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FERIE 
w Świdnickim Ośrodku Kultury

3-4.02.2022, godz. 17.00-19.00
Targi Talentów, Twórczości i Rękodzieła -
wykonujesz dekoracje, malujesz, rysujesz,
rzeźbisz, tkasz, pleciesz, pieczesz, lub robisz
inne ciekawe artystycznie rzeczy?
W takim razie zapraszamy na pierwsze świd-
nickie Targi Talentów, Twórczości i Ręko-
dzieła Jeśli masz talent nie skrywaj go, po-
każ go światu! Informacje i karta zgłoszenio-
wa do pobrania na stronie www.sok.com.pl.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

05.02.2022
Spektakl familijny "Piąte jajo" Teatr Bajka
bilet: 15 zł, godz. 16.00, sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

07.02.2022, godz. 10.00-12.00
Warsztaty "Świat ruchu" - improwizacje ta-
neczne z rekwizytami (poibole, pompon, fla-
ga, pałka).
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 16 lat. Liczba miejsc ograni-
czona, zapisy a.trzeciak@sok.com .pl (w tytule
wiadomości: "warsztaty taneczne 7 lutego").
Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego.
Wstęp bezpłatny Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

08.02.2022, godz. 11.00
Nadleśnictwo Świdnica opowiada "Co sły-
chać zimą w lesie?" (konkursy i nagrody).
Liczba miejsc ograniczona, zapis:
 sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "las zimą").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek
44

09.02.2022, godz. 11.00
"Teatralne ABC" - spacer po teatrze. Liczba
miejsc ograniczona, zapisy:
k.dix@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "spacer po teatrze").
Wstęp bezpłatny, Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry, Rynek 43

10.02.2022, godz. 11.00-13.00
Czwartek z Salsą - kurs tańca dla młodzieży
od 14 lat.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "salsa 10 lutego").
Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego.
Wstęp bezpłatny, Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11
10.02.2022, godz. 11.00
"Dzieci Nepalu" - opowieści himalaisty Pio-
tra Snopczyńskiego.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "Nepal").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek 44

11.02.2022, godz. 10.00-12.00
Warsztaty taneczne "Świat ruchu" - impro-
wizacje taneczne z rekwizytami (poibole,
pompon, flaga, pałka).

Powiat Świdnica 

SYTUACJA W POWIECIE ŚWIDNICKIM 
PO PRZEJŚCIU GWAŁTOWNYCH WICHUR

W ubiegły weekend nad Polską przeszedł Orkan Nadia, który w całym kraju wyrządził znaczne
szkody. A jak wygląda sytuacja w Powiecie Świdnickim po przejściu gwałtownych nawałnic? Jak
informuje Wydział Zarządzania Kryzysowego świdnickiego starostwa na terenie powiatu odnotowa-
no łącznie 43 interwencje Państwowej Straży Pożarnej.

Straty w infrastrukturze to:
◆ 10 budynków: głównie uszkodzone poszycia dachów
◆ 18 wiatrołomów
◆ Gmina Strzegom - drzewo uszkodziło linie energetyczne
◆ Miasto Świebodzice - uszkodzone 3 słupy energetyczne
◆ Na szczęście nie odnotowano żadnych rannych ani ofiar śmiertelnych.

Świdnica

DOŁĄCZ DO AKCJI 
"Wspieram lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom"

Urząd Miejski w Świdnicy przypomina o akcji "Wspieram lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom".
Prowadzisz biznes w Świdnicy lub najbliższej okolicy? Zaprezentuj się klientom - całkowicie
bezpłatnie! 

Aby dołączyć do akcji, należy przygotować wizytówkę swojej firmy, która zostanie opublikowa-
na na stronie Świdnica Przedsiębiorcom, w grupie Zakupy w Świdnicy oraz na oficjalnej stronie
miasta: www.um.swidnica.pl. 

Zasady są proste!

ciąg dalszy na str. 3

2 www.expressem.euwww.expressem.eu

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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Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 16 lat. Liczba miejsc
ograniczona, zapisy a.trzeciak@sok.com .pl
(w tytule wiadomości: "warsztaty taneczne
11 lutego"). Prosimy o przyniesienie obuwia
zmiennego.
Wstęp bezpłatny, Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

12.02.2022, godz. 12.30
Familijne Warsztaty Plastyczne "Walentyn-
ki tuż-tuż".
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "warsztaty familij-
ne").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek 44

1-4.02 i 7-11.02.2022, godz. 10.00-13.00
Indywidualne Konsultacje Plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy r.ku-
kla@sok.com.pl (w tytule wiadomości:
"konsultacje plastyczne") lub telefonicznie
506859759.
Konsultacje bezpłatne, Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43 (boczne wejście)

**********************************
W skrócie...

TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI I
RĘKODZIEŁA
03.02-04.02.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na pierwsze Świdnickie Targi
Talentów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą
nam one możliwość poznania twórczości
zdolnych mieszkańców naszego miasta i re-
gionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale,
nie chwalili się swoimi talentami i wyroba-
mi.
Wstęp wolny dla zwiedzających;miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11; organiza-
tor: ŚOK

"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-

www.expressem.eu

1. Zrób zdjęcia (max 5) pokazujące Twoją działalność i Ciebie samego przy pracy.
2. Napisz o sobie (max 1000 znaków), podając: nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, adres

firmy, numeru telefonu, asortyment, adres WWW, stronę na Facebooku.
3. Wyślij to wszystko na: j.lembryk@um.swidnica.pl.
Wszystkie firmy biorące udział w akcji promocyjnej otrzymają także specjalnie przygotowaną

naklejkę "Wspieram lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom" - do przyklejenia na szybę wystawową
lub w innym widocznym miejscu firmy.

- Od startu akcji mijają właśnie dwa tygodnie. W tym czasie posty na temat świdnickich
przedsiębiorców dotarły łącznie do niemal 90 tys. odbiorców! Pokazujemy Wam nie tylko lokalne
biznesy, które warto wspierać na co dzień, ale przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą - wkładając
w to mnóstwo serca, doświadczenia i umiejętności. W ich i swoim imieniu dziękujemy za każde
polubienie, komentarz i udostępnienie posta #WspieramLokalnie. Dzięki temu informacja o świet-
nych produktach i usługach "made in Świdnica" ma szansę dotrzeć do osób, które być może w
przyszłości staną się klientami naszych świdnickich przedsiębiorców - mówi Anna Skrzypacz,
Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, który odpowiada za reali-
zację projektu.

Szczegółowych informacji na temat akcji "Wspieram Lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom"
udziela Justyna Lembryk - tel.: 74 856 29 77, kom.: 605 762 069, e-mail: j.lembryk@um.swidnica.pl.

Powiat Świdnica

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia chciałbym w imieniu swoim oraz

całego Zarządu Powiatu Świdnickiego złożyć dyrekcji oraz wszystkim pracownikom Powiatowego
Urzędu Pracy w Świdnicy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Dziękuję za codzienny trud, jakim jest udzielanie pomocy osobom poszukującym zatrudnienia
oraz lokalnym przedsiębiorcom poszukującym pracowników.

Utrzymujący się stan epidemii nałożył na Was dodatkowe obowiązki, z którymi musieliście sobie
poradzić, za co Wam serdecznie dziękuję.

Niski stan bezrobocia w naszym powiecie to poniekąd i Wasz zasługa. Bo to właśnie Wy stanowicie
łącznik pomiędzy osobami bezrobotnymi a firmami i przedsiębiorcami poszukującymi pracowników.

Bardzo cieszy nas fakt szybkiego przystosowania się naszego "pośredniaka" do wyzwań rynku
pracy XXI wieku. Urzędy Pracy to już nie tylko miejsca, gdzie rejestruje się osoby bezrobotne, ale
przede wszystkim placówka organizująca kursy, szkolenia i targi pracy. Współczesny urząd pracy
pomaga podnosić kwalifikacje lub zmienić je całkowicie, podpowiada, gdzie znaleźć zatrudnienie,

ciąg dalszy na str. 4
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udziela pożyczek na otwarcie firmy czy przygotowuje bezrobotnego do bezpośredniego i osobistego
kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

Dlatego w Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia chciałbym serdecznie Wam podzię-
kować za codzienną pracę. Życzę Wam dużo zdrowia, cierpliwości i samych sukcesów.

Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz

MDK Świdnica

"Jest taki dzień" 
KONCERT NOWOROCZNY DLA BABCI I DZIADKA

Już wybrzmiały dźwięki ostatniej piosenki Koncertu Noworocznego dla Babci i Dziadka, który
odbył się 26 stycznia 2022r. w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, a jeszcze by się chciało
z artystami zaśpiewać "super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować i z małym
dziadkiem, super chłopakiem, na koniec świata iść górskim szlakiem  - Babciu, Dziadku Kochamy
Was!". Taki i wiele innych muzycznych i teatralnych prezentów przygotowali dla swoich najbliższych
młodzi artyści z MDK z pracowni teatralnej p. Joanny Chojnowskiej i pracowni muzycznych: p.
Agnieszka Banach, p. Mirosława Jabłońskiego i p. Dariusza Jarosa. Nie zabrakło też pięknej oprawy
scenograficznej - podczas koncertu można było podziwiać portrety babć i dziadków, które wykonali
uczniowie z pracowni plastycznych: p. Joanny Waksmundzkiej i p. Elżbiety Tarnowskiej.

A repertuar koncertu był bardzo bogaty i różnorodny. Były kolędy i pastorałki, jasełka i dawne
kantyczki, ale nie zabrakło też karnawałowej radości oraz wierszy i piosenek specjalnie dla babci i dziadka
i pięknych portretów naszych kochanych seniorów. Prezenty dla nich były widoczne na ekranie oraz
tańczone, śpiewane, grane i mówione. Śpiewali i recytowali mali i duzi, grali gitarzyści i fleciści, słychać
było bębny, trójkąty i keyboard, pojawiła się nawet średniowieczna fidel kolanowa . Lista wykonawców,
którzy wystąpili na koncercie w sali teatralnej ŚOK jest baaaaardzo dłuuuuuuuuga!

Oto oni:
Z pracowni muzycznej p. Agnieszka Banach: duet keyboardowo -gitarowy czyli Tosia i Radek

Teuerle z koła "Klawiatura", Zespół Piosenki i Ruchu "Timki" w składzie: Tosia Gąszowska, Emilka
Krawczyk, Aurelka Kuś, Kamilka Kłusek i Sandra Kurzawa, wokalistki ze Studia Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży "Polifonia": Roża Omańska, Lilly Szymański, Maja Huzarska, Zuzia Synowska, Nadia
Pieczonka, Daria Rudnicka, Klaudia Chudy oraz Zespół Muzyki Dawnej "Totus Musicus" w składzie:
Zuzia Zielińska, Hania Suszek, Zuzia Gąszowska, Ola Szczygieł i Kuba Szczygieł.

Z pracowni muzycznej p. Mirosława Jabłońskiego : Zespół wokalny "Juniors" w składzie: Julia
Janowska, Malwina Mitura, Anna Chudziak, Zespół wokalny w składzie: Martyna Korkiewicz,
Aleksandra Herbut, Marta Moląg, Aleksandra Rybka, Aneta Matuszak, Katarzyna Inglot, oraz zespół
i orkiestra gitarowa w składzie: Piotr Fischer, Weronika Waśniowska, Eliza Górka, Wojciech
Majewski, Milena Pietrzyk oraz Ania Chudziak, Sandra Cielecka, Alicja Dzwoniarska, Julia Jano-
wska i Weronika Kawałko

Z pracowni muzycznej p. Dariusza Jarosa zespół "Zwariowana Paczka" w składzie: Mija Hamdy,
Maria Dubiel, Julia Paterak, Elena Baranowska, Tom Szilder i Witold Sikora.

Z pracowni teatralnej p. Joanny Chojnowskiej: "Grupa ze spalonego teatru" w składzie:  Hanna
Ostafińska, Oliwia Kurzawa, Antonina Mielcarek, Pola Iwanio, Natalia Miś, Jagoda Waszczuk,
Helena Rapala oraz grupa "Pauza" w składzie: Daria Piechurska , Aleksander Żurek, Marta Moląg,
Matylda Gawlik, Oliwia Moskwa i Konrad Sirek.

A byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie nałożone na uczniów kwarantanny. Wielu z tego powodu
nie mogło pojawić się tego dnia w teatrze.

Własnoręcznie wykonane portrety swoich babć i dziadków na koncert udostępnili: Emilka
Dobosz, Milena Bajor, Pola Kryjom, Oliwia Perek, Gabrysia Polis, Kaja Kryjom, Marta Przybysz,
Martyna Średnicka, Ada Przybył, Julia Strzeżek, Julia Kobus, Olek Dziuba, Zola Budny, Alicja

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-
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

WARSZTATY URBAN SKETCHING
26.02.2022, godz. 11:00
Czym jest urban sketching? Nazwa sugeruje
szkicowanie w mieście, ale tak naprawdę to
fantastyczne hobby polegające na utrwala-
niu otaczającej nas rzeczywistości przy po-
mocy prostych, malarskich technik i dziele-
niu się swoimi pracami w Internecie.
Wstęp 100 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IgnerHome Volley Świd-
nica - MKS Dąbrowa Górnicza
26.02.2022, godz. 15:00
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Bukszyńska, Milena Krenczyk, Nadia Pawlak, Olek Niciarz, Zuzia, Emilka, Martynka Modłkowska,
Maja Szeliga i Pola Rega z pracowni plastycznej p. Joanny Waksmundzkiej oraz Magda Mojsa, Agata
Ungurian, Lena Cisek, Barbara Mikhnevych, Laura Gniewek, Dominika Gajdzińska, Ada Pieczonka,
Patrycja Krupka, Martyna Podrzycka, Ola Brożbar, Milena Napieracz, Kamila Jóźwik, Zosia Jusz-
czyk, Natasza Mikuś, Zuzia Guzik, Zuzia Jasyk, Kuba Wojciechowski i Julia Blachnik z pracowni
plastycznej p. Elżbiety Tarnowskiej.

Bardzo też dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego koncertu czyli Panu
Leszkowi, Panu Grzegorzowi i Pan Bogdanowi, którzy dwoili się i troili, żeby wszystko przebiegało
sprawnie, bezpiecznie, a do albumu MDK można było włożyć pamiątkowe zdjęcia.

I oczywiście dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację tego
wspólnego projektu, rodzicom za pomoc w przygotowaniach do koncertu, a widzom za miłe słowa!

Agnieszka Banach
foto: MDK Świdnica

MBP Świdnica

WYSTAWA "Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy"
Wystawa "Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy" obejmuje temat obustronnej

wizji dwóch narodów - czeskiego i polskiego w kontekście dawnych czasów oraz współczesności;
aspekty kulturowe i kwestię lapsusów językowych, a także związanych z nimi anegdot. Ekspozycja
ukazuje utrwalone i funkcjonujące w kulturze stereotypy narodowe Czecha i Polaka, wizerunek
Czechów w Polsce i Polaków w Czechach, a zatem wzajemne postrzeganie się obu tych nacji oraz
ich stosunki sąsiedzkie. Wystawa ta ma na celu przedstawić obraz sąsiadujących ze sobą społe-
czeństw, ich kultury, języki i relacje.

Wystawa przygotowana jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.
Wystawę można oglądać w holu biblioteki do 28 lutego 2022 r.

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
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.

ciąg dalszy na str. 8

http://www.domsenioracm.pl




MDK Świdnica

XII SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚWIDNICY
Ponad 80 osób stanęło na starcie XII Szachowych Mistrzostw Świdnicy, które ze względu na złą

sytuację epidemiczną odbyły się online na portalu Lichess.
Turniej rozegrano tempem 5 minut + 3 sekundy na zawodnika na dystansie 9 rund.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył mistrz międzynarodowy Jakub Żeberski z Wrocławia.
Wyniki XII Szachowych Mistrzostw Świdnicy:

Turniej odbywał się pod czujnym okiem sędziego międzynarodowego Rafała Siwika. Od środy
świdniczanie będą mogli odbierać medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w Dziale Imprez
Młodzieżowego Domu Kultury.

Świdnica

AKTYWNE FERIE Z QUESTAMI
Ferie zimowe to świetna okazja, by wyruszyć w miasto z Questami! Zapraszamy świdnickich

uczniów do wzięcia udziału w edukacyjnych grach terenowych, przygotowanych przez miejskie
instytucje we współpracy z Fundacją Calamita. Dobra zabawa gwarantowana, a na pierwszych
questowiczów czekają miłe upominki.

ciąg dalszy na str. 10

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:
5.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Słowia-
nin Wolibórz (dom)  
12.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina
Gubin (dom)  
19.02 (sobota): 
MFK Trutnov - IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica (wyjazd)  
26.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS
Starowice Dolne (dom)  
5.03 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chro-
bry II Głogów (dom)  
12.03 (sobota): 
Start rundy wiosennej!
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Klasyfikacja generalna
1. Jakub Żeberski, KSz Polonia Wrocław
2. Creeper1
3. Somow60 (Rosja)

Świdniczanie
Dziewczęta do 7 lat
Maja Mazur
Chłopcy do 7 lat
Aleksander Tomczyk
2. Ignacy Bojnowski
Dziewczęta do 9 lat
Marianna Ligierko
Chłopcy do 9 lat
Jan Bojnowski
2. Marcin Karaś
3. Marek Mżyk
4. Christian Rewiński
5. Mikołaj Drabik
6. Florian Omański
7. Filip Stasiak
Dziewczęta do 11 lat
Emilia Ćwirko
2. Natalia Karaś
3. Julia Strzeżek
4. Julia Klima
Chłopcy do 11 lat
Hubert Zapolski
2. Fryderyk Miedziński
3. Michał Krajewski
4. Kacper Synowski
5. Aleksander Jezierski

6. Oskar Omański
7. Łukasz Wiśniewski
8. Tomasz Cisek
9. Bartosz Frodyma
10. Piotr Goppold
11. Jan Tomczyk
Dziewczęta do 13 lat
Roksana Zapolska
2. Aleksandra Przychocka
Chłopcy do 13 lat
Igor Śliwowski
2. Jakub Zieliński
3. Krzysztof Chrobak
4. Maciej Cisek
Dziewczęta do 15 lat
Wiktoria Ligierko
Chłopcy do 15 lat
Oskar Perek
2. Eryk Stokłosa
3. Hubert Jaworski
Chłopcy do 19 lat
Jakub Cybruch
2. Dawid Goppold
Kobiety
Anna Jezierska
Mężczyźni
Czesław Stec
2. Janusz Kilański
3. Artur Zaremba
4. Paweł Kruk
5. Michał Bojnowski





Do wyboru są trzy Questy o zróżnicowanej tematyce:
* "I małe jest piękne - detale świdnickiej architektury" - dzięki temu Questowi obejrzysz z bliska

wybrane zabytki okolic Rynku w Świdnicy. Trasa rozpoczyna się przed Katedrą Świdnicką pw. św.
Stanisława i św. Wacława, na placu św. Jana Pawła II.

* "Świdnica miastem piwowarskich tradycji" - wyprawa przybliży Ci historię piwowarstwa w
Świdnicy, którego początki sięgają XIII wieku. Quest rozpoczyna się na świdnickim Rynku przy
fontannie Neptuna.

* "Podróż w czasie ze świdnicką Biblioteką" - poznasz historię świdnickiej biblioteki oraz miejsca
z nią związane. Start Questu na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy bibliotece - obok pomnika z
dzikami.

Jak przemierzać Questy:
1. Pobierz bezpłatną aplikację mobilną "Questy - Wyprawy Odkrywców", dostępną dla systemu

Android i iOS (zainstaluj aplikację , załóż konto użytkownika i wyszukaj interesujący Cię Quest).

ciąg dalszy na str. 11
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**********************************
Wybrane...

TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI I
RĘKODZIEŁA
03.02-04.02.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny dla zwiedzających;miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11; organiza-
tor: ŚOK

Zapraszamy na pierwsze Świdnickie Targi
Talentów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą
nam one możliwość poznania twórczości
zdolnych mieszkańców naszego miasta i re-
gionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale,
nie chwalili się swoimi talentami i wyroba-
mi. Można będzie zobaczyć i popodziwiać
piękne przedmioty, porozmawiać z  twórca-
mi, a może i kupić coś dla siebie lub na
wyjątkowy prezent. Dla zwiedzających
wstęp wolny.
INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW
Wykonujesz dekoracje, malujesz, rysujesz,
rzeźbisz, tkasz, pleciesz, pieczesz, lub robisz
inne ciekawe artystycznie rzeczy? Zaprasza-
my zatem na pierwsze Świdnickie Targi Ta-
lentów, Twórczości i Rękodzieła. Jeśli masz
talent, nie skrywaj go, pokaż go światu! Po-
dziel się pięknem.
Jak tego dokonać?
Zapisz się, wypełniając kartę zgłoszeniową
i dokonaj opłaty wpisowej.

www.expressem.eu
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1. Czytaj uważnie zawarte w Queście wskazówki, rozwiązuj zagadki i odpowiadaj na pytania. 
2. Uzyskaj hasło końcowe i otrzymaj questowy skarb.
Dla 10 osób, które jako pierwsze w trakcie ferii zimowych (od 29 stycznia do 13 lutego br.)

ukończą wszystkie trzy świdnickie Questy, przygotowaliśmy niespodziankę - pakiety upominków
(do odbioru w Urzędzie Miejskim w Świdnicy). Aby ją otrzymać, należy wysłać na adres: j.lem-
bryk@um.swidnica.pl uzyskany w aplikacji dyplom, podając w treści wiadomości swoje imię i
nazwisko oraz nick/nazwę użytkownika z systemu www.questy.org.pl.

Szczegółowych informacji na temat akcji "Aktywne ferie z Questami" udziela Justyna Lembryk
z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy -
tel.: 74 856 29 77, kom.: 605 762 069, e-mail: j.lembryk@um.swidnica.pl .

OSiR Świdnica

DWA DNI "ZIMOWEJ" ZABAWY POD DACHEM
Chociaż śniegu za oknem tyle, co kot napłakał, to dzieci i młodzież ze Świdnicy miały okazję

poznać i spróbować zimowych dyscyplin sportowych. Wszystko w ramach Zimowej Akademii
Sportu, która 31 stycznia i 1 lutego gościła w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-
Wojno.

Okazuje się do zimowych sportów wcale nie potrzeba śniegi, a wystarczy odrobina inwencji i
nowoczesny sprzęt. I tak w programie bezpłatnych zawodów, w których każdy mógł wziąć udział
były między innymi: curling, biathlon z laserową bronią na strzelnicy, hokej, snowboard czy jazda
na symulatorze narciarstwa zjazdowego. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W sumie z oferty
sfinansowanej przez Urząd Miejski w Świdnicy skorzystało ponad 200 osób.

Stanowiskom sportowym towarzyszyła wystawa historyczna z atrakcyjnymi eksponatami
dotyczącymi zimowych igrzysk olimpijskich i startów Polaków. 

Jednym z ambasadorów Zimowej Akademii Sportu, która stawia za cel zainteresowanie
dzieci i młodzieży zimowymi dyscyplinami sportu jest Krystyna Guzik. To była biathlonistka,
uczestniczka czterech Igrzysk Olimpijskich (2006, 2010, 2014, 2018) oraz wicemistrzyni świata
w biegu pościgowym z 2013 roku. Ponadto w swojej bogatej karierze wzięła udział w ponad
200 zawodach Pucharu Świata, w których trzykrotnie stawała na podium. Znakomita sportsmen-
ka odwiedziła Świdnicę w poniedziałek i opowiadała o swojej dyscyplinie oraz niuansach
zawodowego sportu.

foto: OSiR Świdnica
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Przyjdź i zaprezentuj swoje dzieła. My przy-
gotujemy stoiska, na których będziesz mógł
wystawić i być może sprzedać rzeczy, które
stworzyłeś.
Mamy przeczucie graniczące z pewnością,
że uzbiera się spora grupa zdolnych, kre-
atywnych ludzi, więc nie zwlekaj, zgłoś się,
podziel się pięknem!

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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.
40-letni przystojny architekt, Paweł, zapra-
sza Joannę na kolację do domu, podczas
której mają omówić szczegóły uczestnictwa
w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem
pięknej willi z widokiem na morze, oraz
gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia
się diametralnie, kiedy Joanna zamierza
wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralne-
go. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodzi-
ny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo
uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że
festiwal i uczestnictwo w jury były podstę-
pem 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 główny-
mi bohaterami relacje ewaluują wywołując
coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach
przed bliskością? Czy zdadzą się na in-
stynkt? 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 stanęła prawdziwa
miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
30 lat temu, na korytarzu akademika w 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

www.expressem.eu
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Przedstawiamy harmonogram pracy lodowiska i p³ywalni krytej oraz zajêæ  dla dzieci i m³odzie¿y w hali Zawiszów 
w czasie ferii zimowych (31.01 – 13 .02). Na lodowisku data zakoñczenia ferii oznacza zakoñczenie sezonu. 
Od 14 lutego obiekt bêdzie zamkniêty – rozpoczn¹ siê przygotowania do Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady 
M³odzie¿y. Nasz obiekt bêdzie goœci³ m³odych sportowców od 17 lutego do 4 marca. 

Lodowisko, ul. Œl¹ska 35
W okresie 31.01.2022-13.02.2022 obowi¹zywaæ bêdzie rozk³ad œlizgawek i cennik jak w weekendy, dni 
œwi¹teczne i ferie:

Poniedzia³ek-czwartek: 8.00, 9.30, 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Pi¹tek: 8.00, 9.30, 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Sobota-niedziela: 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

Promocja dla dzieci i m³odzie¿y – karnet ferie – 14 wejœæ – 60 z³.

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami jednorazowo z lodowiska mo¿e korzystaæ 75 osób. Limit 
nie dotyczy osób zaszczepionych.

P³ywalnia, ul. Równa 9
W okresie 31.01.2022-13.02.2022 obiekt czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.00-
22.00, w weekendy od 10.00 do 18.00. Wejœcia o pe³nych godzinach.
Godziny sportowe (poniedzia³ek-pi¹tek): 7.00, 8.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00
Godziny sportowe (weekend): 14.00, 15.00

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami jednorazowo z p³ywalni mo¿e korzystaæ 15 osób. Limit nie 
dotyczy osób zaszczepionych.

Hala sportowo-widowiskowa „Zawiszów” im. Haliny Aszkie³owicz-Wojno
31.01 – Zimowa Akademia Sportu: 9.00-12.00, 13.00-15.00
1.02 – Zimowa Akademia Sportu: 9.00-15.00

OBIEKTY ŒOSIR W OKRESIE FERII ZIMOWYCH





Polonia Stal Świdnica

JUNIORZY MŁODSI ZE ZWYCIĘSTWEM
Aż siedem goli padło w meczu biało-zielonych juniorów młodszych IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica w starciu przeciwko przebywającym w naszym terenie na obozie zawodnikom z Wielko-
polski - ekipie Canarinhos Skórzewo.  

- Bardzo owocny sparing, gdyż rywale wysoko postawili poprzeczkę, zwłaszcza jeśli chodzi o
aspekty fizyczne. Stworzyliśmy wiele sytuacji, kilka zamieniliśmy na trafienia, ale też nie ustrzegli-
śmy się błędów indywidualnych po których straciliśmy gole. Był to pierwszy sparing, widać było
momentami, że brakowało jeszcze swobody w poruszaniu się na dużym boisku, ale jestem pewien,
że z kolejnymi grami będzie to wyglądało coraz lepiej. Dalej ciężko pracujemy, wyciągniemy wnioski
z pierwszej gry kontrolnej i postaramy się zminimalizować błędy podczas kolejnych potyczek, aby
być gotowym w 100% na mecze o ligowe punkty - ocenia Tomasz Oleksy, trener juniorów młodszych
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Canarinhos Skórzewo
4:3 (1:0)
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W. Młynarskiego - z pełnym szacunkiem
dla pierwowzorów. Nadto zespołu, który
przez te wszystkie lata zbudował ogromną
więź ze słuchaczami, grając tysiące kon-
certów - 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 !

WARSZTATY URBAN SKETCHING
26.02.2022, godz. 11:00
Wstęp 100 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Czym jest urban sketching? Nazwa sugeruje
szkicowanie w mieście, ale tak naprawdę to
fantastyczne hobby polegające na utrwala-
niu otaczającej nas rzeczywistości przy po-
mocy prostych, malarskich technik i dziele-
niu się swoimi pracami w Internecie. Nie
trzeba tego robić w mieście, trzeba tylko
rysować na żywo, a nie ze zdjęć, czy z
wyobraźni. Bardzo ważne jest również bu-
dowanie społeczności i pokazywanie cieka-
wych miejsc o lokalnym charakterze.

ciąg dalszy na str. 16
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Skład: Widła, Król, Kruczek, Ratajczak, Kałwak, Bujak, Korab, Ptak, Migas, Szewczyk, Błasz,
Janas, Choromański, Sauter, Lipiński, Cybruch, Zaczyński.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

GRA OBRONNA DO POPRAWKI...
Kolejny sparing mają za sobą  piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni znów

zagrali w  delegacji mierząc się tym razem z młodymi zawodnikami Śląska Wrocław  występującymi
w Centralnej Lidze Juniorów.

- Do przerwy wygrywaliśmy 1:0 po  trafieniu Roberta Myrty rozgrywając dobre spotkanie.
Mieliśmy sporo  okazji do podwyższenia wyniku, ale brakowało skuteczności. W tej części  gry rywal
stworzył sobie może jedną sytuację. W drugiej połowie  do 60. minuty było 2:1 dla nas, a gola dołożył
Kacper Pasek. My z kolei  straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Po tym momencie nasza
gra  się posypała. Zmiany wpłynęły niekorzystnie, w nasze szeregi wkradł się  dziś chaos i sporo
nerwowości. Przeciwnik strzelił na 2:2 w 80. minucie  ponownie ze stałego fragmentu gry, co jest
karygodne. W samej końcówce  straciliśmy gola na 2:3. Dziś wyszły braki kadrowe spowodowane
chorobami  i urazami. Młodzi zawodnicy muszą jeszcze sporo nad sobą pracować, by w  kolejnych
meczach było lepiej - komentuje trener drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz
Borowy.

Kolejny sparing rozegramy już w najbliższą środę, 2 lutego. O  godz. 18.00 na terenie sztucznego
boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji podejmiemy przedstawiciela grupy zachodniej
seniorskiej IV  ligi - zespół Granitu Roztoka.

Śląsk Wrocław CLJ - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:2 (0:1)

Skład: Kot, Paszkowski,  Sowa, Kasprzak, Kozachenko, Stachurski, Szuba, Białasik, Trzyna,
Tragarz, Myrta, Szczepaniuk, Michta, Białas, Filipczak, Migas, Ilski,  Pasek oraz 1 zawodnik
testowany.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

LEPSI OD SENIORÓW
KAROLINY

Kolejną grę kontrolną rozegrali juniorzy star-
si IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi woje-
wódzkiej. Po ostatnim triumfie nad seniorami
Piławianki Piława Górna, tym razem przyszedł
czas na batalię z występującymi w klasie okręgo-
wej seniorami Karoliny Jaworzyna Śląska 

- Spotkanie zdecydowanie było prowadzone
przez nasz zespół. W meczu przeciwko seniorom
Karoliny Jaworzyna Śląska bardzo dobrze wy-
chodziło nam wyjście z kontratakiem z czego
jestem bardzo zadowolony. W dalszym ciągu
popełniamy fatalne błędy w defensywie i na pew-
no nad tym będziemy pracować w najbliższym
czasie. Cieszy mnie też liczba stworzonych sytu-
acji i oddanych strzałów. Kolejne cenne minuty
zaliczyli znów juniorzy młodsi - Emil Migas,
Igor Ratajczak, Oliwier Kruczek i Marek Bujak,
co mnie bardzo cieszy, bo zawodnicy nie odstają
od starszych kolegów z zespołu i znacznie star-
szych przeciwników w wieku senorskim. Przy-
szły tydzień jeszcze pracujemy na miejscu na
obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, a później przyjdzie czas na obóz, gdzie
chłopaki wykonają trochę pracy i się zintegrują -
ocenia Jakub Rosiak, trener juniorów starszych
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Cztery gole przeciwko seniorom Karoliny Ja-
worzyna Śląska zanotował Emil Migas, a po jed-
nym trafieniu dołożyli Paweł Michta, Łukasz Sałata
i Miłosz Ilski, który skutecznie wykorzystał rzut
karny. Dodajmy, że dla jaworzynian dwa gole strze-
lił Mateusz Salamon, a jednego Bartosz Tymcik. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (LDJ) -
Karolina Jaworzyna Śląska (OS) 

7:3 (3:2)
Polonia-Stal: Przyborowski, Dubojski, Tra-

garz, Kawiński, Markowski, Ilski, Metelica, Mi-
chta, Sałata, Dyś, Migas, Telicki, Okarmus,
Czyż, Kruczek, Ratajczak, Bujak.

Karolina: Wiśniewski, zawodnik testowany,
Bieniasz, Gawryszewski, M. Krawczyk, T.

ciąg dalszy na str. 19

Uczestnicy w czasie trwania zajęć będą mieli
możliwość poznania technik i narzędzi naj-
częściej stosowanych do szkicowania archi-
tektury, poćwiczą perspektywę i tworzenie
ciekawych kompozycji. Dowiedzą się też
nieco o historii ruchu urban sketching i mo-
żliwościach udziału w spotkaniach organi-
zowanych na całym świecie. Materiały za-
pewnia organizator. Warsztaty poprowadzą
Dora Pindur i Justyna Wojnowska, admini-
stratorki Urban Sketchers Poland (oficjalne-
go polskiego oddziału międzynarodowego
stowarzyszenia Urban Sketchers), które or-
ganizują spotkania rysunkowe i warsztaty w
różnych polskich miastach i promują ruch
Urban Sketching.
Justyna Wojnowska - jest absolwentką Lice-
um Plastycznego w Poznaniu oraz miłośni-
czką zabytków. Uczestniczyła w międzyna-
rodowych sympozjach Urban Sketchers w
Porto i Amsterdamie, festiwalu rysunko-
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Krawczyk, Jaworski, Jagieła, Salamon, Smaruj, Kopacz, zawodnik testowany, Wojak, Istelski,
Adamowicz, Putaj, B. Tymcik, Pająk.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

TRAMPKARZE W CORAZ WYŻSZEJ DYSPOZYCJI

Bardzo pracowity okres mają za sobą trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica szlifujący
formę przed startem rundy wiosennej I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera Piotra Krygiera w

ciąg dalszy na str. 22
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wym Prague Sketch Fest oraz Prague Sketch
Marathon, była gościem Farindola Interna-
tional Arts Festival (Włochy). Jest organiza-
torką wielu spotkań rysunkowych, a od 2018
roku prowadzi w całej Polsce warsztaty ar-
tystyczne dotyczące przede wszystkim szki-
cowania architektury oraz różnych technik
malarskich i rysunkowych. Jest autorką le-
kcji online na temat Uban Sketchingu zreali-
zowanych w ramach projektu "Sztuka dla
każdego", który został dofinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
Instagram: @wojnowskajustyna
Dora Pindur - jest absolwentką Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu, magistrem sztuki i zawodową
skrzypaczką w Narodowym Forum Muzyki.
Uczestniczyła w kursach rysunku archi-
tektonicznego oraz warsztatach Urban Sket-
chingu. W 2020 roku wzięła udział w festi-
walu Prague Sketch Fest. Jest miłośniczką
rysowania (zwłaszcza architektury) i podró-
żowania , organizatorką wielu spotkań ry-
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kończącym się właśnie tygodniu rozegrali dwie gry kontrolne, pewnie pokonując swoich przeciwni-
ków. 

- Trampkarze są już po pierwszym etapie przygotowań do drugiej części sezonu 2021/2022, który
rozpoczął się dla nas już 3 stycznia. Mocno pracowaliśmy na siłowni i w parku, przeplatając treningi
na boisku ze sparingami. Na początek przegraliśmy zdecydowanie ze Ślęzą Wrocław. Później
nastąpiły dużo lepsze mecze i zwycięstwa, kolejno z Lechią Dzierżoniów (4:1), Canarinhos Skórzewo
- Poznań (5:1) oraz z Zielonymi Łagiewniki (5:1).  We wszystkich sparingach nastąpiła bardzo duża
rotacja składem, zagrało aż 35 zawodników. Niestety w żadnym spotkaniu  nie zagraliśmy w
optymalnym składzie, a wpływ na to miały choroby, urazy i kwarantanny. Miałem jednak możliwość
sprawdzenia wielu ustawień i rozwiązań taktycznych. Już 7 lutego wyjeżdżamy na obóz zimowy do
Prudnika, zaczynając drugi etap przygotowań - wyznaje Piotr Krygier, trener trampkarzy IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gospadarka

BON NA INNOWACJE - WSPARCIE GRANTOWE
DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA realizuje projekt "Bon na innowacje - wsparcie
grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw". Przedsiębiorca może otrzymać do 200 tys. zł na usługi
badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Kto może otrzymać wsparcie?
- MŚP z obszaru całego województwa dolnośląskiego
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG na terenie

województwa dolnośląskiego

- Bony/granty zostaną przyznane projektom z następujących obszarów: chemia i biomedycyna,
auto-moto-aero-space, surowce naturalne i wtórne, maszyny i urządzenia, Zielony ład, Przemysł 4.0,
Życie wspomagane technologią.

Na co można otrzymać wsparcie?
Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.:
- opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
- wykonanie testów wdrożeniowych,
- wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
- prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu,
- audyt technologiczny - zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc

w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-roz-
wojowej (audyt może stanowić 5% wartości otrzymanego bonu).

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może
wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.
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ciąg dalszy na str. 25

sunkowych (również online), a także auto-
rką artykułów (w języku angielskim) promu-
jących miejskie rysowanie w Polsce dla mię-
dzynarodowego magazynu Drawing Atten-
tion.
Instagram: @dora_sketcher
O Urban Sketchers Poland:
Jesteśmy grupą promującą szkicowanie w
przestrzeni miejskiej, zrzeszającą miłośni-
ków rysunku na każdym poziomie zaawan-
sowania . Szkicujemy wszelkimi dostępny-
mi technikami otaczający nas świat, opiera-
jąc się na bezpośredniej obserwacji i do-
świadczeniu bycia w danym miejscu. Publi-
kujemy nasze prace w internecie i wspiera-
my się w twórczym rozwoju, tworząc jedyną
w swoim rodzaju międzynarodową społecz-
ność. Nasze spotkania rysunkowe są dla każ-
dego, niezależnie od wieku, poglądów i
umiejętności - wystarczy jedynie lubić ryso-
wać (lub malować).
Chcemy pokazywać świat widziany naszymi
oczami przez każdy kolejny rysunek, który
tworzymy.

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

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







Kwota wsparcie i sposób finansowania
- Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 mln zł.
- Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu - dofinansowania usługi na rzecz MŚP - do 200

tys. zł na jednego przedsiębiorcę.
- Maksymalny procentowy poziom wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (15%

wkład własny przedsiębiorcy - finansowy) .
- Rozliczenie środków po wykonaniu usługi.

Wstępny harmonogram realizacji projektu
1. Akcja informacyjno-promocyjna: styczeń-kwiecień 2022 r.
2. Ogłoszenie konkursu wraz ze wszystkimi dokumentami rekrutacyjnymi: pierwsza połowa

lutego 2022 r.
3. Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Grantobiorców: druga połowa lutego

2022 r. - pierwsza połowa marca 2022 r.
4. Indywidualne spotkania doradcze z ekspertem w ramach możliwości konsultacji swojego

pomysłu grantowego: pierwsza połowa 2022 r.
5. Konkurs grantowy (nabór wniosków): 28 marca - 8 kwietnia 2022 r.
6. Ocena wniosków: do 8 czerwca 2022 r.
7. Zawieranie umów grantowych: czerwiec 2022 r.
8. Realizacja projektów grantowych: czerwiec 2022 r. - kwiecień 2023 r. (całkowite rozliczenie

grantu przez Grantobiorcę).
Aktualne informacje dotyczące projektu i konkursu publikowane są na stronie www.araw.pl/in-

nowacje.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
21.01.2022r. godz. 18.20 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym
Centrum Przesiadkowego Świdnica Miasto. Osoba ta następnie udała się na poczekalnie dworca
PKP gdzie oczekiwał już patrol straży miejskiej. Mężczyzna początkowo usiłował uciec, jednak
funkcjonariusze skutecznie mu to uniemożliwili. Za swój czyn został on ukarany mandatem
karnym w kwocie 300 złotych. Przypominamy, że w obu poczekalniach Centrum Przesiadkowe-
go znajdują się toalety dla podróżnych a korzystanie z tych toalet kosztuje zdecydowanie mniej.

21.01.2021r. godz. 21.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące podróżnego,
który pozostawił na peronie swój plecak a sam wsiadł do pociągu i odjechał. Strażnicy odnaleźli
plecak a roztargniony podróżny odebrał go w dniu następnym.

23.01.2021r. godz. 8.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby bezdo-
mnej przebywającej na jednej z klatek schodowych przy ulicy Zamenhofa. Skierowani na miejsce
strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Zastali mężczyznę, który w okresie wcześniejszym koczował
w tym rejonie w boksie śmietnikowy. Pomimo licznych prób udzielenia mu daleko idącej pomocy
osoba ta kategorycznie nie zgadza się na umieszczenie w schronisku. Kilkakrotnie podejmował
leczenie odwykowe, jednak za każdym razem uciekał z ośrodków leczenia uzależnień. Odmawia
też przyjęcia pomocy żywnościowej od strażników. Ze względu na fatalny stan zdrowia tym
razem został zabrany przez wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe do szpitala "Latawiec".

23.01.2022r. godz. 10.38 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny
zamieszkałego przy ulicy  B.Chrobrego. Według  zgłaszającego jego sąsiad jest poważnie chory,
w mieszkaniu nie ma wody, gazu ani prądu i wymaga opieki. Skierowani na miejsce strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Funkcjonariusze dostarczyli mężczyźnie żywność. Ustalono, że w dniu
następnym odwiedzi go lekarz rodzinny. Osoba ta jest już pod opieką pracownika MOPS, który
załatwia sprawy związane z podłączeniem mediów. Uzgodniono, że w przypadku gwałtownego
pogorszenie zdrowia do chorego zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

23.01.2022r. godz. 20.12 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spalania
odpadów w jednym z mieszkań przy ulicy Równej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Lokal ogrzewano paląc w piecu stare płyty meblowe. Interwencję zakończono
wypisaniem mandatu karnego.  

ciąg dalszy na str. 26
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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!

23.01.2022r. godz. 23.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kierowcy TAXI dotyczące mężczyzny siedzącego we wiacie przystankowej na Placu
Grunwaldzkim. Osoba ta prosiła o powiadomienie straży miejskiej, gdyż potrzebuje pomocy. Skierowani na miejsce strażnicy zastali we wskazanym
miejscu Adama S., osobę bezdomną. Ze względu na fatalny stan zdrowia mężczyzny na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, którym został
przewieziony do szpitala. Ostatecznie w dniu 26 stycznia Adam S. przy udziale funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników MOPS został
umieszczony w schronisku dla bezdomnych.

25.01.2022r. godz. 15.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez grupę młodych
osób w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi.

25.01.2022r. godz. 17.31 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownicy obsługi Centrum Przesiadkowego Świdnica Miasto dotyczące awantury
w damskiej toalecie. Skierowany na miejsce patrol zastał tam młodego mężczyznę oraz kobietę. Mężczyzna zachowywał się bardzo głośno, na
dodatek nie posiadał maseczki zasłaniającej nos i usta. Za swe zachowanie został ukarany mandatem karnym.
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Gmina Świdnica

RADA GMINY PO RAZ KOLEJNY WYRAZIŁA SWÓJ SPRZECIW DOTYCZĄCY
PRZEBIEGU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI 

Podczas LIV sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wniesioną w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w
sprawie zajęcia stanowiska - sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren gminy Świdnica. Stanowisko wyrażone w projekcie
obywatelskim uchwały, pokrywa się ze stanowiskiem Rady Gminy, zawartym w uchwale nr XLVII/477/2021 z dnia 18.10.2021 r. i jest tożsame ze
stanowiskiem wójta gminy oraz opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców - mówił podczas swojego wystąpienia przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa - Bronisław Dratwa.

W związku z planowaną przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny (CPK) inwestycją obejmującą budowę linii kolejowej przebiegu Żarów- granica
państwa, wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego firma BBF Sp. z o.o, przedstawiła warianty przebiegu trasy przez ten teren
gminy Świdnica. Każdy z zaprezentowanych wariantów linii przechodzi przez tereny zabudowy mieszkaniowej, co z uwagi na koszty społecznej jest
nieakceptowane przez mieszkańców miejscowości objętych bezpośrednio zakresem inwestycji CPK.

Mając powyższe na uwadze Rady Gminy Świdnica podjęła w dniu 18 października 2021 r. uchwałę Nr XLVII/477/2021 w sprawie oświadczenia
zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Świdnica wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach
inwestycji Centralnego Portu komunikacyjnego, w której wyraziła sprzeciw wobec wszystkich przedstawionych przez BBF wariantów trasy linii
kolejowej w granicach gminy Świdnica. Stanowisko Rady Gminy Świdnica jest tożsame ze stanowiskiem wójta gminy oraz opiniami wyrażonymi przez
zaniepokojonych mieszkańców. Jednocześnie Rada Gminy w uzasadnieniu do uchwały zaproponowała wprowadzenie do Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego dodatkowych wariantów przebiegu linii, które nie będą przecinały lub przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zabudowanych.

"Stanowisko-sprzeciw" wyrażone w projekcie obywatelskim uchwały, pokrywa się ze stanowiskiem Rady Gminy, zawartym w uchwale z dnia
18.10.2021 r. Jednak z uzasadnieniu podjęta już uchwała Rady Gminy nie narzuca projektantom jedynego przebiegu linii kolejowej do realizacji, a
wyznacza kierunek działań, obszar poszukiwania rozwiązań, które nie będą obciążone tak dużymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi czy
środowiskowymi. Propozycja lokalizacji nowej stacji, stanowi jedynie przykład możliwych wariantów, których i tak ostateczny przebieg będzie
uzależniony od wielu czynników, w tym warunków technicznych projektowania lii kolejowych, czy też struktury przestrzennej obszaru.  Projekt
obywatelski proponuje przebieg lii kolei Dużych Prędkości, który nie jest sprzeczny z podstawowymi założeniami stanowiska Rad Gminy z dnia
18.10.2021 r. w zakresie: niższych kosztów realizacji przedsięwzięcia, mniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz niższych kosztów
społecznych (oddalenie lii od terenów zamieszkałych). Pomimo, iż projekt obywatelski zawiera wyłącznie jedną trasę przejścia Kolei Dużych Prędkości
przez teren Gminy Świdnica korytarzem bazującym na przebudowie istniejącej linii kolejowej nr 274, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
opiniuje pozytywnie tę propozycję jako jeden z wariantów, który zawiera się w podjętej już uchwale Rady Gminy z dnia 18.10.2021 r. - podkreślał
przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa - Bronisław Dratwa.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GOKSIR TIKTOK #CHALLENGE
Gmina Świdnica oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Świdnicy zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie

GOKSIR TikTok #challenge.
Stwórz własny film za pomocą aplikacji Tik Tok, który pokazuje jak w kreatywny sposób można rozwijać swoje pasje, jak spędzać ferie w okresie

pandemii. Koniecznie oznacz nagranie #goksir.
 Nagrania opatrzone tytułem należy przesłać na adres mailowy jsarah@goksir.swidnica.pl w terminie od 31.01.2022 r. do 13.02 .2022 r.
 Nagrania konkursowe zostaną opublikowane na fanpage’u GOKSiR Świdnica dnia 14.02.2022 r. o godz. 12.00.
 Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie największej ilości polubień filmu. Głosy można oddawać do dnia 24.02.2022 r. do godz 14.00.

Gmina Świdnica

TO JUŻ 10. JUBILEUSZOWE WARSZTATY MUZYCZNE W SSM W LUBACHOWIE
W dniach od 31 stycznia do 5 lutego grupa

uzdolnionej wokalnie i teatralnie młodzieży z
placówek oświatowych gminy Świdnica realizu-
je dziesiątą już edycję warsztatów profilaktyczno
- wokalnych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Lubachowie rozbrzmiewa kolejny raz śpie-
wem i muzyką.

Uczestnicy spotkali się, aby pod kierunkiem
instruktorów popracować nad materiałem wo-
kalnym, tanecznym i tekstowym, ponieważ zało-
żeniem tegorocznych warsztatów organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
jest sfinalizowanie przygotowania widowiska pt.
"Dzielmy się nadzieją". Praca nad widowiskiem
rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku na IX edycji
warsztatów. Wówczas praca nad materiałem
koncentrowała się wokół nagrań studyjnych, z
których powstała płyta w formie słuchowiska.

 Na bazie wcześniej nagranych piosenek
warsztatowych autorstwa Dariusza Jarosa i Ta-
deusza Szarwaryna pojawił się pomysł na połą-
czenie muzyki z teatrem nawiązującym do elementów profilaktyki, a w szczególności problemu zamknięcia się młodych ludzi w świecie technologii, a
przez to zaniedbywania wzajemnych relacji rówieśniczych i rodzinnych zarówno przez młodzież, lecz jakże często również przez dorosłych. W tym
cyfrowym świecie często zapominamy o rzeczywistości, która realnie dotyka każdego człowieka - jego wrażliwości, uczuć, trosk i problemów, z którymi
coraz trudniej jest poradzić sobie w osamotnieniu - mówi Tadeusz Szarwaryn.

18 lutego 2022 roku o godzinie 18.00 w sali Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury odbędzie się premierowy pokaz dokonań "ROZŚPIEWANYCH
DZIECIAKÓW GMINY ŚWIDNICA" w formie widowiska, który będzie stanowił ukoronowanie starań młodych artystów.

Od 10 lat organizacja muzycznych warsztatów wokalnych realizowana jest m.in. za pośrednictwem Gminnego Studia Nagrań. W 2012 roku dzięki funduszom
unijnym zostały zakupione mikrofony, słuchawki, kolumny, aktywny monitor studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie na łączną kwotę ponad 10,9
tys. zł. Projekt został dofinansowany z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 6,2 tys. zł
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SPOTKANIE INFORMACYJNE - DROGA EKSPRESOWA S5 SOBÓTKA - BOLKÓW
W poniedziałek, 14 lutego br. o godz. 17.00 odbędzie się w formule wideokonferencji spotkanie informacyjne dotyczące proponowanych wariantów

drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków przez teren Gminy Świdnica. Spotkanie zorganizowane zostało przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o.
działającej na zlecenie GDDKiA.

Dla osób, które chcą wziąć udział w spotkaniu on-line, dostępny będzie link oraz instrukcja dołączenia do spotkania. Link do spotkania zostanie
aktywowany na stronie www.a4-s5-stesr.pl w zakładce "Spotkania informacyjne/Świdnica", na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby, które nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniu on-line we własnym domu, zapraszamy 14 lutego br. na godzinę 17.00 do świetlicy
wiejskiej w Pszennie. Informujemy, że organizatora oraz wykonawcy dokumentacji projektowej - firmy Multiconsult Polska sp. z o.o. nie będzie na
miejscu. Będzie jednak możliwość zadawania pytań przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantom w trakcie
spotkania oraz wypełnienia formularza opinii dotyczącego projektowanej drogi, które zostaną przekazane wykonawcy dokumentacji projektowej.

Informacje dostępne są również na stronie www.a4-s5-stesr.pl lub pod nr tel. 691 461 723.

Gmina Świdnica

NOWOCZESNY I W ZGODZIE Z NATURĄ.
W GMINIE ŚWIDNICA POWSTAŁ WIELOFUNKCYJNY OBIEKT 

O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla mieszkańców Opoczki i okolicznych

miejscowości wybudowano demonstracyjny bu-
dynek wielofunkcyjny. Ten nowoczesny obiekt
łączy w sobie świetlicę wraz z szatnią oraz peł-
nym zapleczem kuchennym i sanitarnym. To ko-
lejna inwestycja dedykowana mieszkańcom
gminy Świdnica, będąca miejscem odpoczynku
i rekreacji oraz zapewniająca zaplecze szatnio-
wo-sanitarne na potrzeby istniejącego boiska pił-
karskiego.

Inwestycję za ponad 2,8 mln zł. zrealizowano
z dofinansowaniem ze środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi prioryteto-
wej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie
nr 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkanio-
wym", Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność ener-
getyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW".

Co wyróżnia ten budynek od innych?
Głównym celem realizacji projektu było

zwiększenie efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej gminy Świdnica , a
tym samym:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery i redukcję emisji gazów cieplarnianych;

- ograniczenie kosztów eksploatacji budyn-
ków użyteczności publicznej w gminie;

- podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców.

W obiekcie ciepła woda do celów użytko-
wych i ogrzewania podgrzewana jest dzięki po-
wietrznej i gruntowej pompie ciepła. Nawiew
powietrza do budynku realizowany jest przez
gruntowy wymiennik ciepła, który w zależności
od pory roku wstępnie podgrzewa lub chłodzi
powietrze dostarczane do central wentylacyj-
nych wyposażonych w rekuperatory. Zastosowa-
no wykorzystanie wody deszczowej do spłuki-
wania toalet. Energia elektryczna do zasilania
urządzeń wytwarzana jest przez zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Nad całością zastosowanych rozwiązań czuwa BMS, czyli system
zarządzania budynkiem, który kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach.

Zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do osiągnięcia
celu ekonomicznego (zmniejszenie zużycia energii i generowane oszczędności w eksploatacji) i ekologicznego w postaci redukcji emisji gazów
cieplarnianych, w tym mniejszej emisji dwutlenku węgla (CO2) i szkodliwych pyłów PM 10 i PM 2 ,5.

Nowy obiekt użyteczności publicznej został wykonany jako DEMONSTRACYJNY, co pozwoli wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom,
przedsiębiorcom, samorządowcom) zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i
wykorzystaną technologią budownictwa pasywnego.

Całkowita wartość projektu: 2.837.759,19 zł  
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022:

1.310.123,83 zł 
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BARAN Poznasz kogoś, kto wzbudzi Twoje
zainteresowanie. Będziesz chciał jak najwięcej
dowiedzieć się o tej osobie. Jednak wiele spraw
pozostanie tajemnicą. I to nie będzie dawało Ci
spokoju. Od przyjaciela otrzymasz mały podaru-
nek, będzie to coś, co bardzo Cię zaskoczy. 
BYK W najbliższych dniach złapiesz upragnio-
ny oddech od wszystkich spraw. Spotkanie z
kimś spod znaku Strzelca dostarczy Ci miłych
wrażeń. Postaraj się przeanalizować swoją sytu-
ację finansową, gdyż wkrótce otrzymasz ciekawą
propozycję współpracy. Niestety, będzie się to
wiązało z pewnymi inwestycjami. 

BLIŹNIĘTA W ciągu kilku nadchodzących dni
będziesz w bardzo dobrej formie. Natychmiast
wszyscy to zauważą. Pojawią się świetne pomy-
sły i rozwiązania, o które nawet siebie nie podej-
rzewałeś. Niestety nie widać żadnej poprawy
sytuacji finansowej, będziesz więc musiał nadal
żyć oszczędnie. 
RAK Będziesz zabiegał o czyjeś względy, sta-
rał się pokazać wszystkie swoje zalety i możli-
wości. Uważaj, aby w tym wszystkim nie za-
tracić siebie. W pracy same dobre dni, wiele
udanych transakcji. Wszystko to zaowocuje w
najbliższym czasie. Okaż więcej czułości bli-
skiej osobie. 
LEW Doskonale poradzisz sobie ze wszy-
stkim, co ostatnio spędzało Ci sen z powiek.
Rozwiążesz wszystkie problemy związane z
wykonywaną pracą. Na jakąś dużą podwyżkę
na razie nie masz co liczyć. Musi Ci wystarczyć
satysfakcja i zadowolenie przełożonych. 
PANNA Ktoś z rodziny będzie starał się zmienić
Twoje poglądy na pewną ważną sprawę. Wynik-
nie z tego spór, który zakończy się kłótnią. Jeżeli
będziesz konsekwentny, wszystko potoczy się
tak, jak sobie wyobrażasz. Z czasem wszyscy się
przyzwyczają do tej sytuacji.
WAGA W tym tygodniu załatwisz wiele waż-
nych spraw. Rozwiążesz problemy z którymi od
dawna się borykasz. Zapragniesz zmian w swoim
otoczeniu. Być może zmienisz również wystrój
swego mieszkania. Ktoś chciałby zaprosić Cię do
siebie, aby porozmawiać na różne tematy. 
SKORPION Zmarnowałeś ostatnio wiele czasu
na różne drobnostki, które w istocie nic nie przy-
niosą. Najwyższa pora zabrać się do pracy. Nikt

za Ciebie nic nie załatwi. W drugiej połowie
tygodnia otrzymasz jakieś pieniądze. Postaraj
się zapłacić swoje zobowiązania. 
STRZELEC W tym tygodniu będziesz robił
jakieś zakupy. Wydasz trochę gotówki. Posta-
raj się dokładnie je przemyśleć, bo wkrótce
może się okazać, że zabraknie pieniędzy na coś
naprawdę ważnego. Ktoś okaże Ci wdzięcz-
ność za Twoje postępowanie. Będziesz tym
nieco zakłopotany.
KOZIOROŻEC Ktoś podzieli się z Tobą pewną
wiadomością. Postaraj się nie powtarzać dalej infor-
macji, na które nie ma dowodów. Plotki mają to do
siebie, że fałszują cały obraz sytuacji. Bardziej za-
angażuj się w życie domowe. Twoja rodzina bardzo
tego potrzebuje. 
WODNIK Twoje najnowsze postanowienia i pla-
ny niezupełnie uda się zrealizować. Powinieneś
wszystko jeszcze raz dokładnie przemyśleć. Warto,
abyś zasięgnął porady kogoś, kto dobrze się we
wszystkim orientuje. Postaraj się wygospodarować
więcej czasu dla siebie. 
RYBY Ktoś bardzo Cię czymś zaskoczy. Będzie
to miłe zaskoczenie. W najbliższych dniach bę-
dziesz musiał sprostać wielu obowiązkom. Nie
wszystko powiedzie się tak jakbyś chciał. Pewne
plany trzeba będzie zmienić, dostosować się do
sytuacji. Przyjemnie zapowiada się nadchodzący
weekend. 

◆ 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


http://www.lo3.net.pl

