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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

WYSTAWA CZASOWA - Wieża Ratuszo-
wa - powstanie, katastrofa, odbudowa
19.02-24.04.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Wieża Ratuszowa
- powstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspo-
zycja poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy
budowlanej do której doszło 5 stycznia 1967
roku, w wyniku której świdnicki Rynek na
blisko 45 lat pozbawiony został swojego
symbolu.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
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

WERNISAŻ WYSTAWY 11. Leica Street
Photo
19.02.2022, godz. 17:00
Leica Street Photo po raz kolejny zaprosiło
fotografów i fotografki do udziału w jednym
z największych i najważniejszych konkur-
sów poświęconych street photo. Zwycięskie
prace można oglądać w Warszawie, Wied-
niu, a teraz - w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

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

XXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIA-
DA MŁODZIEŻY
25.02-27.02.2022, godz. 12:00
Świdnickie lodowisko stanie się areną zma-
gań zawodniczek i zawodników startują-
cych w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Sportach Zimowych. Dru-

Świdnica

ZAPISZ SIĘ NA "ŚWIDNICKI BIEG BEZ OPONKI"
Przed nami trzecia już edycja wirtualnego biegu pn. "Świdnicki Bieg Bez Oponki". W pierwszym

tygodniu marca, w czasie jednego treningu należy pokonać dystans 5 km. Sam decydujesz kiedy i
jaką wybierzesz aktywność, może to być bieg, bieg na bieżni, nordic walking lub spacer. Co
ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok do zgubienia zbędnych kilogramów i wejścia na ścieżkę
zdrowego stylu życia. Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością.

W biegu mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Zapisywać można się za pośrednic-
twem strony internetowej do 28 lutego lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 250 miejsc.
Organizator zastrzega sobie jednak możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu miejsc. Za udział
w wydarzeniu nie jest pobierana opłata. Uczestnicy biegu otrzymają opaski na głowę z logo
wydarzenia. Jej odbiór będzie możliwy od 9 marca w Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Rynek
39-40, w godzinach od 10.00 do 18.00 przez wszystkie dni tygodnia.

Warunkiem ukończenia biegu jest udokumentowanie aktywności  od 1 do 8 marca, w dowolnej
aplikacji i przesłanie danych przebytego dystansu w formie zdjęcia, trasy, mapy, itp. w komentarzu
wydarzenia na portalu społecznościowym https://www .facebook.com/events/1080707216114428
lub na adres mailowy:  a.todorowska@um.swidnica.pl

1 marca to Światowy Dzień Walki z Otyłością. Jest to czas, kiedy zagadnienie nadwagi i otyłości,
jako istotny i poważny problem XXI wieku, nabiera szczególnego znaczenia. Otyłość dotyczy coraz
większej liczby osób w różnym wieku i zyskuje miano "globalnego problemu". Dlatego nie siedź w
domu, postaw na zdrowie!

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1080707216114428
Link do rejestracji: https://tiny.pl/9ltl1. 

Świdnica

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W SPORTACH ZIMOWYCH 

Świdnickie lodowisko stanie się areną zmagań zawodniczek i zawodników startujących w
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych. Większość konkurencji
rozgrywana jest na Dolnym Śląsku, a w Świdnicy odbędą się trzy z nich: łyżwiarstwo szybkie - short
track.  łyżwiarstwo figurowe i curling. Wstęp na zawody jest wolny.

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych
sportowych imprez w roku. Gęste sito kwalifikacji sprawia, że do finałowych zawodów kwalifikują
się tylko najlepsi z najlepszych młodych sportowców kategorii juniorskich. O medale i punkty walczą
dla siebie, ale też dla województw, które reprezentują. Wydarzenie ma wyjątkową oprawę . Towa-
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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
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ga konkurencja to łyżwiarstwo figurowe.
Wstęp na zawody jest wolny.
Wstęp wolny; miejsce: Lodowisko, ul. Ślą-
ska 35; organizator: DFS, OSiR Świdnica

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 i 20.00
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.
Wstęp 100/90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

"BOŻY LEW" (monodram)
04.03.2022, godz. 18:00
"Boży Lew" to monodram opowiadający o
złożoności ludzkich losów i zmaganiu się z
tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.
Autorem tekstu sztuki jest Mariusz Anniuk,
natomiast muzykę, wraz ze specjalnie skom-
ponowaną dla potrzeb spektaklu szantą
stworzył Łukasz Cieloszyk. W główną rolę
wcielił się Michał Kosela.

www.expressem.eu

rzyszy mu olimpijski ceremoniał z zapaleniem znicza i specjalnym ślubowaniem zawodników,
trenerów i sędziów. 

Do Świdnicy przyjedzie w sumie około 300 uczestników reprezentujących dziesięć województw.
Pierwsi sportowcy zawitają już 17 lutego. Otwarte dla publiczności (wstęp wolny) zawody w short
tracku odbędą się 19 i 20 lutego, w łyżwiarstwie figurowym (25-27 lutego) i curlingu (2-4 marca).

Nasze miasto gości OOM w Sportach Zimowych już po raz piaty, ostatni raz w 2016 roku.
Powierzenie przez Dolnośląską Federację Sportu współorganizacji aż trzech zawodów jest dowodem
uznania i zaufania do władz miasta i gospodarza lodowiska - Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. 

Obok Świdnicy, miastami współgospodarzami XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
Sportach Zimowych są: Duszniki Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska-Poręba - Jakuszyce, Karpacz,
Zieleniec, Jelenia Góra, Wałbrzych, Tychy, Bytom, Zakopane i Tomaszów Mazowiecki.

PROGRAM ZAWODÓW
Łyżwiarstwo szybkie - tor krótki (short track)
Sobota, 19.02
9.30 Ceremonia otwarcia
10.00-16.00 - Eliminacje, finały
Niedziela, 20.02
9.00-13.30 - eliminacje, finały
14.00 - Ceremonia dekoracji i zakończenia
zawodów
Pełen  program: ht tp :/ /oomdolnys-
lask.pl/sports/lyzwiarstwo-szybkie/
Łyżwiarstwo figurowe
Piątek, 25.02
12.00 - Ceremonia otwarcia
12.45-17.00 - zawody (soliści, solistki, pary
taneczne)
Sobota, 26.02
10.00-17.15 - zawody (soliści, solistki, pary
taneczne)
Niedziela, 27.02
9.30-12.45 - zawody (soliści, solistki)
13.15 - Ceremonia dekoracji i zakończenia
zawodów
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Pełen program: http://oomdolnyslask.pl/sports/lyzwiarstwo-figurowe/
Curling
Środa, 2.03
8.00 - 1. kolejka spotkań dziewcząt
10.15 - Ceremonia otwarcia
11.15 - 1. kolejka spotkań chłopców
13.30 - 2. kolejka spotkań dziewcząt
16.45 - 2. kolejka spotkań chłopców
19.00 - 3. kolejka spotkań dziewcząt
Czwartek, 3.03
8.00 - 3. kolejka spotkań chłopców
11.15 - półfinały
14.45 - finały i mecze o 3. miejsce
16.45 - dekoracja drużyn
18.00 - 1. kolejka par mieszanych
Piątek, 4.03
8.30 - 2. kolejka par mieszanych
12.30 - 3. kolejka par mieszanych - finałowa
14.30 - dekoracja par mieszanych i zakończenie zawodów
Pełen program: 
http://oomdolnyslask.pl/sports/curling/

Świdnica

TRWA NABÓR DO RADY SPORTU W ŚWIDNICY
Upłynęła kolejna trzyletnia kadencja Rady Sportu w Świdnicy. W 2015 roku decyzją prezydent

miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej powołana została ona jako ciało opiniodawczo - doradcze w
sprawach z zakresu kultury fizycznej. Obecnie
trwa nabór nowych jej członków. Spośród or-
ganizacji sportowych działających na terenie
miasta każda może zgłosić jednego kandydata.
Ostatecznego wyboru dziewięcioosobowego
jej składu dokona prezydent miasta, po czym
rada ze swego grona wybierze przewodniczą-
cego. 

- Do współpracy zapraszamy osoby, które od
lat są związane ze świdnickim sportem i to z
różnych dyscyplin. Chcemy bazować na ich do-
świadczeniu i wiedzy przy planowaniu działań w
zakresie rozwoju sportu w mieście - dodaje Beata
Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Jest to zespół o charakterze opiniodawczym
i konsultacyjnym. Jego członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań rady należy w
szczególności opiniowanie strategii rozwoju Świdnicy w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta
w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących
rozwoju kultury fizycznej, tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i
wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. 

Z radą konsultowane będą plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w mieście.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 lutego br. Arkusz zgłoszeniowy dostępny jest na
stronie www.um.swidnica.pl oraz mailowo - j.brzostowski@um.swidnica.pl. 

Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

TRUSKAWKA #1: Bwhisky + Hard Ri-
der + Hortus [rock]
05.03.2022, godz. 19:00 - 22:00
Powrót rocka do Klubu Bolko! Podczas dłu-
giej przerwy, na lokalnej scenie pojawiło się
kilka zespołów, które chcemy Wam zapre-
zentować w ramach Świdnickiego Przeglą-
du Muzycznego: Bwhisky [Świdnica], Hard
Rider [Świebodzice/Wałbrzych], Hortus
[Świdnica/Boguszów]
Wstęp: 15 zł - 20 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; 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

DZIEŃ KOBIET: KONCERT ANDRZE-
JA RYBIŃSKIEGO
08.03.2022, godz. 18:00
godz. 18.00 - wykład lek. stom. ortodonty
Justyny Niciarz ok. godz. 18.30 - koncert
Andrzeja Rybińskiego
Wstęp 20 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 zabaw-
na.
Wstęp 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"COŚ NA ZĄB" (spektakl familijny)
12.03.2022, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na spektakl familij-
ny "Coś na ząb" wg "Karius og Baktus"
Thorbj?rna Egnera, przygotowany przez
Zdrojowy Teatr Animacji.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

miony  nowy  kierunek:  TECHNIK  WETERYNARII. 
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum 

Weterynaryjne,  jest  to  nowoúã  na  rynku  edukacyjnym w  naszym  regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy 

zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà 
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji.  Ponadto mogà zna-

leêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach prze-

twórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sani-
tarno-weterynaryjnym.

Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez 

siebie  kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym 

przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofer-

tà  szkoùy  na  stronie  www.toswidnica.pl  oraz  wziæcia  udziaùu  w rekrutacji.

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

ul. Traugutta 7,  58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157 
tel. 507 466 607

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl
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MDK Świdnica

I MIEJSCE DLA ZESPOŁU "TOTUS MUSICUS" 

To już drugi w ostatnich dniach sukces Zespołu Muzyki Dawnej "Totus Musicus". z pracowni
muzycznej "Polifonia" dz. II MDK. Tym razem zespół fletowy zespołu "Totus Musicus" w składzie:
Zuzanna Zielińska, Hanna Suszek i Zuzanna Gąszowska pod kierunkiem pani Agnieszka Banach
zdobył I miejsce na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy2022 i został zakwalifikowany
do koncertu laureatów. Koncert z powodu sytuacji epidemicznej miał jednak formułę on-line, choć
organizatorzy planowali inaczej. Oto link do koncertu, na którym usłyszeć można też nasz zespół -
link na youtube do koncertu laureatów: https://youtu.be/KndKOh6tZcU

Cały konkurs również miał formułę on-line i dlatego konkurencja była bardzo duża. Dziewczęta
startowały w kategorii zespołów instrumental-
nych, ale nie były jedynymi reprezentantami z
pracowni muzycznej "Polifonia". Wśród 458
prezentacji konkursowych tj. 1915 wykonaw-
ców biorących udział w XXVII Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd, występujących w 5 kategoriach
wiekowych i 8 artystycznych, oprócz naszego
laureata, pracownię "Polifonia" i cały MDK w
Świdnicy reprezentowali:

Duet gitarowo-keyboardowy Antonina i Ra-
dosław Teuerle z koła "Klawiatura"

Ze Studia Piosenki dla dzieci i Młodzieży
solistki: Marta Lurka i Liliana Chudzińska  oraz
Zespół "Wirusy" w składzie: Maja Huzarska,
Lilly Szymański i Daria Rudnicka

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 Asz-
kiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR Ś-ca

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:
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...

WARSZTATY URBAN SKETCHING
26.02.2022, godz. 11:00

ciąg dalszy na str. 8
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W konkursie wzięli też udział reprezentanci najmłodszej grupy czyli Zespół Piosenki i Ruchu
"Timki" w składzie: Sara Szubart, Emilla Jarema, Maja Olejnik, Oliwia Tracz, Julia Śliwoń, Ala
Walaś, Sandra Kurzawa, Łucja Gasek, Emilka Krawczyk i Laura Gniewek  

Ponadto zespół "Totus Musicus" wystąpił też w powiększonym składzie: Hanna, Suszek, Zuzanna
Gąszowska, Zofia Gołowkin, Zuzanna Zielińska razem z wokalistkami ze Studia Piosenki: Hanią Fabian,
Nadią Pieczonką, Marta Lurką i Klaudia Chudy - startując w kategorii zespołów  wokalno-instrumental-
nych. 

Każdemu z występujących należy się ogromne uznanie. Przygotowanie nagrania, nawet we
własnej pracowni, nie jest łatwe i wymaga wiele wysiłku! Bardzo dziękuję wszystkim za podjecie
wyzwania, a nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Banach/MDK

ciąg dalszy na str. 10

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
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

www.expressem.eu 8 www.expressem.eu





Muzeum Świdnica

WYSTAWA CZASOWA "WIEŻA RATUSZOWA -
POWSTANIE, HISTORIA, ODBUDOWA"

Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na nową wystawę czasową "Wieża Ratuszowa - powsta-
nie, katastrofa, odbudowa", którą będzie można zwiedzać od najbliższej soboty 19 lutego. Ekspozycja
poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy budowlanej do której doszło 5 stycznia 1967 roku, w wyniku
której świdnicki Rynek na blisko 45 lat pozbawiony został swojego symbolu. Przygotowana wystawa
ukazuje historię powstania wieży ratuszowej, jej późniejsze burzliwe losy, w tym katastrofę, następnie
plany i koncepcje odbudowy, a w końcu samą odbudowę. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także
ciekawe artefakty odnalezione podczas prac archeologicznych poprzedzających prace budowlane,
m.in.: denar Ludwika I Jagiellończyka z 1525 roku, cegłę z odciskiem łapy psa, fragmenty średnio-
wiecznych naczyń glinianych, czy puszkę z aktem erekcyjnym pod odbudowę wieży, która została
wmurowana w cokół wieży w maju 1994 roku, podczas Dni Świdnicy. Dopełnieniem ekspozycji są
materiały prasowe, stare widokówki i grafiki oraz oryginalne cegiełki, z których dochód miał być
przeznaczony na odbudowę wieży.

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum do 24 kwietnia 2022 r.
Zapraszamy!

MBP Świdnica

ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI
Od 14 lutego 2022 r. obowiązują nowe godziny pracy biblioteki.
Godziny pracy w głównej siedzibie biblioteki:
poniedziałek - piątek: 9.00-17.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: 9.00-14.00
Godziny pracy w filiach biblioteki:
poniedziałek - piątek: 10.00-16.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne
11.30-12.00 przerwa na dezynfekcję
W bibliotece nadal obowiązuje ścisły reżim sanitarny: zasłonięty nos i usta tylko i wyłącznie

maseczką, dezynfekcja rąk i ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w bibliotece.
Prosimy by przygotować się do wizyty:
- w Bibliotece może przebywać max. 15 osób (nie wliczając pracowników Biblioteki)
- w dziale/w filii mogą przebywać dwie osoby (nie wliczając bibliotekarzy) lub jedna rodzina

ciąg dalszy na str. 11
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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-
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- ogranicz wizyty w Bibliotece ze swoją pociechą do minimum
- zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać listę ksią-

żek/zbiorów do wypożyczenia, a na drugi dzień odebrać zamówienie)
- zwroty przyjmujemy bezpośrednio w działach, ale preferujemy zwrot przy użyciu trezora/wrzutni
- Wypożyczalnię Naukową i Czytelnię Czasopism uruchamiamy z możliwością korzystania ze

stanowisk komputerowych - maksymalnie 1h. Przywracamy możliwość korzystania z prasy na
miejscu, utrzymujemy możliwość wypożyczenia prasy na zewnątrz w ilościach i na czas - zgodnie
z regulaminem obowiązującym na czas epidemii

- uruchamiamy działający w bibliotece punkt ksero oraz wznawiamy możliwość wydruków i
skanów

OSiR Świdnica

KONIEC SEZONU NA LODOWISKU
Informujemy, że sezon 2021/22 na naszym lodowisku dobiegł końca. Ostatnie ślizgawki odbyły

się 13 lutego. Zapraszamy w październiku 2022.

Polonia Stal Świdnica

DWA SPARINGI W PRUDNIKU
Bardzo pracowity okres ma za sobą liczba, 17-osobowa grupa juniorów starszych IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera Jakub Rosiaka szlifowali formę podczas zimowego
obozu piłkarskiego w Prudniku, rozgrywając do tego dwa mecze kontrolne.  

- W czasie trwania 6-dniowego pobytu udało się rozegrać  dwa sparingi. Pierwszy z czwartoli-
gową seniorską drużyną Fortuny Głogówek był przegrany 2:3 (Maciej Król, Michał Staroń), ale
postawa chłopaków w tym spotkaniu mogła cieszyć. To był w naszym wykonaniu pokaz charakteru,
dobrej gry i przygotowania fizycznego. Drugi sparing zagraliśmy z juniorami starszymi z Gogolina,

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.

"BOŻY LEW" (monodram)
04.03.2022, godz. 18:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"Boży Lew" to monodram opowiadający o
złożoności ludzkich losów i zmaganiu się z
tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.
Autorem tekstu sztuki jest Mariusz Anniuk,
natomiast muzykę, wraz ze specjalnie skom-
ponowaną dla potrzeb spektaklu szantą
stworzył Łukasz Cieloszyk. W główną rolę
wcielił się znakomity aktor teatralny i filmo-
wy, członek zespołu Wałbrzyskiego Teatru
Dramatycznego im. Szaniawskiego - Michał
Kosela.
Tekst monodramu skupia się na zawiłych
relacjach przyjaźni, miłości, braterstwa,
śmierci i nadziei na to, że każdy z nas może
wydostać się z piekła wszystkich żywiołów
i dotrzeć do bezpiecznego portu.

TRUSKAWKA #1: Bwhisky + Hard Ri-
der + Hortus [rock]
05.03.2022, godz. 19:00 - 22:00
Wstęp: 15 zł - 20 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator:
ŚOK

Powrót rocka do Klubu Bolko! Podczas dłu-
giej przerwy, na lokalnej scenie pojawiło się
kilka zespołów, które chcemy Wam zapre-
zentować w ramach Świdnickiego Przeglą-
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którzy awansowali do ligi wojewódzkiej. Ten mecz był pod naszą kontrolą i ostatecznie wygraliśmy
4:2 (Wiktor Dyś - 2, Paweł Michta, Wojciech Telicki). Mimo trudnych warunków jakie panowały w
Czechach i ciężkich treningów, gra wyglądała nieźle. Cieszę się, że udało nam się pojechać, wykonać
sporo pracy, zintegrować się i poznać jeszcze lepiej. Jestem pewien, że ta ciężka praca zaowocuje w
rozwoju zawodników i dzięki temu będziemy wyglądać w rozgrywkach ligowych lepiej. Chłopcy
dostają coraz więcej szans w naszym zespole seniorów i liczę, że tak będzie dalej. Wielki szacunek
dla zawodników, bo w Prudniku na prawdę nie było lekko. Podczas pobytu udało nam się wykonać
ponadto testy szybkościowe i spróbować sił w Turbokozaku z firmą Fitlight Paweł Gzieło. W
Turbokozaku udało się wykręcić wyniki ekstraklasowe - opowiada trener juniorów starszych Igner-
Home Polonii-Stali Świdnica, Jakub Rosiak. 

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

SOLIDNE PRZETARCIE
Bardzo wartościowy sparing mają  za sobą piłkarze pierwszej drużyny IgnerHome Polonia-Stal

Świdnica.  Biało-zieloni zmierzyli się z mocnym beniaminkiem makroregionalnej III  ligi - Cariną

du Muzycznego: Bwhisky [Świdnica], Hard
Rider [Świebodzice/Wałbrzych], Hortus
[Świdnica/Boguszów]

BWHISKY
Robią autorskie, polskie i anglojęzyczne nu-
mery w rockowym klimacie. Pochodzą ze
Świdnicy, inspiruje ich Dirty Loops, Zenon
Martyniuk i Gosia Andrzejewicz a łączy pa-
sja. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjona-
lizm daje jakość, a jakość to jest luksus w
życiu. Skład: Bartosz Bednarz (bas), Piotr
Krakowski (gitara), Kacper Kwiatkowski
(perkusja), Szymon Wiraszka (wokal)

HARD RIDER
Muzyczna fuzja klasycznych brzmień hard
rocka i heavy metalu. Swoją przygodę z
koncertowaniem zaczęli pod koniec 2017
roku. Występowali m.in. w półfinale Muzy-
cznej Bitwy Radia Wrocław i na Festiwalu
Gostyńskie Rockowania gdzie zdobyli na-
grodę. Skład: Michał Kopecki (wokal), Ma-
teusz Skłodowski (gitara), Paweł Wolski
(bas), Filip Szczepański (gitara), Tony Slon-
kin (perkusja).

HORTUS
Hardrockowo - heavymetalowa mikstura,
przyprawiona czterema różnymi osobowo-

ciąg dalszy na str. 16
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Gubin. Dzisiejsze spotkanie odbyło się na terenie  sztucznego boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

Nasz dzisiejszy sparingpartner to  beniaminek III ligi z okręgu województwa lubuskiego. W
pewnym momencie  był absolutną rewelacją sezonu 2021/2022. Po dwunastej serii spotkań  pod-
opieczni dobrze znanego w Świdnicy Grzegorza Kopernickiego z  dorobkiem 20 punktów plasowali
się na znakomitej, szóstej pozycji w  tabeli. Końcówka rundy jesiennej była już niestety dla nich
słabsza.  Carina do swojego dorobku dołożyła punkt, plasując się finalnie na  półmetku rozgrywek
na bądź co bądź dobrym , jedenastym miejscu i co ważne  ze sporą przewagą nad strefą spadkową.
W swoim ostatnim meczu  kontrolnym gubinianie ulegli drużynie Zagłębia Lubin U-21 w wymiarze

1:2. Do Świdnicy przyjechali mocno zmotywo-
wani, celowali w sparingową  wygraną i to było
od pierwszych minut widać.

Początek powinien należeć do  gospodarzy.
Po lewej stronie pola karnego urwał się Szymon
Tragarz,  zwiódł obrońcę, lecz przegrał starcie z
bramkarzem Cariny. W miarę  upływu czas nasi-
lały się ataki zespołu gości, ale bardzo dobrze w
bramce  spisywał się Bartłomiej Kot i dzielnie
asystowała mu również linia  defensywna. W
okolicach 20. minuty pojedynku znów obrońcom
uciekł Szymon  Tragarz i tym razem pewnie
umieścił piłkę w sieci. Chwilę później  Tragarz
miał jeszcze jedną szansę , by wpisać się na listę
strzelców, ale  brakło precyzji. Goście nie rezyg-
nowali z ataków, grali bardzo twardo i  ambitnie,
a sam mecz prowadzony był w szybkim tempie.
Finalnie do końca  pierwszej części gry nic się
nie zmieniło i biało-zieloni schodzili na  zmianę
stron z jednobramkowym prowadzeniem 1:0.

Po przerwie przyjezdnym udało się w  końcu
dopiąć swego i doprowadzić do wyrównania. Ich
radość z gola nie  trwała jednak długo. Kilka
chwil później znakomitym uderzeniem z okolicy
narożnika pola karnego popisał się Wojciech
Szuba i to biało-zieloni  znów byli z przodu. Piłka
po drodze obiła jeszcze dalszy słupek bramki
Cariny i zatrzepotała w sieci. Ostatnie słowo tego
dnia należało jednak  do drużyny gości. Po zna-
komitym rozegraniu futbolówki i dograniu z
prawej flanki boiska, akcję z kilku metrów sfina-
lizował jeden z piłkarzy  Cariny, ustalając tym
samym rezultat na 2:2.

- Świetne doświadczenie dla naszego  ze-
społu, był to mecz rozegrany w szybkim tem-
pie. Jak na beniaminka III  ligi, gubinianie
prezentują się naprawdę solidnie. Z racji tego,
że  Carina mogła sobie pozwolić na grę dwoma
jedenastkami, musieliśmy sobie  radzić z 90-
minutowym wysokim pressingiem przeciwni-
ka. Wychodziło nam to  czasami dobrze, cza-
sami gorzej, więc wiemy nad czym musimy
pracować.  Poziom III-ligowy to inna szyb-
kość myślenia i działania. W tym kierunku
będziemy szli, aby stawać się coraz lepszą
drużyną, a mamy naprawdę  jeszcze sporo
niewykorzystanego potencjału - komentuje

ciąg dalszy na str. 19

ściami. Zespół założyli w 2019 roku człon-
kowie grupy Ocultix. Od tamtej pory oprócz
koncertowania, wzięli też udział w projekcie
"Setka w teatrze" organizowanym przez
ŚOK, z którego pochodzą 3 nagrania live
wideo. Aktualnie przygotowują 5-utworową
EPkę. Skład: Anna Mądrzak (wokal), Szy-
mon Beszterecha (gitara), Dawid Stachacz
(perkusja), Wojciech Kokoszka (bas).

"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-
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Grzegorz Borowy, trener IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
W kolejny weekend piłkarzy IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica czekają dwa sparingi. Nasi

zawodnicy w sobotę,  19 lutego rozegrają dwa wyjazdowe boje - z czeskim TJ Dvr Krlov nad Labem
i Bielawianką Bielawa.

Ignerhome Polonia-Stal Świdnica - Carina Gubin 
2:2 (1:0)

Skład: Kot, Kozachenko,  Kasprzak, Salamon, Paszkowski, Sowa, Szuba, Tragarz, Zygadło,
Myrta,  Stachurski, Trzyna, Kusio, Migas oraz zawodnik testowany.

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
05.02.2022r. godz. 1.21 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny idącego ulicą Łukową. Osoba ta co chwilę przewracała się
co stwarzało poważne zagrożenie dla jej zdrowia. Skierowani na miejsce strażnicy szybko
zlokalizowali mężczyznę, który na widok patrolu zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy. Po zbadaniu
przez lekarza został on umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu
następnym za swe zachowanie został ukarany mandatem karnym.

05.02.2021r. godz. 17.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który siedział na ławce w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. W
pewnym momencie osoba ta spadła z ławki na posadzkę. W związku z faktem, że mężczyzna nie
dawał żadnych oznak życia na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjo-
nariusze stwierdzili że osoba ta jest nieprzytomna, w związku w powyższym ułożyli mężczyznę
w pozycji bezpiecznej i wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany decyzją lekarza został
przewieziony do szpitala "Latawiec".

05.02.2021r. godz. 23.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące dwóch osób spożywających alkohol na skwerze w rejonie Placu Grunwaldzkiego.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Młoda kobieta wraz z równie młodym
mężczyzna spożywali wódkę wprost z butelki. Strażnicy przerwali tą degustację wypisując
obojgu mandaty karne.

06.02.2022r. godz. 11.52 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Kliczkowskiej
dotyczące nietrzeźwej kobiety leżącej na klatce schodowej w jego budynku. Skierowani na

ciąg dalszy na str. 22
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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 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!
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miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastano znaną z wcześniejszych interwe-
ncji bezdomną kobietę, której zaoferowano (po wytrzeźwieniu) pomoc w zakwaterowaniu w
schronisku dla bezdomnych. Osoba ta stanowczo odmówiła i opuściła klatkę schodową budynku.

06.02.2022r. godz. 13.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Siostrzanej
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na klatce schodowej w jego budynku. Skierowani
na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastano znanego z wcześniejszych
interwencji bezdomnego, któremu zaoferowano (po wytrzeźwieniu) pomoc w zakwaterowaniu
w schronisku dla bezdomnych. Osoba ta stanowczo odmówiła i opuściła klatkę schodową
budynku.

06.02.2022r. godz. 16.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, śpiącego na posadzce poczekalni dworca autobusowego Centrum Prze-
siadkowego Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Po
zbadaniu przez lekarza został on umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań.
Za swe zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

08.02.2022r. godz. 17.09
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownicy obsługi Centrum
Przesiadkowego Świdnica Miasto dotyczące spożywania alkoholu przez trzech mężczyzn na
poczekalni dworca PKP. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Jedna osoba
została ukarana mandatem karnym natomiast dwie pozostałe osoby za swoje zachowanie będą
odpowiadać przed sądem.

10.02.2022r. godz. 15.28 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące prawdopodobnie nietrzeźwej kobiety, która wsiadła do samochodu Nissan Micra na
ulicy Łukowej i po chwili odjechała. Sprawę natychmiast przekazano oficerowi dyżurnemu
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DZIEŃ KOBIET: KONCERT ANDRZE-
JA RYBIŃSKIEGO
08.03.2022, godz. 18:00
godz. 18.00 - wykład lek. stom. ortodonty
Justyny Niciarz ok. godz. 18.30 - koncert
Andrzeja Rybińskiego
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Andrze j  Rybiński  u rodził  si ę 30
października 1949 roku w Łodzi. Wybitny
polski piosenkarz i muzyk, a także aranżer i
kompozytor. Większość piosenek artysty
jest Jego własną kompozycją, a najbardziej
lubi je wykonywać na gitarze. Edukację mu-
zyczną pobrał w Średniej Szkole Muzycznej
w Łodzi. Rok 1970 zaowocował własną gru-
pą wokalną o nazwie Bumerang, która ucze-
stniczyła w tworzeniu śpiewogry "Na szkle





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



Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Pojazd podejrzanej kobiety był cały czas obserwowa-
ny przez operatora monitoringu, który przekazywał te informacje do patrolu Policji. Ostatecznie
pojazd został zatrzymany. Policjanci potwierdzili podejrzenia operatora monitoringu, kobieta,
kierowca samochodu była nietrzeźwa.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

SPORTOWE SUKCESY TEGOROCZNYCH
STYPENDYSTÓW

Klaudia Kutyba to jedna z 27 tegorocznych
uczniów wyróżnionych stypendium sportowym
w I semestrze roku szkolnego 2021/2022. Jest
uczennicą 8 klasy Szkoły Podstawowej w Luto-
mi Dolnej, a jej pasją od 4 lat jest trenowanie
zapasów w klubie "Iron Bulls" w Bielawie.

- Zdobyłam wiele medali na zawodach po-
wiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz
międzynarodowych, m.in. II miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Młodziczek i Młodzików w
Zapasach w Stylu Wolnym, II miejsce w VII
Międzynarodowym Memoriale im. Wołoszczy-
zna w Gogolinie oraz I miejsce w VIII Między-
narodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Kon-
stytucji 3 Maja - Pieszyce 2018 r.-mówi z dumą
Klaudia Kutyba.

Utalentowana uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutomi Dolnej uwielbia również pły-
wać i robi to od najmłodszych lat w klubie "Swim
Team Bielawa". Na swoim koncie ma III miejsce
w Andrzejkowych Zawodach Pływackich w

Dzierżoniowie, I miejsce w zawodach pływackich stylem dowolnym w 2017r. Jak sama podkreśla,
to co robi i co zdobywa daje jej ogromną satysfakcję oraz motywację do dalszych działań.

Gmina Świdnica

RZĄDOWE WSPARCIE NA ZAKUP 
KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW I TABLETÓW

336 820,00 zł. rządowego dofinansowania trafi do gminy Świdnica z przeznaczeniem na zakup
komputerów, laptopów i tabletów dla uczniów z gmin popegeerowskich.

Celem ogłoszonego w 2021 r. programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" jest pomoc w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie
nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu
będzie przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami
oraz niezbędnym oprogramowaniem , umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

W gminie Świdnica zostanie zakupionych 15 komputerów stacjonarnych, 78 laptopów oraz 3
tablety. Osoby, które wnioskowały o dostęp do internetu otrzymają takie wsparcie.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem pierwotnie zakładane stawki na komputer stacjo-
narny i laptop zostały zmniejszone z 3,5 tys. do 2,5 tys. zł, a w przypadku tabletów z 1,5 tys. zł. do
1,0 tys. zł.

W kolejnym etapie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni dostawcę
sprzętu komputerowego i usług internetowych.

ciąg dalszy na str. 26
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malowane" oraz uczestnictwem w zespole
DWA PLUS JEDEN, utworzonym wspólnie
Januszem Krukiem i Elżbietą Dmoch.
Jednak nie trwało to długo, bo już w kolej-
nym roku 1971 artysta założył wraz ze
swoim bratem Jerzym Rybińskim i Elizą
Grochowiecką zespół ANDRZEJ I ELI-
ZA. W zespole tym wytrwali jubileuszowe 10
lat, a od roku 1983 Andrzej Rybiński jest solistą
i tego roku na Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu zdobył główną nagrodę za
premierową piosenkę "Nie liczę godzin i lat".
Później powstały piosenki, jak: "Pocieszanka"
oraz "Za każdą cenę", które do dzisiaj cieszą
się ogromnym powodzeniem. Andrzej Rybiń-
ski koncertował w Polsce oraz za granicą, nie-
mal we wszystkich zakątkach świata. Skompo-
nował kilka piosenek dla dam polskiej sceny,
m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej
oraz Alicji Majewskiej. Popularność zdobyła
również piosenka ?Kiedy lato wraca? zaśpie-
wana w 2002 roku na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu, która zachwyciła
również słuchaczy stacji radiowej dla Polaków
w Chicago. w 2011 roku została wydana ko-
lejna płyta Artysty "całym sercem" zaś promu-
jący płytę singiel "Czasami" jest często granym
utworem w polskich stacjach muzycznych.

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 wokalistka Bryska
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Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczo-
nych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 - ReactEU.

Gmina Świdnica

W TEN PIĄTEK FINAŁ MUZYCZNYCH
WARSZTATÓW WOKALNYCH W ŚOK

Dwa lata temu na finał muzycznych warsztatów wokalnych wybrzmiał hymn "Dzielmy się
nadzieją", dedykowany akcji "Żonkilowe Pola Nadziei" i Hospicjum w Świdnicy. Od 10 lat honorowy
patronat nad wydarzeniem sprawuje wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

W najbliższy piątek, 18 lutego o g. 18.00 w sali teatralnej Świdnicki Ośrodek Kultury formacja
"ROZŚPIEWANE DZIECIAKI Z GMINY ŚWIDNICA" wraz ze swoimi muzycznymi mentorami
zaprezentuje rodzaj musicalu pt. "Dzielmy się nadzieją", opracowanego na podstawie piosenek z
kolejnych edycji płyt warsztatowych w latach 2006-2021 w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w
Lubachowie. Wstęp wolny.

Foto: Uczestnicy warsztatów wokalnych w Lubachowie w 2020 r.

Gmina Świdnica

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA I NAZWISKA
Najpopularniejsze nazwisko w Polsce nosi ponad 200 tys. Polek i Polaków. Ministerstwo

Cyfryzacji opublikowało zestawienie z 2021 roku. Co ciekawe, medalowe miejsce w Polsce ma
również pierwsze miejsce w gminie Świdnica. Ile osób nosi takie samo imię i nazwisko jak my? 

10 najpopularniejszych nazwisk w Polsce
Nowak - 202 132 osób (101 978 kobiet i 100 154 mężczyzn)
Kowalska/Kowalski - 136 545 - (68 813 k. i 67 732 m.)
Wiśniewska/Wiśniewski - 108 977 (55 063 k. i 53 914 m.)
Wójcik - 98 128 (49 567 k. i 48 561 m.)
Kowalczyk - 96 814 (49 003 k. i 47 811 m.)
Kamińska/Kamiński - 93 961 (47 478 k. i 46 483 m.)
Lewandowska/Lewandowski - 92 142 (46 971 k. i 45 171 m.)
Zielińska/Zieliński - 88 839 (44 305 k. i 44 534 m.)
Szymańska/Szymański - 87 507 (44 253 k. i 43 254 m.)
Woźniak - 87 173 (43 900 k. i 43 273 m.)
Jak wygląda ranking 5 najpopularniejszych nazwisk w gminie Świdnica?
Nowak - 65 osób (37 kobiet i 28 mężczyzn)
Kowalska/Kowalski - 64 - (32 k. i 32 m.)
Wiśniewska/Wiśniewski - 45 ( 32 k. i 22 m.)
Woźniak - 42 (23 k. i 19 m.)
Wójcik - 27 ( 19k. i 19 m.)
Piotr i Anna to najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 r. i w gminie Świdnica również. O tym imieniu

jest 694 313  mężczyzn i 1 053 032 kobiet. Dla porównania w gminie Świdnica jest 306 m. i 408 k.
Anna 1 053 0
32 / gmina 408
Katarzyna 606 814 / gmina 263
Maria 601 501 / gmina 242
Piotr 694 613 / gmina 306
Krzysztof 649962 / gmina 275
Andrzej 552 430 / gmina 216
Jakie imiona były najczęściej nadawane dziewczynkom i chłopcom urodzonym w 2021 r?
Niekwestionowaną księżniczką w jest Zuzanna, w Polsce to imię nadano 6562 dziewczynkom.

Następnie Zofia - 6325 i Hanna 6065. Natomiast w gminie Świdnica pierwsze miejsce wśród
nadawanych imion należało do Alicji, następnie Poli i Anieli. Wśród noworodków liderem w Polsce
jest Antoni - 7821, Jan 6975 i Aleksander 6919. Największą popularnością  w gminie Świdnica cieszył
się Antoni, drugim równie popularnym imieniem był Filip i następnie Jan.

Listę najpopularniejszych imion i nazwisk na podstawie danych z rejestru PESEL publikowanych
jest na portalu DANE.gov.pl.
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w ostatnich miesiącach może pochwalić się
większą ilością premier, niż niejeden artysta.
21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeże-
niami na temat rzeczywistości, nie szczędzi
gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w
dynamicznych utworach porusza tematy, ja-
kich na próżno szukać we współczesnym po-
pie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych,
że od jakiegoś czasu nucą je prawie wszyscy.
Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała
singlem "naiwna", przyzwyczaiła fanów do
regularnego wydawania nowej muzyki - czy
to jako oficjalne single, tzw. piosenki pomię-
dzy czy remixy. Wszystkie z nich w tempie
wręcz geometrycznym zdobywają coraz
większe grono fanów. Największym osiąg-
nieciem w radiach był remix jej piosenki
"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 "Atlan-
tydy", jaka zachwyciła fanów pod koniec sty-
cznia. 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 TIDAL
Rising ciężko pracująca nad kolejnymi muzy-
cznymi premierami, zaskakuje pomysłami i
robi wszystko, aby udowodnić, że pokładane
w niej nadzieje nie były na wyrost.
Więcej o Bryskiej usłyszycie w radiu i znaj-
dziecie na mediach społecznościowych Wa-
szych znajomych ?

**********************************
XV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-

SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
 "Wszyscy murem za polskim mundurem ..."

Świdnica 07.03.2022 r. 
Przegląd odbędzie się w Świdnicy 07 marca
2022 r. o godz. 10.00 w Sali Teatralnej
  Świdnickiego Ośrodka Kultury , Rynek 43.
- Zgłoszenia uczestników należy przesłać do
dnia  02.03.2022 r. na adres: 
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy,  58-
100 Świdnica,  ul. Nauczycielska 2,  tel.
(074) 851 33 30, lub na mail.: dzialim-
prez@mdk.swidnica.pl  
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BARAN Jesteś tak zabiegany, że nawet nie do-
strzegłeś, iż mamy już nowy rok! Ciągle coś
załatwiasz, gdzieś się spieszysz i na nic nie masz
czasu. Zakończ wreszcie dawne sprawy, poświęć
parę chwil na wypoczynek i życie towarzyskie.
Niech to będzie chociażby telefon do przyjacie-
la, którego ostatnio zaniedbujesz. 
BYK Otrzymasz bardzo ciekawą propozycję.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pie-
niędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorgani-
zować sobie czas. Nie powinienieś przepuścić
takiej okazji. Nie popadaj w przesadne sprze-
czki ze swoim partnerem, nie ma co się kłócić
o takie drobnostki. 

BLIŹNIĘTA Zostaniesz obarczony dodatko-
wymi obowiązkami. Będziesz z tego powodu
trochę zły, bo znowu wszystko spadnie na Twoją
głowę. Ze wszystkim jednak doskonale dasz
sobie radę. A na przyszłość, daj innym trochę
pola do popisu. Nie ma ludzi niezastąpionych.
RAK Planowany i długo oczekiwany przy-
pływ gotówki bardzo poprawi Ci humor. Co
prawda wiele pieniędzy wydasz na zapłacenie
rachunków, ale i tak coś zostanie. Przeprowa-
dzisz bardzo ważną rozmowę z domownika-
mi. Wysłuchaj tego, co mają Ci do powiedze-
nia. Nadszedł czas, aby podjąć jakąś ważną dla
Was decyzję.
LEW Będziesz starał się kogoś do czegoś
przekonać. Dobrze wiesz, że to Ty masz rację.
Przedstaw wszystkie możliwe argumenty, ale
nie bądź zbyt natarczywy. W przeciwnym ra-
zie ta osoba przyjmie postawę obronną. Sta-
ranniej planuj wydatki, bo może się okazać, że
zabraknie Ci pieniędzy. 
PANNA Spotkasz kogoś ze swojej przeszło-
ści, o kim dawno zapomniałeś. Będzie to
zwykłe spotkanie w szary dzień, ale zmusi Cię
do refleksji nad swoim życiem. Będziesz dużo
rozmyślał, podejmiesz jakieś decyzje. Później
wszystko wróci do normy i sprawy będą się
toczyły swoim rytmem. 
WAGA Za wiele uwagi poświęcasz drobno-
stkom, które w istocie nie mają większego zna-
czenia dla wszystkiego, na czym Ci zależy. Jeżeli
będziesz się rozdrabniał, umkną Ci naprawdę
ważne wydarzenia. Zabraknie również czasu na
wiele rzeczy. Twoje wynagrodzenie, za wykona-
ną pracę, pozytywnie Cię zaskoczy i ucieszy.
SKORPION Ktoś z Twojego otoczenia bę-
dzie chciał Cię zdominować. Nie powinieneś

ulegać jego wpływom. Tym bardziej, że Twoje
pomysły są naprawdę świetne, a wszystkie
posunięcia przyniosą wymierne efekty, z któ-
rych będziesz mógł być dumny. Wykorzystaj
cenną radę, którą otrzymasz od przyjaciela. 
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój we-
wnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz.
Ma dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i
szczęśliwie spędzisz nadchodzący weekend. 
KOZIOROŻEC Jesteś zaniepokojony, że nie
nadchodzi długo oczekiwana przesyłka. Cier-
pliwości! Skontaktuj się ze swoim przyjacie-
lem, potrzebuje teraz Twojej pomocy. Jego
problem jest naprawdę niewielki i razem dacie
mu z pewnością radę. Sytuacja finansowa bez
zmian.
WODNIK Ten tydzień będzie bardzo spokoj-
ny. Będziesz miał trochę więcej czasu, który
poświęcisz na rozwijanie swoich pasji i zain-
teresowań. Postaraj się trochę odpocząć, bo
zbliża się okres wytężonej pracy. Ktoś szykuje
dla Ciebie wielkie wyzwanie, któremu zapra-
gniesz sprostać.
RYBY Za bardzo wszystko i wszystkich
krytykujesz. Wynikają z tego same niemiłe
sytuacje. Więcej tolerancji! Czasami warto
wysłuchać racji innych osób. Pomimo wszy-
stko, będziesz miał bardzo dobry tydzień w
interesach. Pewne posunięcia przyniosą du-
ży zysk. 

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

trum, cena 225.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

Centrum 350.000 zł 

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

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

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

okolice Saperów, 311.000 zł

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

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

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

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

Młodych 420.000 zł

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

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

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

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

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

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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

Centrum 375.000 zł

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

101.550 zł

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

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

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

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

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

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

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

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kw.

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

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

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

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

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

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

okolice ul. Saperów 1.700 zł

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

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

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

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

kamienicy, Centrum 419.000 zł

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

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

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

zł netto

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

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

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

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

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

Centrum 1.000 zł

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

389.000 zł

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

zł netto

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

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

430.000 zł

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

Świdnicy 890.000 zł

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

dzielnicy, 1.250.000 zł

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

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

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

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