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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
do 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

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-
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?

Świdnica

ŚWIDNICA SOLIDARNA Z UKRAINĄ
24 lutego Rosja napadła na Ukrainę. To nowa i kryzysowa sytuacja, która jest bezprecedensowa.

Rosja zaatakowała bezpośredniego sąsiada naszego kraju. 
Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska spotkała się z przedstawicielami instytucji miejskich, służb

mundurowych, dyrektorami niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, radnymi. Przedmiotem spot-
kania było przygotowanie się do sytuacji kryzysowej i zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w
takim zakresie, w jakim może być ona oczekiwana. 

- Skończył się czas apeli i czas deklaracji oraz słów wsparcia. Świdnica deklaruje realną pomoc
dla naszego wschodniego sąsiada. Podstawową rzeczą jest przygotowanie miejsc dla osób, które
uciekną z Ukrainy, dla członków rodzin pracowników z Ukrainy, którzy w tej chwili przebywają na
terenie Świdnicy i w okolicach - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.  

Służby zarządzania kryzysowego i prezydent miasta czekają na wytyczne Wojewody Dolnoślą-
skiego, który z kolei działać będzie w oparciu o decyzje władz centralnych. 

Prezydent jest w stałym kontakcie z wojewodą Jarosławem Obremskim. W momencie podjęcia
jakichkolwiek decyzji m.in. dotyczących działań służb samorządowych, niezwłocznie zostaną one
podjęte. 

Miasto wspólnie z powiatem przygotują miejsca dla ewentualnego pobytu obywateli Ukrainy,
którzy mogą pojawić się w Świdnicy np. w ramach łączenia rodzin z tymi osobami, które w tej chwili
przebywają tu na wizach czasowych i pracują w świdnickich i okolicznych firmach. 

- Jesteśmy również w kontakcie z największym pośrednikiem, który sprowadza pracowników z
Ukrainy do naszego regionu, czyli firmą Smart Work. Na bieżąco kontaktujemy się drogą mailową
z naszymi miastami partnerskimi na Ukrainie, czyli z Iwano-Frankowskiem i Niżynem. Wspólnie z
Zieloną Górą i Opolem - miastami partnerskimi Ivano-Frankowska, koordynujemy zakres pomocy,
o którą poprosił m.in. mer Ruslan Martsinkiv - dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.  

Planujemy uruchomienie specjalnych numerów telefonów umożliwiających całodobowy kontakt
obywateli Ukrainy z przedstawicielami służb miejskich mówiących w języku ukraińskim lub rosyj-
skim. Pojawią się one m.in. na ulotkach, które dystrybuowane będą w miejskich instytucjach i przez
służby mundurowe. Pod tymi numerami będzie można uzyskać informacje o możliwych formach
pomocy. 

Miasto będzie także starało się nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi, które w swoim
zakresie mają wsparcie osób narodowości ukraińskiej. Działaniami pomocowymi, w tym informa-
cyjnymi, objęte też zostaną dzieci  i młodzież narodowości ukraińskiej uczęszczające do świdnickich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zakres i forma pomocy uzależnione będą od rozwoju sytuacji, jaka zapanuje na Ukrainie i być
może do tego katalogu pomocy dołączone zostaną kolejne formy.

Świdnica

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W piątek, 25 lutego o godz. 10.00 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Radni w trybie zdalnym rozpatrywać będą 4 projekty uchwał.

Powiat

SESJA RADY POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania, w formacie on-line, najbliższej Sesji

Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 28 lutego, o godzinie 15.00.

Powiat

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Koniec semestru zimowego w szkołach powiatowych to doskonała okazja do nagrodzenia

uczniów, którzy na zakończenie semestru uzyskali najlepszą średnią. W roku budżetowym 2022
Powiat Świdnicki przeznaczył na stypendia dla najzdolniejszych uczniów kwotę 120 tys. zł.

Są to kolejne środki dla najzdolniejszych uczniów naszych szkół. Kolejna zachęta finansowa,
poza Nagrodami Starosty Świdnickiego dla najlepszych maturzystów i olimpijczyków, które wrę-
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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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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.
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

www.expressem.eu

czane są każdego roku, we wrześniu. - informuje Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa
Powiatowego w Świdnicy.

Kryterium, którym kierowali się dyrektorzy placówek, była osiągnięta średnia na semestr. Dla
poszczególnych rodzajów szkół wygląda to następująco:
◆ liceum ogólnokształcące - średnia co najmniej 4,75
◆ technikum - co najmniej 4,51
◆ liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi - co najmniej 4,26
◆ liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi - co najmniej 4,26
◆ branżowa szkoła I stopnia - co najmniej 4,26
◆ szkoła podstawowa - co najmniej 4,26.

Jednak dyrektorzy poszczególnych placówek mogli podnieść ten próg według własnego uznania.
Kolejnym kryterium przyznawania stypendiów było to, że nie może być ono mniejsze, niż 100 zł. i
nie większe niż 248 zł.

To ilu uczniom z danej placówki przyznane zostanie stypendium leży w gestii dyrektorów każdej
ze szkół. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów nagrodzonych poznamy pod koniec lutego.

Świdnica

OD PIĄTKU ZMAGANIA ŁYŻWIARZY FIGUROWYCH
Po short-tracku czas na drugą odbywającą się w Świdnicy konkurencję XXVIII Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży. Od piątku do niedzieli (25-27.02) na tafli lodowiska odbędą się zawody w
łyżwiarstwie figurowym. Wstęp na zawody jest wolny.

Na zwody łyżwiarskie przyjedzie ponad 70 zawodników i zawodniczek z ośmiu województw
(mazowieckie, łódzkie, śląskie, małopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazur-
skie, opolskie). Czy będą wśród nich przyszli olimpijczycy na "dużych" olimpiadach? Pewnie tak.
W przeszłości szlify na świdnickim lodowisku zbierała między innymi Anna Rechnio, reprezentantka
Polski na IO w 1994 i 1998 roku.

Przyjazd do Świdnicy awizowało wiele znakomitości ze światka łyżwiarstwa figurowego, między
innymi trzykrotny olimpijczyk, a aktualnie trener klubu z Torunia - Mariusz Siudek, czy znana z
transmisji telewizyjnych ekspertka i sędzina Halina Gordon-Półtorak.

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

ciąg dalszy na str. 4
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Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.03.2022, godz. 8:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Miejsce: świdnicki Rynek; organizator:
ŚOK

"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"
Thorbjerna Egnera, przygotowany przez
Zdrojowy Teatr Animacji.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PI-
CASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNA-
NA"
18.03.2022, godz. 18:00
Grafika stanowi jedną z dyscyplin, którymi
zajmował się Picasso. Uprawiał wiele jej
odmian m.in. akwatintę, drzeworyt, linoryt,
staloryt, mezzotintę, preferując jednak lito-
grafię i akwafortę. Teraz ich wyjątkowy wy-
bór będzie można zobaczyć w Galerii Foto-
grafii.
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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 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
Pełen program: http://oomdolnyslask.pl/sports/lyzwiarstwo-figurowe/

***

Medale w short-tracku rozdane
Za nami pierwsze z trzech rozgrywanych na naszym lodowisku zawodów XXVIII Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2022. Od 17 do 20 lutego rywalizo-
wano w łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze (short tracku).

Na starcie stanęło 64 zawodników i zawodniczek reprezentujących siedem województw i
dziewięć klubów. Rywalizowano w kategorii juniorów i juniorów młodszych na dystansach 500, 777,
1000 i 1500 metrów oraz sztafetach i mikstach na dystansach 2000 m. W rywalizacji województw
najlepsze okazało się podlaskie przed opolskim i warmińsko-mazurskim. Wśród klubów równych
sobie nie miała Juvenia Białystok. Druga lokata przypadła AZS Opole, a trzecia Orłowi Elbląg.
Najlepszymi zawodnikami zawodów zostali: Magdalena Zych (AZS Opole) oraz Jędrzej Borowiecki
(Orzeł Elbląg).

Szczegółowe wyniki znaleźć można na www.oomdolnyslask.pl

MBP Świdnica

TERMINALE PŁATNICZE W BIBLIOTECE
Od 21 lutego 2022 r. w budynku głównym oraz we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki

Publicznej funkcjonują terminale płatnicze. Dzięki temu Czytelnicy mogą płacić bezgotówkowo w
Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism za korzystanie z usług dostępnych w bibliotece, takich
jak ksero czy wydruki komputerowe. W ten sam sposób można uiszczać opłaty za nieterminowy
zwrot wszystkich wypożyczonych zbiorów ze wszystkich działów w Wypożyczalni Multimediów.
Jest to wygodna forma płatności, powszechnie stosowana w wielu miejscach.

Biblioteka oferuje tę usługę w odpowiedzi na liczne prośby Czytelników.
Liczymy na to, że terminale zostaną pozytywnie odebrane przez wszystkich Czytelników.

MDK Świdnica

"ZIMOWE IMPRESJE" - WYNIKI KONKURSU !
Ferie zimowe minęły bardzo szybko, ale pozostały nam po nich piękne "zimowe impresje"na-

malowane przez dzieci i młodzież w wolnym od szkoły czasie.
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Na konkurs, ogłoszony przez MDK, wpłynęło 77 prac. Komisja w składzie p. Wanda Szwegler
( wieloletni nauczyciel plastyki w MDK, przyjaciel MDK) i p. Dorota Hurlak ( nauczyciel plastyki
w SP w Marcinowicach, przyjaciel MDK) postanowiła przyznać 28 równorzędnych nagród. Gratu-
lujemy wszystkim laureatom konkursu, dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do podziwiania
dzieł malarskich, w których młodzi plastycy utrwalili swoje wrażenia inspirowane zimą.

Laureaci: Jakub  Skrzypacz, Ada  Przybył,Wiktoria  Gołuch, Oliwia  Maj, Martyna  Trelewska,
Klara  Leśniara, Julia  Radaszewska, Maja  Laskowksa, Varvara  Mikhnevych, Szymon  Antonowicz,
Maja  Barszczewska, Emilka Dobosz, Paweł  Wilczyński, Kaidi, Mikaela  Ivasiutyn, Zuzia  Rajko-
wska, Agata  Zaręba, Agatka  Karaś, Zuzanna  Guzik, Jagna  Habzda, Amelia  Janczarska , Dorota
Krawczyńska, Natalia  Strzelczyk, Emilia  Szczygieł, Kaja  Kryjom, Wiktoria  Dubicka, Julia  Sroka,
Magdalena Morawska.

Koordynator konkursu Joanna Waksmundzka.
Grafika: Ada Przybył, Agata Karaś, Agata Zaręba, Amelia Janczarska

MBP Świdnica

RĘKOPIS DLA BOLKA
Drogi Czytelniku! W Roku Bolka II Małego dołącz do akcji "Rękopis dla Bolka"!
Idea jest bardzo prosta, stwórzmy unikatowy "egzemplarz" Rapsodii Świdnickiej autorstwa

Władysława Jana Grabskiego - w formie rękopisu. Na oznakowanej karcie papieru przepisz ręcznie

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

Recenzje Muzyczne: NOCNY KOCHA-
NEK [heavy metal]
18 marca 2022 godz.19:00 - 22:00
Wstęp: 69 zł  79 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; orga-
nizator: 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 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:
26.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS
Starowice Dolne (dom)  
5.03 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chro-
bry II Głogów (dom)  

ciąg dalszy na str. 8
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wskazany przez bibliotekarkę lub bibliotekarza fragment książki. Następnie wszystkie karty zostaną
zebrane przez bibliotekę, oprawione, opisane jako unikatowy rękopis i podpisane przez wszystkich
biorących udział w akcji. Efekt końcowy pracy zostanie wyeksponowany w bibliotece.

Do akcji zaproszeni zostaną uczniowie szkół, osoby związane ze Świdnicą, oraz ze świdnicką
kulturą.

To niepowtarzalna okazja, żebyśmy wspólnie stworzyli coś unikatowego!
Przyjdź do biblioteki i zapytaj o akcję.
Zainteresowanych akcją nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 74 640 09 42
Startujemy 28.02.2022 r.!
Zasady:

◆ Przepisywanie Rapsodii rozpoczynamy od pierwszego nowego (całego) zdania na stronie.
◆ Jeśli ostatnie zdanie na stronie jest niezakończone przepisz je, aż do kropki, nawet jeśli zakoń-

czenie jest na drugiej stronie.
◆ Podczas przepisywania Rapsodii zachowaj wyznaczone marginesy.
◆ Przepisuj Rapsodię używaj trwałego atramentu (nie używaj ołówków, flamastrów i zmazywal-

nych długopisów).
◆ Podczas przepisywania Rapsodii nie dopisuj innych treści niż w oryginalnym tekście.
◆ Podczas przepisywania zachowuj akapity (1,5cm). Dodatkowo każdy akapit rozpoczynaj w nowej

linijce.
◆ Podczas przepisywania konieczne jest, aby zmieścić się na oznakowanej liniaturą kartce - ważne,

by strona oryginału zmieściła się na stronie rękopisu (może pozostać kilka "wolnych" linijek).
◆ Numer i nazwa rozdziału, będzie przepisana przez bibliotekarzy na oddzielnej kartce.
◆ Na stronie z nowym rozdziałem przepisuj tylko tekst powieści (bez nazwy i numeru rozdziału).
◆ Nie podpisuj się na przepisanej stronie. Wszyscy autorzy zostaną wymienieni na ostatniej stronie

przez bibliotekarzy (podpis zbiorczy).
◆ Zapisz numer strony, którą przepisujesz - ołówkiem na odwrocie (awers).

MDK Świdnica

KONCERT WALENTYNKOWY
14  lutego w pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury odbył się tradycyjny koncert

walentynkowy.  Udział wzięli uczestnicy koła gitarowego: Eliza Górka, Milena Pietrzyk, Weronika
Waśniowska, Piotrek Fischer, Wojtek Majewski, Bastian Wiciński oraz uczestnicy Studia Piosenki i
Studia Piosenki Juniors: Malwinka Mitura, Julka Janowska, Ania Chudziak, Aleksandra Herbut,
Marta Moląg, Kinga Kryś, Aleksandra Rybka, Dorota Polak, Martyna Korkiewicz i Katarzyna Inglot.

Występ rozpoczęli gitarzyści wykonując instrumentalną wersję tematu z filmu "Love Story",
Grupa Juniors zaprezentowała się w dwóch piosenkach: "Chodź, pomaluj mój świat" i "Pytasz mnie".
Soliści zaprezentowali: Katarzyna Inglot -Płoną góry, płoną lasy, Marta Moląg-Jesteś lekiem na całe
zło, Aleksandra Rybka-Czas nie będzie na nas czekał, Martyna Korkiewicz-Księżniczka i Shallow,
Aleksandra Herbut-Kochana.  Na koniec wszyscy zaśpiewali znany przebój Zespołu Skaldowie:
Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

Wykonawcom na gitarze i  przy fortepianie towarzyszył Mirosław Jabłoński, który przygotował
wykonawców do występu. Koncert poprowadziły: Martyna Korkiewicz i  Marta Moląg.  

Zdjęcia  Grzegorz Godula/MDK

Polonia Stal Świdnica

GRONO SPONSORÓW SIĘ POWIĘKSZA
Klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica ma wielką przyjemność przedstawić kolejnego

partnera, który dołącza do grona biało-zielonych sponsorów jeszcze przed startem rundy wio-
sennej sezonu 2021/2022. 22 lutego br. siedzibie klubu przy ulicy Śląskiej oficjalnie podpisano
umowę o współpracy. 

ciąg dalszy na str. 10

12.03 (sobota): 
Start rundy wiosennej!

**********************************
Wybrane...

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

BWHISKY
Robią autorskie, polskie i anglojęzyczne nu-
mery w rockowym klimacie. Pochodzą ze
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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



Trzeba przyznać, że nowy partner - firma ANTON tematycznie wpisuje się idealnie, w to czym
zajmujemy się na co dzień. Działająca w Dzierżoniowie firma już od prawie 25 lat działa na rynku
wyposażenia sportowego w Polsce. ANTON produkuje wysokiej jakości sprzęt sportowy, co potwier-
dzają odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. Firma oferuje sprzęt
piłkarski w postaci bramek (pierwsze już wkrótce znajdą się na naszym stanie), ale i sprzęt do
koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego, czy badmintona. W ofercie znajdują się także
piłkochwyty, trybuny sportowe, ogrodzenia i boksy dla rezerwowych.  

Witamy serdecznie w gronie partnerów - dziękujemy za zaufanie!
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

PEWNY TRIUMF NA TERENIE NASZYCH
POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW

To był bardzo pracowity dzień  dla piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Dziś w godzinach
popołudniowych biało-zieloni rozegrali aż dwie gry kontrolne, mierząc  się w czeskim Vrchlabi z

ciąg dalszy na str. 11

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-
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-
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ekipą TJ Dvur Kralove nad Labem, a także w  Bielawie z tamtejszą Bielawianką. Sparingi wyszły na
remis, zarówno  jeśli chodzi o wygrane, jak i o bilans goli

Mecz rozgrywany na terenie naszych  południowych sąsiadów rozpoczął się od bardzo mocnego
uderzenia  świdniczan. Już w 44. sekundzie wykorzystaliśmy błąd zbyt wysoko  ustawionej defen-
sywy rywali. Szymon Tragarz zdołał się rozpędzić i pewnie  umieścił piłkę w sieci. Chwilę później
ten sam zawodnik mógł podwyższyć  na 2:0, ale brakło precyzji. Po kwadransie gra nieco się
wyrównała,  przeciwnicy odpowiedzieli golem i nie rezygnowali z dalszych ataków.  Dość ostro
grający Czesi nie przebierali w środkach, często nie  odstawiali nogi, ale pod koniec inauguracyjnej
odsłony skarciliśmy ich  jeszcze dwukrotnie. Najpierw piłkę do sieci wpakował Damian Kasprzak,
a  dosłownie kilkadziesiąt sekund później zawodnik testowany. Po zmianie  stron utrzymywaliśmy
wysokie tempo spotkania i zanotowaliśmy kolejne  trafienia. Najpierw świetnie w okolicy linii pola
karnego odnalazł się  Paweł Michta, który uzyskał asystę przy golu Grzegorza Zygadło, a  następnie
obaj panowie zamienili się rolami. W roli podającego wystąpił  Zygadło, a z gola mógł cieszyć się
Michta. W 64. minucie było już 6:1  dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica po golu zdobytym głową
przez  Wojciecha Sowę. Rezultat spotkania na 6:2 dla świdnickiej ekipy ustalił  jednak czeski
czwartoligowiec, który do sieci trafił jako ostatni.

TJ Dvur Kralove nad Labem - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:6 (1:3)

Skład: Kot, Kozachenko, Salamon, Kasprzak, Migas, Sowa, Stachurski, Szuba, Tragarz, Zygadło,
Myrta, Kusio, Michta, zawodnik testowany

Bardzo cenne doświadczenie zebrała grupa  juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świd-
nica trenera Jakub  Rosiaka, która wspomagana kilkoma zawodnikami z pierwszej drużyny  biało-
zielonego klubu rywalizowała na wyjeździe z czwartoligową  seniorską ekipą Bielawianki Bielawa.
Nasi piłkarze walczyli dzielnie,  ale górę, szczególnie w drugiej części gry wzięło boiskowe
doświadczenie. Gospodarze finalnie wygrali to spotkanie 4:0.

Bielawianka Bielawa - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
4:0 (1:0)

Skład: Szczepaniuk,  Dubojski, F. Tragarz, Białas, Markowski, Trzyna, Metelica, Gliwa, Pasek,
Król, Dyś, Przyborowski, Czyż, Kasprzycki, Ratajczak, Bujak, Jajko.

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

X EDYCJA BIEGU TROPEM WILCZYM 
W związku z obchodzonym w dniu 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych, Świdnickie Stowarzy-

szenie Patriotyczne zaprasza na X edycję Biegu "Tropem Wilczym".
Bieg odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy przy ul. Śląskiej, (zmiana

w stosunku do lat poprzednich)  na dystansie 1963m. Zapisy w dniu biegu od g.10.00 do godz. 11.30
(hol lodowiska).

Pierwszych 270 zapisanych osób otrzyma pamiątkowe medale, koszulki oraz pakiety. Będzie
również dostępne pakiety i medale z lat ubiegłych. Jednak ich ilość będzie ograniczona.

Dla wszystkich będzie serwowana ciepła przekąska oraz kawa, herbata i słodycze, które przygo-
tuje Związek Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów ze Świdnicy oraz powiat świdnicki.
Oprawę muzyczną zapewni Młodzieżowy Dom Kultury im. Kozara Słobódzkiego ze Świdnicy.

W trakcie obchodów na OSiR będą wystawione księgi podziękowań dla służb mundurowych w
których będzie można dokonać wpisu w ramach akcji Murem za Polskim Mundurem".

SCENARIUSZ IMPREZY
1. CEL: Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko spełnić oczekiwania sportowe biegaczy, ale przede
wszystkim przekazać treść historyczną oraz popularyzować wiedzę na temat Żołnierzy Wyklę-
tych
2. ORGANIZATOR: FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA, ŚWIDNICKIE STOWA-
RZYSZENIE PATRIOTYCZNE
3. PARTNERZY: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy,
Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda
Hufca ZHP Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica, związki kombatanckie i żołnierskie, firma UNI-
TRON. Koordynatorem projektu jest Tadeusz Grabowski (tel.: 601 996 788)

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-
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!

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
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
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4. PATRONAT HONOROWY: JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk
5. TERMIN I MIEJSCE - 6.03.2022 r, godz. 12.00, stadion ŚOSIR, ul. Śląska 35
6. DYSTANS: 1.963 metry
7. ZGŁOSZENIA (ZAPISY) - w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30 (Hol Lodowiska) Dla
pierwszych 270 uczestników przy zapisach pakiet startowy: koszulka, medal
8. UCZESTNICTWO - Prawo startu mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie lub
po podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność
PROGRAM MINUTOWY
6.03.2022 r. (niedziela)
10.00 - 11.30 - zapisy do biegu (hol lodowiska, ul Śląska)
11.00 - 11.50 - występy artystyczne młodzieży z MDK
12.00 - odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start biegu - ciepły posiłek i herbata dla uczestników
ok. 13.00 - zakończenie imprezy

(plakat i mapa biegu strona 12 i 13)

Świdnica

EKOLOGICZNA I NOWOCZESNA 
PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

W ramach programu InPost Green City po 16 największych polskich miastach InPost- lider wśród
platform dostaw dla e-commerce w Europie,nawiązuje współpracę z miastami średniej wielkości.
Kolejnym partnerem została Świdnica. Przez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług ekolo-
gicznej sieci Paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu,
program wspiera rozwój miast zgodnie z ideą "Smart City".

Program InPost Green City jest częścią długofalowej strategii firmy InPost, która obejmuje liczne
inicjatywy proekologiczne m .in. stopniową wymianę w miastach partnerskich floty dostawczej na
samochody elektryczne (do końca 2024 roku połowa floty będzie elektryczna). W program wpisane
są również przedsięwzięcia tj. zainstalowanie czujników powietrza, nasadzenie roślinności oczysz-
czającej powietrze (na dachach Paczkomatów będzie rósł rozchodnik), a także wykorzystanie
innowacyjnej kostki antysmogowej do brukowania podłoża przy nowo instalowanych Paczkomatach.

Jesteśmy dumni, że Świdnica dołączyła do Programu InPost Green City. Wiemy, że razem
możemy skuteczniej dbać o środowisko. Wizję naszej współpracy opieramy na poprawie jakości
życia, a także dostarczaniu najwyższej jakości usług lokalnej społeczności. W tym obszarze istotne
jest dla nas partnerstwo z samorządami - mówi Wojciech Kądziołka, Rzecznik prasowy InPost.

To budujące, że świat biznesu aktywnie włącza się w działania proekologiczne, czego firma InPost
jest doskonałym przykładem. To nie tylko konkretne działania, ale wspólne starania o zmianę

swoim bratem Jerzym Rybińskim i Elizą
Grochowiecką zespół ANDRZEJ I ELIZA.
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: "Pocie-
szanka" oraz "Za każdą cenę", które do dzi-
siaj cieszą się ogromnym powodzeniem. An-
drzej Rybiński koncertował w Polsce oraz za
granicą, niemal we wszystkich zakątkach
świata. Skomponował kilka piosenek dla
dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert,
Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Maje-
wskiej. Popularność zdobyła również pio-
senka ?Kiedy lato wraca? zaśpiewana 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 kolej-
na 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

ciąg dalszy na str. 16
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mentalności naszych mieszkańców i rozbudzanie w nich poczucia odpowiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego - dodaje Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Oprócz Świdnicy programie InPost Green City są już Kraków, Łódź, Częstochowa, Kielce,
Wałbrzych, Zielona Góra, Sopot, Rybnik, Rzeszów, Białystok, Bobrowniki, Chełm, Rzeszów,
Gorzów Wielkopolski, Bytom oraz Wrocław. W ramach partnerstwa ze średnimi miastami, w program
włączyły się m.in. Starachowice, Suwałki, Konin, Pabianice, Nowy Sącz, Piła oraz Tarnobrzeg.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
12.02.2022r. godz. 16.43 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety siedzącej na ławce
przy ulicy Karola Marcinkowskiego. Według zgłaszającego osoba ta dziwnie się zachowywała.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam kobietę, która znajdowała się w stanie upojenia
alkoholowego. W związku z faktem, że nie było z nią żadnego kontaktu wezwano pogotowie
ratunkowe. Po kilkudziesięciu minutach odwołano pogotowie, gdyż z kobietą udało się nawiązać
kontakt. Tu pojawił się kolejny problem, gdyż zaczęła się ona zachowywać wulgarnie i agresyw-
nie. W związku z zaistniałą sytuacją noc spędziła w Policyjnej Izbie Zatrzymań a za swoje
zachowanie w dniu następnym została ukarana mandatem karnym.

15.02.2022r. godz. 12.45 
Patrol straży miejskiej przejeżdżając przez Plac Świętej Małgorzaty zauważył mężczyznę, który
nie zwracając uwagi na przechodniów, w tym również dzieci, załatwiał swoje potrzeby fizjologi-
czne. Okazało się, że sprawcą tego czynu był 65 letni mieszkaniec Witoszowa. Za swój czyn
został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł.

16.02.2021r. godz. 22.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał ponowne zgłoszenie dotyczące poprzewraca-
nych przez wiatr barier zabezpieczających prace drogowe na ulicy Towarowej. Skierowany na
miejsce patrol stwierdził, iż na długim odcinku drogi bariery leżą bezpośrednio na jezdni
stwarzając poważne utrudnienie i zagrożenie dla kierujących. Funkcjonariusze samodzielnie

ustawili zapory eliminując zagrożenie.
16.02.2021r. godz. 16.50  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie dotyczące poprzewracanych przez
wiatr barier oraz znaków drogowych zabezpie-
czających prace na ulicy Towarowej. Skierowa-
ny na miejsce patrol ustawił elementy zabezpie-
czeń.
17.02.2022r. godz. 5.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie dotyczące przewodu elektrycznego
zwisającego nad jezdnią w rejonie skrzyżowania
ulicy Żeromskiego i Komunardów. Przewód zo-
stał zerwany przez porywisty wiatr i stwarzał
poważne zagrożenie dla pojazdów o większej
wysokości. Strażnicy szybko ustalili administra-
tora posesji z której przewód został zerwany i
przekazali informację o pilnej konieczności usu-
nięcia awarii. Po niespełna godzinie zagrożenie
zostało usunięte.
17.02.2022r. godz. 15.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
od operatora monitoringu wizyjnego zgłoszenie
dotyczące spożywania alkoholu na przystanku
komunikacji publicznej w rejonie Placu Grun-
waldzkiego. Skierowany na miejsce patrol szyb-
ko przerwał imprezę wypisując miłośnikom trun-
ków mandaty karne.

***
Tuż po godzinie dwudziestej operator moni-

toringu wizyjnego zwrócił uwagę na mężczyznę,
który chwiejnym krokiem przemierzał świdnicki
Rynek. Po chwili wspiął się na fontannę i zniknął
w jej wnętrzu

ciąg dalszy na str. 19

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.
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Choć o tej porze roku w fontannach nie ma wody, operator monitoringu natychmiast przekazał
tą informację dyżurnemu Straży Miejskiej w Świdnicy. Po kilku minutach funkcjonariusze byli już
na miejscu. W niecce fontanny zastali śpiącego Damiana S. Mężczyzna ten jest bezdomny, pochodzi
z powiatu jaworskiego  i wielokrotnie był karany sądownie w związku z naruszaniem prawa. Ze
względu na notoryczne nadużywanie alkoholu nie może zostać umieszczony w schronisku dla
bezdomnych, nigdy nie był też zainteresowany jakąkolwiek pomocą ze strony strażników i pracow-
ników MOPS. Damian S. został umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Za
swój czyn kolejny raz będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnicy

PIERWSZA ZABAWA W GMINNYM ŻŁOBKU

Karnawał to czas, na który czekają najmłodsi. Zabawy dla dzieci to moment kiedy mogą
przebierać się do woli, w swoje ulubione postacie z bajek. 22 lutego w Gminnym Żłobku w Pszennie
odbyła się pierwsza zabawa karnawałowa dla dzieci uczęszczających do placówki. Dzięki zaanga-

ciąg dalszy na str. 22
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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
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

www.expressem.eu



Œwidnicki Oœrodek Kultury informuje, ¿e Towarzystwo Kultury Teatralnej og³osi³o

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Eliminacje œrodowiskowe (opcjonalnie) w szko³ach nale¿y przeprowadziæ 
w dogodnym dla szko³y terminie. Ka¿d¹ ze szkó³ powinno reprezentowaæ 

do 4 wykonawców (³¹cznie we wszystkich kategoriach).

Zg³oszenia uczestników nale¿y wys³aæ na adres: Œ
widnicki Oœrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Œwidnica do dnia 21.03.2022 r.

Karty zg³oszenia i regulamin konkursu mo¿na pobraæ ze strony www.tkt.art.pl

Eliminacje miejsko-rejonowe konkursu odbêd¹ siê w Œwidnicy 30 marca 2022 r. 
o godz. 10.00 w sali teatralnej Œwidnickiego Oœrodka Kultury, Rynek 43.

Pierwszym etapem TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 
s¹ ju¿ eliminacje miejsko-rejonowe, prezentacje bêd¹ oceniane podczas tych¿e 

eliminacji. Zg³oszenia monodramów nale¿y z³o¿yæ u organizatora (Œwidnicki Oœrodek Kultury).

Wszelkie informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ w Œwidnickim Oœrodku Kultury 
u Mariusza Koz³owskiego, tel. 74 8515654, 605 821 750, m.kozlowski@sok.com.pl





żowaniu wszystkich pracowników oraz rodziców udało się przygotować piękną salę balową oraz
bardzo pomysłowe stroje dla dzieci.

Tego dnia już od rana w żłobku pojawiły się kolorowe postacie. Można było spotkać wróżki,
księżniczki, rycerzy, super bohaterów, dinozaur, czarownice, dynie, nietoperze, super pieski, klauny
i nawet elfa.  Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich bajkowych bohaterów. Bal umożliwił
dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła uczestnikom wiele radości
i już nie mogą doczekać się następnej zabawy karnawałowej. 

Gmina Świdnica

WYSTARTOWAŁY PRZETARGI NA INWESTYCJE
dofinansowane z rządowego funduszu Polski Ład

Gmina Świdnica ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sali
gimnastycznej w Grodziszczu i remizy OSP w Gogołowie oraz modernizacja boiska w Pszennie".
Na realizację

ww. inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 955 000 zł z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Inwestycja podzielona jest na 3 części i obejmuje:
1. Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu wraz

z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem do budynku szkoły.
2. Budowę dwustanowiskowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie wraz z niezbęd-

nym zapleczem sanitarno-szatniowym.
3. Modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pszennie

polegającą na wymianie nawierzchni z trawy sztucznej na poliuretanową oraz montażem piłkochwy-
tów i niezbędnego wyposażenia sportowego.
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"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 wy-
dawnictwo "jestem Bryska" wydane w li-
stopadzie 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).







Więcej szczegółowych informacji:
https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,75712,e04646980dec26b7038ef934251

be09f.html

Gmina Świdnica

POLSKO-AMERYKAŃSKI BLIŹNIAK GENETYCZNY
W SZPIKU KOSTNYM POCHODZI Z BURKATOWA
Aleksandra Tomaszewska - Kaczorowska to młoda kobieta, mieszkanka gminy Świdnica (Bur-

katowa), szczęśliwa mama i żona, która zdecydowała się zostać dawczynią szpiku kostnego. To
piękny gest bezinteresownej pomocy. "Tylko 25% chorych znajduje swojego bliźniaka genetycznego
w rodzinie, pozostałe 75% może jedynie liczyć na pomoc niespokrewnionych dawców. To nic nie
kosztuje, a możemy pomóc" - opowiada Ola. Wielu z nas z pewnością zastanawiało się nie raz nad
podjęciem decyzji o zostaniu dawcą, jednak nurtowało nas wiele pytań, wątpliwości. Aleksandra
również je miała. Postanowiła podzielić się z nami kilkoma ważnymi informacjami.

Co skłoniło Cię do podjęcia decyzji o zostaniu dawczynią szpiku kostnego? Jak na tą decyzje
zareagowała Twoja rodzina?

Decyzję o dołączeniu do fundacji podjęłam gdy osoba z mojej bliskiej rodziny miała podejrzenie
chłoniaka (rodzaj nowotworu krwi). Na szczęście diagnoza była błędna, ale w międzyczasie zamó-
wiłam pakiet rejestracyjny. Nikomu nic nie powiedziałam, wiedział tylko mój mąż, cała reszta
dowiedziała się o mojej rejestracji w chwili gdy odezwali się do mnie przedstawiciele DKMS’u,
zapytali czy nadal chcę komuś pomóc i oddać moje komórki macierzyste.

Jak długo czekałaś na wiadomość, że znalazł się Twój genetyczny bliźniak i potrzebuje Twojego
szpiku? Dostając tą wiadomość ucieszyłaś się czy przestraszyłaś?

Do fundacji należę od marca 2019 czyli nie całe 3 lata. Czy się ucieszyłam? Nie do końca. Mój
bliźniak genetyczny jest chory, trzeba mu pomóc. To była raczej przykra informacja. Wydaje mi się,
że ludzie rejestrując się mają gdzieś z tyłu głowy myśl, nadzieję, że ten telefon nigdy nie zadzwoni.
Nikt nie chce być chory. W momencie wiadomości z fundacji nie czułam strachu czy satysfakcji, to
było raczej uczucie determinacji. Nie wahałam się, wiedziałam, że jeżeli tego nie zrobię do końca
życia będzie dręczyła mnie myśl, czy ta osoba żyje, czy to mężczyzna czy kobieta a może dziecko,
ile ma lat, gdzie mieszka...

Co wiesz o osobie, której pomogłaś? Czy masz z tą osobą kontakt?
Wiem, że to około 30 letni mężczyzna ze Stanów Zjednoczonych. Na ten moment nie możemy

nawiązać kontaktu, ale po 2 latach od przeszczepu za zgodą moją oraz mojego bliźniaka genetycz-
nego, jeżeli regulacje prawne kraju na to pozwolą możemy się spotkać .

Jak przebiega cała procedura? Czy to bolesne? Jakie warunki musiałaś spełnić żeby zostać
dawczynią?

Procedura przebiegła szybko i sprawnie. Pierwsze wstępne badania krwi miałam wykonane w
moim ośrodku zdrowia, po potwierdzeniu, że jestem najbardziej dopasowanym dawcą do biorcy
fundacja pokierowała mnie na kolejne badania do kliniki w której miało odbyć się pobranie.
Spędziłam tam jeden dzień, pobrano mi krew, wykonano usg, ekg, rtg, cały komplet badań. Po długiej
rozmowie z lekarzami i wypełnieniu stosu papierów dostałam ostateczną odpowiedź czy mój stan
zdrowia pozwala na to, abym mogła poddać się zabiegowi. Poinformowano mnie również, że klinika
pacjenta chce otrzymać komórki pobrane z krwi obwodowej. Komórki można pobrać również z
talerza kości biodrowej co wiąże się z pełną narkozą i hospitalizacją, ale takie pobrania są wykony-
wane znacznie rzadziej. Wróciłam do domu, a na cztery dni od planowanego pobrania musiałam
wykonywać zastrzyki w brzuch, które pobudzały mój organizm do zwiększenia produkcji białych
krwinek, które następnie zostały pobrane w wyniku aferezy w klinice. Pobranie jest całkowicie
bezbolesne, z jednej ręki maszyna pobiera krew, oddziela białe krwinki a następnie oddaje ją do
drugiej ręki. Na wstępie pielęgniarka poinformowała mnie jaka ilość komórek potrzebna jest mojemu
biorcy oraz jaki mamy czas na pobranie. W moim przypadku maszyna dokonała przepompowania 4
obwodów krwi. W sumie w szpitalnym fotelu spędziłam 6 godzin.

ciąg dalszy na str. 26
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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  

**********************************
WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PI-
CASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNA-
NA"
18.03.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

W roku 1937 jeden z czołowych marszan-
dów międzywojennego Paryża, Ambroise
Vollard, zamówił u Picassa okolicznościową
tekę grafik - akwafort. Zawierała ona pięć
zestawów tematycznych i zatytułowana zo-
stała "Suita Vollarda". Na wystawie możemy
zobaczyć niektóre prace z tej tek, sygnowane
przez artystę. We wszystkich przewija się
motyw fascynacji antykiem oraz kult aktu.
Technika linorytu reprezentowana jest na
wystawie przez prace wykonane w latach
sześćdziesiątych (teka "Linogravures") . Te-
matycznie nawiązują one do popularnych w
twórczości Picassa motywów bachanaliów i
korridy. Szczególnego smaku kolekcji doda-
ją staloryty poświęcone tematyce erotycznej.
Prace które oglądać możemy na wystawie są
stalorytami perfekcyjnie wykonanymi w
1969 roku przez amerykańskie wydawnic-
two Avangarde. Frywolne, ale i nieco żartob-
liwe, są kwintesencją natury samego artysty.
W 1959 roku Picasso wykonał na zamówie-
nie tekę grafik z okazji osiemdziesiątej rocz-
nicy powstania wieży Eiffla. Prace te wyda-
ne zostały przez znane paryskie wydawnic-
two Montmartre. Na wystawie eksponowa-
ne są odbitki prac z tej teki, przeniesione na
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Czy poleciłabyś innym, aby również zostali dawcami?
Oczywiście, że tak. Gdybym miała podjąć jeszcze raz decyzje o dołączeniu do fundacji DKMS

była by ona taka sama jak 4 lata temu. Tylko 25% chorych znajduje swojego bliźniaka genetycznego
w rodzinie, pozostałe 75% może jedynie liczyć na pomoc niespokrewnionych dawców. To nic nie
kosztuje, większość z nas myśli, że wiąże się to z olbrzymi kosztami i bólem. Fundacja zwraca dawcy
każdą wydaną złotówkę za podróż i wyżywienie. Zapewniają hotel, jeżeli klinika jest oddalona od
naszego miejsca zamieszkania. Ja musiałam jechać do innego województwa ponieważ w klinice we
Wrocławiu nie było terminu "na już", a pomoc była potrzebna od zaraz. Opiekunowie, którzy
kontaktują się z dawcą, przypominają za każdym razem, że w każdej chwili możesz się wycofać, nic
nie jest wykonywane na siłę, z każdym zapytaniem można do nich dzwonić, pisać, odpowiedzą bez
wahania. Warto też powiedzieć o tym, że na czas przygotowania do zabiegu mamy prawo skorzystać
ze zwolnienia lekarskiego, które jest płatne 100%, nic nie tracimy a możemy pomóc. W moim
przypadku na wysokości zadania stanęła również moja rodzina i przyjaciele, którzy zaopiekowali się
na czas naszej nieobecności dziećmi i psem. Ich wsparcie, że to dobra decyzja, stały kontakt w trakcie
zabiegu były nieocenione i bardzo im za to dziękuję, każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do tego
całego przedsięwzięcia.

Podpowiesz, gdzie i w jakiś sposób się zgłosić jeśli chcemy zostać dawcami lub aby uzyskać
odpowiedzi na migrujące nas w tym temacie pytania?

Pakiet do rejestracji można zamówić ze strony www.dkms.pl , w pakiecie przychodzą do nas
patyczki, którymi wykonujemy wymaz od wewnętrznej strony policzka, wypełniamy ankietę z
danymi i odsyłamy. Wszystkie informacje są zawarte na wyżej wymienionej stronie oraz na profilu
fundacji na youtube, instagramie czy tiktoku.

Pamiętajcie - bez względu na dystans, łączą nas geny!
***

Brawo Ola! Wspaniały gest!

Gmina Świdnica

KOLEJNY UTALENTOWANY SPORTOWIEC 
W GMINIE ŚWIDNICA

Maciej Dobrowolski uczeń 8 klasy w Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej to kolejna osoba
wyróżniona stypendium sportowym w I semestrze roku szkolnego 2021/2022. Na swoim koncie ma
już złoty medal w walkach Pointfighting.

Czy jest Pointfighting?
Jest to forma walki, gdzie dwaj zawodnicy walczą ze sobą w celu zdobycia większej ilości punktów używając prawidłowych, lekkich i dobrze

kontrolowanych technik ręcznych i nożnych.
 W 2021 r. podczas Pucharu Polski kadetów młodszych i starszych Maciek zdobył złoty medal w walkach Pointfighting. Organizatorem zawodów

był Polski Związek Kickboxingu. Kolejne dwa medale wywalczył podczas zawodów Taekwon-Do Polish Open Cup. Zmagania odbyły się 20 listopada
2021 r. w Opolu. Wystartował jako najmłodszy rocznik kategorii wiekowej kadetów. Medalowe występy zaliczył w układach formalnych zdobywając
złoto oraz brąz w walkach semi-contact. 

Gmina Świdnica

SIĘGAJ PO DOTACJE NAWET DO 40 TYS. ZŁ
Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Konkurs organizowany jest w ramach programu "Równać Szanse 2022" Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus. Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i
emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Decydując się na udział w konkursie grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000
zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Kto może ubiegać się o dotację?
W organizowanym przez nas konkursie przyznajemy granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

◆ organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów ; 
◆ powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie "Równać Szanse" ;
◆ powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie "Równać Szanse". 

Dlaczego warto?
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płyty cynkowe i sygnowane przez artystę
ołówkiem. Stylistyka i tematyka tego cyklu
nawiązuje do motywów antycznych. Helio-
grafiki, z powracającym motywem malarza
i modelki oraz clownów, to jedne z piękniej-
szych prac eksponowanych na wystawie.
Przypominają swym charakterem lawowane
tuszem rysunki bądź akwarele. Sygnowane
przez artystę, wydane zostały przez wydaw-
nictwo Verve Mourlot. Ozdobą wystawy są
wielkoformatowe litografie barwne pocho-
dzące z kolekcji Mariny Picasso, wnuczki
malarza. Ich stylistyka jest bardzo różnorod-
na - od postkubistycznej deformacji, po-
przez realistyczny monumentalizm form, aż
po ascetyczną kreskę. Kolejny cykl graficz-
ny "Wojna i Pokój" z 1954 roku jest repre-
zentowany na wystawie w formie barwnych
litografii.
Pablo Picasso (Pablo Ruiz Blasco) żył w
latach 1881-1973. Jest jednym z najsłynniej-
szych artystów XX wieku. Był niezwykle
charyzmatycznym twórcą, o nietuzinko-
wym temperamencie, uprawiający różnora-
kie dziedziny sztuki. Obdarzony niezwy-
kłym, niemalże pierwotnym instynktem ma-
larskim i rysunkowym. Jego artystyczna
wszechstronność objawiała się zarówno w
technice (malarz, rzeźbiarz, grafik, cera-
mik), jak i w formie (w swej pracy używał
ołówka, akwarel, farb olejnych, kredek, me-
talu, gipsu, kamienia oraz różnorodnych od-
padów). Przez całe życie z pasją odkrywał
dla siebie nowe obszary artystycznego dzia-
łania, burzył je i budował na nowo. Żaden ze
współczesnych twórców sztuki nie może się
równać z nim pod względem artystycznej
płodności. Grafika stanowi jedną z dyscy-
plin, którymi zajmował się Picasso. Upra-
wiał wiele jej odmian, m.in. akwatintę, drze-
woryt, linoryt, staloryt, mezzotintę, preferu-
jąc jednak litografię i akwafortę. Najbardziej
obfitujący w graficzne dokonania okres dla
Picassa rozpoczyna się od lat trzydziestych
XX wieku. Szacuje się, że artysta stworzył
za życia około 2000 grafik.

ciąg dalszy na str. 27
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Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się

planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję zapoznać się z okolicznymi działaczami.
Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.

Masz pytania? Skontaktuj się z zespołem programu.
Tel. +48 609 458 344 
mail: artur.lega@civispolonus.org.pl, 
pawel.walecki@civispolonus.org.pl; 
rownacszanse@civispolonus.org.pl

Gmina Świdnica

MUSICAL "DZIELMY SIĘ NADZIEJĄ" NA FINAŁ 

Takie chwile ja te warto celebrować jak najdłużej. 18 lutego na deskach świdnickiego teatru grupa uzdolnionej wokalnie i teatralnie młodzieży
zaprezentowała musical "Dzielmy się nadzieją". Daliście nam, dorosłym piękną lekcję życia - mówiła ze wzruszeniem wójt gminy Świdnica dziękując
młodym wykonawcom za poruszający występ. Warto być dobrym, warto pomagać bo dobro wraca w dwójnasób i o tym pamiętajcie. 

W dniach od 16 do 21 sierpnia 2021 r. i od 31 stycznia do 5 lutego 2022 roku grupa uzdolnionej wokalnie i teatralnie młodzieży z placówek
oświatowych gminy Świdnica pracowała pod kierunkiem instruktorów Anny Lutz, Dariusza Jarosa, Tadeusza Szarwaryna przy współpracy Joanny Jaros,
Lidii Obidzińskiej i Pawła Zająca nad materiałem wokalnym, tanecznym i tekstowym związanym z realizacją przedstawienia.
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Skąd pomysł na musical?
Na bazie wcześniej nagranych piosenek warsztatowych 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.

Na finał przedstawienia zabrzmiała piosenka "Dzielmy się nadzieją" będąca od 2020 roku hymnem Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
w Świdnicy.

"Dzielmy się nadzieją, niewiela nam potrzeba, by dotknąć nieba.
Dotyk dłoni w każdej chwili, który tyle dobra czyni
i nadziei słowo, budzi życie na nowo" (T.Szarwaryn)
Pamiętam ten dzień przed 10 laty, kiedy dyrektor Szarwaryn i Dariusz Jaros przyszli do mnie z takim pomysłem, może trochę szalonym, ale

pomyślałam że na pewno będzie z tego coś dobrego. Każde podsumowanie warsztatów wokalnych było takim radosnym dniem dla mnie i z pewnością
dla rodziców również. Śpiewajcie, bo ludzie którzy śpiewają są naprawdę dobrzy - mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego podsumowania 10.
edycji warsztatów wokalnych.

Pierwsze warsztaty odbyły się w roku 2012 i odbywają się cyklicznie każdego roku w okresie ferii zimowych lub wakacji. Absolwenci warsztatów
swoją przyszłość związali z edukacją muzyczną i od kilku lat odnoszą sukcesy podczas konkursów, festiwali i przeglądów wokalnych na forum
ogólnopolskim. Należy również podkreślić, że niektórzy uczestnicy warsztatów wokalnych stanowią już dzisiaj wsparcie w produkcji materiału
dźwiękowego jako wolontariusze i muzycy.

Gmina Świdnica znana jest z wielu talentów wokalno-muzycznych uczniów. Dlatego w 2012 roku zrodził się pomysł, by ten wielki potencjał
wykorzystać i ukierunkować na dalszy rozwój. Przychylność wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, której bliskie sercu są wszelkie działania na rzecz
młodego pokolenia sprawiła, że od 10 lat realizowana jest ta forma wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Pomysłodawcami organizacji warsztatów są Dariusz Jaros- muzyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury i
Tadeusz Szarwaryn - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie- muzyk, kompozytor, autor tekstów. Warszaty organizowane
są dzięki wsparciu wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej oraz kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Doroty Waliszak. Podczas uroczystego podsumowania dziesięciu edycji warsztatów wokalnych była również okazja do wręczenia
podziękowań, które otrzymali: wójt gminy Teresa Mazurek, zastępca wójta Bartłomiej Strózik, dyrektor GZO Maria Jaworska, kierownik GOPS Dorota
Waliszak, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie Sebastian Krzywda, a także prowadzący warsztaty: Tadeusz Szarwaryn, Anna
Lutz, Dariusz Jaros, Lidia Obidzińska i Paweł Zając.

Gmina Świdnica

QUESTOWE SPOTKANIE OPIEKUNÓW 
18 lutego w Makowicach odbyło się pierwsze spotkanie opiekunów questów. QUESTY to rodzinne gry terenowe i pomysł na odkrywanie tajemnic

gminy Świdnica. Łączą w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Aby mogły powstać to właśnie opiekunowie, przy
współpracy z Fundacją Calamita wyznaczają
miejsce, tematykę, wskazówki oraz przygotowu-
ją zagadki pozwalające na odkrycie skarbu.

Jak informują organizatorzy jeszcze w tym
roku pojawi się kilka nowych tras na terenie
gminy Świdnica oraz odbędzie się III Dolnoślą-
ski Weekend z Questami. Zapraszamy na stronę
https://questy.org.pl/o-questach gdzie na bieżąco
są aktualizowane informacje do grach tereno-
wych i nie tylko.

DOSTĘPNE QUESTY 
NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA

◆ Strażacki quest w Burkatowie
◆ Wyprawa nad Jeziorko Daisy
◆ Tajemnice Śląskiej Doliny
◆ Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnoślą-

skiej wsi
◆ Z nurtem Bystrzycy
◆ Śladami Emila Krebsa - śląskiego geniusza z

Opoczki
◆ Ścieżkami historii w Komorowie
◆ Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
◆ Malarskie impresje w Makowicach
◆ Szlakiem Bitwy pod Lutomią
◆ W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogołowie
◆ Szlak lutomskich smaków

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA TARGI 
TURYSTYKI I CZASU WOLNEGO WE WROCŁAWIU 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wspólnie z Urzędem Gminy Świdnica i Gminnym Kołem PTTK Teraz Sudety zachęcają, by już teraz
zaplanować pierwszy weekend marca  i odwiedzić Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu.

Zapraszamy na nasze stoisko na którym będziemy promować:
gminne gry terenowe - Questy,
Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą "Znam Gminę Świdnica",
atrakcję turystyczne naszego regionu,
bazę turystyczną i sportową gminy Świdnica.
Wydarzenie będzie też świetną okazją do dyskusji o turystyce i wymianie poglądów z przedstawicielami branży z całej Polski.
W tym roku przyświeca nam hasło: "Odkrywaj z nami tajemnice Gminy Świdnica"





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
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BARAN Trudno Ci będzie pozbierać myśli. A
łamanie w kościach może dać się we znaki.
Lenistwo i obojętność - pomimo, że tak niety-
powe dla Ciebie - mogą Tobą zawładnąć. Nie
poddawaj się jednak - to tylko przejściowy
stan. Tymczasem ubieraj się ciepło i dbaj o
odpowiednie odżywianie. 
BYK W pracy czeka Cię niespodzianka -
awans lub nowe korzystne finansowo zadanie.
Przygotuj się dobrze i bądź czujny. Pierwsze
wrażenie, jakie wywrzesz na innych zdecydu-
je o Twoim sukcesie w nowej roli. Siła prze-
konywania i oryginalność będą Ci towarzy-
szyć.

BLIŹNIĘTA Zwolnij tempo i zredukuj ilość
ważnych spaw do połowy. Prawdopodobnie
przegapisz jakąś szansę przez nieumiejętność
oceny sytuacji. Próżność nie pozwoli Ci się do
tego przyznać, a wrodzony optymizm sprawi,
że szybko o tym zapomnisz, w nawale wielu
wydarzeń. 
RAK Musisz uważać, aby nie stracić przyja-
ciela. Najlepiej przemilczeć wiele spraw, aby
nie stawiać go w niezręcznej sytuacji. Jeżeli
jednak coś Ci nie wyjdzie, nie obrażaj się.
Życie domowe może stać się źródłem zamętu.
To co uważałeś za milczącą zgodę, może stać
się totalnym nieporozumieniem. 
LEW W domu strzeż się kłótni, a w pracy
nieporozumień. Jeżeli już jednak do nich doj-
dzie, nie unoś się i nie trzaskaj drzwiami. Prze-
czekaj wszystko w spokoju, sprawy i tak roz-
wiążą się pomyślnie dla Was wszystkich. W
tym tygodniu nie przesadzaj z wydatkami. 
PANNA Układy Ci sprzyjają. Jeżeli tylko dasz
życiu płynąć, a innym pozwolisz działać, prze-
konasz się, że sukces i satysfakcja nie muszą
być wynikiem mrówczej pracy. Wyobraźnia i
pomysłowość może się opłacić. Wykaż więcej
odwagi w pracy. W czwartek otrzymasz jakieś
pieniądze.
WAGA Mogą się pojawić problemy z zachowa-
niem wewnętrznej równowagi, zwłaszcza pod
koniec tygodnia. Przez niostrożność możesz
wpaść w kłopoty finansowe. W pracy nie daj się
wykorzystać przez innych. Za pomocą swojego
wdzięku, możesz niejedno załatwić. Mało kto
potrafi oprzeć się Twojemu urokowi. 
SKORPION Tydzień będzie sprzyjał porząd-
kowaniu spraw, które nawarstwiły się wokół
Ciebie, zarówno w domu jak i w pracy. Chodzi

o mnóstwo niezałatwionych drobiazgów, któ-
re jako mało ważne odkładałeś zawsze na ju-
tro. Będziesz bardziej energiczny i aktywny
niż zazwyczaj. 
STRZELEC W miarę upływu tygodnia spra-
wy będą układać się coraz lepiej, być może
niektóre z nich nawet się pomyślnie sfinalizu-
ją. Dobry czas, aby swoim pomysłom nadać
bardziej realną formę, co w przyszłości może
zaowocować znacznym zyskiem finanso-
wym. Nie angażuj się jednak w żaden hazard.
KOZIOROŻEC Nie jest Ci łatwo, wszystko
idzie jak po grudzie. Jednak traktujesz siebie
zbyt poważnie, rzadko można zobaczyć uśmiech
na Twojej twarzy. Obecnie musisz mieć przede
wszystkim na uwadze własne zdrowie. Nie
przejmuj się tak bardzo problemami finansowy-
mi, bo są one tylko przejściowe. 
WODNIK Bardzo pomyślny okres dla spraw
finansowych, dla zawierania kontraktów,
umów lub założenia firmy. Najlepiej, gdy
działalność zawodowa jest związana z pracą
artystyczną lub twórczą, wtedy najpełniej mo-
żesz wyrazić siebie. Nawet jeżeli czujesz się
nieco samotny, niczym się nie przejmuj. 
RYBY Tydzień pełen tajemniczych wydarzeń
i romantycznych przeżyć. Poprzez własne nie-
zdecydowanie możesz znaleźć się w bardzo
zawikłanej sytuacji. Intuicja Cię nie zawiedzie
i podpowie Ci właściwe rozwiązanie. Jednak
będziesz musiał wykazać się odwagą. Ktoś
próbuje pozbawić Cię własnego zdania, nie
pozwól na to. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

WYŁĄCZNOŚCI:

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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