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FERIE 
w Świdnickim Ośrodku Kultury

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

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

WYSTAWA "Lech i Czech, czyli co sądzą
o sobie sąsiedzi zza miedzy
do 28.02.2022
Wystawa "Lech i Czech, czyli co sądzą o
sobie sąsiedzi zza miedzy" obejmuje temat
obustronnej wizji dwóch narodów - czeskie-
go i polskiego w kontekście dawnych cza-
sów oraz współczesności; aspekty kulturo-
we i kwestię lapsusów językowych, a także
związanych z nimi anegdot.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

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

WERNISAŻ WYSTAWY Wacława Wan-
tucha "Akt. Obrazy i rysunki"
18.02.2022, godz. 18:00
Wystawę będzie można oglądać w Galerii
Fotografii dniach 18.02-15.03.2022.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Świdnica

RUSZA REKRUTACJA 
DO ŚWIDNICKICH PRZEDSZKOLI 

Rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym "zerowych"
oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 14 lutego
br.

Do wszystkich jednostek rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym.
Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze stron:

◆ www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl - dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych
◆ www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl - dla klas pierwszych

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane
przez siebie jednostki i określając kolejność - od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie
wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

1. We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i "zerowych"
obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

- dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) - 100 pkt;
- dziecko z niepełnosprawnością - 100 pkt;
- dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością - 100 pkt;
- dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców - 100 pkt;
- dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej - 100 pkt.
Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale

Rady Miejskiej  w Świdnicy:
- dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą - 20 pkt;
- rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki - 15 pkt;
- zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci - 10 pkt;
- dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin - 5 pkt.
2. Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, przyjmuje się

dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady
Miejskiej w Świdnicy:

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej - 10 pkt;
- co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje
w obwodzie szkoły - 7 pkt;
- na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w
zapewnieniu opieki - 4 pkt.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jedno-

stkach oświatowych 3 marca br. Do 9 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze
danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 11 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci
przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają
dyrektorzy placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28
38 - przedszkola i oddziały "zerowe" oraz 74 856 29 55 - szkoły podstawowe.    

Świdnica

DRUGI SKATEPARK? 
RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE

Teren rekreacyjny przy ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Młodych może wzbogaci się o kolejne
atrakcje sportowe dla mieszkańców. W sąsiedztwie kortu tenisowego miasto ma w planach budowę
drugiego w Świdnicy skateparku. Zanim jednak nastąpi realizacja inwestycji prezydent Beata
Moskal-Słaniewska zachęca mieszkańców, szczególnie amatorów sportów wyczynowych o wyraże-
nie opinii na jego temat.

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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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
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

www.expressem.eu

Nowy skatepark zaprojektowany został z myślą o rosnącej liczbie osób uprawiających sporty
wyczynowe w Świdnicy. Będzie to nowoczesny, bezpieczny i komfortowy obiekt wielofunkcyjny,
odpowiadający aktualnym standardom, o zróżnicowanej trudności, dostosowany do jazdy na desko-
rolce, rolkach i rowerach oraz hulajnogach, dla różnych grup wiekowych użytkowników. Autorem
projektu jest Paweł Głyda. Na uwagę zwraca różnorodność przeszkód, a szczególnie bowl, który
wymaga nieco innej techniki jazdy niż na klasycznych rampach.

- Zachęcam mieszkańców do wypełnienia ankiet i podzielenia się z nami swoją opinią na temat
propozycji budowy drugiego skateparku w Świdnicy. Zależy nam, żeby spełniał on oczekiwania jego
użytkowników. Wiemy, że obecny skatepark przy zalewie Witoszówka to obecnie za mało, biorąc
pod uwagę jego popularność, dlatego też chcemy zbudować drugi, w innej części miasta. Odciąży to
już istniejący obiekt i zaoferuje nowe przeszkody dla amatorów sportów wyczynowych - mówi Beata
Moskal-Słaniewska , prezydent Świdnicy.

W ramach zagospodarowania terenu przy ul. Prądzyńskiego ma powstać nie tylko skatepark o
powierzchni około 800 m kw., ale również elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na
odpady,  oświetlenie terenu wraz z monitoringiem oraz dojście dla pieszych. 

ciąg dalszy na str. 4
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Ankieta dostępna jest do druku na stronach 30 i 31 oraz na stronie www.um.swidnica.pl. Czekamy
na Państwa opinie do 20 lutego bieżącego roku. Ponadto, ankiety w formie papierowej będą także
wyłożone przy urnie, na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej
49. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich
zakończenia. Zamieszczone zostaną na tablicy informacyjnej Urzędu, stronie internetowej miasta
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent Miasta Świdnicy przedstawi również wyniki
konsultacji Radzie Miejskiej.

Świdnica

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA 
SWOJEGO BUDYNKU

Jesteś właścicielem albo mieszkańcem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinne-
go, mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na terenie Świdnicy? Chcesz uzyskać dofinansowanie
na wymianę ogrzewania lub termomodernizację swojego budynku? Wypełnij krótką ankietę dostępną
na stronie: www.dobrebudynki.pl.

Ankieta jest dostępna:
◆ na stronie: www.dobrebudynki.pl (do wypełnienia online lub do pobrania)
◆ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pokój 317)

Ankietę możesz wypełnić na kilka sposobów:
◆ wypełnij i wyślij ankietę na: www.dobrebudynki.pl
◆ pobierz i wydrukuj ankietę ze strony: www.dobrebudynki.pl, wypełnij ją ręcznie, a następnie

wyślij pocztą na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub
zanieś do urzędu - pokój 1A (Biuro Obsługi Kancelaryjnej)

◆ prześlij skan lub zdjęcie wypełnionej wersji papierowej na: ankiety@um.swidnica.pl
Na Twoją ankietę czekamy do 15.02.2022 r.
Masz pytania? Zadzwoń pod numer: 74 856 29 92.

Powiat Świdnica 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
OŚWIATOWĄ W ROKU 2022

Jakie inwestycje w szkołach podległych powiatowi w bieżącym roku planuje przeprowadzić
Powiat Świdnicki? Jakie kwoty przeznaczone zostaną na te cele? Poniżej przedstawiamy wstępne
założenia planu inwestycyjnego powiatu na rok 2022 w infrastrukturę oświatową.

Priorytetem pozostaje dokończenie inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja budynku I Lice-
um Ogólnokształcącego w Świdnicy - II etap" rozpoczętej w roku poprzednim. W ramach prac
planowane jest wykonanie kompletnej sieciowej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,8
0kWp oraz dalszy etap termomodernizacji budynku. Koszt prac ma wynieść ok. 1 mln. zł.

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.
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

KONCERT - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wokali-
stka Bryska w ostatnich miesiącach może po-
chwalić się większą ilością premier, niż nieje-
den artysta. 21-latka w swoich tekstach bawi
spostrzeżeniami na temat rzeczywistości.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

**********************************
PLAN SPARINGÓW 
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
12.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina
Gubin (dom)  
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To nie jedyne prace termomodernizacyjne w powiatową infrastrukturę oświatową. W 2022 roku
planowana jest także modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Strzegomiu, modernizacja
kotłowni w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych, termomodernizacja budynku głównego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy (I etap) oraz przebudowa budynku głównego III
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W planach jest także wykonanie dokumentacji projektowej
dla dwóch inwestycji: termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Świdnicy i modernizacja kotłowni w budynku Zespołu szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul.
Pionierów Ziemi Świdnickiej 10. Całość prac pochłonąć ma kwotę blisko 5 mln. zł.

W ramach prac termomodernizacyjnych dokończona ma zostać inwestycja w Zespole Placówek
w Bystrzycy Górnej. Również tam w planach jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Koszt dokoń-
czenia zeszłorocznej inwestycji to ok. 300 tys. zł.

Powiat Świdnica

NOWY PUNKT DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego o powstaniu nowego punktu

darmowych porad prawnych.
Punkt prowadzony przez Fundację Pomocy Prawnej NEGOTIUM mieści się w Świdnicy, przy

ul. Długiej 54-58/5. Tel. 723 953 597, e mail: biuro@fundacjanegotium.pl, www.fundacjanego-
tium.pl

Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy prawnej do bezpośredniego kontaktu z fundacją.
***

Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że w związku z przeciwdziała-
niem zagrożeniom związanym z COVID-19, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa
obywatelskiego nadal pozostają zamknięte dla petentów i utrzymane pozostaje udzielanie porad
prawnych przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Telefoniczne konsultacje potrwają do 25 lutego.
Na konsultacje z prawnikami prosimy umawiać się pod numerem telefonu: 74 85 00 460 lub

poprzez rejestrację on-line https://np .ms.gov.pl/

Świdnica

XIX ŚWIDNICKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH 

Po rocznej przerwie organizowania Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych spowodo-
wanej sytuacją globalnej pandemii koronawirusa, Świdnicki Ośrodek Kultury podjął starania o
wznowienie tak ważnych i ciekawych dla świdniczan występów kolędniczych.

Tegoroczny ŚPZK odbył się w dniach 18.01 do 20.01.2022 r. Wzięło w nim udział 8 zespołów.
Po obejrzeniu tych prezentacji kolędniczych jury w składzie: Kazimiera Momot - przewodnicząca

jury, Tadeusz Szarwaryn - nauczyciel, autor i kompozytor utworów muzycznych (18-19.01.2022),
Przemysław Pojasek - redaktor świdnickiej edycji "Gościa Niedzielnego", Bożena Kuźma - zastępca
dyrektora ŚOK-u (20.01.2022) postanowiło niżej wymienione zespoły nagrodzić, wyróżnić i przy-
znać nagrody indywidualne  za najlepsze kreacje aktorskie lub śpiew.

Kryterium oceny Jury, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły następujące elementy składa-
jące się na kształt prezentacji: pomysłowość scenariusza; śpiew i aranżacja muzyczna; scenografia i
kostiumy; układ choreograficzny; gra aktorska; ogólny, artystyczny wyraz prezentacji.

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...

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
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 !

WERNISAŻ WYSTAWY Wacława Wan-
tucha "Akt. Obrazy i rysunki"
18.02.2022, godz. 18:00
Wystawę będzie można oglądać w Galerii
Fotografii dniach 18.02-15.03.2022.

ciąg dalszy na str. 8

http://www.domsenioracm.pl




Ze względu na zbyt małą ilość występujących grup kolędniczych nie przyjęto kryterium wieko-
wego.

Ocena jury tegorocznego ŚPZK przedstawia się następująco:
I. Nagrodzono nagrodami finansowymi po 500 zł dla każdej z grup:

Teatr Niezależny "Bałałajka" z Zielonej Góry, (spektakl "Scrooge") - za ciekawą adaptację
"Opowieści wigilijnej", grę aktorską i kreatywne wykorzystanie elementów scenografii;
Grupę teatralną "Pogwarki" z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy za
kultywowanie tradycji kolędowania po domach z Kozą i Turoniem, prezentację licznych, humo-
rystycznych dialogów, szczerych życzeń i powinszowań dla przyjmujących ich gospodarzy.

II. Wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł dla każdej z grup:   
Niepubliczną Szkołę Podstawową ŚSO "Bliżej Dziecka" w Świdnicy (pokaz pt. "Święta w nas")
- za przekaz, by w przemijaniu czasu nie zatracić najważniejszych wartości, takich jak: miłość,
dobroć, wdzięczność, życzliwość i nadzieja.
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy (przedstawienie jasełkowe
"Była noc") - za radosne wykonanie tekstów świątecznych piosenek i staranność przekazu
słownego.
Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy (montaż słowno-muzyczny "Hejże ino, dyna, dyna,
narodził się Bóg Dziecina") - za barwne widowisko sceniczne urozmaicone żywiołowymi
układami tanecznymi.

III. Nagrody indywidualne w postaci książek otrzymują:
Weronika Bronowicka za rolę Maryi i solistki z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy.
Agata Drozdowicz za rolę Naczelnej Diablicy z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
Caritas w Świdnicy.
Aleksander Janik - solista z Niepublicznego Przedszkola Językowego "Calineczka" w Świdnicy.

IV. Nagrodę indywidualną, (zimowa chatka z piernika do schrupania), przewodniczącej jury,
Kazimiery Momot otrzymuje Teatrzyk "Zielona Gęś" z Domu Dziennego "Senior - Wigor" w
Świdnicy (spektakl "Wszystkiego najlepszego") - za pouczający przekaz, że w zmieniających się
współcześnie realiach życia codziennego, rodzina i jej zwyczaje świętowania Wigilii i Bożego
Narodzenia są bardzo cennymi wartościami zachowania rodzinnej bliskości, wzajemnej miłości i
braku osamotnienia.

Tegoroczny Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych z tak niewielkim udziałem grup kolęd-
niczych utwierdził nas wszystkich w przekonaniu, jak bardzo świdniczanie cenią sobie te występy
prezentowane w okresie świąt Bożego Narodzenia. Widzą potrzebę wspólnego kolędowania i
przeżywania treści biblijnych i kulturowych Polaków. Sytuacja pandemii koronawirusa zubożyła nie
tylko  żywiołowość udziału grup kolędniczych w Przeglądzie, ale także odebrała przedstawieniom
wiele innych ciekawych elementów, które obserwowaliśmy w ubiegłych latach: ruch sceniczny,
barwne kostiumy, ciekawa aranżacja wokalna. Przewijała się natomiast w treściach prezentacji
specjalna potrzeba miłości, bliskości w rodzinie, nie tylko z racji świąt Bożego Narodzenia, ale i
zachęta: "Idźmy do ludzi z nadzieją", "podnieśmy wszyscy nasze serca" i "zaśpiewajmy kolędy
Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała Ziemia, cały świat".

Organizatorzy ŚPZK i jurorzy również z nadzieją oczekują, że jubileuszowy XXX. Przegląd
odbędzie się w przyszłym roku w dobrym zdrowiu nas wszystkich i nastrojach po ustaniu zagrożenia
pandemią.

Jeżeli możemy mieć tylko życzenie i prośbę to taką, aby jubileuszowy Przegląd zaowocował w
występy grup typowo kolędniczych, gdzie oprócz treści biblijnych pojawiają się rozśpiewani kolęd-
nicy oraz tzw. herody z humorem i radością przekazujący świąteczne i noworoczne życzenia dla
publiczności.

Uczestniczącym w tegorocznym Przeglądzie składamy serdeczne podziękowania za udział i
życzenia wszystkim wspaniałych przeżyć świątecznych w jubileuszowym Przeglądzie.

Pragniemy podziękować również wieloletniemu mecenasowi przeglądu: Firmie SONEL SA.

ciąg dalszy na str. 10

Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Wacław Wantuch, po ukończonych w 1993
r. studiach, na wydziale rzeźby, w krako-
wskiej ASP, zamienił dłuto na obiektyw i
zaczął zajmować się wyłącznie fotografią.
Stal się najbardziej rozpoznawalnym współ-
czesnym polskim fotograf "skończonego
piękna", czyli kobiecego aktu. Gospodarz
słynnych, także zagranicą, elitarnych war-
sztatów, które prowadził w swojej pracowni.
Autor wielu wystaw indywidualnych i
trzech albumowych bestsellerów, stanowią-
cych kanon czarno-białego aktu polskiej fo-
tografii w XXI wieku. Znany przede wszy-
stkim ze swoich poszukiwań geometrycz-
nych i abstrakcyjnych kobiecych form, uzy-
skiwanych poprzez mistrzowskie opanowa-
nie światła.
Przełomem w jego pracy artystycznej był
2016 r. Zakończył wtedy obrazowanie foto-
graficzne i wrócił do korzeni malarstwa olej-
nego. Dziś własnoręcznie przygotowuje
grunty kredowo-klejowe sprawdzone już w
średniowieczu. Samodzielnie uciera farby
według receptur Szkoły Flamandzkiej i we-
neckich starych mistrzów laserunku. Do ry-
sunku wstępnego oraz imprimatury często
używa samodzielnie wypalanego węgla
drzewnego, dzięki któremu uzyskuje bogate
w szarości przejścia tonalne.
Wystawa Akt. Obrazy i Rysunki to dowód,
że dla Wacława Wantucha krągłości i łuki w
kobiecej nagości nadal stanowią obiekt fa-
scynacji i nieustającej inspiracji, zamienia-
nej w pasję do pracy rysunkowej i malar-
skiej. Nie uciekając od oczywistego konte-
kstu erotycznego swoich prac, tworzy je tak,
aby były gloryfikacją kobiecego ciała, przy
którym ciało mężczyzny wydaje się być
"ciosane siekierą".
Tę wystawę unikatowych dzieł, stworzo-
nych za pomocą doskonałego warsztatu ry-
sunkowego i malarskiego, zorganizowała
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Świdnica

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea
oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy ogłasza I turę naboru uczestników do
projektu "Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym
rynku pracy".

W I turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej
działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie
pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie
finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
◆ bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
◆ w wieku 18-29 lat
◆ osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. dolnośląskiego
◆ utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

Co możesz otrzymać?
◆ bezzwrotną dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej do 23 050 zł
◆ wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 480 zł miesięcznie
◆ szkolenia z podstaw działalności gospodarczej "ABC przedsiębiorczości"
◆ szkolenia sprzedażowe
◆ szkolenia: warsztaty pisania biznesplanu z uwzględnieniem sporządzania budżetów i prognoz

finansowych
◆ szkolenia z podstaw księgowości
◆ szkolenia ze zdalnych metod prowadzenia biznesu z uwzględnieniem stanu pandemii

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 21.02.2022 r.
Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://pierwszafirma.com.pl/.

MDK Świdnica

LILA I ZESPÓŁ "TOTUS MUSICUS" NAGRODZENI
Gratulacje dla wokalistek ze Studia Piosenki i Zespołu Totus Musicus z pracowni muzycznej

"Polifonia" dz. II MDK! W styczniu 2022r. został rozstrzygnięty XIX Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek im. Norberta Blachy Wielowieś/Dąbrówka 2021/2022, który z powodu trwającej
pandemii miał formułę on-line. Choć już w grudniu zostały wysłane nagrania - zgłoszenia naszych
reprezentantów na ten konkurs, to na ogłoszenie wyników trzeba było czekać prawie miesiąc.  Ale

ciąg dalszy na str. 11
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Agencja Zegart, we współpracy z Galerią
Sztuki SPOT\W.

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.
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
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warto było .  I miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Liliana Chudzińska ze Studia Piosenki. Lila
rzekła jurorów pięknym wykonaniem kolęd - polskiej "Do szopy hej pasterze" i tradycyjnej kolędy
niemieckiej "Kling, Glckchen, klingelingeling" w oryginalnym języku - taki był wymóg regulami-
nowy konkursu. Każdy solista lub zespół musiał przygotować dwie kolędy, jedną polską, a drugą
obcojęzyczną. II miejsce w kategorii kl. VII-VIII SP - zajął Zespół Muzyki Dawnej "Totus Musicus",
który połączył swe siły z wokalistkami ze Studia Piosenki i w konkursie wystartował w powiększo-
nym wokalnie składzie czyli:  Hanna Suszek, Zuzanna Gąszowska, Zuzanna Zielińska, Zofia
Gołowkin i wokalistki Marta Lurka, Nadia Pieczonka, Hanna Fabian i Klaudia Chudy. Dziewczęta,
jak na tego typu zespół przystało, przygotowały dwie dawne kolędy - polską z XVIw. "Anioł
pasterzom mówił" i  "Gaudete" z XV/XVI w. w języku łacińskim - z fińsko-szwedzkiego zbioru
tekstów świętych pieśni Piae Cantiones. Wielkie brawa za przygotowanie tak ciekawego i trudnego
repertuaru.

Oto nasze laureatki:
Link do prezentacji Lilianny: https://youtu.be/PKG1XwQhWkw
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ "TOTUS MUSICUS": https://youtu.be/bLDaoRt6jE8
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim tego ogólnopolskiego sukcesu i trzymamy kciuki za następne

prezentacje konkursowe. Niebawem ogłoszenie wyników kolejnego festiwalu kolędowego Powo-
dzenia!

Agnieszka Banach/MDK

Polonia Stal Świdnica

KOLEJNE SPARINGOWE 
ZWYCIĘSTWO JUNIORÓW STARSZYCH

Po ostatnich wygranych meczach kontrolnych z seniorskimi drużynami Piławianki Piława Górna
i Karoliny Jaworzyna Śląska, przyszedł czas na potyczkę z występującymi w klasie A seniorami
Cukrownika Pszenno. Z niej również biało-zieloni wyszli zwycięsko! 

- Mecz od samego początku był prowadzony przez nas, a drużyna Cukrownika skupiła się na
obronie na własnej połowie z czym nie mogliśmy sobie poradzić. Brakowało nam cierpliwości w
rozegraniu piłki, podejmowaliśmy złe wybory przez co przeciwny w bardzo dobry sposób wykorzy-
stywali kontrataki, które dość szczęśliwie się dla nas kończyły. Stworzyliśmy sobie kilka dobrych
sytuacji, ale w bramce drużyny z Pszenna bardzo dobrze spisywał się Mateusz Burdzy. Ostatecznie
udało nam się go pokonać po golu Wiktora Dysia, któremu w weekend udało się zaliczyć w sumie
cztery trafienia! (wcześniejsze strzelone podczas rozegranej dzień wcześniej wewnętrznej gry z

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-
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-
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
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juniorami młodszymi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica). Większość zawodników przeciwko Cu-
krownikowi rozegrało 45 minut, bo był to dla nas drugi sparing podczas tego weekendu. Cieszy nas
w końcu czyste konto mimo, że chłopaki mieli sporo w nogach, a Pszenno wyglądało bardzo dobrze
- ocenia trener juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Jakub Rosiak. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (LDJ) - Cukrownik Pszenno (Seniorzy klasa A) 
1:0

Skład - I połowa: Telicki, Dubojski,Jajko, Ratajczak, Kawiński, Kruczek, Kasprzycki, Michta,
Sałata, Bujak, Migas, II połowa: Przyborowski, Dubojski, Jajko, Tragarz, Markowski,
Kaźmierczak, Kałwak, Metelica, Król, Reczyński, Dyś, Zalewski. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WCIĄŻ GRAMY RAZEM Z ŚPWIK

Współpracowaliśmy i graliśmy razem i tak będzie dalej. Miło nam zakomunikować, że podpisana
została wieloletnia umowa o współpracy pomiędzy klubem IgnerHome Polonia-Stal Świdnica a
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jednocześnie coraz bardziej nieuchronnie
popadając w karkołomne tarapaty. Narze-
czona, która jest kochanką najlepszego przy-
jaciela swojego narzeczonego, najlepszy
przyjaciel, który zdradza swoją dziewczynę
z narzeczoną swojego najlepszego przyja-
ciela i który musi nagle na chwilę stać się
żoną swojego najlepszego przyjaciela, jego
zdradzana dziewczyna niemająca pojęcia, że
jej chłopak jest chwilowo żoną swego najle-
pszego przyjaciela oraz matka narzeczone-
go, która chce poznać narzeczoną syna, a
poznaje wścibskiego sąsiada i pijanego in-
spektora skarbowego, który zamiast liczyć
podatki, podrywa mamusię narzeczonego i
jego przyjaciela, który chwilowo musi grać
rolę jego uroczej żony Nadążacie Państwo?
W tej szalonej komedii nikt nie wie do koń-
ca, kim kto jest naprawdę i naprawdę nikt nie
wie, kim kto jest na niby
Znakomita obsada i gwarantowana zabawa,
od której nie musisz płacić podatku.
Po tym spektaklu już nigdy nie skłamiesz w
zeznaniu podatkowym albo właśnie za-
czniesz kłamać
"Seks, miłość i podatki", czyli wszystko co
musisz wiedzieć żeby oszukać Urząd Skar-
bowy i pozostać przy życiu
Obsada - Marta Wierzbicka, Karolina No-
wakowska, Katarzyna Trzcińska, Magdale-

ciąg dalszy na str. 16
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Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji! Walczymy razem wciąż na wszystkich
sportowych frontach w każdej kategorii wiekowej...(!)

teksti foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

TRUDNE SPARINGOWE ZWYCIĘSTWO
Za niezwykle mocno  zdziesiątkowaną absencjami drużyną IgnerHome Polonii-Stali Świdnica

kolejna gra kontrolna przed startem rundy rewanżowej sezonu 2021/2022.  Trener biało-zielonych
nie mógł skorzystać w środowy wieczór z wielu  podstawowych graczy, a na przeszkodzie stanęły
drobne urazy, choroby,  kwarantanny i sprawy zawodowe. Swoje szanse dostali między innymi
świdniccy juniorzy i trzeba uczciwie przyznać, że zaprezentowali się  solidnie. 

Do przerwy było 3:1 dla gospodarzy po  dwóch trafieniach Wojciecha Sowy, jednym Pawła
Michty i golu dla Granitu  autorstwa Grzegorza Mieliwodzkiego. Po zmianie stron biało-zieloni
dokładali kolejne trafienia. Na listę strzelców wpisali się Szymon  Tragarz, Robert Myrta z rzutu
karnego, a także Paweł Markowski, dla  którego był to debiutancki gol w pierwszej drużynie. Dla
trzeciej  drużyny grupy zachodniej IV ligi strzelali w drugich 45 minutach Kamil Mazurkiewicz i
Przemysław Grosiak.

- Domykamy czwarty mikrocykl  treningowy od czasu rozpoczęcia zimowych przygotowań. Na tą
chwilę  funkcjonujemy w dość trudnych warunkach. Na żadnej z jednostek  treningowych nie miałem do
dyspozycji wszystkich zawodników. Przeplatamy  choroby i kwarantanny z kontuzjami mechanicznymi.
Na palcach jednej  ręki zliczę piłkarzy, którzy przepracowali ten okres w 100% jeśli chodzi  o obecność
na zajęciach. Musimy sobie z tym radzić i w późniejszym  czasie wyrównywać obciążenia. W środowym
sparingu schemat się powtórzył,  a parę stoperów tworzyli zawodnicy z roczników 2003 i 2004. Inwestu-
jemy  w rozwój wszystkich młodych piłkarzy, będą oni popełniać błędy, ale to  wszystko w przyszłości
będzie procentować. Dziś wygrywamy strzelając  sześć goli, nie odnieśliśmy kontuzji, wybiegaliśmy
swoje i w czwartek  zabieramy się dalej do pracy - stwierdził chwilę po zakończeniu sparingu Grzegorz
Borowy, trener pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Granit Roztoka 
6:3 (3:1)

Skład:  Szczepaniuk, Kasprzak, Stachurski, Ilski,
Paszkowski, Filipczak, Sowa,  Metelica, Sałata,
Pasek, Michta oraz Telicki, Tragarz, Myrta, Ku-
sio,  Trzyna, Markowski.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
***

POSTRZELALI DOPIERO
PO PRZERWIE

Kolejny bardzo wymagający  sparing mają
za sobą piłkarze pierwszej drużyny IgnerHome
Polonii-Stali  Świdnica. W meczu kontrolnym
sąsiadów z tabeli grupy wschodniej IV ligi,  bia-
ło-zielony wicelider tabeli pewnie pokonał trze-
ciego Słowianina  Wolibórz, choć cały czas jest
jeszcze podczas przerwy zimowej nad czym  pra-
cować. 

Mimo pewnego i zasłużonego końcowego
zwycięstwa, do przerwy wynik był zgoła od-
mienny. Gospodarze stwarzali  sobie wiele oka-
zji, ale brakowało zimnej krwi - lepszych decyzji
i  przede wszystkim wykończenia. Kilka znako-
mitych okazji nie wykorzystał  między innymi
Robert Myrta, który znakomicie znajdował się w
polu karnym  rywali, lecz brakowało postawienia
kropki nad "i". Patrząc jednak na  drugą część
gry, strach pomyśleć z jakimi minami i jakim
bagażem  straconych goli z murawy schodziliby
przeciwnicy, gdyby Robert popisał  się dziś
100% skutecznością. Swoją fantastyczną okazję
miał również  Szymon Tragarz, który efektownie
zwiódł jednego z obrońców, ale jego  intencje
instynktownie wyczuł interweniujący Łukasz
Malec. Futbolówkę do  sieci mógł jeszcze dobić
Tomasz Trzyna, lecz ta próba była niecelna. W
odpowiedzi jeden z zawodników gości popisał
się mocnym uderzeniem z  dystansu z około 30
metrów po którym piłka znalazła drogę do naszej
sieci. W tej sytuacji mógł i powinien lepiej za-
chować się Bartłomiej  Kot, który był nie najle-
piej ustawiony i nie zdążył ze skuteczną  inter-
wencją. Po zmianie stron nasi piłkarze podkręcili
jeszcze bardziej  tempo i nie pozostawili naj-
mniejszych złudzeń, kto w tym sparingu jest
zespołem lepszym. Rywale nie wytrzymali wy-
sokiego tempa pojedynku, a na  efekty bramko-

ciąg dalszy na str. 19

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!!!
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we nie trzeba było długo czekać. Najpierw Robert Myrta  wykorzystał sytuację jeden na jednego z
bramkarzem Słowianina, a chwilę  później wyprowadził biało-zieloną ekipę na prowadzenie 2:1.
Wynik  spotkania ustalił Wojciech Szuba, pewnie egzekwując rzut karny. W  końcówce mieliśmy
swoje okazje, by wygrać to starcie znacznie wyżej.  Brakowało jednak precyzji, a sprawy przy
finalizacji naszych kolejnych  ataków nie ułatwiały też warunki pogodowe i mocno wiejący wiatr.

W starciu przeciwko Słowianinowi  Wolibórz trener Grzegorz Borowy wciąż nie mógł skorzystać
z wielu  zawodników, których wyeliminowały urazy, choroby, a także przymusowe  kwarantanny.
Kolejny sparing rozegramy już za tydzień. W sobotę, 12  lutego o godz. 12.00 na sztucznym boisku
Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji zmierzymy się z groźnym beniaminkiem III ligi - Cariną
Gubin.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Słowianin Wolibórz 
3:1 (0:1)

Skład: Kot, Telicki,  Paszkowski, Kasprzak, Stachurski, Sowa, Kozachenko, Szuba, Kusio, Pasek,
Tragarz, Trzyna, Migas, Myrta oraz 2 zawodników testowanych.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
28.01.2022r. godz. 20.21 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownika Galerii Świdnickiej
dotyczące osoby bezdomnej, która zziębnięta przebywała na terenie galerii. Na miejsce skiero-
wano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zastali tam doskonale znanego z wcześniejszych
interwencji mężczyznę, któremu zaoferowano daleko idącą pomoc, jednak nie był nią zaintere-
sowany. Zgodził się jedynie na umieszczenie go na noc w Policyjnej Izbie Zatrzymań w ramach
"Akcji Zima".

30.01.2021r. godz. 5.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego pomiędzy samochodami przy ulicy Wałowej. Skierowani na miejsce fun-
kcjonariusze szybko zlokalizowali młodego mężczyznę. W związku z faktem, że był poważnie
wychłodzony i nie można było z  nim nawiązać żadnego kontaktu na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe , które przewiozło go do szpitala "Latawiec".

30.01.2021r.
W ciągu  tego dnia dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał 28 zgłoszeń dotyczących
różnego rodzaju szkód wyrządzonych przez silne wichury. Strażnicy zabezpieczali miejsca
niebezpieczne a o stanie i rodzaju powstałych zagrożeń informowano zarządców i właścicieli
terenów. Podobne działania prowadzono również w dniu następnym.

31.01.2022r. godz. 9.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch mężczyzn siedzących na ławce w rejonie Placu
Grunwaldzkiego. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Obaj panowie  (osoby bezdomne) byli
już wielokrotnie karani przez strażników za podobne wykroczenia. W tym przypadku za swoje
zachowanie będą odpowiadać przed sądem.

01.02.2022r. godz. 8.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kierownika budowy z ulicy
Jagiellońskiej 3-5 dotyczące zablokowania wyjazdu z terenu inwestycji przez dwa pojazdy, które
zaparkowały tam pomimo oznakowania zakazującego zatrzymywania samochodów na tym
odcinku drogi. W związku z zaistniałą sytuacją doszło do poważnych utrudnień w prowadzeniu
prac budowlanych. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Obaj kierowcy zostali
ukarani mandatami karnymi.

03.01.2022r. godz. 14.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypuszczania na klatkę
schodową budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego psa bez opieki. Zwierzę zanieczyszcza
regularnie korytarz odchodami i jest agresywne w stosunku do lokatorów. Skierowani na miejsce
strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Właściciel psa został ukarany mandatem karnym.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

STRATEGIA ROZWOJU WSI
Strategia Rozwoju Wsi jest programem aktywizacji społeczności lokalnych, która mobilizuje ją

do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy wsparciu gminy i regionu do poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich. Łącznie w gminie Świdnica takie dokumenty ma już 16
miejscowości. 1 lutego Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej
Strategii Rozwoju wsi Bojanice i Miłochowa na lata 2021-2030.

Wizja Bojanic będzie skupiona wokół przyrody i turystyki, co zostało zawarte w haśle: "Bogate
w przyrodę, turystyczne okolice , to właśnie są nasze piękne - Bojanice. Miłochów stawia na
współpracę i zapach lawendy - "Miłochów wioska lawendą pachnąca i współpracą kwitnąca".

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w
sołectwie. Pozwala uporządkować działania podejmowane przez różne grupy społeczności
lokalnej. Ma charakter spoiwa w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych działa-
jących we wsi oraz urzędu gminy. W gminie Świdnica swoje strategie mają już takie miejsco-
wości jak: Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik,
Komorów, Lubachów, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Panków, Pogorzała i
Witoszów Dolny.

ciąg dalszy na str. 22
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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 Czar-
nota) sfrustrowany psycholog, rozumie powa-
gę sytuacji, wyprzedza sprawy i z troski o żonę
zatrudnia opiekunkę na czas wakacji.
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!

IGOR KWIATKOWSKI - "TYLKO
ŚMIECH NAS OCALI"
25.03.2022, godz. 18:00
Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na pro-
gram kabaretowy "Tylko śmiech nas ocali"
w wykonaniu Igora Kwiatkowskiego
"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"
To spektakl pełen zdziwienia nad światem,
zaskoczenia codziennością, zdumienia, któ-
rego doświadczamy, obserwując rzeczywi-
stość. Igor pokaże Wam, że tu i teraz można
spotkać wiele uśmiechu. Zobaczycie, że
choć życie bywa trudne, to śmiech może nas
ocalić.
Talent i oryginalny styl to sceniczna wizy-
tówka Igora Kwiatkowskiego, a spotkanie
go na żywo nie może równać się z żadnym
innym kabaretowym doświadczeniem.

Koncert - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wo-
kalistka Bryska w ostatnich miesiącach mo-
że pochwalić się większą ilością premier, niż
niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach
bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywisto-
ści.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Mało kto wie, jak wygląda naprawdę, ale
wiele osób słyszało jej utwory.
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wo-
kalistka Bryska w ostatnich miesiącach mo-
że pochwalić się większą ilością premier, niż
niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach
bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywisto-
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOJANICE W GMINIE ŚWIDNICA:
http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2022/02/Strategia_Bojanice.pdf
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIŁOCHÓW W GMINIE ŚWIDNICA:
http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2022/02/Strategia_Milochow.pdf

Gmina Świdnica

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
Każdego roku sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia

drogowego na terenie gminy Świdnica. W 2021 r. w 12 sołectwach zainstalowano 96 punktów
oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 782 tys. zł.

W ubiegłym roku wykonano nowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Bystrzyca Górna,
Krzyżowa, Pszenno, Makowice, Słotwina, Gogołów, Witoszów Górny, Modliszów oraz nowe linie
oświetlenia wzdłuż dróg w Witoszowie Dolnym, Bojanicach, Lubachowie, Słotwinie.

Ponadto oświetlono 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 35 w Słotwinie i Pszennie
(po 3 w każdej z miejscowości). Łącznie w 2021 r. wykonano 96 punktów oświetlenia ulicznego.
Środki na ten cel w całości pochodziły z budżetu gminy Świdnica .

Obok poprawy bezpieczeństwa drogowego i oszczędności ekonomicznych, efekt ekologiczny
jest chyba najbardziej znaczącą konsekwencją modernizacji oświetlenia w gminie Świdnica. Do
atmosfery każdego roku będzie trafiało mniej ton CO2

. Wymiana czy montaż opraw oświetleniowych na LED stanowi realny wkład w poprawę jakości
powietrza, którym oddychamy.

Gmina Świdnica

MIĘDZYNARODOWY SUKCES JAKUBA MONETY

Jakub Moneta zdobył trzecie miejsce i tytuł laureata w najstarszej grupie wiekowej podczas V
International Young Organist Competition w Rosji. Konkurs z uwagi na obostrzenia epidemiczne
odbywał się w formule zdalnej on-line. Młody i utalentowany organista z gminy Świdnica jest na co
dzień uczniem Piotra Rojka w klasie organów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Gratulujemy!

Gmina Świdnica

FINAŁ MUZYCZNYCH WARSZTATÓW 
W ŚWIDNICKIM TEATRZE

Przez ostatni tydzień Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie (SSM) ponownie roz-
brzmiewało śpiewem i muzyką. Wszystko za sprawą dziesiątej już edycji warsztatów profilaktycz-
no-wokalnych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uzdolniona wokalnie
i teatralnie młodzież z placówek oświatowych gminy Świdnica wraz ze swoimi mentorami i
opiekunami pracowała nad materiałem do 10. już płyty. 18 lutego o g. 18.00 w sali teatralnej

Świdnickiego Ośrodka Kultury formacja "ROZŚPIEWANE DZIECIAKI Z GMINY ŚWIDNICY" zaprezentuje rodzaj musicalu pt. "Dzielmy się
nadzieją" , opracowanego na podstawie piosenek z kolejnych edycji płyt warsztatowych w latach 2006-2021 w SSM w Lubachowie.

Jak informowaliśmy na początku lutego, na bazie wcześniej nagranych piosenek warsztatowych autorstwa Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna
pojawił się pomysł na połączenie 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.

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
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ści, nie szczędzi gorzkich słów swoim ex-om
w balladach, w dynamicznych utworach po-
rusza tematy, jakich na próżno szukać we
współczesnym popie. Wszystko w takt me-
lodii tak chwytliwych, że od jakiegoś czasu
nucą je prawie wszyscy.
Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowa-
ła singlem "naiwna", przyzwyczaiła fanów
do regularnego wydawania nowej muzyki -
czy to jako oficjalne single, tzw. piosenki
pomiędzy czy remixy. Wszystkie z nich w
tempie wręcz geometrycznym zdobywają
coraz większe grono fanów. Największym
osiągnieciem w radiach był remix jej piosen-
ki "lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)"
- piosenka dotarła do 2. Miejsca Krajowej
listy Airplay Chart i stała się jednym z hitów
roku. W jej ślady idzie aktualnie przeróbka
jej innej kompozycji  - odbicie (Mark Neve
Remix) pod koniec stycznia 2022 był naj-
częściej wyszukiwaną piosenką w Polsce w
aplikacji Shazam!
Przed Bryską wciąż premiera jej pierwszej
płyty długogrającej. 11 Utworowe wydaw-
nictwo "jestem Bryska" wydane w listopa-
dzie 2021 w formie cyfrowej i na winylu
nazywane jest mini-albumem. Znalazł się
tam wybór już wydanych singli : "panika",
"drama" , "jestem Bryska", "BFF" a także
wspomniane "lato (pocałuj mnie)" w dwóch
wersjach i anglojęzyczna kompozycja "Burn
This Love" (dostępna tylko na winylu).
Rok 2022 to dla Bryskiej premiera kolejnych
nowych utworów - w tym przepięknej "At-
lantydy", jaka zachwyciła fanów pod koniec
stycznia. W lutym i marcu artystka wyruszy
na swoją pierwszą trasę koncertową wraz z
Luną. Wśród miast, w których zobaczyć i
usłyszeć na żywo będzie można obie panie
są Kraków, Wrocław, Poznań i oczywiście
Warszawa.
A to tylko początek tego co uznawana za
muzyczne objawienie ubiegłego roku Bry-
ska przygotowała dla swoich fanów. Tako
twarz programu RADAR Spotify oraz TI-
DAL Rising ciężko pracująca nad kolejnymi
muzycznymi premierami, zaskakuje pomy-
słami i robi wszystko, aby udowodnić, że
pokładane w niej nadzieje nie były na wy-
rost.
Więcej o Bryskiej usłyszycie w radiu i znaj-
dziecie na mediach społecznościowych Wa-
szych znajomych ?



W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

3. Jeden autor moýe nadesùaã 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiàcy przemyúlanà, 
spójnà koncepcjæ autorskà.

4. Format zestawu prac nie wiækszy niý 70 x 100 cm.

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

– kolejnoúã prac w zestawie lub jego ukùad graficzny na osobnej kartce

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

8. Organizatorzy zapewniajà sobie prawo do bezpùatnego reprodukowania i publikowania zdjæã w katalogu, prasie, telewizji 
i internecie.

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

11. Warunki konkursu majà moc postanowieñ umownych obowiàzujàcych organizatorów i Uczestników konkursu.

12. Nadesùane prace sà równoznaczne z oúwiadczeniem posiadania praw autorskich oraz majàtkowych do zdjæcia. 
Nadsyùajàc prace na konkurs, autor oúwiadcza, ýe prawa osób trzecich zostaùy wyjaúnione a autor prac posiada stosowne 
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z póêniejszymi 
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z póên. zmianami.

13. Autor zdjæcia akceptuje warunki regulaminu i wyraýa zgodæ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepùywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzædowy Unii Europejskiej PL)

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

– Kaýdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zù + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ÚWIDNICY W 
2023 r.

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegóùowych informacji na temat konkursu udziela: Úwidnicki Oúrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII





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.

Scenariusz i słowa piosenek: Tadeusz Szarwaryn
Opracowanie wokalne: Anna Lutz, Dariusz Jaros
Choreografia: Anna Lutz
Aranżacja utworów: Dariusz Jaros
Miks, mastering: Paweł Zając
Współpraca: Joanna Jaros, Lidia Obidzińska

Gmina Świdnica

ROLNIKU ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
Prowadzisz działalność rolniczą na terenie gminy Świdnica. Możesz odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji

rolnej. W tym celu należy złożyć wniosek.
Każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego
w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Świdnica wraz z fakturami VAT (lub ich

kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Świdnica wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Do pobrania:

◆ Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2022/02/wniosek_akcyza.pdf

◆ Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227)
https://www.gov.pl/attachment/80c0c045-1a8a-4fc9-897c-6f7f6afd96a0

◆ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. poz. 2266)
https://www.gov.pl/attachment/7a838b7d-2de9-47a3-a2c0-5f72a2b2e144

ciąg dalszy na str. 26
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Gmina Świdnica

SESJA FOTO W KLUBIE ABC SENIORA CZYLI SENIORZY WOLNI OD METRYKI
W 2019 roku członkinie Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej korzystały z fachowych porad w ramach warsztatów fotograficznych. Klubowicze

nie tylko zgłębili wiedzę dotyczącą obsługi aparatu fotograficznego, podstaw technicznych wykonywania zdjęć, jak wgrywać je z aparatu fotograficznego
czy smartfona na komputer. Uczyli się swobody w robieniu poprawnych zdjęć w różnych sytuacjach, a przede wszystkim w zorganizowanej sesji
fotograficznej pozowali sobie nawzajem jako modelki i modele.

Dwa lata później dzielne seniorki z gminy Świdnica postanowiły samodzielnie przygotować nie tylko stroje, ale całą sesję zdjęciową. Jak same
podkreślały, inspiracją do tego działania byli "seniorzy wolni od metryki". 

Gmina Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ DOBKIEWICZ 
25 lutego o godz. 17.00 w świetlicy w Pszennie odbędzie się spotkanie z Agnieszką Dobkiewicz - autorką książek o ludziach, którzy doświadczyli

piekła w filiach obozu Gross Rosen. Ich losy, autentyczne historie, autorka ukazuje w dwóch powieściach: "Dziewczyny z Gross Rosen" to historie
kobiet, ofiar obozowego piekła, natomiast "Mała Norymberga" zawiera historie sprawców tego okrucieństwa, czyli życiorysy katów. Serdecznie
zapraszamy!

www.expressem.eu26
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BARAN Pojawią się nieporozumienia z bliską
osobą. Ktoś z Twojego otoczenia zdecydowanie
się do tego przyczyni. Nie możesz sobie teraz
pozwolić na niedomówienia. Tylko cierpliwość i
rozmowy mogą uratować Wasz związek od ko-
lejnej awantury. Sprawy finansowe potoczą się
inaczej, niż tego oczekiwałeś. Nie będą jednak
stanowiły dla Ciebie większego problemu.
BYK Wydarzy się coś nieoczekiwanego. Bę-
dziesz tym mile zaskoczony. Od dawna czekasz
na taką okazję. Postaraj się dać z siebie wszystko.
Jesteś teraz blisko celu. W sprawach sercowych
kieruj się intuicją. Nie polegaj na tym, co dora-
dzają Ci przyjaciele. 

BLIŹNIĘTA To będzie bardzo dynamiczny ty-
dzień. Wiele się wydarzy, będziesz miał dużo
zajęć. Zaistnieje konieczność podjęcia jakiś waż-
nych decyzji w sprawach zawodowych. Nie
oglądaj się za siebie, tylko idź naprzód. Sprawy
sercowe ułożą się po Twojej myśli. Będzie dużo
szczęśliwych chwil w Twoim związku.
RAK Brak zdecydowania wyraźnie nie służy
Twoim sprawom. Nie możesz tak długo się za-
stanawiać. Jeżeli sobie nie radzisz, porozmawiaj
z zaufaną osobą. Może razem rozwiążecie prob-
lem. Twoje kłopoty finansowe już wkrótce ode-
jdą w niepamięć. Na przyszłość postaraj się sy-
stematycznie regulować swoje zobowiązania.
LEW Zła passa Cię opuści. Załatwisz wiele spraw,
które od dawna bardzo Cię martwiły. Poprawi się
Twoja sytuacja finansowa, zażegnasz jakieś stare
konflikty. Otworzą się przed Tobą nowe perspekty-
wy. To wszystko sprawi, że odzyskasz dawną ener-
gię i postanowisz zmienić coś w swoim dotychcza-
sowym życiu. Wiele teraz zależy od Ciebie.
PANNA Zadbaj o poprawę swoich stosunków z
partnerem. Nie możesz ciągle stawiać mu no-
wych wymagań i obwiniać o wszystkie niepowo-
dzenia. To niedobrze wróży Waszemu związko-
wi. Postaraj się odpocząć, wszystkiemu winne
jest przemęczenie. Sytuacja finansowa ulegnie
nieznacznej poprawie. Zrealizujesz część swoich
planów związanych z wydatkami.
WAGA Będziesz z siebie bardzo zadowolony.
Udowodnisz komuś, że bardzo się mylił co do
Twojej osoby i pokażesz na co Cię stać. Nabie-
rzesz wiary we własne możliwości i z większą
odwagą zaczniesz działać. Uregulujesz swoje zo-
bowiązania finansowe i nareszcie będziesz mógł
pomyśleć o wymarzonych zakupach.
SKORPION Jesteś coraz bardziej zmęczony.
Wszystko Cię denerwuje i tylko patrzeć jak wy-
buchnie z tego jakaś awantura. Postaraj się złapać

oddech od codziennych obowiązków. Pomyśl o
odpoczynku. Zadbaj o jakieś miłe spotkanie w
gronie przyjaciół. Pomoże Ci to oderwać się od
wszystkiego. W najbliższych dniach otrzymasz
jakąś gotówkę.
STRZELEC Nie podejmuj teraz żadnych po-
chopnych decyzji. Szczególnie wstrzymaj się z
ryzykownymi posunięciami w sprawach finan-
sowych. To nie jest dobry czas, żeby stawiać
wszystko na jedną kartę. Musisz być bardziej
cierpliwy. W domu zapanuje bardzo miła i życz-
liwa atmosfera. Będziecie planowali jakąś po-
dróż, do której trzeba się wcześniej przygotować.
KOZIOROŻEC Ostatnio zaniedbujesz swoich
najbliższych. Prawie wcale nie masz dla nich
czasu. Najwyższy czas, żeby to zmienić. Ktoś
bardzo teraz potrzebuje Twego wsparcia. W pra-
cy wszystko będzie przebiegało zgodnie z pla-
nem, jaki sobie założyłeś. Już wkrótce przyjdzie
czas na pierwsze sukcesy.
WODNIK To będzie dobry tydzień. Będziesz
zadowolony, że wszystko ułoży się po Twojej
myśli. W pracy zapanuje życzliwa atmosfera, co
spowoduje, że szybko uporasz się z obowiązka-
mi. Wpadniesz na świetny pomysł, do którego
postarasz się przekonać najbliższych. Wysłuchaj,
co oni mają do powiedzenia w tej sprawie.
RYBY W najbliższych dniach będziesz musiał
zmienić swoje plany. Będziesz z tego powodu
rozczarowany, ale zmienisz zdanie, gdy przynie-
sie to same korzyści. Ktoś spod znaku Raka
czeka, że wreszcie się odezwiesz. Postaraj się nie
zaniedbywać starych znajomości. Wkrótce mogą
bardzo Ci się przydać. 

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
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