystko co
musisz wiedzieć żeby oszukać Urząd Skar-
bowy i pozostać przy życiu
Obsada - Marta Wierzbicka, Karolina No-
wakowska, Katarzyna Trzcińska, Magdale-
na Wójcik, Mateusz Banasiuk, Mikołaj
Krawczyk, Robert Rozmus, Marcin Troński.

OBSADA GWARANTOWANA!

"LA BOMBE" (spektakl komediowy)
06.03.2022, godz. 17:00
Wstęp 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
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Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do
dofinansowania.

Rodzice, których dzieci chodzą do żłobka, już teraz powinni dopełnić kilku formalności, w
szczególności wypełnić oświadczenie dotyczące danych, na podstawie których będą mogli ubiegać
się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak, niż
wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Gmina Świdnica

UWAGA! VIDEOKONFERENCJA 
NT. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Uwaga. Wykonawca zadania projektowego pn. "Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica
Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów z węzłem)i budowa
drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków" wystąpił do tut. Urzędu z informacją o zamiarze
przeprowadzenia w dniu 14 lutego 2022 r., o godzinie 17:00 spotkania informacyjnego dotyczą-
cego realizacji dokumentacji projektowej budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. Ze
względu na panującą sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się zdalnie w formie wideokon-
ferencji przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji. Materiały oraz link do spotkania zostanie
umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.a4-s5-stesr.pl oraz na stronie Urzędu
Gminy Świdnica www.gmina .swidnica.pl.

Gmina Świdnica

ZOSTAŃ MISTRZEM RECYKLINGU. FUNDACJA
CHLOROFIL ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

KONKURSIE EKOLOGICZNYM 
15. stycznia br. startuje 8. edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i

przyjaciele, dla dzieci szkół podstawowych.

Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych! Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden
worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła?
Ile to miesięcznie? A ile w roku?

Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie.
Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz,
aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość
albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł "Ambasadora sortowania".

To jest oczywiście tylko hipotetyczny scenariusz gry planszowej. Już wkrótce poznamy inne,
mamy nadzieję, dużo lepsze scenariusze, z których sami chętnie skorzystamy w domu, by lepiej
segregować śmieci, kontrolować ich ilość oraz jak najwięcej kierować do recyklingu.

15-tego stycznia br. startuje 8-ma edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz
Recyklingu i przyjaciele, dla dzieci szkół podstawowych. Konkurs otrzymał patronat Ministra
Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W terminie od 15
stycznia 2022 do 30 marca 2022 dzieci z klas 4-6 będą mogły przygotować dwa zadania konkursowe:

pierwsze będzie polegało na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań, a w drugim trzeba przekonać przyjaciół do selektywnej
zbiórki i recyklingu elektroodpadów w formie krótkiego filmiku. Wiele rad i wskazówek przekażemy uczestnikom w materiałach edukacyjnych
dostępnych na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

Warto podjąć to wyzwanie i zgłosić się do rywalizacji zespołowej: członkowie najlepszego ekozespołu; tego, który otrzyma najwyższą punktację
jury, otrzymują nagrody w formie półdniowego wyjazdu związanego z ochroną środowiska.

Ponadto w terminie 15.01.2022 - 30.03.2022 odbędzie się V wirtualna Liga Recyklingu, rozgrywka internetowa na punkty w dwóch aplikacjach
edukacyjnych: Liga Elektrorecyklingu i Przyjaciele Recyklingu. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablety do nauki. W tym roku po raz
pierwszy przyznamy też nagrody  w formie najbardziej  potrzebnych pomocy dydaktycznych dwóm najlepszym placówkom edukacyjnym.

Konkurs promuje edukację ekologiczną oraz doskonali kompetencje kluczowe takie jak korzystanie z technologii informatycznych czy aplikacji
internetowych przekazujących wiedzę ekologiczną, nt. postaw i wzorów ekologicznego postępowania, a także recyklingu surowców naturalnych
wykorzystywanych do produkcji nowych technologii.

Odpowiedzi na zadania konkursowe trzeba też świetnie zaprezentować, bo kryteriami oceny będzie nie tylko wiedza uczestników, ale oryginalność
w podjęciu tematu czy staranność wykonania zadania. Uczniowie będą pracować w małych zespołach, ucząc się współpracy w grupie, co jest ważnym
elementem wychowania.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektro-

nicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Konkurs jest bezpłatny.
Plakat str. 23
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LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA
komedia, wspaniali aktorzy, piękna scene-
ria, muzyka, kostiumy i sceny, które spra-
wią, że będziecie śmiać się do łez!
Caroline i Stephane, małżeństwo od dwuna-
stu lat, trójka dzieci, wyjeżdżają na Korsykę
do swojego wakacyjnego domu  zdeter-
minowani, by odpocząć i zakochać się w
sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego
dziecka.

TO NIE BĘDZIE ŁATWE!!!

CAROLINE(Katarzyna Glinka/Anna Czar-
toryska-Niemczycka) jest w środku "popo-
rodowej" depresji, staje się zniesmaczona
sobą, odczuwa niechęć do otoczenia i rozwi-
ja irracjonalną zazdrość.
ALBAN (Wojciech Błach/Michał Rolnicki)
przyjaciel rodziny, zawzięty biegacz, które-
go właśnie porzuciła żona, krystalizuje
wszystkie obawy Caroline.

STEPHANE(Radosław Pazura/Sambor
Czarnota) sfrustrowany psycholog, rozumie
powagę sytuacji, wyprzedza sprawy i z tro-
ski o żonę zatrudnia opiekunkę na czas wa-
kacji.

SAM(Karolina Sawka/Maria Wieczo-
rek)opiekunka zwerbowana ze względu na
swoją motywację i fakt bycia dwujęzyczną,
przyjeżdża z Londynu do Bastii z całym
bagażem 1,80 m, obwód w pasie 60 cm,
miseczka D, włosy spływające na plecy, se-
ksowny akcent i skrywany sekret.

Atmosfera robi się gorąca, STEPHANE i
ALBAN się gotują, a CAROLINE się prze-
grzewa krótko mówiąc, to "BOMBA" w
każdym tego słowa znaczeniu!
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BARAN W najbliższych dniach z dużą niechęcią
podejdziesz do obowiązków zawodowych. Są
sprawy, przed którymi najchętniej byś gdzieś
uciekł. Reszty dopełni nerwowa atmosfera i ko-
nieczność wdrożenia pewnych zmian, których po
prostu się boisz. Trzeba zrobić swoje i przeczekać
zły okres. Wkrótce wszystko się ułoży.
BYK To dobre dni na porządkowanie różnych
spraw. Masz dużo pozytywnej energii, siły do
działania i jesteś dobrze zorganizowany. Warto
wykorzystać taki stan rzeczy. W sprawach serco-
wych bądź delikatny. Lepiej nie wystawiać part-
nera na próby. Jest teraz w kiepskiej kondycji i
potrzebuje Twojego oparcia.

BLIŹNIĘTA Jesteś tak zajęty sobą i swoimi
potrzebami, że nie dostrzegasz zmian wokół sie-
bie. Ktoś próbuje zwrócić Twoją uwagę na pe-
wien problem, ale Ty nie masz czasu na wysłu-
chanie tej osoby. Zatrzymaj się na chwilę. Poroz-
mawiaj z bliskimi, zdobądź się na refleksję. Teraz
od Ciebie będzie zależało, jak potoczą się wasze
dalsze losy.
RAK Ten tydzień będzie bardzo spokojny.
Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Nie oczekuj
żadnych niespodzianek. W wolnym czasie posta-
raj się odpocząć od obowiązków. Twój organizm
jest trochę osłabiony i łatwo możesz się przezię-
bić. W sprawach finansowych także nie widać
zmian, które mogłyby mieć istotne znaczenie.
LEW Bardzo dobrze będą się układały relacje z
bliską osobą. Dawne żale pójdą w zapomnienie i
z optymizmem spojrzysz w przyszłość. Zrozu-
miesz, że tak naprawdę macie wspólne cele, tylko
w inny sposób chcecie je realizować. Wypracu-
jecie kompromis, który umożliwi osiągnięcie te-
go, o czym marzycie.
PANNA Teraz powinieneś być cierpliwy i nie de-
nerwować się z byle powodu. Twoje problemy
zostaną rozwiązane, niestety trzeba na to trochę
czasu. Zastanów się, czy nie warto trochę obniżyć
poprzeczki. Może trzeba zrezygnować z pewnych
rzeczy, aby odzyskać równowagę i radość życia.
Skoncentruj się na sprawach najważniejszych.
WAGA Widoczna poprawa sytuacji finansowej
przyczyni się do rozwiązania kilku dotychczaso-
wych problemów, które spędzały Ci sen z po-
wiek. Będziesz mógł ze spokojem planować
przyszłość i pozwolić sobie na większe wydatki.

W pracy czekają Cię jakieś zmiany. Trzeba bę-
dzie się do nich przyzwyczaić.
SKORPION Powinieneś nabrać dystansu do
swoich problemów. Jesteś w stanie doskonale
sobie z nimi poradzić. Ważne, żebyś nie popełniał
kolejnych błędów, które trzeba będzie napra-
wiać. Ostrożnie wydawaj pieniądze. Ktoś będzie
próbował wykorzystać Twoją naiwność. Bądź
ostrożny w interesach.
STRZELEC Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję.
Będziesz się zastanawiać, czy warto zaryzyko-
wać. W tej sprawie nie słuchaj porad osoby spod
znaku Bliźniąt. Nie ma kompletnie pojęcia w tej
dziedzinie. Pogoda niekorzystnie wpłynie na
Twoje samopoczucie. Trzeba będzie się zmuszać
do wykonywania codziennych obowiązków.
KOZIOROŻEC W sprawach finansowych na
razie nic się nie zmieni. Nadal trzeba będzie
oszczędzać i planować wydatki. Życie rodzinne
dostarczy miłych wrażeń. Kontakty z bliskimi
utwierdzą Cię w przekonaniu, że masz dużo
szczęścia. Będziesz się czuł potrzebny i docenia-
ny. W pracy otrzymasz nowe zadania, które w
przyszłości przyniosą jakieś korzyści.
WODNIK Ktoś, z kim dużo ostatnio przeby-
wasz, czegoś bardzo Ci zazdrości i próbuje w
jakiś sposób Ci zaszkodzić. Przyjrzyj się dokład-
niej osobom ze swojego otoczenia, szybko od-
kryjesz,  kto to taki. Sprawy finansowe ułożą się
dokładnie tak, jak się spodziewasz. Pod koniec
tygodnia odwiedzi Cię ktoś spod znaku Byka i
przyniesie dobrą wiadomość.
RYBY Ostatnie nieporozumienia w rodzinie źle
wpłynęły na Wasze samopoczucie. Jesteś bardzo
uparty, a przecież sprawy nie są tak istotne. Warto
się dogadać, aby znów móc się cieszyć uśmie-
chem bliskich. W najbliższych dniach będziesz
bardzo zabiegany . Uważaj, aby nie przegapić
ważnej uroczystości rodzinnej.

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

trum, cena 225.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

Centrum 350.000 zł 

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

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

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

okolice Saperów, 311.000 zł

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

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

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

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

Młodych 420.000 zł

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

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

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

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

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

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

101.550 zł

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

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

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

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

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

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kw.

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

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

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

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

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

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

okolice ul. Saperów 1.700 zł

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

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

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

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

kamienicy, Centrum 419.000 zł

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

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

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

zł netto

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

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

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

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

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

Centrum 1.000 zł

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

389.000 zł

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

zł netto

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

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

430.000 zł

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

Świdnicy 890.000 zł

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

dzielnicy, 1.250.000 zł

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

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

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

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

WIĘCEJ OFERT NA
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