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W skrócie...

WYSTAWA Świdnicka Szopka Bożo-
narodzeniowa 2021
do 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

ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI SPOTKA-

NIE AUTORSKIE

21.01.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy - naszym gościem bę-
dzie ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI! Spotka-
nie poprowadzi Barbara Elmanowska.
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce: sala te-
atralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Familijne Warsztaty Plastyczne "ZMA-
LUJMY COŚ RAZEM"
22.01.2022, godz. 12:30
Kolejne zajęcia z cyklu Familijnych War-
sztatów Plastycznych poświęcone będą tech-
nikom malarskim, które nie wymagają uży-
cia pędzla. prowadzenie: Marta Ciućka zapi-
sy (do 20 stycznia): m.ciucka@sok.com.pl
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; 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

I LIGA: MKS IgnerHome Volley Świdni-
ca - MKS Energa Kalisz
29.01.2022, godz. 15:00
Bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek
na szczycie tabeli II ligi. Trzeci w stawce MKS
podejmie drugą Energę Kalisz. Tylko zwycię-
stwo przedłuży szanse świdniczanek na awans
do turniejów barażowych o awans do I ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley IgnerHome
Świdnica

Świdnica

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Od poniedziałku, 31 stycznia wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy autobusów
miejskich na liniach 1, 6, 10, 30, 50 i 52. Duża ich część została zaktualizowana na wniosek
pasażerów. 

linia nr 30 zaprzestaje kursowania do Modliszowa, (wszystkie kursy będą wykonywane z
przejazdem przez ul. Kraszowicką),

linii nr 10 będzie obsługiwała połączenia do Modliszowa na trasie Świdnica - Pogorzała -
Modliszów,

linia nr 1 - dla wybranych kursów został zastosowany wariant przejazdu bezpośredniego do ul.
Strzelińskiej przez ul. Westerplatte/Składową (z pominięciem osiedla Zarzecze). Dotyczy to przejaz-
dów w godzinach obsługi pracowniczej w rejonie ul. Strzelińskiej,

linia nr 6 - wprowadzono dodatkowe przejazdy na trasie E. Plater - Kopernika - Strzelińska,
linia nr 50 i 52 - zwiększono ilość kursów wykonywanych z zajazdem do centrum "E. Leclerc".
Przypominamy również, że od wtorku, 18 stycznia, w związku z prowadzonym remontem ul.

Sikorskiego, obsługa przystanków przy ul. Pogodnej w godzinach zmian pracowniczych realizowana
jest przez linię nr 7, jako przedłużenie kursów z przejazdem przez osiedle Zawiszów. Linia 30
kończąca bieg przy ul. Sikorskiego dojeżdżać będzie do przystanku przy ul. Strzegomskiej (centrum
"E. Leclerc").

W okresie ferii zimowych, czyli od 31 stycznia do 13 lutego obowiązywać będzie rozkład jazdy
dla dni powszednich wakacyjno-feryjnych.       

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym rozkładem jazdy wyeksponowanym na przystankach
komunikacji miejskiej oraz na stronie internetowej:  http://www.mpk.swidnica.pl/index.php/rozklad-
podstawowy/.

Świdnica

MNIEJ PIENIĘDZY DLA ZIT-ÓW?
Wstępna propozycja podziału środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego

Śląska 2021 - 2027 budzi zaniepokojenie samorządowców skupionych w dolnośląskich ZIT-ach. W
piątek, 14 stycznia, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska wzięła udział w wideokonferencji
samorządowców z Dolnego Śląska z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie problemów
w konstruowaniu nowego programu operacyjnego. Ze strony KE obecni byli Christopher Todd, szef
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Katarzyna Szumielewicz i
Paweł Olechnowicz z DG REGIO. Burmistrzowie, prezydenci i urzędnicy przekazali szereg uwag i
zastrzeżeń partnerom z Brukseli.

Stronę samorządową reprezentowali prezydenci i burmistrzowie Wrocławia, Wałbrzycha, Leg-
nicy, Jeleniej Góry, Kłodzka, Jawora, Nowej Rudy, Środy Śląskiej, Międzyborza, przedstawiciele
mniejszych gmin, a także liderzy instytucji pośredniczących ZIT i naukowcy. Dyskusja dotyczyła
przede wszystkim uwag strony samorządowej i społecznej do procesu przygotowywania FEDS przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego - braku transparentności tego procesu, partnerstwa oraz
unikania faktycznych konsultacji z samorządami i NGO. Poważne zastrzeżenia samorządowców
wzbudza sposób podziału środków w nowej perspektywie budżetowej - arbitralnie przedstawiony w
ostatnim czasie przez UMWD. De facto oznacza on znaczne zmniejszenie roli instrumentów
terytorialnych, w tym ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (w ujęciu całościowym nawet 7-krotnie czy
10-krotnie mniej środków w porównaniu z poprzednią perspektywą!). Przykładowo, w przeliczeniu
na mieszkańca alokacja EFRR dla ZIT AW wynosiła dotąd 366 EUR, a obecnie proponowana to
ledwie 80 EUR. Ponadto, zarząd województwa zarezerwował w ramach FEDS ponad połowę
funduszy na swoje projekty priorytetowe - pozakonkursowe, w tym gros środków na budowę nowej
siedziby UMWD i cyklostradę.

- Zaproponowany podział środków przez marszałka jest niezrozumiały i nie do zaakceptowania.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument zalecany w 2013 roku przez Parlament
Europejski i Komisję Europejską świetnie sprawdził się jako narzędzie operacyjne. To ZIT-y konsul-
tują z mieszkańcami projekty, przeprowadzają faktyczne konsultacje społeczne. Na tej podstawie
dokonujemy analizy zasadności wielu inwestycji. Nie działamy odgórnie, ale jesteśmy otwarci na
potrzeby ludzi. Dlatego jesteśmy zdziwieni i rozczarowani tym, że ZITy jako mechanizmy, które tak
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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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I LIGA: ŚKPR Świdnica - Olimp Grod-
ków
29.01.2022, godz. 18:00
Inauguracja rundy rewanżowej w I lidze
szczypiornistów. W Grodkowie świdnicza-
nie nieznacznie przegrali 30:33. Jak będzie
w starciu przed własna publicznością?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

"PIĄTE JAJO" (spektakl familijny)
05.02.2022, godz. 16:00
Jest to moralitet o inności drugiej istoty.
Historia rozgrywa się na podwórzu gospo-
darstwa wśród ptactwa domowego, gdzie
pojawia się jajo niewiadomego pochodze-
nia. Tu zaczyna się problem. Mieszkańcy
podwórka odrzucają bohatera za jego in-
ność. Wszystko kończy się jednak dobrze.
Wstęp 15 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
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

I LIGA: ŚKPR Świdnica - AZS Zielona
Góra
17.02.2022, godz. 19:30
Nietypowo w czwartek, 17 lutego kolejny
mecz o ligowe punkty zagrają piłkarze ręcz-

www.expressem.eu

dobrze dotąd działały, mogą ulec dewastacji. Tak będzie, jeśli nie będzie pieniędzy na realizację tego,
co w długoletnich planach i strategiach ZIT zostało ujęte - mówiła podczas spotkania prezydent Beata
Moskal - Słaniewska.

Prezydent Wałbrzycha i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Roman Szełemej, również podkreślał
rolę strony społecznej i znaczenie udziału obywateli w całym procesie przygotowania programu
operacyjnego, czego zabrakło podczas prac UMWD nad FEDS.                                    

- Obywatele muszą być zaangażowani w nową politykę spójności. Rola lokalnych społeczności
i konsultacji społecznych jest w tym procesie niebagatelna. Dotychczasowe doświadczenia ZIT-ów
na Dolnym Śląsku jednoznacznie wskazują na skuteczność tej drogi. Zaproponowana obecnie przez
urząd marszałkowski formuła oznacza nawet 10-krotną redukcję budżetów ZIT-ów! - mówił prezy-
dent Wałbrzycha.

Pomimo tych poważnych uwag i zastrzeżeń, samorządowcy zadeklarowali wolę współpracy z
Urzędem Marszałkowskim w dalszych pracach w celu odwrócenia tych negatywnych trendów.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, podkre-
ślając dobre doświadczenia pracy ZIT-ów, skuteczną realizację projektów i efektywność wydatkowa-
nia funduszy europejskich przez te podmioty w obecnej perspektywie budżetowej. Ustalono, że
należy kontynuować dialog w omawianej problematyce i dążyć do wypracowania nowych rozwiązań.
Komisja Europejska będzie interweniować w urzędzie marszałkowskim.

Świdnica

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 
NA NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz
osiągnięcia w działalności sportowej za 2021 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy, mogą
zostać przyznane:

- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników - mieszkańców Świdnicy
lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową,
mających siedzibę na terenie Świdnicy,

- nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających
siedzibę na terenie Świdnicy,
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- nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.   

Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników mogą dotyczyć określonych
osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
- macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,
- właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
- komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- osoba zainteresowana.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a, w

terminie do 28 lutego br. Formularze dostępne są na stronie sport.swidnica.pl/nagrody-sportowe. 

Świdnica

TWIERDZA WSTRZYMUJE PRACĘ
NA ALEI NIEPODLEGŁOŚCI

Pod koniec listopada ubiegłego roku na re-
montowanym odcinku alei Niepodległości odko-
pano fundamenty dawnej twierdzy, które kolidu-
ją z budową kanalizacji deszczowej. Po konsul-
tacji z konserwatorem zabytków i analizie róż-
nych wariantów ominięcia historycznych pozo-
stałości, ostatecznie podjęto decyzję o rozebraniu
fragmentów twierdzy.  

Ze względu na pozostałości bastionu i bu-
dynku wojskowego, które są wpisane na listę
zabytków, konieczne jest wydanie decyzji na
rozbiórkę przez konserwatora zabytków, a nastę-
pnie otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę przez
wojewodę dolnośląskiego. W związku z tym pod
koniec grudnia zawarto umowę z firmą Art - Bud
na przygotowanie materiałów dla konserwatora
zabytków oraz sporządzenie projektu rozbiórki
fundamentów dla wojewody. Przewiduje się, że
cała procedura może potrwać kilka tygodni. 

Przypomnijmy, że ulica wyposażona zosta-

nie w nowe oświetlenie drogowe,  kanalizację deszczową, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz
zatokę postojową, a istniejąca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobe-
tonową. Równocześnie wykonywane będą prace renowacyjne przy murze obronnym, podczas
których wymienione zostaną uszkodzone elementy balustrady i odnowione spoinowanie powierzchni
muru. Całość przebudowy zaplanowanej w tym etapie będzie kosztować będzie ponad 5 milionów
800 tysięcy złotych.  

foto: UM Świdnica

Świdnica

WYBRANO WYKONAWCĘ
Firma EMBUD z Kątek wygrała przetarg na przebudowę przejścia w Zaułku Świętokrzyskim.

Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 1 254 980,34 zł. 

ni ŚKPR-u Świdnica. Rywalem Szarych Wil-
ków będzie mocny zespół z Zielonej Góry.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

KABARET K2 "Jedziemy po bandzie"
20.02.2022, godz. 16:00
"Jedziemy po bandzie" to już szósty pro-
gram Kabaretu K2. Tym razem będzie trochę
mniej grzecznie. Porzucamy poprawność
polityczną, autocenzurę, konwenanse i je-
dziemy po bandzie. Będzie trochę ostrzej
(nie wulgarniej), ale jak zawsze śmiesznie i
czasami mądrze...
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IgnerHome Volley Świd-
nica - MKS Dąbrowa Górnicza
26.02.2022, godz. 15:00
Na zakończenie sezonu świdniczanki podej-
mą broniący się przed spadkiem z II ligi
MKS Dąbrowa Górnicza. Na wyjeździe
nasz zespół wygrał bez straty seta. Jak bę-
dzie w rewanżu?
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley IgnerHome
Świdnica

"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

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Tęcza Kościan
05.03.2022, godz., godz. 18:00
Mecze z tym rywalem zawsze dostarczały
wielu emocji. Kto okaże się lepszy tym ra-
zem? W Kościanie zwyciężył ŚKPR.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

"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
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ciąg dalszy na str. 6





6www.expressem.eu www.expressem.eu

- Przejście ulicą Świętokrzyską - samo centrum miasta. To miejsce nie przynosi nam chluby, nie
jesteśmy z niego dumni, w tej chwili jest tutaj paskudnie Niektórzy mówią, że jest to miejski
nielegalny szalet - niestety tak się też zdarza. Dużo tu śmieci i odpadów, a przede wszystkim stan
budynków, które okalają przejście jest niezbyt dobry. Żeby doprowadzić do remontu tego miejsca
niezbędna była współpraca aż czterech właścicieli. Rozmowy na ten temat podjęliśmy dwa lata temu,
a w tym roku, po wyborze wykonawcy rozpoczynamy prace- mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.

Planowany zakres robót obejmie m.in. remont elewacji bocznej budynku Rynek 23A i oficyny,
sklepienia, czterech rozpór pomiędzy budynkami, a także wykonanie ażurowej bramy na przedłuże-
niu ściany szczytowej budynku ul. Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia, montaż
monitoringu i nowej nawierzchni posadzki przejścia. 

Wykonano już badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich oraz ekspertyzę stanu
technicznego konstrukcji części budynków. 

Zaułek Świętokrzyski powstał w średniowieczu i był najkrótszą drogą łączącą świdnicki
Rynekz kościołem dominikanów. Jest to wysokie przejście pod kamienicą, sklepione krzyżowo,
dzielone masywnymi gurtami odciążającymi, zakończonymi na ścianie niewielką  konsolką z
aplikowanym ornamentem. Znajduje się tam również barokowy kapliczny wykusz z fragmentem
kopułowego przykrycia. Na tyłach kamienicy datowanej na początek XV wieku przesklepione
przejście przechodzi w ażurowe łuki odporowe biegnące pomiędzy ścianami dwóch naprzeciw-
ległych budynków.

Wykonane badania stratygraficzne wykazały, że tynki barokowe uległy zniszczeniu. Zaułek
został w latach 30 XX wieku poddany generalnemu remontowi i usunięto wtedy barokowe malatury
oraz częściowo tynki, zastępując je tynkami o wysokich parametrach twardości, jednakże sztywnymi,
nie poddającymi się pracy i o słabej dyfuzyjności. 

Zgodnie z umową prace potrwają do 15 czerwca br. 
foto:W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

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

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa
Sól
26.03.2022, godz. 18:00
Szare Wilki staną przed szansę zrewanżowa-
nia się rywalom za niespodziewaną przegra-
ną w pierwszym meczu.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

**********************************
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)  

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica Powiat

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI
Już po raz kolejny samorządowcy z terenu powiatu, miasta i gminy spotkali się z członkami

Związków Kombatanckich i Żołnierskich Ziemi Świdnickiej. Tradycyjne, noworoczne spotkania z
kombatantami to doskonała okazja do podsumowań minionego roku oraz zaplanowanie działań na
rok bieżący.

W sali Park Hotelu zebrali się samorządowcy, hierarchowie kościelni, przedstawiciele służb
mundurowych, harcerze, uczniowie oraz członkowie i sympatycy związków kombatanckich.

Spotkanie krótkim występem artystycznym uświetnili soliści III Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy.

W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Regina Adamska, Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski i Przewodniczący Rady Miasta Jan
Dzięcielski.

Świdnica Powiat

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Kolejny rok Powiat Świdnicki realizował Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkań-
ców Powiatu Świdnickiego.

W 2021 r. działania nakierowane były na pomoc psychologiczną i edukacyjną dla mieszkańców
naszego powiatu, głównie dla uczniów, pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół
ponadpodstawowych - informuje Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki.

Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 i zdalne nauczanie w roku szkolnym 2020/2021 a
tym samym brakiem możliwości poznania swoich rówieśników (dotyczyło to głównie klas pier-
wszych, izolację uczniów od swoich rówieśników i związaną z tym traumę, postanowiono pomóc
potrzebującym uczniom. W związku z tym Powiat Świdnicki podpisał umowy z trzema psychologami
zapewniając uczniom pomoc poprzez indywidualne konsultacje - mówi Alicja Synowska - Członek
Zarządu Powiatu Świdnickiego i jednocześnie Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia Psychicznego.

W roku 2021 z konsultacji psychologicznych skorzystało 16 uczniów, którzy byli kierowani
do gabinetów przez szkolnych pedagogów. Do ich dyspozycji było przeznaczonych 79 godzin
spotkań z psychologiem. "Najczęstszymi problemami, z którymi nadal boryka się młodzież to
lęk społeczny spowodowany izolacją z rówieśnikami, to również zaburzenia depresyjne i niska
samoocena" informują Marzena Piwko i Edyta Filipek-Grabiszewska z Centrum Psychologicz-
nego w Świdnicy.

"Zaburzenia dotyczące uczniów szkół ponadpodstawowych są na tyle poważne, że oprócz
wsparcia psychologicznego potrzebna jest dodatkowo opieka lekarza psychiatry" - mówi Monika
Kozłowska z Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoonkologii ze Strzegomia. Jednak nie były
to jedynie działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

W okresie od października do grudnia 2021 r. Pani Agnieszka Trzyna z Centrum Psychologii i
Mindfulness prowadziła warsztaty uważności, służące profilaktyce zdrowia psychicznego i radzenia
sobie ze stresem. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności proaktywnej pracy nad zdrowiem i
dobrostanem psychicznym poprzez radzenie sobie ze stresem, redukcja stresu, regeneracja psychi-
czna i fizyczna. Adresatami działań edukacyjnych była zarówno kadra, jak i uczniowie z 12 szkół
ponadpodstawowych.

W dniach 15 i 22 listopada 2021 r. psycholog Pani Agnieszka Trzyna przeprowadziła warsztaty
z uważności z trzema grupami tj. z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu

ciąg dalszy na str. 10

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...

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.

KABARETU MŁODYCH PANÓW
"LANY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022 r. godz.18.00
Bilety: 85 zł, sala teatralna Świdnickiego
Ośrodka Kultury

www.expressem.eu 8 www.expressem.eu





Świdnickiego, pedagogami i psychologami szkolnymi. W czterogodzinnych zajęciach wzięło udział
25 osób - informuje Agata Steczko-Szymańska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Działaniami edukacyjnymi objęto również 1 135 uczniów z 12 szkół ponadpodstawowych,
średnio po 4 oddziały klasowe na szkołę. Ogółem dla uczniów przeznaczono 96 godzin warsztato-
wych.

Temat uważności i redukcji stresu cieszył się wysokim zainteresowaniem zarówno młodzieży,
jak i personelu szkoły. Młodzi ludzie mogli zbadać naturę myśli i emocji, zdać sobie sprawę z
mechanizmów nakręcających spiralę stresu. Mogli przećwiczyć techniki pozwalające regulować

napięcie emocjonalne i fizyczne, a także doświadczyć myśli i emocji bez konieczności podążania i
reagowania na nie. Efektem warsztatów była świadomość napięć w ciele, umiejętne ich puszczanie,
zmniejszenie poziomu stresu i zamartwiania się (tzw. wyjście z głowy), nabranie dystansu do
własnych myśli, zamiast nawykowej, ale niekorzystnej strategii walczenia z nimi lub wciągania się
w nie - wyjaśnia psycholog Agnieszka Trzyna.

Uczniowie kończyli warsztat często ze zadziwieniem, że czują w ciele przyjemne rozluźnienie i
lekkość, łatwiej im się oddycha , a w głowie panuje spokój, mimo wyzwań, które nadal na nich
czekały.

ciąg dalszy na str. 11
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Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki!
Jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowo za-
bawny spektakl, o którym twórcy mówią
tak:
To przede wszystkim komedia, czyli ma ba-
wić. A po drugie "przede wszystkim", jeśli
ktoś dopatrzy się satyry na otaczającą nas
codzienną polską rzeczywistość, to będzie
jeszcze lepiej.
To opowieść o spotkaniu czterech facetów,
zabawnie nieporadnych w naszych swoj-
skich realiach. Spotykają się w święta.
Trochę przesadzają z alkoholem i wplątują
się w kilka afer, w które na trzeźwo nikt by
się nie wplątał. To opowieść o nas, albo
przynajmniej o kimś kogo znamy. O na-
szych sprawach i problemach. A wiadomo,
że z problemów najlepiej się wyśmiać. Do
czego państwa serdecznie zapraszam (ja-
ko autor).
Janusz Onufrowicz
Podpisując się obiema rękami pod wypowie-
dzią autora mogę tylko jeszcze dodać ( jako
reżyser ), że współpraca z Młodymi Panami
, aktorami specjalizującymi się w występach
kabaretowych, jest dla mnie nowym, cieka-
wym doświadczeniem dającym wielką z tej
współpracy przyjemność i satysfakcję. Je-
stem pewien, że wyniki tej współpracy zo-
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Pedagodzy i psycholodzy szkolni po skanowaniu ciała dzielili się tym, czego doświadczyli w
czasie tej praktyki. Co istotne potrafili zadbać o siebie, szczególnie, że pracują w zawodzie pomoco-
wym, w którym codzienność to silne, zmienne emocje klientów oraz poczucie ograniczonego
wpływu. Wyjście z głowy, docenienie chwili, świadomość siebie, odpuszczenie, uważne słuchanie i
wybory - niezależne od narracji i osądów umysłu, mechanizm spirali wyczerpania- to niektóre z
tematów warsztatu uważności - kontynuuje Pani Agnieszka Trzyna.

Wszyscy uczestnicy warsztatów wyrażali opinie, że tego typu zajęcia były bardzo pomocne i
potrzebne, aby lepiej rozumieć siebie, swoje uczucia i naturę umysłu, przez co mogli lepiej sobie
radzić ze stresem, natłokiem przykrych myśli i emocji, rozwija umiejętności proaktywnej pracy nad
zdrowiem i dobrostanem psychicznym. Myślę, że w 2022 roku będziemy kontynuować program oraz
podjęte wcześniej działania profilaktyczne, jednak ich zakres będzie uwarunkowany sytuacją epide-
miczną w naszym powiecie. Oczywiście o wszystkim będziemy Państwa informować na bieżąco. -
informuje Alicja Synowska.

Barbara Świętek
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Świdn

Świdnica Powiat

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW
W SPRAWIE "POLSKIEGO ŁADU"

18 stycznia, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych.

Program przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek
samorządu terytorialnego, dlatego na sali zgromadzili się przedstawiciele gmin wchodzących w skład
Powiatu Świdnickiego oraz Szpitala "Latawiec".

Przybyłych na spotkanie powitał Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa a całość spotkania
poprowadził specjalista z Banku Gospodarstwa Krajowego Marek Wiza.

foto: Starostwo Powiatowe

MBP Świdnica

FERIE 2022
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na ferie w bibliotece.

Wszystkie zajęcia organizowane przez bibliotekę będą odbywać się zgodnie z aktualnymi zaleceniami

ciąg dalszy na str. 15
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staną przez Państwa docenione i spełnią
Państwa oczekiwania.
Jerzy Bończak
Często publiczność nas pyta, skąd panowie
bierzecie pomysły na skecze? My mówimy:
z życia, bo to życie pisze najlepsze scenariu-
sze. Ten spektakl jest najlepszym dowodem
na to, jak życie potrafi nas wplątać w absur-
dalne i śmieszne sytuacje. Dla nas jako ze-
społu, jest to nowa przygoda na scenie, nowy
etap pracy w teatrze, którego kabaret jest
przecież częścią. Jesteśmy przekonani że na-
sze doświadczenie kabaretowe połączone z
gigantycznym doświadczeniem Jurka Boń-
czaka jako aktora i reżysera komedii, tworzy
z tej sztuki dobrą i śmieszną farsę. My two-
rząc ten spektakl naprawdę się dobrze przy
tym bawimy i wierzymy, że każdy kto zoba-
czy "Lany poniedziałek" też będzie się z
nami dobrze bawił.

Kabaret Młodych Panów

"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-
tekt, Paweł, zaprasza Joannę na kolację do
domu, podczas której mają omówić szcze-
góły uczestnictwa w jury festiwalu. Joan-
na jest pod wrażeniem pięknej willi z wi-
dokiem na morze, oraz gościnności gospo-
darza. Sytuacja zmienia się diametralnie,
kiedy Joanna zamierza wyjść na galę
otwarcia przeglądu teatralnego. Paweł
przyznaje, że tego dnia ma urodziny, a na
prezent sprawił sobie towarzystwo uwiel-
bianej aktorki. Przyznaje również, że festi-
wal i uczestnictwo w jury były podstępem
i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie
zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Za-
czyna się bać w chwili, kiedy orientuje się,
że w całym domu nie ma klamek
Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakujący sposób pokazuje relacje mię-
dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)
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
zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze sta-
nęła prawdziwa miłość? Jaka by była Two-
ja odpowiedź?

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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sanitarnymi. Dziecko na zajęcia zapisuje rodzic lub opiekun prawny osobiście - liczba miejsc
ograniczona.

31.01. - 04.02.
Biblioteczny spacerownik - Wolnym krokiem z biblioteką - spacery organizowane przez Wypo-

życzalnię dla Dzieci i Młodzieży (ul. Franciszkańska 18), więcej informacji: 74 640 09 42
07.02. - 11.02.
Koci Świat - na zajęcia zaprasza Filia nr 1 (ul. Wrocławska 44),
więcej informacji: 74 640 09 51
Kosmiczne ferie - na zajęcia zaprasza Filia nr 2 (ul. Słobódzkiego 21),
więcej informacji: 74 640 09 50
Tworzymy i się bawimy - na zajęcia zaprasza Filia nr 5 (ul. Morelowa 2A),
więcej informacji: 74 852 46 22
Zgody, które należy wypełnić w przypadku uczestnictwa w Bibliotecznym spacerowniku
(31.01.-04.02):
* zgoda: 
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/01/ferie-zimowe-rodo-SARS-CoV-2.pdf
* zgoda - Biblioteczny spacerownik: 
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/01/ferie-zimowe-zgoda-na-wyjscia-2022-1
.pdf
Zgoda, którą należy wypełnić w przypadku uczestnictwa w feriach organizowanych w Filiach

bibliotecznych
(07.02.-11.02.):
* zgoda: 
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/01/ferie-zimowe-rodo-SARS-CoV-2.pdf
* zgoda - filia: 
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/01/ferie-zimowe-zgoda-filie.pdf

OSiR Świdnica

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (Kl. 7-8 SP)
Piłką ręczną dziewcząt klas 7-8 Szkół Podstawowych wróciliśmy po długiej przerwie do

"Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". W pierwszej imprezie w nowym roku kalendarzo-
wym w poniedziałek 17 stycznia w Hali Zawiszów przy SP 1 wzięły udział trzy reprezentacje
świdnickich podstawówek. Reprezentantki SP 8 w większości na co dzień trenujące tę dyscyplinę
sportu od początku były faworytkami rywalizacji. Okazało się to w obu meczach, w których
gładko pokonały najpierw dziewczęta z SP 6 (21-1) a następnie drużynę SP 4 (18-3). Tym samym
zespół ósemki awansował do dalszych szczebli rozgrywek w piłce ręcznej. Mecz o drugie miejsce
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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.
Historia zespołu, który w tylko sobie znany
sposób potrafił połączyć talent literacki Ada-
ma Nowaka z muzyczną finezją i fantazją,
wytwarzając swój własny, charakterystycz-
ny i rozpoznawalny muzyczno - literacki
język. Zespołu, który w niedościgniony spo-
sób zinterpretował piosenki A. Osieckiej i
W. Młynarskiego - z pełnym szacunkiem dla
pierwowzorów. Nadto zespołu, który przez
te wszystkie lata zbudował 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 swoi-
stym DNA. Koncertami również - bez wiel-
kich fet, akademii i transmisji, pragniemy
uczcić Naszą z Wami przyjaźń i wyrazić
wdzięczność za to, że z nami jesteście. Te 30
lat minęło nam jak jeden koncert !

"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spe-
ktakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00

ciąg dalszy na str. 16
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okazał się bardzo emocjonujący i wyrównany. Praktycznie do ostatniej minuty dziewczęta z SP 6
odskakiwały czwórce tylko na jedną bramkę różnicy. Na dodatek w samej końcówce dwie zawodni-
czki SP 6 otrzymały kary minutowe i zespół musiał grać w osłabieniu. Mimo to udało dziewczętom
z szóstki udało się jeszcze rzucić jedną bramkę wygrywając ostatecznie 9-7. Na zakończenie turnieju
organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla drużyn pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki zespołów: Kornelia Rostkowska (SP 4),
Pola Śloser (SP 6), Natalia Sagała (SP 8).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 8 - 10 pkt.
2. SP 6 - 8 pkt.
3. SP 4 - 7 pkt.

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

DWÓJKA
BIAŁO-ZIELONYCH 

W KADRZE DZPN
Na przełomie stycznia i lutego  (30.01 - 4.02)

w Jagniątkowie odbędzie się zgrupowanie spor-
towe  zawodników reprezentacji Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej rocznika  2010. W grupie
znalazło się dwóch piłkarzy IgnerHome Polonii-
Stali  Świdnica.

Mowa o Mateuszu Politańskim i Alim  Nad-
zie, na co dzień piłkarzom walczącym o punkty
w rozgrywkach I ligi  wojewódzkiej. Podopiecz-
ni trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona
Krupczaka mają za sobą znakomitą jesień pod-
czas której zakończyli  najbardziej prestiżowe
dolnośląskie rozgrywki jedynie za plecami Ślą-
ska  Wrocław i Parasola Wrocław.

Lista powołanych zawodników:
 1. Pisarek Miłosz (FC Wrocław Academy)
 2. Malik Kajetan (Śląsk Wrocław)
 3. Pawelec Filip (Śląsk Wrocław)
 4. Pawłowicz Borys (Śląsk Wrocław)
 5. Mazan Przemysław (Śląsk Wrocław)
 6. Lisowski Dawid (Śląsk Wrocław)
 7. Wowczak Iwo (Śląsk Wrocław)
 8. Wojtasik Kacper (Śląsk Wrocław)
 9. Bazylewicz Marcel (Śląsk Wrocław)
 10. Dębowski Sebastian (Śląsk Wrocław)
 11. Sawicki Oliwier (Śląsk Wrocław)
 12. Koziej Antoni (Śląsk Wrocław)
 13. Półchłopek Marcel (Strzelinianka Strzelin)
 14. Nada Ali (IgnerHome Polonia Stal Świdni-
ca)
15. Politański Mateusz (IgnerHome Polonia
Stal Świdnica)
 16. Bochen Piotr (Górnik Polkowice)
 17. Kiełbowicz Dominik (Iskra Kochlice)
 18. Wroński Oliwier (Zagłębie Lubin)
 19. Sobczak Adrian (Zagłębie Lubin)

ciąg dalszy na str. 19

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
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 20. Opiłka Marcel (Zagłębie Lubin)
 21. Sobań Dorian (Górnik N/M Wałbrzych)
 22. Gierowski Karol (Parasol Wrocław)

info: www.poloniastal.swidnica.pl

OSiR Świdnica

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (KL. 7-8 SP)
Faworyci nie zawiedli. Uczniowie SP 105 w Świdnicy okazali się bezkonkurencyjni w turnieju

Piłki ręcznej chłopców klas 7-8 szkół podstawowych. Zawody w ramach "Współzawodnictwa
szkolnego 2021-2022" odbyły się we wtorek 18 stycznia w Sali SP 105. Gospodarze imprezy nie dali
żadnych szans czterem zgłoszonym drużynom zdecydowanie wygrywając każdy mecz. Tym samym
zapewnili sobie awans do dalszych szczebli rozgrywek. W tej sytuacji pozostałe reprezentacje
świdnickich podstawówek mogły tylko liczyć na walkę o niższe podia w zawodach. O zajęciu
drugiego i trzeciego miejsca zadecydowało ostatnie spotkanie pomiędzy drużynami SP 6 i SP 1. Po
bardzo zaciętym i wyrównanym meczu różnicą tylko jednej bramki lepsi okazali się zawodnicy

szóstki. Na zakończenie organizator turnieju, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla
zespołów pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy: Szymon
Ćwirko (SP 1), Gabriel Kotarba (SP 4), Tymon Szwaczek (SP 6), Daniel Wielemborek (SP 8), Konrad
Anioł (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 105 - 10 pkt.
2. SP 6 - 8 pkt.
3. SP 1 - 7 pkt.
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 8 - 5 pkt.

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

JUNIORZY STARSI PO PIERWSZYM SPARINGU
Dość poważne wyzwanie czekało juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi

dolnośląskiej podczas pierwszej sparingowej potyczki w przerwie zimowej. Podopieczni trenera
Jakuba Rosiaka mierzyli się bowiem z czołową ekipą wałbrzyskiej klasy okręgowej - wiceliderem
tabeli, Zjednoczonymi Żarów. 

ciąg dalszy na str. 22
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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
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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Z pewnością sparing bardzo pożyteczny i
ogólnie na duży plus. Graliśmy z solidną druży-
ną, która ma aspiracje jeśli chodzi o awans do IV
ligi seniorów. Bardzo dobrze radziliśmy sobie
wychodząc spod pressingu przeciwnika, choć w
pierwszej połowie mimo zaangażowania popeł-
niliśmy proste błędy, które Żarów wykorzystał i
objął prowadzenie 3:0. W drugiej połowie nastą-
piło u nas trochę zmian, zagraliśmy jeszcze bar-
dziej agresywnie i udało się dojść do stanu 3:2
dla przeciwnika. Finalnie spotkanie zakończyło
się wygraną Zjednoczonych 4:3 (2 x Emil Migas
i Oskar Czyż). Mieliśmy jeszcze swoje sytuacje,
podobnie zresztą jak przeciwnik. Wyciągamy
wnioski i dalej ciężko pracujemy. 

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
Przyborowski, Kasprzycki, Kaźmierczak, Rataj-
czak, Markowski, Ilski, Metelica, Michta, Czyż,
Reczyński, Król, Tragarz, Jajko, Dyś, Migas,
Gliwa, Bujak, Zalewski. 

info, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

DOMINACJA BIAŁO-ZIELONYCH ORLIKÓW
Znakomity weekend mają za sobą drużyny

orlików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ro-
cznika 2011 (trener Ryszard Tyndel). Biało-zie-
loni wzięli udział w dwóch turniejach halowych.
W sobotę rywalizowali w Ząbkowicach Śląskich,
natomiast dzień później w Wałbrzychu. Podczas
dwóch dni grania nasi zawodnicy ani razu nie
przegrali w regulaminowym czasie gry, rozgry-
wając ponad 20 spotkań! 

- W sobotnim turnieju prezentowaliśmy się
zdecydowanie najlepiej na tle pozostałych dru-
żyn. Gdyby nie pechowy, bezbramkowy remis w
półfinale i porażka w rzutach karnych, to mieli-
byśmy "swój" finał. W każdym spotkaniu domi-
nowaliśmy i prezentowaliśmy to, nad czym cały
czas pracujemy. W całym turnieju nie straciliśmy
ani jednego gola! Oprócz pewnych i wysokich
zwycięstw, organizator wręczył wszystkie na-
grody indywidualne dla naszych zawodników.
Najlepszym bramkarzem został Hubert Głogie-
wicz, najlepszym zawodnikiem Michał Sidor, a
królem strzelców Bruno Stachyra - ocenia trener Ryszard Tyndel.

Wyniki:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Orlęta Krosnowice 2:0 (Gawroński 2)
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Lechia Dzierżoniów 3:0 (Sidor 2, Przyborowska)
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 1:0 (Sidor)
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Trojan Lądek Zdrój 7:0 (Bsch 3, Głogiewicz, Politański, Sidor, Gawroński)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - KS Spartan 4:0 (B. Stachyra 2, Monica, bramka samobójcza)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Sudety Międzylesie 5:0 (B. Stachyra 2, Witaszczyk, Stasiak, Dela)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Polonia Bystrzyca Kłodzka 6:0 (Stasiak 2, B. Stachyra, Mazur, Monica, Dela)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Łomniczanka Stara Łomnica 4:0 (B. Stachyra 2, Monica, Mazur)
Mecze półfinałowe:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - KS Spartan 3:0 (Bsch, Przyborowska, Sidor)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Lechia Dzierżoniów 0:0 (rzuty karne: 1:2)
Mecz o 3. miejsce:
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - KS Spartan 3:0 (B. Stachyra 2, Stasiak)
Finał:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Lechia Dzierżoniów 2:0 (Przyborowska 2)
Składy: 
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica: Hubert Głogiewicz, Noah Bsch, Szymon Gawroński, Maciej Politański, Michał Sidor, Zofia Przyborowska 
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica: Feliks Dudek, Kacper Witaszczyk, Przemysław Dela, Kacper Monica, Bruno Stachyra, Jacek Mazur, Aleksander

Stasiak
***

- Niedzielne granie w Wałbrzychu już nie było tak przekonujące jak sobotnie. Mimo, że rozpoczęliśmy słabo, to z meczu na mecz wyglądało to coraz
lepiej. Ostatecznie wygraliśmy swoje grupy i bez większych problemów przeszliśmy przez półfinały. To co się nie udało w sobotę, dokonaliśmy w
niedziele - dwie drużyny w wielkim finale. Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia indywidualne, najlepszymi zawodnikami swoich drużyn zostali wybrani:
Przemysław Dela (IgnerHome Polonia-Stal I) oraz Szymon Gawroński (IgnerHome Polonia-Stal II) - dodaje trener Ryszard Tyndel. 

www.expressem.eu www.expressem.eu22
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Wyniki:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Due Soccer Świebodzice 0:0
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - KS Łomnica 4:0 (Monica, Rohde, Dela, Mazur)
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Górnik Wałbrzych II 9:0 (Dela 2, Monica 2, Demczyszak 2, Ożóg, Stasiak, Mazur)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Nysa Kłaczyna 3:1 (Sidor 2, Bsch)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - KAP Kamienna Góra 2:1 (Bsch, B. Stachyra)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Górnik Wałbrzych I 1:0 (B. Stachyra)
Półfinały:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Górnik

Wałbrzych I 2:0 (Mazur, Demczyszak)
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Due

Soccer Świebodzice 4:2 (Sidor 2, B. Stachyra,
Gawroński)

Finał:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica - Igner-

Home Polonia-Stal II Świdnica 2:3 (Ożóg, Dela
- B. Stachyra 2, Politański)

Składy:
IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica: Feliks

Dudek, Oskar Ożóg, Przemysław Dela, Bartosz
Demczyszak, Kacper Monica, Jacek Mazur, Ale-
ksander Stasiak, Marcel Rohde, Marcel Patruś

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica: Hubert
Głogiewicz, Noah Bsch, Kacper Witaszczyk,
Szymon Gawroński, Michał Sidor, Maciej Poli-
tański, Bruno Stachyra, Wojciech Wiśniewski

info, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA INTERWENIOWAŁA
09.01.2022r. godz. 4.36 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na ławce przystanku przy ulicy Kazimierza Wielkiego.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol interwencyjny. Strażnicy zastali tam znaną z wcześniejszych interwencji osobę bezdomną. Mężczyzna
był trzeźwy, funkcjonariusze zaproponowali mu udzielenie daleko idącej pomocy, jednak spotkali się z kategoryczną odmową. Bezdomny oddalił
się z miejsca interwencji. Niestety w takich przypadkach umieszczenie w schronisku może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez taką osobę.

09.01.2021r. godz. 15.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące trzech chłopców, którzy weszli na tafle lodu na zalewie Witoszówka. Na
miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Na widok zbliżającego się radiowozu cała trójka natychmiast zeszła z lodu i uciekła. Pomimo,
że poziom wody w zalewie został obniżony to jednak takie zachowania są wyjątkowo niebezpieczne.

10.01.2022r. godz. 14.30 
- funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy przeprowadzili kontrolę w jednym z mieszkań przy ulicy Westerplatte pod kątem spalania odpadów.
Kontrola nie była przypadkowa. Do komendy naszej jednostki wpłynęła skarga dotycząca spalania płyt meblowych i innych odpadów przez lokatorów
wskazanego mieszkania. Wynik kontroli nie pozostawił żadnych wątpliwości. Lokator został ukarany mandatem karnym.  

10.01.2022r. godz. 19.09 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego przy fontannie w Rynku. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Stwierdzono, że jest to doskonale znana funkcjonariuszom osoba bezdomna. Mężczyzna został przewieziony do Policyjnej
Izby Zatrzymań w celu wytrzeźwienia. Za swój czyn odpowie przed sądem.

11.01.2022r. godz. 7.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na trawniku przy ulicy Kliczkowskiej. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Stwierdzono, że jest to doskonale znana funkcjonariuszom osoba bezdomna . Mężczyzna został przewieziony
do Policyjnej Izby Zatrzymań w celu wytrzeźwienia. Za swój czyn odpowie przed sądem.

13.01.2022r. godz. 16.55 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto mężczyznę podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego
na tej poczekalni w dniu 7 stycznia. Wcześniej został zabezpieczony materiał z monitoringu, na którym sprawca dokonał kradzieży i na tej podstawie
po upływie 6 dni został on rozpoznany przez operatora monitoringu. Sprawca został zatrzymany i trafił w ręce Policji.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

INFORMACJA W SPRAWIE CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO 
I LINII KOLEJOWEJ ŻARÓW-GRANICE PAŃSTWA 

W dniu 12.01.2022 r. odbyło się w formule zdalnej (on-line) spotkanie przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) , firmy BBF
wykonującej na zlecenie CPK Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ) linii szybkich kolei oraz przedstawicieli samorządów: Gminy
Świdnica oraz Miasta Świdnica.

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z wniesionymi przez mieszkańców oraz Urząd Gminy Świdnica uwagami odnośnie wariantów przebiegu
linii kolejowej Żarów- granica państwa, w tym analizy trasowania wariantu alternatywnego omijającego Świdnicę ze stacją kolejową zlokalizowaną
poza centrum miasta.

Wykonawca dokumentacji projektowej odniósł się do propozycji Gminy Świdnica w zakresie analizy wariantu omijającego Świdnicę z lokalizacją
stacji poza miastem. Biorąc pod uwagę warunki techniczne projektowania linii kolejowych i strukturę przestrzenną obszaru, projektanci ocenili, że stacja
kolejowa dla miasta będzie musiała być odsunięta od jego o odległość o ok. 1 km większą niż pierwotnie wskazywano. Przedstawiciele CPK uznali, że
niniejszy wariant, z uwagi na oddaloną lokalizację stacji kolejowej, może być mniej korzystny od wariantu ze stacją kolejową w mieście i przebiegiem
linii kolejowej na południe od Świdnicy.

CPK przedstawiło wstępną ofertę przewozową, w której miasto Świdnica pełniłoby funkcję węzła przesiadkowego dla linii szybkich kolei Warszawa
- Praga i linii 137 Legnica - Kamieniec Ząbkowicki. Przedstawiono również "robocze" warianty przebiegu linii przez Mokrzeszów i Witoszów Dolny,
które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac projektowych. Z uwagi na toczące się rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi w zakresie przebudowy
linii kolejowej nr 137 przebiegającej przez miasto, nie odniesiono się do przejścia linii CPK przez miasto i w okolicach Bystrzycy Dolnej.

ciąg dalszy na str. 26
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Według informacji przekazanych na spotkaniu, wstępne dane w tym zakresie będą przedstawione najwcześniej w drugiej połowie lutego bieżącego
roku.

Projektanci zaprezentowali wstępnie nakreślone dwa warianty przebiegu linii przez Mokrzeszów, przy czym jeden najmniej uciążliwy opierałby się
na rozwiązaniu tunelowym, drugi prowadziłby linię kolejową na estakadzie w obszarze obecnie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Estakada została zaprezentowana również jako możliwe rozwiązanie przejścia przez tereny zabudowane wsi Witoszów Dolny, pomiędzy istniejącymi
sieciami energetycznymi 110 kV. Zdaniem przedstawicieli Inwestora (CPK, BBF) pokonanie Witoszowa Dolnego pod ziemią nie będzie możliwe z
uwagi na uwarunkowania hydrologiczne.

Z uwagi na dużą ingerencję w istniejącą zabudowę, przedstawione warianty nie zostały zaakceptowane przez Gminę Świdnica. Obecni na spotkaniu
przedstawiciele Urzędu Gminy zawnioskowali o rozważenie lokalizacji stacji kolejowej odsuniętej na północ od miasta, w rejonie między drogą
powiatową 3396D a linią kolejową nr 137, na terenach niezagospodarowanych należących do Skarbu Państwa z dobrą dostępnością komunikacyjną do
centrum miasta.

Gmina Świdnica

BYSTRZYCA GÓRNA 
MA NOWEGO SOŁTYSA 

Z powodu rezygnacji Zbigniewa Siwaka z fun-
kcji sołtysa sołectwa Bystrzyca Górna, 19 stycznia
w świetlicy odbyły się ponowne wybory włodarza
wsi. W wyniku głosowania mieszkańców (38 gło-
sów "za", 5 głosów "przeciw", 2 głosy "wstrzymu-
jące się", 1 głos nieważny) nowym sołtysem By-
strzycy Górnej został Marian Gębski. Serdecznie
gratulujemy życząc jednocześnie powodzenia w
pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także licząc
na owocną współpracę.

Zebranie było także okazją do podziękowań
złożonych na ręce Zbigniewa Siwaka przez
członków Rady Sołeckiej oraz stowarzyszeń
działających na terenie Bystrzycy Górnej. Ma-
rian Gębski, otrzymał symboliczny sierp, prze-
kazywany zgodnie z tradycją z kadencji na ka-
dencję kolejnym sołtysom.

Gmina Świdnica

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW ZAINTERSOWANYCH 
DZIERŻAWĄ GRUNTÓW ROLNYCH 

Wójt Gminy Świdnica informuję, że w dniu 25 stycznia 2022 r. tj wtorek o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Pszennie, ul. Wrocławska 1  odbędzie
się szkolenie dla rolników zainteresowanych dzierżawą gruntów rolnych po wygasłej umowie dzierżawy od spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A.

Tematem szkolenia będzie zapoznanie się z kryteriami, trybem przeprowadzania przetargów ograniczonych ofertowych, jak również niezbędnymi
dokumentami i oświadczeniami wymaganymi podczas prowadzonego postępowania przetargowego. Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gmina Świdnica

ANKIETA-GMINA ŚWIDNICA 
PRZYSTĄPIŁA DO SUB-REGIONALNEGO 

PROGRAMU MODERNIZACJI BUDYNKÓW 
Wójt Gminy Świdnica zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel 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. To
w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, 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 spółdzielnie
mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu
ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd
Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań
samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinasowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony
środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możesz być
proszony o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:
◆ osobiście do Urzędu Gminy Świdnica, stanowisko nr 100 - Punkt Informacyjny lub poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy bocznym

wejściu do budynku Urzędu Gminy,
◆ e-mailem na adres: spmb@gmina.swidnica.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia wersji

papierowej formularza,
◆ pocztą na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,
◆ dostarczenie wypełnionej ankiety do sołtysa.

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:
◆ na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica w zakładce "Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków" oraz na portalu https://dobrebu-

dynki.pl/
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◆ w Punkcie Informacyjnym tutejszego Urzędu,
◆ u sołtysów.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 74 852 30 67 wew. 114
* osoba merytoryczna - Agnieszka Staryszak

Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.

Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków.

Gmina Świdnica

JESTEŚ UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEGO TRANSPORTU 
NA SZCZEPIENIE? ZADZWOŃ DO KOORDYNATORA 

Przypominamy, że zgodnie z decyzją wojewody dolnośląskiego z dnia 1 października 2021 r. osoby uprawnione do skorzystania z darmowego
transportu mogą ten fakt zgłosić do gminnego koordynatora.

Komu przysługuje bezpłatny transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2?

◆ osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I
grupę z w/w schorzeniami;

◆ osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w
przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

◆ osobom powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własny zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do
punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Transport dla w/w osób powinien być zrealizowany na obszarze danej gminy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie

wykonane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany nie dalej niż:
- 10 km od granic miasta na prawach powiatu,
- 20 km od granic pozostałych gmin.
Zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień powinni się zgłaszać do

GMINNEGO KOORDYNATORA
pod nr tel. 602 771 228

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-14:30,
a w piątek od 8:00 do 13:00.
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BARAN Za wiele uwagi poświęcasz drobno-
stkom, które w istocie nie mają większego zna-
czenia dla wszystkiego, na czym Ci zależy. Jeżeli
będziesz się rozdrabniał, umkną Ci naprawdę
ważne wydarzenia. Zabraknie również czasu na
wiele rzeczy. Twoje wynagrodzenie, za wykona-
ną pracę, pozytywnie Cię zaskoczy i ucieszy.
BYK Ktoś z Twojego otoczenia będzie chciał Cię
zdominować. Nie powinieneś ulegać jego wpły-
wom. Tym bardziej, że Twoje pomysły są napra-
wdę świetne, a wszystkie posunięcia przyniosą
wymierne efekty, z których będziesz mógł być
dumny. 

BLIŹNIĘTABędziesz starał się kogoś do czegoś
przekonać. Dobrze wiesz, że to Ty masz rację.
Przedstaw wszystkie możliwe argumenty, ale nie
bądź zbyt natarczywy. W przeciwnym razie ta
osoba przyjmie postawę obronną. Staranniej pla-
nuj wydatki, bo może się okazać, że zabraknie Ci
pieniędzy. 
RAK Planowany i długo oczekiwany przypływ
gotówki bardzo poprawi Ci humor. Co prawda
wiele pieniędzy wydasz na zapłacenie rachun-
ków, ale i tak coś zostanie. Przeprowadzisz bar-
dzo ważną rozmowę z domownikami. Wysłuchaj
tego, co mają Ci do powiedzenia. Nadszedł czas,
aby podjąć jakąś ważną dla Was decyzję.
LEW Zostaniesz obarczony dodatkowymi obo-
wiązkami. Będziesz z tego powodu trochę zły, bo
znowu wszystko spadnie na Twoją głowę. Ze
wszystkim jednak doskonale dasz sobie radę. A
na przyszłość, daj innym trochę pola do popisu.
Nie ma ludzi niezastąpionych. 
PANNA Spotkasz kogoś ze swojej przeszłości, o
kim dawno zapomniałeś. Będzie to zwykłe spot-
kanie w szary dzień, ale zmusi Cię do refleksji
nad swoim życiem. Będziesz dużo rozmyślał,
podejmiesz jakieś decyzje. Później wszystko
wróci do normy i sprawy będą się toczyły swoim
rytmem. 
WAGA Jesteś tak zabiegany, że nawet nie do-
strzegłeś, iż mamy już nowy rok! Ciągle coś
załatwiasz, gdzieś się spieszysz i na nic nie masz

czasu. Zakończ wreszcie dawne sprawy, poświęć
parę chwil na wypoczynek i życie towarzyskie.
Niech to będzie chociażby telefon do przyjaciela,
którego ostatnio zaniedbujesz. 
SKORPION Ten tydzień będzie bardzo spokojny.
Będziesz miał trochę więcej czasu, który poświęcisz
na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Postaraj
się trochę odpocząć, bo zbliża się okres wytężonej
pracy. Ktoś szykuje dla Ciebie wielkie wyzwanie,
któremu zapragniesz sprostać. 
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój we-
wnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz.
Ma dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i
szczęśliwie spędzisz nadchodzący weekend. 
KOZIOROŻEC Jesteś zaniepokojony, że nie
nadchodzi długo oczekiwana przesyłka. Cierpli-
wości! Skontaktuj się ze swoim przyjacielem,
potrzebuje teraz Twojej pomocy. Jego problem
jest naprawdę niewielki i razem dacie mu z pew-
nością radę. Sytuacja finansowa bez zmian. 
WODNIK Otrzymasz bardzo ciekawą propozy-
cję. Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pie-
niędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorganizo-
wać sobie czas. Nie powinienieś przepuścić ta-
kiej okazji. Nie popadaj w przesadne sprzeczki
ze swoim partnerem, nie ma co się kłócić o takie
drobnostki. 
RYBY Za bardzo wszystko i wszystkich kryty-
kujesz. Wynikają z tego same niemiłe sytuacje.
Więcej tolerancji! Czasami warto wysłuchać ra-
cji innych osób. Pomimo wszystko, będziesz
miał bardzo dobry tydzień w interesach. Pewne
posunięcia przyniosą duży zysk. 

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

trum, cena 225.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

Centrum 350.000 zł 

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

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

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

okolice Saperów, 311.000 zł

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

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

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

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

Młodych 420.000 zł

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

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

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

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

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

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

101.550 zł

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

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

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

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

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

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kw.

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

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

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

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

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

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

okolice ul. Saperów 1.700 zł

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

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

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

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

kamienicy, Centrum 419.000 zł

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

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

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

zł netto

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

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

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

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

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

Centrum 1.000 zł

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

389.000 zł

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

zł netto

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

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

430.000 zł

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

Świdnicy 890.000 zł

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

dzielnicy, 1.250.000 zł

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

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

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

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl



