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Świdnica

DYŻUR W URZE˛DZIE SKARBOWYM ŚWIDNICY
W ZAKRESIE POLSKIEGO ŁADU
XXIX ŚWIDNICKI PRZEGLA˛D
ZESPOŁÓW KOLE˛DNICZYCH
Świdnicki Przegla˛d Zespołów Kole˛dniczych wraca do sali teatralnej ŚOK po rocznej przerwie. Uświadomiła nam ona jeszcze
wyraźniej, jak cenne sa˛ tradycje, które podczas niego piele˛gnujemy i jak pusty zdaje sie˛
nam świa˛teczny czas, kiedy nie wypełniaja˛
go wspólny radosny śpiew i jasełka. Boże
Narodzenie jest bowiem w polskiej tradycji
okresem szczególnym, pełnym żywej radości i dlatego pragniemy kultywować bogate
dziedzictwo z nim zwia˛zane, ocalić od zapomnienia coraz rzadziej praktykowane obyczaje, kole˛dy i zabawy. Chociaż zwyczajowe kole˛dowanie po domach na wsiach i w
miasteczkach odchodzi już w zapomnienie,
odżywa na scenie dzie˛ki wszystkim, którzy
wyste˛puja˛ podczas Przegla˛du. Świdniccy
kole˛dnicy wszystkich pokoleń, ich opiekunowie i reżyserowie nie pozwalaja˛ zgina˛ć
niepowtarzalnym, magicznym polskim obrze˛dom świa˛tecznym.
PROGRAM
18.01.2022 - godz. 10.30-12.00
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Bliżej
Dziecka" w Świdnicy
2. Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Świdnicy
3. Dziecie˛cy Teatr Niezależny "Bałałajka" z
Zielonej Góry
19.01.2022 - godz. 10.30-12.00
1. Miejskie Przedszkole Integracyjne "Słoneczko" w Świdnicy
2. Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy
3. Niepubliczne Przedszkole Je˛zykowe "Calineczka" w Świdnicy
20.01.2022 - godz. 17.00-18.00
1. Teatrzyk "Zielona Ge˛ś" z Domu Dziennego "Senior-Wigor" w Świdnicy
2. Grupa Teatralna "Pogwarki" z Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy
24.01.2022 - godz. 17.00
Uroczyste zakończenie Przegla˛du, wre˛czenie nagród
Wste˛p bezpłatny na podstawie wejściówek
(do pobrania w Świdnickim Ośrodku Kultury i online bilety.sok.com.pl).
Wydarzenie jest organizowane zgodnie z
obowia˛zuja˛cymi obostrzeniami.

Informujemy, że w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy Urze˛du Skarbowego
w Świdnicy udzielaja˛ informacji o nowych rozwia˛zaniach podatkowych zawartych w Polskim
Ładzie. Informacje można uzyskać:
◆ osobiście - korzystaja˛c z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl , lub
◆ telefonicznie pod numerem 74 856 14 72.
Świdnica

"Świa˛tecznie w Świdnicy"
WYBRANO NAJPIE˛KNIEJSZE FOTOGRAFIE

Sześćdziesia˛t siedem zdje˛ć od dwudziestu pie˛ciu osób wpłyne˛ło do Urze˛du Miejskiego na
konkurs fotograficzny "Świa˛tecznie w Świdnicy". Komisja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała
najciekawsze fotografie, biora˛c pod uwage˛ pomysłowość wykonania oraz jakość i technike˛. Przyznano naste˛puja˛ce nagrody:
I miejsce:
Dawid Tomaszek
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 400 zł
II miejsce:
Oleg Pietrzyk
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 200 zł
III miejsca:
Tymon Szulc (za cykl zdje˛ć z wykorzystaniem świdnickich pluszaków)
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 150 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkursowa postanowiła przyznać także wyróżnienia. Otrzymali je:
Alicja Karbowiak (za zdje˛cie anioła na ul. Łukowej)
Dominik Szulc (za zdje˛cie fontanny z Neptunem)
Krzysztof Sejwa(za zdje˛cie ławeczki Marii Kunic)
Artur Tomzik(za ciekawe uje˛cie ul. Łukowej)
Magdalena Głowacka (za zdje˛cie fontann na pl. św. Małgorzaty).
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 50 zł.
cia˛g dalszy na str. 3

**********************************
W skrócie...
WYSTAWA Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa 2021
do 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

R E K LAMA

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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Zwycie˛zcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dzie˛kujemy za przesłanie fotografii.
Album zdje˛ć na stronach od 27 do 35.
Świdnica

WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY
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
WERNISAŻ WYSTAWY: "Wobec bieli biel wobec"
14.01.2022, godz. 18:00
Inspiracja˛, która jest wspólnym motywem
prezentowanej na wystawie kolekcji prac
jest odniesienie do historii miejsca, które
pierwotnie było Apteka˛ Miejska˛ i Dworska˛
(Hof-und Stadtapotheke), poświadczona˛ od
połowy XIV wieku.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
PING-PONG MYŚLI: pisarstwo a nowe
media
14.01.2022, godz. 18:00
Kamila Paradowska i Barbara Elmanowska
porozmawiaja˛ o pisaniu powieści oraz możliwościach promowaniu literatury w nowych mediach. A zrobia˛ to, graja˛c jednocześnie w tenisa stołowego.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

17 grudnia 2021 r. Sejm przyja˛ł ustawe˛ o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rza˛dowej
Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosna˛ce ceny energii, gazu i żywności. Mieszkańcy
Świdnicy, którzy chca˛ skorzystać z rozwia˛zań projektu moga˛ składać stosowne wnioski w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami be˛dzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu,
którego przecie˛tne miesie˛czne dochody nie przekraczaja˛ 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
albo 1500 zł na osobe˛ w gospodarstwie wieloosobowym.
WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY
przyjmowane sa˛ w:
MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7
kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta
MOPS w Świdnicy: 74 854 90 50
Wnioski o dodatek osłonowy be˛dzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Szczegółowe
informacje doste˛pne sa˛ na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
Świdnica Powiat

RANKING SZKÓŁ POWIATOWYCH
Magazyn "Perspektywy" opublikował najnowszy ranking szkół ponadpodstawowych. Według
rankingu, najlepsza˛ szkoła˛ ponadpodstawowa˛ w Powiecie Świdnickim jest Technikum Nr 5 przy
Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
Technikum nr 5 zaje˛ło 10 miejsce w ranking techników województwa dolnośla˛skiego.
Pozostałe powiatowe technika zaje˛ły odpowiednio miejsca:
Zespół Szkół Mechanicznych - 12 miejsce
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych - 47 miejsce
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych - 53 miejsce

cia˛g dalszy na str. 4

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
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
Familijne Warsztaty Plastyczne "ZMALUJMY COŚ RAZEM"
22.01.2022, godz. 12:30
Kolejne zaje˛cia z cyklu Familijnych Warsztatów Plastycznych poświe˛cone be˛da˛ tech-

www.taxi-swidnica.pl
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Najlepszym ogólniakiem w powiecie jest I Liceum Ogólnokształca˛ce, które zaje˛ło 11 miejsce (w
zeszłym roku - 16 lokata). II Liceum Ogólnokształca˛ce uplasowało sie˛ na miejscu 22. Pozostałe licea
w Powiecie Świdnickim zaje˛ły miejsca:
Liceum Ogólnokształca˛ce w Świebodzicach - 57 miejsce
Liceum Ogólnokształca˛ce w Strzegomiu - miejsce 63.
Świdnica
nikom malarskim, które nie wymagaja˛ użycia pe˛dzla. prowadzenie: Marta Ciućka zapisy (do 20 stycznia): m.ciucka@sok.com.pl
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; 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

TRWA PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO
We wtorek, 18 stycznia wprowadzony zostanie kolejny etap organizacji ruchu drogowego
zwia˛zany z przebudowa˛ ulicy Sikorskiego. Ruch pojazdów na odcinku przebudowywanym tj. od
skrzyżowania z ul. Strzegomska˛ (wjazd do E. Leclerc) do ul. Langiewicza, odbywać sie˛ be˛dzie
jednym pasem, wyznaczonym po stronie szkoły. W zwia˛zku z tym odcinek ul. Sikorskiego od Ronda
Solidarności do ul. Langiewicza be˛dzie droga˛ bez przejazdu.
Podczas tego etapu prac rozpoczna˛ sie˛ główne roboty drogowe zwia˛zane z budowa˛ nowej
konstrukcji jezdni i pozostałych chodników po stronie obszaru centrum handlowego. W zależności
od warunków pogodowych, planuje sie˛, że prace te potrwaja˛ do końca marca tego roku.

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
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
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!

Najwie˛ksze utrudnienia powstana˛ na skrzyżowaniu z ulica˛ Strzegomska˛, ponieważ wprowadzona
zostanie tam tymczasowa segregacja ruchu, w wyniku której kierowcy be˛da˛ musieli zmienić pas
ruchu i pojechać wyznaczonym korytarzem. W zwia˛zku z tym prosimy o szczególna˛ ostrożność i
uwage˛. O terminach wprowadzania kolejnych etapów organizacji ruchu drogowego be˛dziemy
informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Trasa objazdowa odcinka jednokierunkowego wyznaczona została po przebiegu drogi wojewódzkiej nr 382 ("mała obwodnica") i droga˛ krajowa˛ nr 35 w strone˛ centrummiasta.
Wprowadzone zostana˛ również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Obsługa
przystanków przy ul. Pogodnej, w godzinach zmian pracowniczych, realizowana be˛dzie przez linie˛
nr 7, jako przedłużenie kursów z przejazdem przez osiedle Zawiszów. Linia 30 kończa˛ca bieg przy
ul. Sikorskiego dojeżdżać be˛dzie do przystanku przy ul. Strzegomskiej (centrum "E. Leclerc").
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, zatok
autobusowych i chodników. Wybudowany be˛dzie sie˛gacz do budynków mieszkalnych nr 42 A-E oraz
parking naprzeciwko szkoły. Dobudowana be˛dzie droga rowerowa. Równocześnie wykonane zostanie nowe oświetlenie drogowe, a także przebudowana kanalizacja deszczowa. Wraz z robotami
drogowymi prowadzone be˛da˛ prace instalacyjne realizowane przez ŚPWiK.
Ulica Sikorskiego jest jedna˛ z ważniejszych arterii Świdnicy. Nate˛żenie ruchu jest tam bardzo
duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstaja˛ nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje sie˛
strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. Z Rza˛dowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 Świdnica
otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 877 193 zł na remont ostatniego, mocno zdewastowanego
fragmentu tej drogi.
Zadanie realizuje firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. Jego koszt to ponad 2 miliony 900 tysie˛cy złotych. Planowany termin zakończenia
prac to połowa czerwca.
Mapa objazdu strona 5.
Świdnica

ZAKOŃCZYŁ SIE˛ I ETAP PRAC PRZY BUDYNKU
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA˛CEGO W ŚWIDNICY
Zakończyły sie˛ trwaja˛ce od czerwca prace przy realizacji inwestycji pod nazwa˛ "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształca˛cego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej
30."
cia˛g dalszy na str. 6
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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
**********************************
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)

Zakres przeprowadzanych prac obejmował: docieplenie ścian zewne˛trznych tynkiem ciepłochronnym, docieplenie ścian zewne˛trznych w gruncie, docieplenie dachu i poddasza, wymiane˛
stolarki okiennej i drzwi zewne˛trznych, wymiane˛ podokienników i parapetów, wymiane˛ pokrycia
dachowego, remont tarasów i balkonów, remont i odtworzenia elementów wystroju architektonicznego.
Była to kolejna inwestycja termomodernizacyjna placówek oświatowych, dla których organem
prowadza˛cym jest Powiat Świdnicki. W 2021 roku pracom termomodernizacyjnym poddano budynek Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej oraz sale˛ gimnastyczna˛ Zespołu Szkół Ogólnokształca˛cych w Świebodzicach.
Koszt inwestycji wyniósł 1 459 438,65 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 - Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:
1.229.833,76 zł.
W ramach I etapu prac przy I Liceum Ogólnokształca˛cym aktualnie trwaja˛ prace na cze˛ści
środkowej budynku, których wartość to 649 767,83 zł. Ponadto planowane jest również wykonanie
kompletnej sieciowej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,8 0kWp oraz dalszy etap
termomodernizacji budynku.
foto: Starostwo Powiatowe
MBP Świdnica

WEJDŹ W NOWY ROK BEZ DŁUGU
30 stycznia 2022 r. be˛dzie miał miejsce 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świa˛tecznej Pomocy.
Przejrzyj na oczy! To hasło przewodnie zbiórki organizowanej przez Wielka˛ Orkiestre˛ Świa˛tecznej Pomocy.
W czasie 30. Finału WOŚP be˛dziemy zbierać środki dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy również w tym roku przyła˛cza sie˛ do akcji.
cia˛g dalszy na str. 8
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5.03 (sobota):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chrobry II Głogów (dom)
12.03 (sobota):
Start rundy wiosennej!
**********************************
Wybrane...
Wernisaż wystawy: "WOBEC BIELI BIEL WOBEC"
14.01.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
WOBEC BIELI
Inspiracja˛, która jest wspólnym motywem
prezentowanej na wystawie kolekcji prac
jest odniesienie do historii miejsca, które
pierwotnie było Apteka˛ Miejska˛ i Dworska˛
(Hof- und Stadtapotheke), poświadczona˛ od
połowy XIV wieku. W aptekach niegdyś
można było nabyć preparaty lecznicze oparte na roślinach, korzenie, wina, cukier (wówczas bardzo drogi), ale również kosmetyki.
Ceniono mandragory oraz róg jednorożca który przywracał wzrok i słuch oraz był doskonała˛ odtrutka˛. Drugim wa˛tkiem prac jest
odniesienie sie˛ do bieli jako koloru ale również jako idei pustki, utraty, braku, zatrzymania sie˛ i trwania w bezczasie. Biel kojarzy sie˛ także z czystościa˛, aseptyka˛, medycyna˛ oraz farmacja˛.
Anna Bujak
WOBEC BIELI - BIEL WOBEC
Obserwacje˛ koloru dzielimy na wrażenie fizyczne, powierzchowne, które nie trwa długo i wrażenie psychiczne, które pobudza
nasze emocje i wewne˛trzne odczucia, towarzysza˛ce przeżywaniu barwy. Kolor nie istnieje samodzielnie, jest zawsze na czymś,
jest wie˛c dopełnieniem, ograniczony przestrzenia˛ na której sie˛ znajduje. Biel poprzez
swoja˛ czystość jest zapowiedzia˛ tego co ma
lub może nadejść. Wobec bieli odnosze˛ do
podłoża obrazu, czystego, neutralnego i
otwartego na możliwości. Jedna˛ z tych mo-

8

www.expressem.eu

Oto zasady obowia˛zuja˛ce zasady:
Czytelnik zwraca przetrzymana˛ pozycje˛ w dziale lub filii, w którym ja˛ wypożyczył.
Bibliotekarz udziela informacji o wysokości opłaty za przetrzymanie, wydaje dokumenty do
wypełnienia uprawniaja˛ce do anulowania opłaty.
Czytelnik wrzuca min. 10 % opłaty za przetrzymanie zbiorów do puszki znajduja˛cej sie˛ w
Wypożyczalni Naukowej (Budek Główny) i tutaj też zostawia wypełnione dokumenty potrzebne do
anulowania opłaty.
Dyrektor MBP po zakończonej akcji podejmuje decyzje˛ o anulowaniu opłaty.
Akcja trwa od 24.01.2022 r. do 29.01.2022 r. i obejmuje wszystkie działy i filie.
MDK Świdnica

NAGRODY W
KONKURSIE
"Karteczka
Bożonarodzeniowa
i Noworoczna"
3 stycznia 2022 roku w Młodzieżowym Domu Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie odbyło
sie˛ podsumowanie ogólnopolskiego konkursu
plastycznego "Karteczka Bożonarodzeniowa i
Noworoczna". Na konkurs wpłyne˛ło 567 prac z
86 placówek oświatowych. Jury podkreśliło wysoki poziom prac, ich różnorodność i bogactwo
technik plastycznych.
Miło nam poinformować o sukcesie dwóch
plastyczek z "Mansardy":

cia˛g dalszy na str. 10
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◆ ZOLA BUDNY - III miejsce w kategorii 5-7 lat
◆ WIKTORIIA MAKSYMENKO - II miejsce w kategorii 12-15 lat
Wystawa pokonkursowa jest prezentowana w MDK "Dom Harcerza" w Krakowie od 11 stycznia
do 12 lutego 2022 r.
MBP Świdnica
żliwości jest przerwanie struktury płótna,
określenie mojej koncepcji przestrzennej
obrazu, opartej na przerwaniu płótna, a tym
samym płaszczyzny obrazu, która dokonuje
sie˛ już na etapie budowania obrazu. Biel na
płaszczyźnie obrazu staje wobec naruszonej
struktury płótna, a naruszona struktura płótna staje wobec bieli podłoża. Jest pomie˛dzy
nimi oddziaływanie, relacja zaistniała na
etapie budowania podłoża,
w geście perforowania, jakieś dopełnienie
towarzysza˛ce lub pote˛guja˛ce odczucia wobec bieli. Wobec bieli odnosze˛ również do
pocza˛tku, poszukiwania, pierwszej myśli
czy idei, przed która˛ stajemy wykonuja˛c
s wó j p ierw szy gest, ślad, znak na
płaszczyźnie płótna, w otoczeniu bieli wydaje sie˛ być on wyrazistszy i intensywniejszy w odbiorze.
Beata Fertała-Harlender
Oaza (wobec bieli)
Jakimś pocza˛tkiem dla tej pracy jest pomyślenie sobie o bieli jako bezgranicznej pustce
lub też pełni - w momencie odpływania od
rzeczywistości. Ten moment może być
chwila˛ wytchnienia, może być momentem
przejścia. W takiej bieli po czasie (jeśli on
jeszcze tam jest) zaczyna coś majaczyć. Jakiś
zarys. To jest jak oaza widziana z oddali. W
pokazanych tu pracach chciałam nawia˛zać

LEGIMI 2022 - AKTYWACJA
Czytelnicy naszej Biblioteki zyskali doste˛p do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych
tytułów - z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udoste˛pnianych przez portal
Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założa˛ konto i
pobiora˛ bezpłatna˛ aplikacje˛ Legimi. Wówczas wszystkie bez wyja˛tku e-ksia˛żki doste˛pne w abonamencie be˛da˛ mogli czytać na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście za darmo.
Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Osoby, które pobrały kod Legimi, a nie
aktywowały go nie be˛da˛ miały możliwości pobrać kodu w przyszłym roku.
Sposób aktywowania istnieja˛cych już kont nowymi kodami:
Przypominamy, że można to zrobić tylko przez strone˛ http://www.legimi.pl/dbpw/ Na tej stronie
Czytelnik powinien sie˛ zalogować na swoje konto i aktywować je nowym kodem. Czytelnicy którzy
założa˛ nowe konta straca˛ swoje e-półki.
Kody można pobrać w:
- Wypożyczalni dla Dorosłych
- Filii nr 1, Filii nr 2 i Filii nr 5
Aktywacja kodu naste˛puje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na stronie: http://www.legimi.pl/dbpw/.
Naste˛pnie wybrane ksia˛żki pobrać można bezpośrednio w aplikacji Legimi, zainstalowanej na
wybranym urza˛dzeniu.
Usługa wypożyczania ksia˛żek elektronicznych udoste˛pniona została dzie˛ki współpracy dolnośla˛skich bibliotek publicznych z firma˛ Legimi, jedyna˛, która oferuje doste˛p do e-booków na zasadzie
abonamentu. Czytelnicy moga˛ korzystać z tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych.
60.000 e-booków w Dolnośla˛skiej Bibliotece Publicznej i 41 bibliotekach publicznych naszego
województwa.
- Czytanie mobilne stało sie˛ stałym elementem naszego krajobrazu, idealnie odpowiadaja˛c na
zmieniaja˛ce sie˛ potrzeby czytelników, którzy doste˛p do ulubionej literatury pragna˛ mieć w każdym
miejscu i w każdej chwili - komentuje Mikołaj Małaczyński, współtwórca Legimi.
Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania zadawane najcze˛ściej w zwia˛zku z wypożyczaniem e-booków z zasobów Legimi:
Czy wypożyczanie ebooków jest bezpłatne?
cia˛g dalszy na str. 11
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do tłumu zwierza˛t na sklepieniu galerii jakże można było je zignorować! Pomyślałam o jakimś wodopoju dla nich. W oazie
zawsze znajdzie sie˛ jakieś źródło. Jest też
motyw horyzontu, mgły, śniegu i bladego
poranka. Wszystko wypatrzone kiedyś,
gdzieś. Pejzaże, które można zobaczyć, gdy
sie˛ śni. Takie, o których zapomina sie˛ w
mgnieniu oka. Bycie wobec bieli jest jednak
również jakimś prześwietlonym zdje˛ciem obrazem, który znika.
Magda Grzybowska
Granice wobec bieli - Folwark zwierze˛cy
Wobec bieli - kolor czystości, plama niewinności.
Wobec bieli - jest "prawdziwym kolorem
nieskończoności"*.
Wobec bieli - uwalnia obraz od cie˛żaru koloru.
Wobec bieli - tabula rasa, biały szum, kolor
odświe˛tny, znak światła, celebracji życia, ale
też poddania sie˛ i śmierci.
Kolor wobec którego wszystkie inne moga˛
zaistnieć. Stanowi je.
*Kazimierz Malewicz
Temat "Wobec bieli" powraca w formie obrazów skrzyniowych, obiektów autora jako
tablice - blaty - ramy na których dokonuje
zapisu pamie˛ci. Kolejne warstwy nadpisywania widoków zamazuja˛ lub wypie˛trzaja˛
inne treści. Ich tektonika próbuje rozstrzygna˛ć kierunki pisania. Na zewna˛trz, od wne˛trza, wobec miejsca, wobec niewidocznego,
wobec ludzi, na zawsze? Światło jako synonim bieli jest niewidoczne, ale sprawia że
dostrzegamy obrazy. Biel jako czarne światło negatywu, wywołane może zaślepić swoja˛ iluminacja˛. W niektórych miejscach tworzy cień jako dowód. Kolejny ogla˛d, rzeczywistości jaka by ona nie była .
Marek Sienkiewicz
Anna Bujak
Artystka wizualna tworza˛ca rzeźby, obiekty
sztuki oraz instalacje. Jej zainteresowania
obejmuja˛ sfere˛ człowiek - natura - kultura.
Inspiruje ja˛ literatura, rzeczywistość i sposoby na przezwycie˛żanie traumatycznych sytuacji. Absolwentka wrocławskiej Akademii
Sztuk Pie˛knych na Wydziale Malarstwa i
Rzeźby (2011). W 2017 r. obroniła doktorat
w dyscyplinie sztuki pie˛kne (Metafory cienia). Laureatka stypendiów i konkursów artystycznych. Jej prace prezentowane były na
licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granica˛.
Sztuka jest dla mnie medium, za pośrednictwem którego komunikuje˛ idee. Da˛że˛ do
podstawowych form, odrzucaja˛c to co zbe˛dne. Ważna˛ funkcje˛ pełnia˛ tytuły prac. Staram
sie˛ wyabstrahować coś w rodzaju doskonałej
formy, która be˛dzie "ostra" w swoim przekazie.
Beata Fertała-Harlender
Pracownik naukowo-dydaktyczny w katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej, pracow-
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Wypożyczanie jest całkowicie darmowe.
Czy musze˛ być użytkownikiem biblioteki, by wypożyczyć ebooka?
Możliwość wypożyczania maja˛ wyła˛cznie osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy.
Jak uzyskać kod doste˛pu?
W celu uzyskania indywidualnego kodu doste˛powego należy udać sie˛ osobiście do:
Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głównej oraz
Filii nr 5
Aktywacja kodu naste˛puje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi.
Jak aktywować kod otrzymany w Bibliotece?
Należy zarejestrować bezpłatne konto Legimi na stronie:
http://www.legimi.pl/dbpw/
Wtedy można już wybierać, wypożyczać i pobierać ebooki bezpośrednio w aplikacji Legimi.
Na jak długo moge˛ wypożyczać ebooki?
Kody wydane w styczniu 2022 be˛da˛ ważne przez rok czasu, tj. do końca roku 2022.
Jaki jest limit wypożyczeń dla czytelnika?
W ramach zamówionego przez biblioteke˛ limitu stron do przeczytania każdy czytelnik wypożyczyć może dowolna˛ liczbe˛ ksia˛żek. Jeśli czytelnik otrzymuje komunikat o przekroczeniu limitu,
oznacza to, że wyczerpała sie˛ pula stron.
Na jakich urza˛dzeniach moge˛ czytać wypożyczone ebooki?
Na urza˛dzeniach z systemami operacyjnymi, dla których doste˛pna jest aplikacja Legimi: iOS
(iPhone, iPad), Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows Phone, Windows 8 i 10. Każdy
czytelnik może czytać w chmurze jednocześnie na 2 urza˛dzeniach.
Czy musze˛ być online, by czytać ebooki?
Po pobraniu ebooki można czytać również offline. Jeżeli czytelnik pozostaje offline przez 7 dni,
otrzymuje powiadomienie o konieczności poła˛czenia sie˛ z internetem w celu aktualizacji statusu
swojego konta w Legimi.
Świdnica

SEZON BIEGOWY ROZPOCZE˛TY
W ubiegłym roku nie udało sie˛ przeprowadzić pia˛tej edycji Świdnickiego Biegu Noworocznego
ZUPBADURA. W tym roku nie było już żadnych prób przekładania imprezy czy jej odwołania.
Na dwóch dystansach 5 i 10 kilometrów wystartowało ła˛cznie prawie 500 osób.
Zawodnicy rywalizowali na trasach w okolicy hali widowiskowo-sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.
Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dla dzieci na dystansach od 100 metrów do 2 kilometrów,
w których udział wzie˛ło ponad 100 młodych atletów.

Wyniki
5 kilometrów (me˛żczyźni)
1. Andrzej Witek (00:15:30)
2. Dariusz Szczepanik (00:16:56)
3. Mariusz Franczak (00:17:16)
5 kilometrów (kobiety)
1. Beata Michałków (00:17:27)
2. Sonia Rozumkiewicz (00:20:28)
3. Karolina Malinowska (00:20:36).

10 kilometrów (me˛żczyźni)
1. Kamil Makoś (00:31:32)
2. Jacek Stadnik (00:32:15)
3. Jan Kaczor (00:32:54)
10 kilometrów (kobiety)
1. Anna Czerw (00:37:43)
2. Eweline˛ Wieczorek (00:39:47)
3. Danuta Piskorowska (00:40:37)

Szczegółowe wyniki Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA 2022 doste˛pne sa˛ w
serwisie Datasport.
foto: https://pl-pl.facebook.com/SwidnickiBiegNoworoczny/

cia˛g dalszy na str. 15
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Polonia Stal Świdnica

CZESKA PRZYGODA ZAKOŃCZONA NA PODIUM!
Świetnie zaprezentowała sie˛ młoda drużyna żaków IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika
2013 podczas silnie obsadzonego turnieju w czeskim Hostinne. Podczas zawodów rozgrywanych w
okre˛gu Trutnov oprócz biało-zielonych zaprezentowało sie˛ siedem zespołów z terenu naszych
południowych sa˛siadów.
nik dydaktyczny na kierunku Architektura
Wne˛trz w Wyższej Szkole Humanistycznej we
Wrocławiu. Absolwentka Malarstwa Akademii Sztuk Pie˛knych we Wrocławiu, w której
obroniła tytuł doktora sztuki w 2016 r.
Działalność twórcza artystki obejmuje malarstwo, scenografie˛, projektowanie, wystawiennictwo. Jej prace prezentowane były na
34 wystawach indywidualnych i 39 zbiorowych w kraju i za granica˛. Kuratorka 25
wystaw, w tym 5 mie˛dzynarodowych. Zrealizowała 14 scenografii teatralnych dla: Teatru Polskiego, Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału
Lalkarskiego w Białymstoku m.in. do spektakli: Recykling Tadeusza Różewicza (spektakl dla dorosłych), Calineczka Agnieszki
Zaskórskiej (spektakl dla dzieci), który
otrzymał nagrode˛ Stowarzyszenie Przyjaciół Lalki i Aktora Ateneum za scenografie˛ i
walory plastyczne w 2003 r.
Magda Grzybowska
W działalności twórczej odnosi sie˛ przede
wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykaja˛cych sie˛ w poje˛ciu
rzeźby. Do swoich prac wła˛cza zarówno
obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie,

Weszliśmy w turniej nerwowo, odstawaliśmy fizycznie i troche˛ przestraszyliśmy sie˛ twardo graja˛cych
Czechów (nasi sa˛siedzi nawet w tym wieku lubia˛ dokładać jednostke˛ treningowa˛ na lodowisku jako zaje˛cia
hokeja). W efekcie po równym meczu przegraliśmy z późniejszymi triumfatorami 0:1 (ekipa z miejscowości Police nad Mutuji). Później z meczu na mecz było lepiej choć przytrafiła nam sie˛ jeszcze jedna
porażka 0:1 (Mlade Buky) i remis 1:1 MFK Trutnov. Były to jednak spotkania w których to my absolutnie
prowadziliśmy gre˛. Nie ustrzegliśmy sie˛ błe˛dów w defensywie, okazji mieliśmy wiele, ale piłka jak
zaczarowana do sieci wpaść nie chciała. Końcówka turnieju była już fantastyczna. Graliśmy z meczu na
mecz coraz odważniej, dostosowuja˛c sie˛ do Czechów, wychodziliśmy wyżej, narzucaliśmy własne
warunki gry i naciskaliśmy na defensywe˛ rywali. Finalnie wdrapaliśmy sie˛ na trzeci stopień podium,
cia˛g dalszy na str. 16
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rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest,
dźwie˛k i ruch. Sie˛ga po różnorodne media.
Interesuje ja˛ dychotomia pomie˛dzy trwałym
i nietrwałym, relacje, kategoria miejsca. Realizuje otwarty projekt artystyczno-badawczy "Rzeźba i fenomen sceny" korzystaja˛c z
wypracowanej formy zdarzenia wizualnego
(sytuacji), gdzie budowane jest napie˛cie pomie˛dzy przestrzenia˛, obiektem, performerem i widzem.
Organizator wydarzeń artystycznych - m.in.
współtworzy Mie˛dzynarodowe Sympozjum
Sztuki "Było, jest i be˛dzie" w Morawie.
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii
Sztuk Pie˛knych we Wrocławiu.
Marek Sienkiewicz
Urodzony we Wrocławiu. Dyplomant pracowni prof. Jana Berdyszaka w PWSSP w
Poznaniu
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traca˛c najmniej goli spośród wszystkich uczestników i dokładaja˛c nagrode˛ indywidualna˛ dla najlepszego bramkarza dla Sebastiana Matuszaka. Organizacja turnieju była bardzo dobra, a poziom wysoki.
Tym bardziej cieszy udany wyste˛p podopiecznych Patryka Paszkowskiego i Szymona Goździejewskiego
i to, że po słabszym pocza˛tku turnieju, udało nam sie˛ wrócić do gry i wskoczyć na bardzo wysokie obroty.
Najlepszym naszym meczem był ten z gospodarzami imprezy - Tatranem Hostinne (2:1), którym
zabraliśmy zwycie˛stwo w całym turnieju. Weekend sie˛ kończy, a my wracamy do dalszej pracy na
treningach, bo wcia˛ż można grać lepiej. Podczas turnieju rozgrywanego w Czechach swoja˛ cegiełke˛ do
sukcesu dołożyli absolutnie wszyscy i każdy z naszych dzielnych zawodników spisał sie˛ na medal.
Komplet wyników biało-zielonych:
Police nad Metuji - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:0
Jaromer - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:3
Mlade Buky - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:0
Kopidlno - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:5
Tatrak Hostinne - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:2
MFK Trutnov - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:1
Bila Tremesna - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:5
Klasyfikacja końcowa:
1. Police nad Metuji
2. Tatrak Hostinne
3. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
4. Mlade Buky
5. MFK Trutnov
6. Jaromer
7. Bila Tremesna
8. Kopidlno
Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Sebastian Matuszak, Mateusz Janowski, Kazimierz
Harendarz, Antoni Duplak, Sebastian Glebkowicz, Radosław Kowalski, Piotr Wyskiel, Kajetan
Dzień vel Rakoczy.
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

DECYDOWAŁY KARNE
Osiem drużyn przysta˛piło do rywalizacji
podczas pierwszego w tym roku halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci organizowanego
przez klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica.
Na terenie hali sportowej w Witoszowie Dolnym
zaprezentowali sie˛ utalentowani piłkarze z rocznika 2012 i młodsi.
Oprócz dwóch drużyn gospodarzy - IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w akcji obserwowaliśmy dwie ekipy Akademii Piłkarskiej 13
Świdnica, jak również Parasol Wrocław, Stal
Brzeg, Silesie˛ Żarów i Pogoń Pieszyce. Zgodnie
z wytycznymi Polskiego Zwia˛zku Piłki Nożnej
nie liczono zwycie˛stw i punktów. Premiowano
za to ofensywny futbol, liczono bilans goli
wszystkich zespołów i w taki sposób nagradzano
uczestników. Finalnie Parasol Wrocław i Pogoń
Pieszyce zakończyli turniej z bilansem goli +17.
By wyłonić te˛ najbardziej skuteczna˛ drużyne˛ zaserwowano zatem kibicom serie˛ rzutów karnych, w której wrocławianie okazali sie˛ minimalnie lepsi od pieszyczan. Na trzecim stopniu
podium uplasowali sie˛ gości z Opolszczyzny. Na
wszystkich zawodników czekały pamia˛tkowe
dyplomy, jak również jabłka z Sadu w Burkatowie i wody mineralny z Mineral Zdrój. Okazałymi pucharami nagrodzono ponadto czołowe
drużyny i najlepszych indywidualnie zawodników. Dla zespołów z podium czekały ponadto
nagrody rzeczowe. Karuzela turniejowa IgnerHome Polonii-Stali Świdnica rozkre˛ca sie˛ na
dobre. W sobote˛, 15 stycznie do zmagań przysta˛pia˛ gracze z roczników 2015 i 2016, a w hali
sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w
Świdnicy zaprezentuje sie˛ blisko 30 zespołów z
terenu Dolnego Śla˛ska!
Klasyfikacja:
1. Parasol Wrocław - gole +17
2. Pogoń Pieszyce - gole +17
3. Stal Brzeg - gole +8
4. Silesia Żarów - gole +4
5. AP 13 I Świdnica - gole +2
6. AP 13 II Świdnica - gole -14
cia˛g dalszy na str. 19
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7. IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - gole -15
8. IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - gole -18
Najlepszy zawodnik turnieju: Antoni Hupa (Pogoń Pieszyce)
Najlepszy bramkarz turnieju: Franciszek Drobnik (Parasol Wrocław)
Król strzelców turnieju: Daniel Pastukhov (Parasol Wrocław)
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
w 1994 roku. Wieloletni współpracownik w
pracowniach rzeźby prof. Leona Podsiadłego i prof. Christosa Mandziosa. Obecnie jako adiunkt prowadzi pracownie˛ rzeźby w
Akademii Sztuk Pie˛knych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu.
Wypowiada sie˛ poprzez sztuke˛ instalacji,
rzeźby, performance, rysunku, fotografii i
innych mediów. Założyciel Auto Galerii.
Realizuje cykle i prace zatytułowane: "Sztuka prawa, Sztuka lewa", "Arki", "Orle
wróć", "Domek dla każdego Polskiego Ptaka", "Cedzone, podwójnie cedzone", "Złota
Sztuka - Gold Art", "Mieszane, podwójnie
mieszane", "O zanikaniu Polskich Ogrodów", "Szczepione podwójnie szczepione",
instalacja fotograficzna wywołuja˛ca obraz
Areopagity pt. "Czy przyszedł Dionizy?
(gdzie jest Dionizy?)" i inne. Jednym z ostatnich ważnych przedsie˛wzie˛ć autora sa˛ prace
zwia˛zane z wydarzeniami pt. "Było, Jest i
Be˛dzie" na Mie˛dzynarodowym Sympozjum
Sztuki w Morawie.

Polonia Stal Świdnica

PRZEGRALI O WŁOS
Znakomicie zaprezentowała sie˛ drużyna żaków IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika
2012. Podopieczni trenera Andrieja Kozachenko pokazali sie˛ z bardzo dobrej strony podczas bardzo
silnie obsadzonego turnieju organizowanego przez Juventus Academy Legnica.
Biało-zieloni rozpocze˛li od minimalnej porażki 1:2 z Zagłe˛biem Lubin i jak sie˛ okazało na finiszu,
już na inauguracje˛ doszło do starcia dwóch czołowych ekip. Później młodzi świdniczanie zapisali na
swoim koncie sześć efektownych triumfów, kończa˛c zawody z bilansem goli 39:8!

Kurator wystawy: Beata Fertała-Harlender
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)
RECENZJE MUZYCZNE: Artur Rawicz [warsztaty dziennikarskie]
17.01-18.01.2022, godz. 08:00
Wste˛p zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK
Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji
Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jednym z nich be˛da˛ warsztaty dziennikarstwa
muzycznego . Punkt kulminacyjny projektu
nasta˛pi 23 stycznia, kiedy zakończymy kolejny nabór recenzji Waszych ulubionych
albumów do naszego konkursu. Na 10 najlepszych autorów czekaja˛ nagrody finansowe z puli 1000 zł a artystów zaprezentowanych w najciekawszych tekstach zaprosimy
do Świdnicy!
Nie wiesz jak zacza˛ć pisać? Zapraszamy na
warsztaty! Udział w nich jest bezpłatny a do
wyboru macie 3 terminy:
1. 17 I (poniedziałek), 8:00 - 13:00
2. 17 I (poniedziałek), 17:00 - 21:00
3. 18 I (wtorek), 8:00 - 13:00
Warsztaty poranne (1. i 3.) skierowane sa˛ do
młodzieży szkół średnich. Warsztaty popołudniowe (2.) skierowane sa˛ do wszystkich
zainteresowanych.
OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC
Na warsztatach 1. i 3. tylko 4 miejsca dla
uczniów każdej ze świdnickich szkół średnich.

Komplet naszych wyników:
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zagłe˛bie Lubin 1:2
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Juventus Academy Legnica 10:0
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Nysa Zgorzelec 7:3
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Łużycka Akademia Sportu 6:1
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Football Academy Legnica 4:1
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - AMP Bolesławiec 6:1
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Football Academy Lubin 5:0
Skład: Marciniszyn, Majewski, Świe˛cicki, Kołakowski, Ulfik, Mielnik, Krawczyk, Folkman,
Siedziukiewicz, Pyka.
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
02.01.2022r. godz. 23.01
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego przy
skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ulica Szarych Szeregów. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Na miejscu zastano nietrzeźwego me˛żczyzne˛, który miał zabandażowana
re˛ke˛. Opatrunek w znacznym stopniu był przesia˛knie˛ty krwia˛. Strażnicy wezwali pogotowie
ratunkowe. Ustalono również, iż osoba ta w godzinach wieczornych była przewieziona karetka˛
na SOR, jednak samowolnie opuścił szpital, gdyż długo musiał czekać na udzielenie pomocy
medycznej. Tuż przed północa˛ me˛żczyzna ponownie trafił do szpitala.
03.01.2021r. godz. 10.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownicy obsługi Centrum
Przesiadkowego Świdnica Miasto dotycza˛ce me˛żczyzny spożywaja˛cego alkohol w poczekalni
dworca autobusowego. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam bezdomnego Jarosława F. Za
swoje zachowanie odpowie przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy. Strażnicy zaoferowali pomoc
w umieszczeniu go w schronisku dla bezdomnych jednak me˛żczyzna stanowczo odmówił.
Ostatecznie w dniu 5 stycznia br. udało sie˛ umieścić go w schronisku gdzie przebywa do dnia
dzisiejszego.
03.01.2022r. godz. 14.59
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny
leża˛cego w pobliżu budynku przy ulicy Pra˛dzyńskiego. Na miejsce skierowano patrol straży
miejskiej, który potwierdził zgłoszenie. Leża˛cy me˛żczyzna w wieku około 80 lat był trzeźwy i
najprawdopodobniej zasłabł. Strażnicy zabezpieczyli poszkodowanego i wezwali pogotowie
ratunkowe. Me˛żczyzna został przewieziony do szpitala.
04.01.2022r. godz. 17.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce samochodu, zaparkowanego przy ulicy Konopnickiej. Według zgłaszaja˛cego samochód sie˛ palił, gdyż spod maski leciały
cia˛g dalszy na str. 22
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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.
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
domu, podczas której maja˛ omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem pie˛knej willi z widokiem na morze, oraz gościnności gospo-
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kłe˛by dymu. O sytuacji natychmiast powiadomiono straż pożarna˛ i skierowano tam patrol straży
miejskiej. Na szcze˛ście patrol ustalił, że samochód sie˛ nie pali, a dym spod maski okazał sie˛
oparami płynu chłodniczego, który na skutek przegrzania silnika wydostał sie˛ na zewna˛trz.
05.01.2022r. godz. 9.48
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownicy socjalnej MOPS. Jej
podopieczna zamieszkała przy ulicy Hugo Kołła˛taja spadła z łóżka i kobieta potrzebowała
pomocy w celu ponownego położenia starszej pani w łóżku. Na miejsce skierowano patrol, który
szybko pomógł w rozwia˛zaniu problemu.
05.01.2022r. godz. 17.26
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce osoby bezdomnej koczuja˛cej w okolicach "strzelnicy". Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy byli
gotowi zaoferować me˛żczyźnie daleko ida˛ca˛ pomoc, jednak w czasie czynności sprawdzaja˛cych
okazało sie˛, że me˛żczyzna jest poszukiwany przez Policje˛. Zamiast do schroniska został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
***
System monitoringu wizyjnego miasta Świdnicy to prawie 130 kamer, serwery, rejestratory,
światłowody oraz nowoczesne stanowisko operatorów tego systemu. Jednak nawet najnowocześniejsze urza˛dzenia nic nie znacza˛ bez profesjonalnej i fachowej obsługi, czyli operatorów systemu.
Bogusia, Ewa, Marek, Adam i Michał - to oni na co dzień czuwaja˛ nad bezpieczeństwem naszego
miasta. W dniu 6 stycznia z samego rana ponownie dowiedli ile sa˛ warci
Wszystko zacze˛ło sie˛ w sylwestrowy wieczór. Tuż przed godzina˛ 20:00 na peronach opustoszałego dworca autobusowego Centrum Przesiadkowego pojawił sie˛ młodzieniec, który spotkał sie˛ tam z dziewczyna˛. Już po chwili atmosfera
wieczornej randki wyraźnie sie˛ popsuła. Me˛żczyzna rzucił pusta˛ butelke˛ na torowisko a potem
kopna˛ł w szybe˛ na jednym ze stanowisk dworca
powoduja˛c jej uszkodzenie. Niestety tego wieczoru nie udało sie˛ uja˛ć sprawcy tego wybryku.
Zdarzenie zostało jednak zarejestrowane i zabezpieczone. Operatorzy systemu monitoringu wizyjnego cały czas obserwowali Centrum Przesiadkowe czekaja˛c aż sprawca pojawi sie˛ ponownie.
Około godziny 8.00 w dniu 6 stycznia jeden z operatorów rozpoznał młodego człowieka, który w
Sylwestra uszkodził szybe˛ i wyrzucił butelke˛. Już po chwili na miejscu sprawce˛ uja˛ł patrol straży
miejskiej. Pocza˛tkowo stanowczo twierdził on, że nie wie o co chodzi a z tamtym zajściem nie miał
nic wspólnego. Materiał zarejestrowany przez kamery na dworcu nie pozostawiał żadnych wa˛tpliwości. Ostatecznie przyznał sie˛ do wszystkiego, tłumacza˛c swe zachowanie wypitym alkoholem. Za
swoje czyny został ukarany mandatem karnym. To jednak nie koniec jego problemów. Czeka go
jeszcze spory wydatek za naprawe˛ spowodowanych szkód.
info, foto: SM Świdnica
Ważne

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIE˛CY
NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
Jeszcze tylko 6 miesie˛cy pozostało na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarza˛dcy budynków maja˛ obowia˛zek zgłoszenia
źródła ogrzewania do CEEB. Co ważne, aby ubiegać sie˛ o podwyższona˛ kwote˛ dodatku osłonowego
gospodarstwo musi być wcześniej wpisane do centralnej ewidencji.
Jak można składać deklaracje?
W formie elektronicznej, czyli przez internet - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
Oprócz tego, że umożliwia to oszcze˛dność czasu i pienie˛dzy, niewa˛tpliwa˛ zaleta˛ jest to, że deklaracje˛
można złożyć nie wychodza˛c z domu. Zache˛camy wszystkich do korzystania z elektronicznego
sposobu składania deklaracji.
W formie papierowej - wypełniony dokument można be˛dzie wysłać listem albo złożyć osobiście
we właściwym Urze˛dzie (zgodnie z lokalizacja˛ budynku).
Terminy
Deklaracje dotycza˛ce źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w cia˛gu 14
dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.
Deklaracje dotycza˛ce źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30
czerwca 2022 r.
Wie˛cej szczegółowych informacji pod nr tel. 74 852 30 67 wew. 114,310,320.
Gmina Świdnica

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Z dniem 11 stycznia obsługa klientów w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej została zmieniona
i obecnie odbywa sie˛ na stanowisku nr 204, I pie˛tro.

cia˛g dalszy na str. 25
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darza. Sytuacja zmienia sie˛ diametralnie,
kiedy Joanna zamierza wyjść na gale˛ otwarcia przegla˛du teatralnego. Paweł przyznaje,
że tego dnia ma urodziny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki.
Przyznaje również, że festiwal i uczestnictwo w jury były podste˛ pem i mistyfikacja˛.
Pocza˛tkowo aktorka nie zdaje sobie sprawy
z powagi sytuacji. Zaczyna sie˛ bać w chwili,
kiedy orientuje sie˛, że w całym domu nie ma
klamek
Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakuja˛cy sposób pokazuje relacje mie˛dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczna˛
walke˛ mie˛dzy kobieta˛ i me˛żczyzna˛. Stawka˛
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)
Tak jak w życiu, podobnie mie˛dzy głównymi bohaterami relacje ewaluuja˛ wywołuja˛c coraz silniejsze emocje. Czy pokonaja˛ strach przed bliskościa˛? Czy zdadza˛ sie˛
na instynkt? Czy zrozumieja˛, czego chca˛
od życia i co sa˛ gotowi poświe˛cić, żeby
dostać to, czego pragna˛? A Ty, co byś
zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stane˛ła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?
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Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizacje˛ pozarza˛dowa˛ Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
w poniedziałek w godz. 7:30 - 11:30,
we wtorek w godz. 12:30 - 16:30,
w środe˛ w godz. 12:30 - 16:30,
w czwartek w godz. 7:30 - 11:30,
w pia˛tek w godz. 9:00 - 13:00.
Rejestracja wizyty:
Zdalnie, za pośrednictwem platformy rejestracyjnej https://tiny.pl/91wf1
Telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu nr tel. 74 85 00 460 w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Świdnicy , tj.:
poniedziałek: 7:15 - 15:00,
wtorek: 7:15 - 17:00,
środa: 7:15 - 15:00,
czwartek: 7:15 - 15:00,
pia˛tek: 7:15 - 13:00
Z ważnych powodów dopuszcza sie˛ ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w cia˛ży,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa sie˛ poza kolejnościa˛.
Co do zasady porady udzielane sa˛ osobiście w wyznaczonych punktach. Wyja˛tek stanowi usługa
świadczona osobom ze znaczna˛ niepełnosprawnościa˛ ruchowa˛ oraz osobom doświadczaja˛cym trudności w komunikowaniu sie˛. Takim uprawnionym usługi poradnicze moga˛ być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomoca˛ innych środków porozumiewania sie˛ na odległość lub poza punktem.
W przypadku osób z niepełnosprawnościa˛ ruchowa˛, które nie moga˛ stawić sie˛ w punkcie
osobiście (np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu,
w tym w ramach wizyty domowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane sa˛ w Starostwie
Powiatowym w Świdnicy pod nr tel. 74 850 00 460.
Gmina Świdnica

KA˛CIK MAŁEGO ARTYSTY CZYLI KREATYWNE
SPOTKANIA W PSZENNIE

W każdy wtorek o godz. 16.30 w świetlicy w Pszennie odbywaja˛ sie˛ zaje˛cia dedykowane
najmłodszym mieszkańcom gminy. Podczas ostatnich dwóch spotkań pomysłów nie brakowało zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Uczestnicy tworzyli
makramowe breloki, dekorowali i malowali portrety, a przede wszystkim twórczo i kreatywnie spe˛dzili wspólnie czas.

Świetlica w Pszennie to miejsce realizacji różnorodnych form aktywności. W czwartki o godz. 16.30 organizatorzy zapraszaja˛ na trening funkcjonalny
dla dzieci FIT-MIX, a o godz. 17.30 na FAT BURNING dla dorosłych. 21 stycznia o godz. 17.00 seniorzy be˛da˛ mieli okazje˛ do spotkania z lekarzem
ortopeda˛. Serdecznie zapraszamy!
Gmina Świdnica

Z "KOLE˛DAMI PRZY KOMINIE"ZESPOŁU PECTUS
Przez kilkanaście lat przy wigilijnym stole w Urze˛dzie Gminy spotykali sie˛ parlamentarzyści, samorza˛dowcy, duchowieństwo, radni, sołtysi,
członkinie kół gospodyń, organizacji pozarza˛dowych, prezesi, dyrektorzy i kierownicy firm oraz instytucji na co dzień współpracuja˛cych z władzami
gminy Świdnica. Niestety pandemia koronawirusa w 2020 i 2021 roku uniemożliwiła organizacje wielu spotkań. W tym roku noworoczne spotkanie w
auli I LO w Świdnicy zgromadziło gości z trzech powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego, a także mieszkańców gminy, reprezentuja˛cych
liczne organizacje społeczne pre˛żnie działaja˛ce w swoich miejscowościach. Wyja˛tkowy koncert kole˛d zaprezentował zespół PECTUS, a pie˛kne
bożonarodzeniowe tradycje śpiewem i tańcem zaprezentowały dwa gminne zespoły.
Artyści działaja˛cy w zespołach "Ale Babki" i "Mokrzeszów" w programie przygotowanym pod kierunkiem Marii i Wojciecha Skiślewicz oraz
Zdzisława Christa udowodnili, że wspólne kole˛dowanie ma nie tylko wymiar religijny, ale ma moc budowania wspólnoty i wielopokoleniowych wie˛zi.
Z okazji Nowego 2022 Roku życze˛ wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i szcze˛ścia na każdy dzień. Niech ten rok obfituje w dobro i życzliwość,
niech be˛dzie pomyślny zarówno pod wzgle˛dem prywatnych jak i zawodowym, daja˛c szanse na spełnienie marzeń - mówiła Teresa Mazurek, składaja˛c
noworoczne życzenia. Słowa podzie˛kowania wójt gminy skierowała m.in. do duchowieństwa, ks . bpa Marka Mendyka, ks. bpa Waldemara Pytla,
samorza˛dowców: prezydentów, burmistrzów i wójtów podkreślaja˛c zasługi dra Romana Szełemeja w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz prezydent Świdnicy
cia˛g dalszy na str. 26
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za liderowanie programowi wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Podzie˛kowania popłyne˛ły również do funkcjonariuszy na co dzień dbaja˛cych o bezpieczeństwo publiczne oraz mieszkańców gminy, którzy
pomimo pandemii kultywowali polska˛ tradycje˛ w swoich sołectwach. Raport z inwestycji gminnych, zrealizowanych w 2021 roku przedstawił zaste˛pca
wójta Bartłomiej Strózik. Mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemia˛ koronawirusa udało sie˛ w gminie Świdnica zrealizować m.in. inwestycje
drogowe i kubaturowe służa˛ce zarówno najmłodszym mieszkańcom tj. budowa Żłobka Gminnego w Pszennie, ich rodzinom oraz seniorom. Życzenia
w imieniu Rady Gminy Świdnica złożyła przewodnicza˛ca rady Regina Adamska.
Muzyczna˛ uczte˛ podczas noworocznego spotkania zafundował zespół "Pectus". Dla wielu gości były to cenne wspomnienia tworza˛ce klimat
rodzinnego domu, wpisuja˛ce sie˛ w najpie˛kniejsze wspomnienia z dzieciństwa. I w takim właśnie niecodziennym domu, pełnym pie˛knych rodzinnych
emocji - w domu w Bogoniowicach malowniczej wsi położonej w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Cie˛żkowice w 2016
r. powstała płyta zespołu PECTUS zatytułowana "Kole˛dy przy kominie".
Gmina Świdnica

DEMOGRAFIA
W grudniu ubiegłego roku kapituła rankingu
Pisma Samorza˛du Terytorialnego WSPÓLNOTA doceniła nasz samorza˛d, wskazuja˛c że tylko
jedna gmina w powiecie świdnickim odnotowała
dobry wynik w zakresie przyrostu liczby ludności w ostatnich 16 latach. To właśnie gmina Świdnica. Dziś po raz kolejny możemy przekazać
dobre informacje. Na podstawie danych meldunkowych w 2021 roku odnotowaliśmy wzrost liczby mieszkańców.
Najwie˛ksza liczba ludności zamieszkuje
Pszenno (1877 stałych mieszkańców / + 40 nowych
mieszkańców w 2021 roku). Jednak najwie˛kszy
przyrost w ostatnim roku odnotowano w Witoszowie Dolnym (+53) z ła˛czna˛ liczba˛ 1619 mieszkańców. Na trzecim miejscu uplasował sie˛ Boleścin
(+19). Najwie˛ksza˛ migracje˛ zanotowano w Gogołowie i w Lutomi Górnej (-13) oraz w Lubachowie
(-12). Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe, wzgle˛dem roku poprzedniego wzrosła o 28 (w
2020 r. - 16 955 mieszkańców, w 2021 r. - 16 983
mieszkańców). Wśród w/w 16 983 osób jest 8 649
kobiet (o 29 wie˛cej niż w roku poprzednim) oraz 8
334 me˛żczyzn (o 1 mniej niż w roku 2020).
W 2021 roku, na świat przyszło 130 nowych
mieszkańców gminy Świdnica, to o 19 mniej niż
rok wcześniej. Najwie˛ksza˛ liczba˛ noworodków
poszczycić sie˛ może Witoszów Dolny (16 dzieci). Drugie miejsce na "podium" zajmuje Pszenno (13 dzieci), a trzecie Mokrzeszów (11 dzieci).
Liczba zgonów wyniosła 210 osób i była najwie˛ksza na przestrzeni ostatnich 20 lat.
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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 W pracy nareszcie docenia˛ Twoje
starania i cie˛żka˛ prace˛. Be˛dziesz miał świetny
humor. Konflikt z partnerem uda sie˛ pomyślnie
rozwia˛zać. Wszystko wróci do normy i odzyskasz dawny spokój. Be˛dzie Ci sprzyjało szcze˛ście w grach losowych i loteriach. Sprawy finansowe sa˛ na najlepszej drodze.
BYK Brak gotówki zmusi Cie˛ do działania.
Weźmiesz sie˛ w garść i z energia˛ podejdziesz do
pracy. Opuści Cie˛ melancholijny nastrój, nie be˛dzie czasu na narzekania. Sprawy rodzinne dobrze sie˛ ułoża˛. Niestety be˛dziesz rzadkim gościem w domu. W poniedziałek spotkasz starego
przyjaciela.

BLIŹNIE˛TA Wie˛cej czasu poświe˛ć swojemu
partnerowi. Po ostatnich wydarzeniach jest bardzo
zme˛czony i zrezygnowany. A Ty cia˛gle gdzieś znikasz. Nie musisz sie˛ tak poświe˛cać. I tak osia˛gniesz
upragniony cel. Wymaga to jednak cierpliwości.
Sprawy finansowe potocza˛ sie˛ po Twojej myśli.
Be˛dziesz mógł spokojnie płacić rachunki.
RAK Nie upieraj sie˛ przy swoim. Nie masz racji.
Sprawy wygla˛daja˛ zupełnie inaczej, niż Ci sie˛
wydaje. Sa˛ aspekty, o których nie masz poje˛cia.
Można znaleźć inne, bardziej korzystne rozwia˛zanie. Sprawy sercowe be˛da˛ sie˛ wspaniale układać. W najbliższych dniach be˛dzie wiele romantycznych chwil.
LEW Kolejne dni be˛da˛ upływały w radosnej
atmosferze, pełnej zabawy i beztroski. Zapomnisz o kłopotach dnia codziennego. Wiele czasu spe˛dzisz w towarzystwie pewnej miłej osoby.
Sprawy zawodowe odejda˛ na dalszy plan. Niestety, portfel raptownie zacznie chudna˛ć i trzeba
sie˛ be˛dzie zabrać do pracy.
PANNA Popadłeś w zimowa˛ depresje˛. Na nic
nie masz ochoty. Nie możesz doczekać sie˛
wiosny, bo z nia˛ wia˛żesz pewne nadzieje. W
pracy bez zmian. Cia˛gle trzeba be˛dzie wykonywać te same, nudne zadania. Postaraj sie˛
odpre˛żyć. Wie˛ cej czasu poświe˛cić na ulubione
zaje˛cia i zainteresowania. Sprawy finansowe bez zmian.
WAGA Zbliżaja˛ sie˛ Twoje szcze˛śliwe dni. Be˛dzie
Ci sie˛ wiodło pod każdym wzgle˛dem. Wykorzystaj
ten czas na załatwienie spraw, które dotychczas
przysparzały Ci kłopotów. Znaczna poprawa sytuacji finansowej pozwoli na zapłacenie rachunków.

Ciekawie zapowiada sie˛ nadchodza˛cy weekend.
Teraz wszystko w Twoich re˛kach.
SKORPION Powinieneś przestać bujać w obłokach. Konkurencja nie śpi i tylko czeka, aż popełnisz jakiś bła˛d. Nie możesz sobie teraz pozwolić na lekkomyślność. Jeżeli teraz ostro zabierzesz sie˛ do pracy, to z pewnościa˛ odniesiesz
sukces. W domu nadal miła i życzliwa atmosfera.
Postaraj sie˛ tego nie zepsuć. We wtorek miła
niespodzianka.
STRZELEC Pozbe˛dziesz sie˛ nareszcie kłopotów finansowych, które ostatnio tak bardzo Cie˛
martwiły. Możesz znowu zaplanować wie˛ksze
wydatki, bo poprawi sie˛ Twoja sytuacja finansowa. Zadbaj o jakieś miłe spotkanie w gronie
przyjaciół. Pomoże Ci to zregenerować siły.
Przed Toba˛ jeszcze wiele pracy. Przyniesie ona
jednak wiele satysfakcji.
KOZIOROŻEC Tracisz pomału zapał. To nieomylny znak, że koniecznie potrzebujesz odpoczynku. Nie możesz żyć sama˛ praca˛. Sprawy zawodowe ida˛ bardzo dobrze, możesz je
spokojnie na jakiś czas zostawić swojemu biegowi. Świat sie˛ nie zawali jeżeli zrobisz sobie
mała˛ przerwe˛. Dobrze ułoża˛ sie˛ stosunki rodzinne.
WODNIK Rozwia˛żesz jakiś ważny problem.
Ledwie odetchniesz z ulga˛, a pojawia˛ sie˛ nowe
sprawy do załatwienia. Nie obawiaj sie˛ jednak
porażek, gwiazdy w tym tygodniu be˛da˛ miały
pod opieka˛ Twoje interesy. W domu nadal miła i
życzliwa atmosfera.
RYBY Tydzień pełen pracy. Poświe˛cisz na nia˛
wiele czasu. Rozpoczniesz również przygotowania do jakiegoś świe˛ta lub uroczystości. Ktoś
be˛dzie przeciwny Twoim pogla˛dom i być może
powstanie z tego konflikt lub nieporozumienie.
Trzymaj sie˛ swego zdania. Nie możesz teraz ulegać wpływom.

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

