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Świdnica

TRWA ZBIÓRKA DARÓW
DLA UCHODŹCÓW
W skrócie...
WYSTAWA CZASOWA - Wieża Ratuszowa - powstanie, katastrofa, odbudowa
do 24.04.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nowa˛ wystawe˛ czasowa˛ "Wieża Ratuszowa
- powstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspozycja poświe˛cona 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.
Wste˛p N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica
PRZENIESIONY
"BOŻY LEW"
Spektakl odbe˛dzie sie˛ w innym terminie.
Przepraszamy za utrudnienia.
Osoby, które zakupiły bilety otrzymaja˛
zwrot pienie˛dzy na konto w cia˛gu 5 dni
roboczych.
TRUSKAWKA #1: Bwhisky + Hard Rider + Hortus [rock]
05.03.2022, godz. 19:00 - 22:00
Powrót rocka do Klubu Bolko! Podczas długiej przerwy, na lokalnej scenie pojawiło sie˛
kilka zespołów, które chcemy Wam zaprezentować w ramach Świdnickiego Przegla˛du Muzycznego: Bwhisky [Świdnica], Hard
Rider [Świebodzice/Wałbrzych], Hortus
[Świdnica/Boguszów]
Wste˛p: 15 zł - 20 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator:
ŚOK

Dary dla uchodźców z Ukrainy można przynosić do Centrum Organizacji Pozarza˛dowych
przy ul. Długiej 33 w Świdnicy oraz do budynku
po Szkole Podstawowej nr 105 przy ul. Folwarcznej 2. Do pierwszego z punktów prosimy dostarczać rzeczy w niewielkiej ilości, natomiast do
drugiego - te o wie˛kszych gabarytach i ilości.
Dary dla uchodźców można przynosić w godzinach od 8:00 do 19:00.
Prosimy nie przynosić już ubrań - zgromadzono ich już wystarczaja˛co dużo. Przyjmowana
jest jedynie nowa bielizna dla kobiet i dzieci.
To co jest potrzebne, to przede wszystkim:
koce, śpiwory, karimaty,agregaty pra˛dotwórcze,
medyczne artykuły pierwszej pomocy, power
banki, leki przeciwbólowe i przeciwgora˛czkowe,
środki higieny osobistej - mydło, szampon, pasta do ze˛bów oraz podpaski . Mile widziana jest również
żywność z długim terminem ważności do spożycia.
Osoby, które chca˛ udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone sa˛ o kontakt z Centrum
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy pod numerami telefonów: 74/856 29 97 i 74/856 29 96.
Wolontariusze obsługuja˛cy infolinie˛ be˛da˛ również udzielać informacji o aktualnych potrzebach.
Przypominamy również, że uruchomiony został specjalny e-mail - dlaukrainy@um.swidnica.pl.
Można tu zgłaszać che˛ć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, ale także zwrócić sie˛ z prośba˛ o jej
otrzymanie.
Powiat Świdnica

POMOC DLA UCHODŹCÓW
Władze powiatu i gmin wchodza˛cych w skład powiatu przygotowały ok. 200 miejsc pobytowych
dla uchodźców z ogarnie˛tej wojna˛ Ukrainy.
W każdej z gmin na terenie powiatu uruchomione zostana˛ punkty informacyjne, wraz z numerami
telefonów, gdzie uzyskać be˛dzie można informacje na temat miejsca zakwaterowania dla obywateli
Ukrainy.
Poszczególne gminy be˛da˛ też koordynowały proces zbiórek darów dla potrzebuja˛cych.
Darowizny i wpłaty na rzecz Ukrainy
Jeśli chcesz wpłacić darowizne˛ na rzecz ogarnie˛tej wojna˛ Ukrainy możesz dokonać wpłaty na
jedna˛ z licznych zbiórek organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia. Lista zweryfikowanych
zbiórek poniżej:
Polska Akcja Humanitarna
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina
Polski Czerwony Krzyż
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Te˛cza Kościan
05.03.2022, godz., godz. 18:00
Mecze z tym rywalem zawsze dostarczały
wielu emocji. Kto okaże sie˛ lepszy tym razem? W Kościanie zwycie˛żył ŚKPR.
Wste˛p 10 zł. Do 18 lat wste˛p wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica
GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.03.2022, godz. 8:00
Giełda Staroci od prawie pie˛ćdziesie˛ciu lat
gromadzi w każda˛ pierwsza˛ niedziele˛ miesia˛ca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżaja˛cych z całego Dolnego Śla˛ska kolekcjonerów, 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, pie˛kna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawia˛, że be˛dziecie śmiać sie˛ do łez!
Wste˛p 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

UNICEF
https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecie˛ce
https://pomagam3.wioskisos.org/?utm_source=mainweb&utm_medium=baner&utm_c
ampaign=dzieciukr
Caritas Polska
https://caritas.pl/ukraina/
cia˛g dalszy na str. 3
R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Narodowy Bank Ukrainy - zbiórka dla armii ukraińskiej
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-kos
htiv-na-potrebi-armiyi
Zbiórka na pomoc medyczna˛ dla żołnierzy
https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167
DZIEŃ KOBIET: KONCERT ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO
08.03.2022, godz. 18:00
godz. 18.00 - wykład lek. stom. ortodonty
Justyny Niciarz ok. godz. 18.30 - koncert
Andrzeja Rybińskiego
Wste˛p 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
KABARET HRABI "ARIACI"
11.03.2022, godz. 20:00
Badania dowodza˛, że statystyczny Polak
do opery idzie raz na 150 lat. Udaja˛c sie˛ na
spektakl "Ariaci", be˛ dzie można mieć to z
głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniaja˛, że
opera może być dla człowieka zrozumiała,
pouczaja˛ca, wzruszaja˛ca, a nawet zabawna.
Wste˛p 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
"COŚ NA ZA˛B" (spektakl familijny)
12.03.2022, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na spektakl familijny "Coś na za˛b" wg "Karius og Baktus"
Thorbjerna Egnera, przygotowany przez
Zdrojowy Teatr Animacji.
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Fundacja Ukraina
https://www.facebook.com/fundacja.ukraina
Solidarni z Ukraina˛. Fundacja Nasz Wybór
https://pomagam.pl/solidarnizukraina?fbclid=IwAR0ZHmo4SotTebF2UyGCO7U58MK
aobob3ZjBWNUBNa4oBFnOOnnSAxBn4PY
Fundacja Mały Duży Człowiek
https://zrzutka.pl/hhytja
Polskie Centrum Pomocy Mie˛dzynarodowej
https://allegro.pl/uzytkownik/PCPM_pl
https://pcpm.org.pl/ukraina
Polska Pomoc Medyczna
https://pmm.org.pl/chce-pomoc
STANOWISKO RADY POWIATU ŚWIDNICKIEGO Z DNIA 28 LUTEGO 2022 R.
W SPRAWIE AGRESJI WOJSK FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA PAŃSTWO UKRAIŃSKIE:
Rada Powiatu Świdnickiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec brutalnych i agresywnych
działań wojennych podje˛tych przez Federacje˛ Rosyjska˛ przeciwko Ukrainie.
Stanowczo pote˛piamy niczym niesprowokowany atak sił rosyjskich na suwerenne i niepodległe
europejskie państwo. Z przerażeniem obserwujemy cierpienie, którego doświadczaja˛ zwykli mieszkańcy Ukrainy.
Nikt nie może pozostać oboje˛tny w obliczu tak wielkiego barbarzyństwa, które dzieje sie˛ na
naszych oczach. Solidaryzujemy sie˛ w tych trudnych i strasznych dniach z całym Narodem Ukraińskim, który ma wszelkie prawa do samostanowienia i budowania w pokoju swojego państwa.

cia˛g dalszy na str. 4

WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PICASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNANA"
18.03.2022, godz. 18:00
Grafika stanowi jedna˛ z dyscyplin, którymi
zajmował sie˛ Picasso. Uprawiał wiele jej
odmian m.in. akwatinte˛, drzeworyt, linoryt,
staloryt, mezzotinte˛, preferuja˛c jednak litografie˛ i akwaforte˛. Teraz ich wyja˛tkowy wybór be˛dzie można zobaczyć w Galerii Fotografii.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
Recenzje Muzyczne: NOCNY KOCHANEK [heavy metal]
18 marca 2022 godz.19:00 - 22:00
Wste˛p: 69 zł 79 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator: ŚOK

www.taxi-swidnica.pl
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My, samorza˛dowcy Powiatu Świdnickiego, deklarujemy gotowość udzielenia wszelkiej możliwej
pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku działań wojennych w Ukrainie.
Niech żyje wolna Ukraina!
Świdnica

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE: "WIOSNA, WIOSNA - ACH TO
TY"
19.03.2022, godz. 12:30
W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury
prowadza˛ca zaje˛cia Marta Ciućka zaprasza
na kolejne familijne warsztaty plastyczne
dla dzieci. Tym razem działania plastyczne
be˛da˛ miały na celu przywołać wiosne˛, a
pomoga˛ w tym kolorowe wsta˛żki.
Wste˛p 10 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
KONCERT WIOSENNY POPARCIA
DLA UKRAINY
24.03.2022, godz. 17:00
Zespoły Kra˛g, Mokrzeszów i Mała Świdnica
zapraszaja˛ na Koncert Wiosenny, który be˛dzie skromnym gestem poparcia i solidarności z Ukraina˛. W trakcie koncertu odbe˛dzie
sie˛ zbiórka dla ogarnie˛tego wojna˛ kraju.
Wste˛p 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Ka˛piel tylko raz w tygodniu", Kobiety odnosza˛ liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy sie˛ Igor Kwiatkowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".
Wste˛p 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 stana˛ przed szanse˛ zrewanżowania sie˛ rywalom za niespodziewana˛ przegrana˛ w pierwszym meczu.
Wste˛p 10 zł. Do 18 lat wste˛p wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR Ś-ca

BIBERACH WŁA˛CZA
SIE˛ DO POMOCY
UCHODŹCOM
W środe˛, 2 marca prezydent Świdnicy, Beata
Moskal - Słaniewska spotkała sie˛ online z burmistrzem Biberach NorbertemZeidlerem. W spotkaniu uczestniczyli także Grzegorz Szwegler pracownik Urze˛du Miejskiego w Świdnicy oraz
Josepha Brugger - pracownik urze˛du w Biberach,
a także Małgorzata Kopf-Jasińska iHolgerKniepze Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Biberach.
Burmistrz partnerskiego miasta Świdnicy zadeklarował pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
Be˛dzie to pomoc finansowa, jak również rzeczowa. Do Świdnicy dostarczone zostana˛ produkty,
których brakuje w Polce, m.in. torby i plecaki z wyposażeniem medycznym, koce termiczne,
konserwy wojskowe. Nasi zachodni partnerzy sa˛ także w stanie przyja˛ć do swojego miasta
obywateli Ukrainy.
Prezydent Świdnicy przedstawiła aktualna˛ sytuacje dotycza˛ca˛ pomocy dla Ukrainy. Mówiła o
zorganizowanych przez miasto punktach zbiórek darów, o wysłanych na granice˛ i na Ukraine˛
transportach z potrzebnymi artykułami. Poinformowała również o pomocy, która dotarła do nas z
Monachium i o zapewnieniu wsparcia ze strony przedstawiciela rza˛du Saksonii dla uchodźców,
którzy przebywać be˛da˛ na terenie Świdnicy.
-Każda forma pomocy jest bardzo potrzebna. Dzie˛kujemy za inicjatywe˛ naszego miasta partnerskiego Biberach. My deklarujemy, że zajmiemy sie˛ tym, aby wszystko trafiło tam, gdzie jest to
potrzebne - mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
MDK Świdnica

SOLIDARNI Z UKRAINA˛
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza wszystkie dzieci i młodzież pochodzenia
ukraińskiego na zaje˛cia edukacyjno - opiekuńcze do naszej placówki w godzinach popołudniowych
wg tygodniowego rozkładu plan zaje˛ć 2021/2022.
DZIAŁ I : ulica Nauczycielska 2
Dział II: ulica Słobódzkiego 21
Informacja telefoniczna 74 851 33 30
Powiat Świdnica

SAMORZA˛DOWCY O SYTUACJI NA UKRAINIE
1 marca, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, odbyło sie˛ spotkanie wójtów, burmistrzów,
prezydenta i starosty poświe˛cone dramatycznej sytuacji w ogarnie˛tej wojnie Ukrainie.

KONCERT - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywaja˛ca swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska w ostatnich miesia˛cach może pochwalić sie˛ wie˛ksza˛ ilościa˛ premier,
niż niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości.
Wste˛p 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...
TRUSKAWKA #1: Bwhisky + Hard Rider + Hortus [rock]
05.03.2022, godz. 19:00 - 22:00
Wste˛p: 15 zł - 20 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator:
ŚOK

Oprócz władz samorza˛dowych w spotkaniu brali udział także dyrektor Wydziału Zarza˛dzania
Kryzysowego oraz osoby odpowiedzialne z zarza˛dzanie kryzysowe w gminach powiatu świdnickiego.
cia˛g dalszy na str. 6
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Podczas spotkania zaplanowano wspólne i skoordynowane działania w obliczu możliwego
kryzysu migracyjnego spowodowanego agresja˛ Federacji Rosyjskiej na niepodległa˛ Ukraine˛.
MBP Świdnica

ZBIÓRKA POTRZEBNYCH RZECZY
Powrót rocka do Klubu Bolko! Podczas długiej przerwy, na lokalnej scenie pojawiło sie˛
kilka zespołów, które chcemy Wam zaprezentować w ramach Świdnickiego Przegla˛du Muzycznego: Bwhisky [Świdnica], Hard
Rider [Świebodzice/Wałbrzych], Hortus
[Świdnica/Boguszów]
BWHISKY
Robia˛ autorskie, polskie i angloje˛zyczne numery w rockowym klimacie. Pochodza˛ ze
Świdnicy, inspiruje ich Dirty Loops, Zenon
Martyniuk i Gosia Andrzejewicz a ła˛czy pasja. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm 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. Swoja˛ przygode˛ z
koncertowaniem zacze˛li pod koniec 2017
roku. Wyste˛powali m.in. w półfinale Muzycznej Bitwy Radia Wrocław i na Festiwalu
Gostyńskie Rockowania gdzie zdobyli nagrode˛. Skład: Michał Kopecki (wokal), Mateusz Skłodowski (gitara), Paweł Wolski
(bas), Filip Szczepański (gitara), Tony Slonkin (perkusja).
HORTUS
Hardrockowo - heavymetalowa mikstura,
przyprawiona czterema różnymi osobowościami. Zespół założyli w 2019 roku
członkowie grupy Ocultix. Od tamtej pory
oprócz koncertowania, wzie˛li też udział w
projekcie "Setka w teatrze" organizowanym przez ŚOK, z którego pochodza˛ 3
nagrania live wideo. Aktualnie przygotowuja˛ 5-utworowa˛ EPke˛. Skład: Anna Ma˛drzak (wokal), Szymon Beszterecha (gitara), Dawid Stachacz (perkusja), Wojciech
Kokoszka (bas).
"LA BOMBE" (spektakl komediowy)
06.03.2022, godz. 17:00
Wste˛p 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Od 28 lutego uruchomiono zbiórke˛ potrzebnych rzeczy dla Rodzin ukraińskich. Rzeczy można
przynosić do siedziby głównej biblioteki, ul. Franciszkańska 18, w godzinach pracy biblioteki.
Jeżeli ktoś z Państwa be˛dzie miał do przekazania dary, ale be˛dzie miał problem z transportem,
można je dostarczać również do naszych filii: ul. Wrocławska 44, ul. Morelowa 2a, ul. Słobódzkiego
21 - budynek po byłym gimnazjum.
Potrzebne sa˛: pasta do ze˛bów, szczoteczki, żele oraz szampony, środki higieny osobistej, nowa
bielizna (też termiczna), power banki, maty termiczne, koce, karimaty, folie termiczne, kołdry,
poduszki, pościel (nowe), kawa, herbata
* Leki
* Żywność trwała
* Opatrunki
* Ga˛bki i ścierki
* Worki na śmieci
* Mleko modyfikowane nr 1
Prosimy nie przynosić: zabawek, jedzenia z krótka˛ data˛ ważności, używanych rzeczy, używanych
butów. używanych kołder oraz pościeli.
Wszystkie zebrane rzeczy zostana˛ przekazane potrzebuja˛cym.
Ponadto, jeżeli ktoś z Państwa zna osobe˛, która mogłaby wesprzeć bibliotekarzy w roli tłumacza
(podczas organizowania czasu wolnego dzieciom z Ukrainy), prosimy o kontakt telefoniczny 74 640
09 46.
Świdnica

RUSZAJA˛ ZAPISY NA NAJEM MIESZKAŃ
PRZY UL. KOZARA-SŁOBÓDZKIEGO
Od poniedziałku, 7 marca, można już be˛dzie składać wnioski o najem mieszkania w nowym
budynku Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19.
Wnioski przyjmowane be˛da˛ codziennie w dni robocze w biurze ŚTBS (ul. Głowackiego 39a,
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00) do 29 marca. Na skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów (w tym PIT za 2021 rok) wnioskodawcy be˛da˛ mieli czas do 29 kwietnia. Druki wniosków oraz
informacje o wymaganych dokumentach doste˛pne be˛da˛ na stronie internetowej ŚTBS oraz Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy.
Budynek przy Kozara-Słobódzkiego 19 to nowoczesny obiekt mieszkalno-usługowy. Znajduje
sie˛ w nim 45 mieszkań (30 dwupokojowych, 12 trzypokojowych i trzy jednopokojowe) oraz 65 miejsc
postojowych w garażu podziemnym. Na parterze funkcjonować be˛dzie biblioteka oraz Klub Seniora,
doste˛pne dla wszystkich che˛tnych. Oddanie do użytku i zasiedlenie budynku planowane jest na
czerwiec br.
Mieszkania sa˛ gotowe do zamieszkania - ŚTBS wyposażył wszystkie łazienki w wanny, umywalki i toalety. Na ścianach i podłogach w łazienkach i toaletach ułożone sa˛ białe płytki. Na podłogach
w pokojach położono panele, a w aneksach kuchennych - płytki podłogowe. Każde mieszkanie w
cia˛g dalszy na str. 8
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LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA
komedia, wspaniali aktorzy, pie˛kna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawia˛, że be˛dziecie śmiać sie˛ do łez!
Caroline i Stephane, małżeństwo od dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeżdżaja˛ na Korsyke˛
do swojego wakacyjnego domu zdeterminowani, by odpocza˛ć i zakochać sie˛ w
sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego
dziecka.
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standardzie ma już wewne˛trzna˛ stolarke˛ drzwiowa˛. Ciepło i ciepła˛ wode˛ zapewni mieszkańcom
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej.
Przewidywany czynsz za najem mieszkania wynosić be˛dzie ok. 18,30 zł/m kw. miesie˛cznie.
Przykładowo: najem mieszkania jednopokojowego (ok. 38 m kw.) z pomieszczeniem gospodarczym
(ok. 10 m kw.) kosztować be˛dzie ok. 770 zł miesie˛cznie, dwupokojowego (41 m kw.) z pomieszczeniem gospodarczym (ok. 10 m kw.) - 830 zł miesie˛cznie, a trzypokojowego (51 m kw.) z pomieszczeniem gospodarczym (ok. 10 m kw.) - ok. 1000 zł miesie˛cznie. Do tego doliczyć należy opłaty za
zużycie mediów (woda , ciepło) oraz wywóz śmieci.

TO NIE BE˛DZIE ŁATWE!!!
CAROLINE(Katarzyna Glinka/Anna Czartoryska-Niemczycka) jest w środku "poporodowej" depresji, staje sie˛ zniesmaczona
soba˛, odczuwa nieche˛ć do otoczenia i rozwija irracjonalna˛ zazdrość.
ALBAN (Wojciech Błach/Michał Rolnicki)
przyjaciel rodziny, zawzie˛ty biegacz, którego właśnie porzuciła żona, krystalizuje
wszystkie obawy Caroline.
STEPHANE(Radosław Pazura/Sambor Czarnota) sfrustrowany psycholog, rozumie powage˛ sytuacji, wyprzedza sprawy i z troski o żone˛
zatrudnia opiekunke˛ na czas wakacji.
SAM(Karolina Sawka/Maria Wieczorek)opiekunka zwerbowana ze wzgle˛du na
swoja˛ motywacje˛ i fakt bycia dwuje˛zyczna˛,
przyjeżdża z Londynu do Bastii z całym
bagażem 1,80 m, obwód w pasie 60 cm,
miseczka D, włosy spływaja˛ce na plecy, seksowny akcent i skrywany sekret.
Atmosfera robi sie˛ gora˛ca, STEPHANE i
ALBAN sie˛ gotuja˛, a CAROLINE sie˛ przegrzewa krótko mówia˛c, to "BOMBA" w
każdym tego słowa znaczeniu!
DZIEŃ KOBIET: KONCERT ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO
08.03.2022, godz. 18:00
godz. 18.00 - wykład lek. stom. ortodonty
Justyny Niciarz ok. godz. 18.30 - koncert
Andrzeja Rybińskiego

Przypomnijmy. O mieszkanie w budynku ŚTBS moga˛ ubiegać sie˛ osoby, które na dzień
podpisania umowy najmu nie posiadaja˛ tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Świdnicy
lub pobliskiej miejscowości, czyli w powiatach granicza˛cych z powiatem świdnickim.
Wymagane jest także wpłacenie kaucji w wysokości 12-krotności miesie˛cznego czynszu za lokal
oraz partycypacje˛ wynosza˛ca˛ 8 proc. iloczynu powierzchni mieszkania oraz wartości odtworzeniowej
1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez wojewode˛ dolnośla˛skiego i obowia˛zuja˛ca˛ w dniu podpisania umowy najmu.
Przykładowo: kaucja za wynajem mieszkania jednopokojowego (ok. 38 m kw.) wyniesie ok. 9,5
tys. zł, a partycypacja - ok. 18,5 tys. zł (ła˛cznie ok. 28 tys. zł). Dla mieszkania dwupokojowego (ok.
41 m kw.) kaucja wynosić be˛dzie ok. 10 tys. zł, a partycypacja - ok. 20 tys. zł (ła˛cznie ok. 30 tys. zł).
W przypadku mieszkań trzypokojowych (ok. 51 m kw.) kaucja wyniesie ok. 12 tys. zł, a partycypacja
- ok. 25 tys. zł (ła˛cznie ok. 37 tys. zł).
Kwoty te należa˛ do najemców i be˛da˛ rozliczane z chwila˛ rozwia˛zania umowy najmu.
Warto dodać, że miasto Świdnica zawnioskowało do Banku Gospodarstwa Krajowego, aby
najemców mieszkań w budynku ŚTBS przy ul. Kozara 19 obja˛ł program dopłaty do czynszów
"Mieszkanie na start". Najemcy spełniaja˛cy warunki programu, mogliby otrzymywać ok. 200-400 zł
dopłaty do czynszu przez kolejnych 20 lat.
Mieszkania w nowym budynku ŚTBS otrzymaja˛ osoby, które złoża˛ wszystkie wymagane
dokumenty, spełnia˛ warunki formalne (dochód w gospodarstwie domowym nie mniejszy niż 3756
zł brutto dla jednej osoby, 5366 zł dla dwóch osób, 8585 zł dla czterech osób i nie wie˛kszy niż 7083
zł brutto dla jednej osoby, 10624 zł dla dwóch osób, 15453 zł dla czterech osób), a w procesie naboru
zdobe˛da˛ najwie˛ksza˛ liczbe˛ punktów według kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
cia˛g dalszy na str. 10
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Świdnica

HONOROWY
OBYWATEL ŚWIDNICY
Wste˛p 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
A n drze j Ryb ińs ki u rod ził sie˛ 3 0
października 1949 roku w Łodzi. Wybitny
polski piosenkarz i muzyk, a także aranżer i
kompozytor. Wie˛kszość piosenek artysty
jest Jego własna˛ kompozycja˛, a najbardziej
lubi je wykonywać na gitarze. Edukacje˛ muzyczna˛ pobrał w Średniej Szkole Muzycznej
w Łodzi. Rok 1970 zaowocował własna˛ grupa˛ wokalna˛ o nazwie Bumerang, która uczestniczyła w tworzeniu śpiewogry "Na szkle
malowane" oraz uczestnictwem w zespole
DWA PLUS JEDEN, utworzonym wspólnie
Januszem Krukiem i Elżbieta˛ Dmoch.
Jednak nie trwało to długo, bo już w kolejnym roku 1971 artysta założył wraz ze
swoim bratem Jerzym Rybińskim i Eliza˛
Grochowiecka˛ zespół ANDRZEJ I ELIZA. W zespole tym wytrwali jubileuszowe 10
lat, a od roku 1983 Andrzej Rybiński jest solista˛
i tego roku na Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu zdobył główna˛ nagrode˛ za
premierowa˛ piosenke˛ "Nie licze˛ godzin i
lat". Później powstały piosenki, jak: "Pocieszanka" oraz "Za każda˛ cene˛", które do dzisiaj ciesza˛ sie˛ ogromnym powodzeniem. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce oraz za
granica˛, niemal we wszystkich zaka˛tkach
świata. Skomponował kilka piosenek dla

Helena Semenetz-Kwiatkowska otrzymała
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.
Taka˛ decyzje˛ jednogłośnie podje˛li w pia˛tek, 25
lutego radni Rady Miejskiej.
Z wnioskami o nadanie pani Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy" wysta˛piła Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy
oraz Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady
Miejskiej w Świdnicy.
Helena Semenetz-Kwiatkowska urodziła sie˛
w Świdnicy. Z wykształcenia jest matematykiem. Wiele lat pracowała w szkole. Pasjonuje sie˛
historia˛ starożytnego Egiptu. Ze zdumieniem
stwierdziła, że wśród bohaterów tej epoki widnieje jej nazwisko. Dociekaja˛c, kim był Semenechkare, poznała autorów Wielkiej Herezji Amarneńskiej i idee religijnej rewolucji w Egipcie.
Zafascynowali ja˛ twórcy monoteizmu i ich bóg Aton. Od ponad dwudziestu lat śledzi losy królewskiej
pary Echnatona i Nefretete. Twierdzi, że wie, kim oni byli. Poszukiwanie tożsamości Nefretete i
pozostałych twórców religii Jedynego Boga Atona przedstawia w ksia˛żce "Kim jesteś Nefretete?".
"Klucz Życia" to druga powieść, która jest synteza˛ długoletnich analiz wiedzy nie tylko archeologicznej. Autorka ła˛czy historie˛ Heleny ze Sparty z bohaterami Herezji Amarneńskiej w Egipcie.
W 2020r. autorka została przyje˛ta w poczet członków Zwia˛zku Literatów Polskich.
W swoim dorobku ma m.in.:
◆ współtworzenie Stowarzyszenia na Rzecz Człowieka "ITON" (1991),
◆ powołanie do życia Niepublicznej Szkoły "ITON" (1992),
◆ referat "Wielka Herezja Amarneńska w oczach człowieka XX wieku" na I Światowym Kongresie
Uniwersalizmu w Warszawie (1993),
◆ wykreowanie nagrody "Wawrzyn ITON-u", której laureatami zostali Andrzej Wajda, Marian
Jachimowicz (poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta malarz),
◆ współorganizacje˛ w Świdnicy światowej prapremiery filmu "Panna Nikt" (1996) w reżyserii
Andrzeja Wajdy na podstawie ksia˛żki Tomka Tryzny,
cia˛g dalszy na str. 11
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dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert,
Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Majewskiej. Popularność zdobyła również piosenka ?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 kolejna płyta Artysty "całym sercem" zaś promuja˛cy płyte˛ singiel "Czasami" jest cze˛sto granym
utworem w polskich stacjach muzycznych.
IGOR KWIATKOWSKI - "TYLKO
ŚMIECH NAS OCALI"
25.03.2022, godz. 18:00
Wste˛p 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na program kabaretowy "Tylko śmiech nas ocali"
w wykonaniu Igora Kwiatkowskiego
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Ka˛piel tylko raz w tygodniu", Kobiety odnosza˛ liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy sie˛ Igor Kwiatkowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali"
To spektakl pełen zdziwienia nad światem,
zaskoczenia codziennościa˛, zdumienia, którego doświadczamy, obserwuja˛c rzeczywistość. 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 wizytówka Igora Kwiatkowskiego, a spotkanie
go na żywo nie może równać sie˛ z żadnym
innym kabaretowym doświadczeniem.
Koncert - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywaja˛ca swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska w ostatnich miesia˛cach może pochwalić sie˛ wie˛ksza˛ ilościa˛ premier, niż
niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach
bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości.
Wste˛p 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Mało kto wie, jak wygla˛da naprawde˛, ale
wiele osób słyszało jej utwory. Ukrywaja˛ca
swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska
w ostatnich miesia˛cach może pochwalić sie˛
wie˛ksza˛ ilościa˛ premier, niż niejeden artysta.
21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości, nie szcze˛dzi
gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w
dynamicznych utworach porusza tematy, jakich na próżno szukać we współczesnym popie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych,
że od jakiegoś czasu nuca˛ 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 pomie˛dzy czy remixy. Wszystkie z nich w tempie
wre˛cz geometrycznym zdobywaja˛ coraz
wie˛ksze grono fanów. Najwie˛kszym osia˛gnieciem w radiach był remix jej piosenki
"lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)" -
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◆ projekt "Świdnica w Blasku Istnienia" w grupie laureatów konkursu Fundacji Kultury z cyklu
"Małe Ojczyzny"(1996),
◆ organizacje˛ akcji pomocy dla terenów dotknie˛tych powodzia˛ w rejonie Kotliny Kłodzkiej (1997,
1998),
◆ współorganizacje˛ wydarzenia artystyczno-naukowego "Realność Świata Wizji" (1998) na temat
sztuki i mistyki Williama Blakea, w którym udział wzie˛li m. in.: Michał Fostowicz, prof. Wiesław
Juszczak, prof. Tadeusz Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek , Antoni Matuszkiewiczo,
◆ organizacje˛ "Wigilii Przełomu Tysia˛cleci" na Świdnickim Rynku (1999) - pocza˛tek corocznej
tradycji wigilijnej w Świdnicy,
◆ organizacje˛ sympozjum kulturalno-naukowego "Egipt Faraonów" (2000) w Świdnicy, w którym
udział wzie˛li m. in.: prof. Karol Myśliwiec i prof. Stanisław Medeksza,dr Kamil Kuraszkiewicz,
Agnieszka Kowalska, dr Dobiesław Karst,
◆ współorganizacje˛ spotkania z poezja˛ oraz wystawy obrazów w Stowarzyszeniu ITON,
◆ prowadziła liczne działania prospołeczne i proekologiczne, m.in. zainicjowała w 2014r. w
Świdnicy comiesie˛czne ekumeniczne Modlitwy o pokój na świecie.
OOM Świdnica

PIE˛KNE POPISY ŁYŻWIARZY
Za nami drugie z trzech rozgrywanych na naszym lodowisku zawodów XXVIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śla˛sk 2022. Od 24 do 27 lutego rywalizowano
w łyżwiarstwie figurowym.

Na starcie stane˛ło 70 zawodników i zawodniczek reprezentuja˛cych osiem województw i dwanaście klubów. W rywalizacji województw najlepsze okazało sie˛ mazowieckie przed małopolskim i
opolskim. Wśród klubów zwycie˛żył Piruette Opole. Druga lokata przypadła Stoczniowcowi Gdańsk,
a trzecia Unii Oświe˛cim.
Wśród solistów - juniorzy młodsi B do 13 lat wygrał Ryszard Siudek (Axel Toruń), przed Antonim
Szymańskim (MKŁ Łódź) i Antonim Je˛drakiem (Euro 6 Warszawa). Wśród solistek - juniorki
młodsze B do 13 lat wygrała Zofia Bochenek (FSA Warszawa), druga była Aleksandra Janikowska
(Piruette Opole), a trzecia Anastazja Bezuhla (Edge Katowice). W rywalizacji par tanecznych
juniorów młodszych B do 13 lat zwycie˛żyła para Magdalena Łyżwińska/Marcel Lasocki (Stoczniowiec Gdańsk), przed Antonina Borysewicz/Jakubem Janickim (Stoczniowiec) i Blanka˛ Wardowska˛/Krystianem Rogowskim (ŁTŁF Łódź). Wśród solistów - juniorów młodszych A do 15 lat wygrał
PavloKlimin (AZS AWF Ochota Warszawa), przed Mikołajem Pauliczkiem (Unia Oświe˛cim) i
Krystianem Gerega˛ (Unia).Wreszcie w rywalizacji solistek - juniorek młodszych B do 15 lat najlepsza
okazała sie˛ Weronika Ferlin (Piruette Opole). Druga lokata przypadła Matyldzie Paszyńskiej (Rewia
Warszawa), a trzecia Alicji Rejment (Axel Toruń).
Szczegółowe wyniki znaleźć można na www.oomdolnyslask.pl
OOM Świdnica

CZAS NA CURLING
Po short-tracku i łyżwiarstwie figurowym czas na trzecia˛ i ostatnia˛ odbywaja˛ca˛ sie˛ w Świdnicy
konkurencje˛ XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Od wtorku do pia˛tku (1-4.03) na tafli
lodowiska odbe˛da˛ sie˛ zawody w curlingu. Na starcie pojawia˛ sie˛ świdniczanie reprezentuja˛cy
Dolnośla˛ski Club Curlingowy Dzik Świdnica i całe województwo dolnośla˛skie. Wste˛p na zawody
jest wolny.
Na zwody w curlingu przyjedzie około 60 zawodników i zawodniczek z pie˛ciu województw
(dolnośla˛skie, łódzkie, śla˛skie, małopolskie, pomorskie). Rywalizacja be˛dzie toczyła sie˛ w kategorii
chłopców, dziewcza˛t i par mieszanych. Pierwsze kamienie po tafli świdnickiego lodowiska be˛da˛
suna˛ć już we wtorek, 1 marca. Zapraszamy do kibicowania, tym bardziej, że w odróżnieniu od dwóch
pierwszych konkurencji na starcie pojawia˛ sie˛ świdniczanie. Warto w tym miejscu nadmienić, że
bezpośrednio po zawodach OOM (4-6.03) na naszym lodowisku odbe˛dzie sie˛ I Świdnicki Turniej
Curlingowy. Na starcie pojawi sie˛ ponad 20 zespołów z całej Polski.
cia˛g dalszy na str. 15
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych
sportowych imprez w roku. Ge˛ste sito kwalifikacji sprawia, że do finałowych zawodów kwalifikuja˛
sie˛ tylko najlepsi z najlepszych młodych sportowców kategorii juniorskich. O medale i punkty walcza˛
dla siebie, ale też dla województw, które reprezentuja˛. Wydarzenie ma wyja˛tkowa˛ oprawe˛ . Towarzyszy mu olimpijski ceremoniał z zapaleniem znicza i specjalnym ślubowaniem zawodników,
trenerów i se˛dziów.
piosenka dotarła do 2. Miejsca Krajowej
listy Airplay Chart i stała sie˛ jednym z hitów
roku. W jej ślady idzie aktualnie przeróbka
jej innej kompozycji - odbicie (Mark Neve
Remix) pod koniec stycznia 2022 był najcze˛ściej wyszukiwana˛ piosenka˛ w Polsce w
aplikacji Shazam!
Przed Bryska˛ wcia˛ż premiera jej pierwszej
płyty długograja˛cej. 11 Utworowe wydawnictwo "jestem Bryska" wydane w listopadzie 2021 w formie cyfrowej i na
winylu nazywane jest mini-albumem.
Znalazł sie˛ tam wybór już wydanych singli
: "panika", "drama" , "jestem Bryska",
"BFF" a także wspomniane "lato (pocałuj
mnie)" w dwóch wersjach i angloje˛zyczna
kompozycja "Burn This Love" (doste˛pna
tylko na winylu).
Rok 2022 to dla Bryskiej premiera kolejnych
nowych utworów - w tym przepie˛knej "Atlantydy", jaka zachwyciła fanów pod koniec stycznia. W lutym i marcu artystka wyruszy na
swoja˛ pierwsza˛ trase˛ koncertowa˛ wraz z Luna˛.
Wśród miast, w których zobaczyć i usłyszeć na
żywo be˛dzie można obie panie sa˛ Kraków,
Wrocław, Poznań i oczywiście Warszawa.
A to tylko pocza˛tek tego co uznawana za
muzyczne objawienie ubiegłego roku Bryska przygotowała dla swoich fanów. Tako
twarz programu RADAR Spotify oraz TIDAL

Nasze miasto gości OOM w Sportach Zimowych już po raz piaty, ostatni raz w 2016 roku.
Powierzenie przez Dolnośla˛ska˛ Federacje˛ 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 sa˛: Duszniki Zdrój, Stronie Śla˛skie, Szklarska-Pore˛ba - Jakuszyce, Karpacz,
Zieleniec, Jelenia Góra, Wałbrzych, Tychy, Bytom, Zakopane i Tomaszów Mazowiecki.
PROGRAM ZAWODÓW CURLING
3.03.2022 (czwartek)
8:45 5. kolejka dziewcza˛t
cia˛g dalszy na str. 16
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Rising cie˛żko pracuja˛ca nad kolejnymi muzycznymi premierami, zaskakuje pomysłami i robi wszystko, aby udowodnić, że pokładane w niej nadzieje nie były na wyrost.
Wie˛cej o Bryskiej usłyszycie w radiu i znajdziecie na mediach społecznościowych Waszych znajomych ?
**********************************
XV DOLNOŚLA˛SKI PRZEGLA˛D PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
"Wszyscy murem za polskim mundurem ..."
Świdnica 07.03.2022 r.
Przegla˛d odbe˛dzie sie˛ 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. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy, 58100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, tel.
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11:00 5. kolejka chłopców
15:15 finały i mecze o 3 miejsce
17:15 dekoracja drużyn
18:30 1. kolejka par mieszanych
4.03.2022 (pia˛tek)
8:30 2. kolejka par mieszanych
12:30 3. kolejka par mieszanych - finałowa
14:30 dekoracja par i zakończenie zawodów
Wyniki zawodów drużynowych - https://curlingevent.com/pl/event/OOm kw.022
Wyniki zawodów par mieszanych - https://curlingevent.com/pl/event/OOMPary2022
Pełen program: http://oomdolnyslask.pl/sports/lyzwiarstwo-figurowe/
Świdnica

PIERWSZY TURNIEJ CURLINGU W ŚWIDNICY
Tuż po zakończeniu zmagań w tamach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży od 4-6 marca do
Świdnicy zawitaja˛ drużyny curlingowe z całej Polski. Dolnośla˛ski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica
organizuje pierwszy w historii Dolnego Śla˛ska towarzyski turniej curlingowy. 1. Świdnicki Turniej
Curlingowy be˛dzie rozgrywany pod patronatem honorowym Prezydent Miasta Świdnicy Beaty
Moskal-Słaniewskiej.
Dolnośla˛ski Klubu Curlingowy "Dzik" Świdnicadziała nieformalnie od października 2019 roku,
a 4 marca 2020 roku odbyło sie˛ spotkanie założycielskie klubu. DKC "Dzik" jest jedynym klubem
curlingowym na Dolnym Śla˛sku. Klub rozwija sie˛ bardzo pre˛żnie i jest w tym momencie 5
najwie˛kszym klubem w Polsce. Warto wspomnieć, że to właśnie na Dolnym Śla˛sku w 2003 roku
powstał pierwszy klub curlingowy w Polsce - Karkonoski Klub Curlingowy, który dzisiaj już nie
istnieje.
1. Świdnicki Turniej Curlingowy be˛dzie pierwszym turniejem towarzyskim, który zawita na
Dolny Śla˛sk. Towarzyskie turnieje curlingowe sa˛ okazja˛ do rywalizacji oraz spotkań towarzyskich i
poznawania sie˛ środowiska curlingowego.
W turnieju be˛da˛ rywalizowały 22 zespoły.
Poza 8 drużynami reprezentuja˛cymi Świdnice˛,
przyjada˛ również zawodnicy z Warszawy, Łodzi,
Krakowa, Warszowic, Katowic, Bełchatowa, Sopotu oraz Gliwic. Drużyny rozegraja˛ ze soba˛ 4
kolejki gier systemem szwajcarskim a najlepsza
10 rozegra 5 runde˛ finałowa˛.
DKC "Dzik" Świdnica współorganizuje
również rywalizacje˛ młodzieży w curlingu w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych, która w dniach
1-4 marca odbywa sie˛ na świdnickim lodowisku.
- Mamy nadzieje˛, że turniej na stałe zagości
w kalendarzu sportowych wydarzeń miasta
Świdnicy oraz w kalendarzu polskiego curlingu
- podsumowuje prezes klubu Bartosz Łobaza. Chcielibyśmy, aby curling, który w naszym kraju
jest wcia˛ż jeszcze niszowa˛ dyscyplina˛ sportu, stał
sie˛ rozpoznawalny i zyskał nowych pasjonatów.
Wierzymy, że promocja dyscypliny w formie
takiego wydarzenie jak turniej ogólnopolski oraz
trening otwarty, który odbe˛dzie sie˛ po zakończeniu rozgrywek pozwoli na popularyzacje˛ dyscypliny w naszym regionie.
Na zakończenie turnieju planowany jest trening otwarty dla wszystkich che˛tnych. Wystarczy przyjść w ciepłym stroju sportowym oraz
wzia˛ć czyste buty na zmiane˛ by za darmo spróbować curlingu. Trening odbe˛dzie sie˛ w niedziele˛
6.03.2022 o godzinie 18.00 . Potrzebny sprze˛t
zapewni klub i każdy może liczyć na zapoznanie
z wypuszczaniem kamieni i szczotkowaniem.
1. Świdnicki Turniej Curlingowy.
Termin: 4-6 marca 2022r.
Start turnieju w pia˛tek 4 marca 2022 - pierwsze
4 mecze o 15.30
Miejsce: Dolny Śla˛sk, Świdnica, Lodowisko
OSIR - ul. Śla˛ska 35B
Ilość drużyn: 22
Harmonogram szczegółowy rozgrywek:
Pia˛tek 4 marca 2022r.
Rejestracja drużyn ok. godziny 15.00
15.30 - grupa A
17.45 - grupa B
20.00 - grupa C
Sobota 5 marca 2022r.
8.00 - miejsca 21-30
10.15 - miejsca 11-20
cia˛g dalszy na str. 19

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych

TECHNIK WETERYNARII
Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý uruchomiony 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 znaleêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach przetwórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-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 ofertà szkoùy na stronie www.toswidnica.pl oraz wziæcia udziaùu w rekrutacji.

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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(074) 851 33 30, lub na mail.: dzialimprez@mdk.swidnica.pl
**********************************
WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PICASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNANA"
18.03.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
W roku 1937 jeden z czołowych marszandów mie˛dzywojennego Paryża, Ambroise
Vollard, zamówił u Picassa okolicznościowa˛
teke˛ grafik - akwafort. Zawierała ona pie˛ć
zestawów tematycznych i zatytułowana została "Suita Vollarda". Na wystawie możemy
zobaczyć niektóre prace z tej tek, sygnowane
przez artyste˛. We wszystkich przewija sie˛
motyw fascynacji antykiem oraz kult aktu.
Technika linorytu reprezentowana jest na
wystawie przez prace wykonane w latach
sześćdziesia˛tych (teka "Linogravures") . Tematycznie nawia˛zuja˛ one do popularnych w
twórczości Picassa motywów bachanaliów i
korridy. Szczególnego smaku kolekcji dodaja˛ staloryty poświe˛cone tematyce erotycznej.
Prace które ogla˛dać możemy na wystawie sa˛
stalorytami perfekcyjnie wykonanymi w
1969 roku przez amerykańskie wydawnictwo Avangarde. Frywolne, ale i nieco żartobliwe, sa˛ kwintesencja˛ natury samego artysty.
W 1959 roku Picasso wykonał na zamówienie teke˛ grafik z okazji osiemdziesia˛tej rocznicy powstania wieży Eiffla. Prace te wydane zostały przez znane paryskie wydawnictwo Montmartre. Na wystawie eksponowane sa˛ odbitki prac z tej teki, przeniesione na
płyty cynkowe i sygnowane przez artyste˛
ołówkiem. Stylistyka i tematyka tego cyklu
nawia˛zuje do motywów antycznych. Heliografiki, z powracaja˛cym motywem malarza
i modelki oraz clownów, to jedne z pie˛kniejszych prac eksponowanych na wystawie.
Przypominaja˛ swym charakterem lawowane
tuszem rysunki ba˛dź akwarele. Sygnowane
przez artyste˛, wydane zostały przez wydawnictwo Verve Mourlot. Ozdoba˛ wystawy sa˛
wielkoformatowe litografie barwne pochodza˛ce z kolekcji Mariny Picasso, wnuczki
malarza. Ich stylistyka jest bardzo różnorodna - od postkubistycznej deformacji, poprzez realistyczny monumentalizm form, aż
po ascetyczna˛ kreske˛. Kolejny cykl graficzny "Wojna i Pokój" z 1954 roku jest reprezentowany na wystawie w formie barwnych
litografii.
Pablo Picasso (Pablo Ruiz Blasco) żył w
latach 1881-1973. Jest jednym z najsłynniejszych artystów XX wieku. Był niezwykle
charyzmatycznym twórca˛, o nietuzinkowym temperamencie, uprawiaja˛cy różnorakie dziedziny sztuki. Obdarzony niezwykłym, niemalże pierwotnym instynktem malarskim i rysunkowym. Jego artystyczna
wszechstronność objawiała sie˛ zarówno w
technice (malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik), jak i w formie (w swej pracy używał
ołówka, akwarel, farb olejnych, kredek, metalu, gipsu, kamienia oraz różnorodnych odpadów). Przez całe życie z pasja˛ odkrywał
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12.30 - miejsca 1-10
15.30 - miejsca 21-30
17.45 - miejsca 11-20
20.00 - miejsca 1-10
Niedziela 6 marca 2022r.
8.00 - miejsca 21-30
10.15 - miejsca 1-10
12.30 - miejsca 11-20
15.30 - runda finałowa
17.30 - rozdanie nagród, zakończenie turnieju
18.00 - otwarty trening curlingu dla wszystkich zainteresowanych
1. Świdnicki Turniej Curlingowy (curlingevent.com)
https://www.facebook.com/dolnoslaski.curling/
www.curling.swidnica.pl
Powiat Świdnica

PANELE FOTOWOLTAICZNE NA DACHU
ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ
24 lutego odbył sie˛ odbiór inwestycji obejmuja˛cej montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej . Na dachu zamontowano 110 paneli o mocy 50 kW.
Było to ostatni etap inwestycji obejmuja˛cej termomodernizacje˛ budynku Zespołu Placówek,
który rozpocza˛ł sie˛ w roku 2021. W ramach inwestycji przeprowadzono prace polegaja˛ce na:
◆ ociepleniu stropodachu od zewna˛trz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz z
wymiana˛ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
◆ wymianie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
◆ remoncie kominów wraz ich nadbudowa˛ i wykonaniem nowych czap kominowych,

◆ ociepleniu ścian zewne˛trznych,
◆ wymianie stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewne˛trznymi i wewne˛trznymi, w tym
demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych,
◆ wykonaniu wyprawy elewacyjnej strefy cokołowej,
◆ demontażu i ponownym montażu lamp oświetleniowych, anten i innych drobnych elementów
wraz z przebudowa˛ konstrukcji wsporczej,
◆ remoncie okładzin balkonowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz malowaniem
balustrad,
◆ remoncie kolumn wejściowych wraz z malowaniem wejścia głównego,
◆ renowacji drzwi wejściowych,
◆ demontażu i ponownym montażu zadaszenia wejścia do kotłowni wraz z przebudowa˛ konstrukcji
wsporczej,
◆ oczyszczeniu i malowaniu antykorozyjnym opasek stabilizuja˛cych komin spalinowy.
Koszt inwestycji to ponad 833 tys. zł.
foto: Powiat Świdnica
Powiat Świdnica

PUNKTY PORAD PRAWNYCH PONOWNIE
OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW
Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego be˛dzie odbywać sie˛ na terenie Powiatu Świdnickiego
osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania sie˛ na odległość.
Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa sie˛ według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje sie˛ telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do

cia˛g dalszy na str. 22

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:
Œwidnicki 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

www.expressem.eu
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tego celu centralnym numerem telefonu 74 85 00 460 lub za pośrednictwem platformy rejestracyjnej:
https://np.ms.gov.pl/
Gmina Świdnica

NOWY CHODNIK W WITOSZOWIE DOLNYM
dla siebie nowe obszary artystycznego działania, burzył je i budował na nowo. Żaden ze
współczesnych twórców sztuki nie może sie˛
równać z nim pod wzgle˛dem artystycznej
płodności. Grafika stanowi jedna˛ z dyscyplin, którymi zajmował sie˛ Picasso. Uprawiał wiele jej odmian, m.in. akwatinte˛, drzeworyt, linoryt, staloryt, mezzotinte˛, preferuja˛c jednak litografie˛ i akwaforte˛. Najbardziej
obfituja˛cy w graficzne dokonania okres dla
Picassa rozpoczyna sie˛ od lat trzydziestych
XX wieku. Szacuje sie˛, że artysta stworzył
za życia około 2000 grafik.
NOCNY KOCHANEK WYSTA˛PI W
RAMACH ŚWIDNICKICH RECENZJI
MUZYCZNYCH
18 marca w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury wysta˛pi Nocny Kochanek
a razem z nim w roli supportu pojawi sie˛ The
Sixpounder. Bilety sa˛ już w sprzedaży.
Koncert odbe˛dzie sie˛ dzie˛ki Krzysztofowi
Pietrzakowi, którego recenzja albumu Nocnego Kochanka pt. "Randka w Ciemność"
została nagrodzona w konkursie Świdnickich Recenzji Muzycznych 2019. Pisał w niej:
"Mój szynobus gna, a ja słucham Kochanka i
wyobrażam sobie jak rozpe˛dzona cysterna
Whitesnake przywala w żeliwny wagon Judas
Priest aż iskry pryskaja˛ wokoło. W naste˛pnym
kawałku już pe˛dzi szalona drezyna Iron Maiden i zderza sie˛ z lokomotywa˛ Metalliki." Całość: http://sok.com .pl/recenzje/nocny-kochanek-randka-w-ciemnosc/
Sam zespół pisze o sobie tak: "Nocny Kochanek to pod wzgle˛dem muzycznym klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut ucha.
Teksty zawieraja˛ specyficzny nocno-kochankowy humor i zazwyczaj opieraja˛ sie˛ na
faktach, czasami nawet autentycznych..! Wykorzystuja˛c humor bazuja˛cy cze˛sto na pastiszu, grach je˛zykowych i abstrakcji, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej z ogromnym dystansem do samych siebie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj
z klasycznym heavy metalem."
Szczegół i sprzedaż biletów doste˛pne sa˛ na
stronie: https://sok.com.pl/recenzje-muzyczne-nocny-kochanek/
**********************************
XVIII Konkurs Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży
"PRZEBÓJ z JAJEM‘2022"

Regulamin
I. Organizatorem Konkursu Piosenki "Przebój z
jajem" jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy.
II. Konkurs odbe˛dzie sie˛ 1 kwietnia 2022 roku w
Klubie BOLKO, plac Grunwaldzki11 od godz.
11.00
III. Celem konkursu jest
popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie, także aktorsko

24 lutego, odbył sie˛ odbiór inwestycji pod nazwa˛ "Przebudowa przejścia dla pieszych w
Witoszowie Dolnym".
Inwestycja realizowana była w cia˛gu drogi powiatowej nr 2911D, przy świetlicy wiejskiej. Zakres
prac obejmował:
◆ budowa chodnika o powierzchni ła˛cznej 314,7 m kw. z kostki brukowej betonowej
◆ budowa zatoki postojowej o powierzchni ła˛cznej 185,3 m kw. z kostki brukowej

◆ przebudowa zjazdu do świetlicy o powierzchni 47,2 m kw. z kostki brukowej
◆ budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych
◆ nowe oznakowanie pionowe oraz poziome wraz z dodatkowymi elementami BRD (pore˛cze biało
- czerwone 18m, kostka brukowa z wypustkami
W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa,
Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Zaste˛pca Wójta Bartłomiej Strózik, Dyrektor SDPŚ Marek
Olesiński oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji.
Wartość inwestycji to 278.152,90 zł. z czego 200 tys. to dofinansowanie z Rza˛dowego Funduszu
Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na
2021 r. Reszta kwoty pochodziła z budżetu Powiatu Świdnickiego .
MBP Świdnica

MATYLDA I WIELKA POTYCZKA
"Matylda i wielka potyczka", to opowieść, która w bezpieczny i przyste˛pny sposób pomaga
dzieciom zrozumieć, czym jest wojna. Bajka porusza tematyke˛ ataku agresora, konieczności podje˛cia
walki w obronie swojego kraju i jego obywateli oraz potrzeby udzielania azylu i niesienia pomocy
potrzebuja˛cym.
Pisza˛c serie˛ bajek o Matyldzie, kierowałam sie˛ intencja˛ pomocy kilkulatkom w zrozumieniu i
radzeniu sobie z codziennymi problemami. Nie przypuszczałam, że mojej kilkuletniej bohaterce,
przyjdzie sie˛ mierzyć z tematyka˛ wojny. Napisałam te˛ bajke˛, by pomóc mojej pie˛cioletniej córeczce,
zrozumieć sytuacje˛, która dotkne˛ła Ukraine˛. Pragne˛ sie˛ nia˛ z Wami podzielić, bo może okazać sie˛
przydatna również dla Was i Waszych dzieci. Tytułowa postać to kilkuletnia bohaterka serii "Matylda
w Krainie Snu", która co noc, we śnie, odwiedza czarodziejska˛ kraine˛ i wraz ze swoimi bajkowymi
przyjaciółmi, przeżywa przygody, które pomagaja˛ jej zrozumieć i oswoić problemy, z którymi mierzy
sie˛ na co dzień w prawdziwym życiu.
Katarzyna Rybaniec
Pełna˛ wersje˛ bajki, w formie e- booka, można pobrać ZA DARMO ze strony internetowej, w
sekcji "Regał z Bajkami": https://zielonekrzeselko.pl/regal-z-bajkami-2/
Autorka zache˛ca do pobierania, drukowania, rozpowszechniania i korzystania na użytek własny
oraz w celach dydaktycznych.
"Matylda i wielka potyczka"
MBP Świdnica

TYDZIEŃ CZYTANIA E-KSIA˛ŻEK
Zapraszamy do korzystania z oferty e-ksia˛żek w naszej bibliotece w ramach kolejne edycji świe˛ta,
które w tym roku rozpoczyna sie˛ 6 marca i potrwa do 12 marca. Czym jest tydzień czytania e-booków?
To świe˛to każdego świadomego czytelnika, który nie boi sie˛ korzystać z nowych technologii.
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poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych i
promowanie młodych talentów
IV. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
szkoły podstawowej ( kl. 1 - 8 ) oraz szkół średnich
ze szkół oraz placówek oświatowych
- udział brać moga˛ soliści i małe zespoły wokalne
i wokalno - instrumentalne (do 6 osób)
- uczestnicy przygotowuja˛ jedna˛ piosenke˛ w je˛zyku polskim, która zaistniała na rynku fonograficznym jako przebój (gatunek dowolny - piosenki
kabaretowe lub w kabaretowym wykonaniu
przboje dziecie˛ce, rockowe, pop, mel. tradycyjne
itp.)
- wykonawcy przygotowany utwór prezentuja˛ z
dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback) lub a cappella.
- wyste˛p każdego uczestnika powinien nawia˛zywać do kabaretowej formuły konkursu np. tematyka piosenek, żartobliwe wykonanie, skecz z piosenka˛, strój itp. - pomysłowość wykonawcza, forma kabaretowa i humor w prezentacji ulubionego
przeboju be˛da˛ dodatkowym atutem.
- uczestnicy moga˛ zgłaszać sie˛ poprzez szkoły,
placówki kultury,
- zgłoszenia pisemne wyła˛cznie na kartach zgłoszeń przyjmowane be˛da˛ do dnia 25.03.2022 r. pod
adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica
ba˛dź tel./ faksem - (074) 851-33-30
lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl
Karta zgłoszenia doste˛pna na stronie internetowej
MDK - www.mdk.swidnica.pl !!!
V. Ocena i nagrody:
uczestnicy walczyć be˛da˛ o tytuł Grand Prix oraz
nagrody i wyróżnienia w naste˛puja˛cych kategoriach wykonawczych:
- soliści kl. 1-3 (7 - 9 lat) ,szkoły podstawowej,
- duety i zespoły kl. 1-3 (7 - 9 lat),szkoły podstawowej,
- soliści kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły podstawowej
- duety i zespoły kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły podstawowej

- soliści szkoły średnie
- duety i zespoły szkoły średnie
(w zależności od rodzaju zgłoszeń możliwy
jest też podział na dwie kategorie: soliści
oraz duety i zespoły )

Jury oceniać be˛dzie: dobór repertuaru zwia˛zany z
charakterem konkursu, interpretacje˛ wokalnosceniczna˛, poziom warsztatu wykonawczego.
Playback niedopuszczalny!!!
- organizator przewiduje nagrody dla laureatów,
ufundowane przez organizatorów i sponsorów
- organizator przewiduje nagrode˛ za najśmieszniejsze i najbardziej pomysłowe przebranie , odzwierciadlaja˛ce charakter konkursu i śpiewanej
piosenki
wszyscy uczestnicy otrzymuja˛ pamia˛tkowe dyplomy.
VI. Sprawy organizacyjne:
soliście nie powinien towarzyszyć chórek na żywo, taki podmiot be˛dzie traktowany jako zespół
VII. Organizatorzy zastrzegaja˛ sobie prawo zmian
w regulaminie, jeżeli nasta˛pi taka konieczność i
prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ ZABAWY NA KONKURSIE
"PRZEBÓJ Z JAJEM"!!!
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom
Kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego
w Świdnicy.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwia˛zku z organizacja˛ i realizacja˛ konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy.
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Nasza biblioteka udoste˛pnia czytelnikom publikacje, do których doste˛p można mieć 24 godziny
przez 7 dni w tygodniu. E-publikacje to świetne rozwia˛zanie dla osób prowadza˛cych intensywny tryb
życia, które nie moga˛ w godzinach otwarcia biblioteki korzystać z jej zbiorów, chca˛ oszcze˛dzać czas
czy środowisko oraz nowe technologie traktuja˛ jako naturalna˛ przestrzeń zdobywania wiedzy.
Tydzień czytania e-booków to świetny powód do sie˛gnie˛cia po publikacje elektroniczne.
W IBUKU Librze możesz czytać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Po założeniu konta możesz, nie
tylko czytać ksia˛żki, ale także wstawiać zakładki, robić notatki, pracować w trybie projekty, korzystać
z aktualnej wersji Słownika je˛zyka polskiego PWN oraz Encyklopedii PWN online. Aby poznać w
pełni platforme˛ oraz jej narze˛dzia, warto pobrać "Przewodnik użytkownika" doste˛pny na libra.ibuk.pl/pomoc. Sprawdź pełna˛ oferte˛ e-booków w naszym katalogu.
Z okazji zbliżaja˛cego sie˛ Tygodnia E-Ksia˛żki, który w tym roku przypada w dniach 6-12 marca,
IBUK Libra przygotowała dla czytelników pakiet dodatkowych publikacji z naste˛puja˛cych kategorii:
Literatura kobieca, Literatura popularnonaukowa, Poradniki.
List
a dodatkowych tytułów (https://mbp.swidnica .pl/wp-content/uploads/2022/03/Wykaz-dodatkowych-tytulow_Tydzien-czytania-e-ksiazek-2022_IBUK-Libra.pdf), które be˛da˛ doste˛pne od 5-19
marca br. Ponadto doste˛p do trzech najcze˛ściej czytanych w tym okresie publikacji z ww. kategorii
zostanie przedłużony do końca marca br.
Polonia Stal Świdnica

SPORO GOLI W JELENIEJ GÓRZE
Bardzo dobra pierwsza cze˛ść gry i słabsza druga, w której przytrafiło nam sie˛ sporo błe˛dów...
Tak można podsumować weekendowy sparing juniorów młodszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica podczas którego mierzyliśmy sie˛ na wyjeździe z Karkonoszami Jelenia Góra.
- Pierwsza połowa toczona w bardzo szybkim tempie, mogła sie˛ podobać kibicom. Cieszy
skuteczność w tej cze˛ści gry, chociaż mogliśmy wynik mieć jeszcze bardziej korzystny. W drugiej
połowie zdecydowanie zabrakło sił, co po cze˛ści było wkalkulowane, bo w czwartek wieczór
graliśmy poprzednia˛ gre˛ sparingowa˛ z równie wymagaja˛cym zespołem (Orzeł Za˛bkowice Śla˛skie
LDJ). Dosyć skutecznie Karkonosze to wykorzystały i tak naprawde˛ w kilka minut odrobiły straty z
pierwszej połowy. Myśle˛, że mimo zme˛czenia nie powinniśmy w tak łatwy sposób tracić goli, ale
bardziej koncentrujemy sie˛ na tym co dobre, pamie˛taja˛c jednak o mankamentach, które musimy do
ligi poprawić - komentował trener naszych juniorów młodszych, Tomasz Oleksy.
Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
3:3 (0:3)
Skład: Janas, Bujak, Ratajczak, Kałwak, Kruczek, Król, Korab, Gliwa, Migas, Szewczyk, Błasz
oraz Safian, Zaczyński, Malinowski, Lipiński, Choromański, Cybruch
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

FANTASTYCZNE EMOCJE
PODCZAS TURNIEJU RODZINNEGO
Pie˛ć zespołów przysta˛piło do rywalizacji podczas kolejnego Turnieju Rodzinnego organizowanego przez klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica. Drużyny walczyły systemem każdym z każdym
o okazały puchar przechodni, a arena˛ zmagań w to niedzielne popołudnie była hala widowiskowosportowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.
Były emocje, zacie˛ta walka, a co najważniejsze losy sportowych wydarzeń trwały do samego
końca. Finalnie po rozegraniu wszystkich meczów najlepsza okazała sie˛ drużyna 2012, która
zapewniła sobie tytuł mistrzowski w przedostatniej kolejce, kiedy to pokonała w stosunku 4:0 ekipe˛
2009. W ostatniej serii spotkań doszło do bezpośredniego starcia dwóch zespołów walcza˛cych o
druga˛ i trzecia˛ lokata˛ na zakończenie sportowych zmagań. Po fantastycznym boju góra˛ był zespół
2013, ostatecznie staja˛c na drugim stopniu podium. Na trzeciej pozycji finiszowała drużyna złożona
z rodziców grupy biało-zielonych piłkarzy z rocznika 2005/2006 - Liga Dolnośla˛ska Juniorów
Młodszych. Na zakończenie turnieju nie brakło pamia˛tkowych medali dla wszystkich zawodników,
okazałego pucharu przechodniego MKS-u IgnerHome Polonia-Stal Świdnica, który trafił dla najlepszej drużyny i wyróżnień indywidualnych dla najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza turnieju.
W dekoracji uczestniczyli prezes IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Dariusz Stachurski i Natalia
Maliszewska jako przedstawicielka firmy IgnerHome - głównego i tytularnego sponsora świdnickiego klubu.
Klasyfikacja końcowa:
1. Drużyna 2012 - 9 punktów
2. Drużyna 2013 - 8 punktów
3. Drużyna 2005/2006 - 6 punktów
4. Drużyna 2009 - 4 punkty
5. Drużyna 2010 - 1 punkty
Najlepszy bramkarz: Radosław Ungurian (2010)
Najlepszy zawodnik: Paweł Matuszak (2013)
Najlepszy strzelec: Rafał Buczyński (2012) - 5 goli
Składy:
◆ 2012: Marek, Buczyński, Leśniara, Galiński, Dołbniak, Ignasiak, Ofiara.
◆ 2013: Walczak, Paszkowski, Pałac, Naleśnik, Janowski, Kowalski, Kulik, Peczyński, Matuszak,
Wyskiel.
◆ 2005/2006: Jóźwiak, Widła, Lipiński, Paliński, Cybruch, Sauter, Korab, Bujak, Kałwak.
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◆ 2009: Zienkiewicz, Krystyniak, Mrzygłód, Jeziorny, Dudek, Fedusiv, Zwierzyna, Oleś, Wyczesany, Hajduga, Sikora.
◆ 2010: Ungurian, Cisek, Robak, Maliszewski, Orzechowski, Niedziałkowski, Zawada, Budzyń, Chmielewski, Rokosz.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

ZWYCIE˛STWO W SAMEJ KOŃCÓWCE MECZU!
Zapowiadaliśmy, że łatwo gospodarzom w sobote˛, 26 lutego z pewnościa˛ nie be˛dzie i tak też sie˛ stało Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
po bardzo ciekawym i zacie˛tym spotkaniu pokonali w meczu kontrolnym czołowy zespół opolskiej IV ligi LZS Starowice Dolne, zapewniaja˛c sobie
triumf w samej końcówce pojedynku!
Spotkanie toczone było w szybkim tempie i mogło sie˛ podobać kibicom. Mocno wzmocniony w przerwie zimowej zespół ze Starowic Dolnych,
których szeregi zasiliło kilku zawodników zza granicy okazał sie˛ solidnym sparingpartnerem, ale o to właśnie w okresie przygotowawczym chodzi. W
mecz bardzo dobrze weszli biało-zieloni. Już w 4. minucie Wojciech Szuba dobrze dograł do Damiana Kasprzaka, który wpadł w pole karne i mocnym
uderzeniem wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. W drugiej cze˛ści pierwszej odsłony dwukrotnie nie popisaliśmy sie˛ w defensywie, a nasze
prezenty skrupulatnie zostały wykorzystane przez rywali. Do przerwy LZS Starowice Dolne prowadził zatem 2:1 i było widać, że bardzo dobre wyniki
uzyskiwane w poprzednich grach kontrolnych (wygrane m.in. z trzecioligowcami - MKS-em Kluczbork i Foto-Higiena˛ Gać) nie były dziełem przypadku.
Po zmianie stron podopieczni trenera Grzegorza Borowego nie rezygnowali z walki. Duży impuls dali dziś zmiennicy, a na uwage˛ przede wszystkim
zasługuje postawa Dawida Kusio i Tomasza Trzyny. Miejscowi wyrównali po stałym fragmencie gry i precyzyjnym uderzeniu głowa˛ w wykonaniu
Wojciecha Sowy. Jak sie˛ okazało to nie był jeszcze koniec emocji. Chwile˛ po zdobyciu wyrównuja˛cego gola, troche˛ miejsca w okolicy linii pola karnego
znalazł Robert Myrta i mocnym strzałem dał nam prowadzenie 3:2. Teraz swoich szans zacze˛li szukać przeciwnicy i niestety z nasza˛ pomoca˛ cel
osia˛gne˛li. Bła˛d komunikacji w szeregach świdnickiej defensywy doprowadził do trafienia na 3:3, kiedy to Bartłomieja Kota zdołał ubiec jeden z
zawodników gości i wpakował futbolówke˛ do sieci. Rywalom w końcówce zacze˛ło brakować sił, napór atakuja˛cych świdniczan był coraz bardziej
wyraźny. Kropke˛ nad "i" udało nam sie˛ postawić w okolicach 90. minuty spotkania. Biało-zieloni znakomicie wyłuskali piłke˛, Wojciech Sowa zagrał
w pole karne do Tomasza Trzyny, a ten ustalił rezultat tej konfrontacji na 4:3!
W kolejnym sparingu, ostatnim przed startem rundy rewanżowej dojdzie do starcia dwóch wiceliderów IV ligi dolnośla˛skiej. Drużyna IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica (grupa wschodnia) zmierzy sie˛ na własnym terenie z drugim zespołem grupy zachodniej - rezerwami pierwszoligowego
Chrobrego Głogów.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS Starowice Dolne
4:3 (1:2)
Skład: Kot, Paszkowski, Salamon, Stachurski, Kasprzak, Sowa, Szuba, Zygadło, Tragarz, zawodnik testowany, Myrta, Trzyna, Kusio, Białas,
Michta, Dyś.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
18.03.2022r. godz. 8.44
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ul. Wałbrzyskiej dotycza˛ce uszkodzenia przez wiatr anteny satelitarnej
zamontowanej na elewacji budynku. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Natychmiast wezwano straż pożarna˛, która zdje˛ła
zagrażaja˛cy dla przechodniów przedmiot.
18.03.2022r. godz. 18.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pasażera, który zostawił w pocia˛gu plecak a w środku paszport. Udało sie˛ ustalić, że
kierownik pocia˛gu zabezpieczył plecak i be˛dzie do odebrania w biurze rzeczy znalezionych PKP. Podróżny odzyskał cenna˛ zgube˛.
21.03.2022r. godz. 11.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ce przewróconych w Rynku przez silny wiatr
pojemników na odpady , z których wypadła cała zawartość. Na miejsce zadysponowano służby, które przywróciły porza˛dek.
21.03.2022r. godz. 20.48
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu i rozbicia butelki
przy pomniku na Placu Grunwaldzkim. Już po chwili na miejscu pojawili sie˛ strażnicy. Sprawca został ukarany mandatem karnym i posprza˛tał
rozbite szkło.
24.03.2022r. godz. 15.34
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Westerplatte, dotycza˛ce spalania odpadów na terenie przyległych
ogrodów działkowych Natychmiast skierowano tam patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze stwierdzili, że mimo zimy w kalendarzu działkowiec
zabrał sie˛ za porza˛dki nie zgodnie z obowia˛zuja˛cymi przepisami. Ogień został ugaszony a me˛żczyzna przeszkolony z zasad gospodarowania
odpadami.
Gmina Świdnica

GMINNE WODOCIA˛GI WZNOWIŁY BEZPOŚREDNIA˛ OBSŁUGE˛ KLIENTÓW
Informujemy, że od dnia 28 lutego biuro i kasa Świdnickiego Gminnego Przedsie˛biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej 55A zostały
ponownie otwarte dla klientów.
Wste˛p do biura be˛dzie możliwy wyła˛cznie w maseczkach ochronnych, a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów. Mimo to, w trosce
o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługuja˛cych, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej
wyła˛cznie do niezbe˛dnych przypadków. Zalecamy również dokonywanie wpłat droga˛ elektroniczna˛ , a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo
kartami płatniczymi.
Gmina Świdnica

RADA GMINY
SOLIDARNA Z UKRAINA˛
Minuta˛ ciszy rozpocze˛ły sie˛ obrady LV sesji Rady Gminy Świdnica. W ten sposób radni uczcili
pamie˛ć tragicznie zmarłych obywateli Ukrainy. Jak podkreślała przewodnicza˛ca Regina Adamska,
w zwia˛zku z dzisiejsza˛ agresja˛ Rosji na Ukraine˛ Rada Gminy Świdnica wyraża solidarność z narodem
ukraińskim i wspiera obywateli którzy walcza˛ o wolność swojego kraju. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na rozpocze˛ta˛ agresje˛. Dziś świat nie może milczeć i obserwować. Głe˛boki niepokój budza˛
w nas najnowsze doniesienia z frontu. To nie jest tylko wojna Ukrainy o jej wolność, to jest wojna
całego wolnego świata o demokracje˛.

ZESTAW 2022
XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyjnym budynku wybudowanym metoda˛ tradycyjna˛ - z cegły w 1993r. Składa sie˛ z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o ła˛cznej powierzchni 75 m kw. oraz dużego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 pie˛trze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na podłogach mozaika parkietowa. Łazienka oblicowane glazura˛.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.

BARAN Sprawa, w która˛ sie˛ ostatnio zaangażowałeś, okaże sie˛ o wiele trudniejsza˛ i bardziej skomplikowana˛ niż sie˛ spodziewałeś.
Be˛dziesz musiał zaangażować znacznie wie˛cej środków i poświe˛cić wie˛cej czasu na jej
realizacje˛. Z pomoca˛ przyjdzie Ci bliska sercu
osoba.
BYK Zdecydowanie powinieneś zmienić towarzystwo. Osoby, z którymi ostatnio spe˛dzasz wiele czasu, nie maja˛ szczerych intencji,
a co ważniejsze, nie moga˛ Ci nic ciekawego
zaoferować. Jeżeli wykorzystasz nadarzaja˛ca˛
sie˛ okazje˛, możesz w tym tygodniu wiele zarobić.

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

BLIŹNIE˛TA Życie zawodowe znacznie sie˛
ożywi. Pojawia˛ sie˛ jakieś nowości, które wprawia˛ Cie˛ w dobry chumor. Dostrzeżesz nowe
perspektywy i be˛dziesz coś planował. W tym
tygodniu wydasz zbyt wiele gotówki na niepotrzebne rzeczy i be˛dziesz tego później żałował.
RAK Pesymizm i brak wiary we własne siły
powoduja˛, że wszystkie Twoje działania
przynosza˛ niewielki skutek. Postaraj sie˛ do
końca walczyć o swoje, a na efekty nie be˛dzie trzeba długo czekać. Dokładnie planuj
wszystkie wydatki gdyż nie widać zmian w
sprawach finansowych.
LEW Po długim okresie oszcze˛dnego życia
nareszcie be˛dziesz mógł sobie pozwolić na
odrobine˛ szaleństwa. Dodatkowe dochody
pojawia˛ sie˛ dość nieoczekiwanie i be˛da˛ dużym zaskoczeniem. W pracy unikaj kontaktów z osoba˛ spod znaku Wagi gdyż zrobi ona
wiele zamieszania.
PANNA Choć wcale sie˛ tego nie spodziewasz, ktoś złoży Ci propozycje˛ wyjazdu na
kilka dni. Tylko od Ciebie zależy, czy ja˛
przyjmiesz. Rozważ wszystkie "za" i "przeciw". Postaraj sie˛ uregulować wszystkie rachunki, nie możesz sobie teraz pozwolić na
popadanie w długi.
WAGA W tym tygodniu okaże sie˛, że niepotrzebnie sie˛ martwiłeś o kogoś bliskiego.
Wszystko dobrze sie˛ skończy i be˛dzie wiele
radości. Najwyższy czas, żebyś pomyślał nieco o sobie. Zme˛czenie i stres ostatnio zbyt
cze˛sto Ci towarzyszyły i niekorzystnie wpłyne˛ły na Twoje zdrowie.
SKORPION W tym tygodniu nadrobisz
wszystkie zaległości i be˛dziesz mógł sie˛ po-

świe˛cić nowym wyzwaniom. Pojawi sie˛ wiele
nowych propozycji, na które nie be˛dziesz miał
ochoty z powodu lenistwa. Nie przegap jednak
szansy. Postaraj sie˛ mniej czasu marnować na
życie towarzyskie i rozrywki.
STRZELEC Układy Ci sprzyjaja˛. Nie ba˛dź
jednak zbyt otwarty i nie rozpowiadaj wokół
o swoich planach. Ktoś może je podpatrzyć.
Postaraj sie˛ nie przywia˛zywać wagi do drobiazgów, poste˛puj zgodnie z tym, co wcześniej
zaplanowałeś. Sukces gwarantowany.
KOZIOROŻEC Nareszcie rozwia˛ża˛ sie˛
Twoje problemy finansowe. Wszelkie zaległości zostana˛ uregulowane. Spe˛ dzisz wiele
miłych chwil w gronie osób, z którymi niedawno coś świe˛towałeś. W pracy wszystko
be˛dzie sie˛ toczyło starym rytmem. Nadal ba˛dź
systematyczny i dokładny.
WODNIK W tym tygodniu przed Wodnikami może sie˛ pojawić możliwość zatrudnienia lub zmiany pracy. Gdyby tak sie˛
stało, starannie sie˛ do tego przygotuj. Musisz zrobić dobre wrażenie. Szcze˛śliwe życie rodzinne zostanie zakłócone przez
"wybryki" któregoś z domowników. Nie
przejmuj sie˛ tym jednak zbytnio.
RYBY Druga połowa tygodnia be˛dzie obfitowała w niespodzianki. Dużym zaskoczeniem
be˛dzie sukces, jaki odniesie bliska Ci osoba.
W pracy bardzo nerwowa atmosfera, lepiej sie˛
nie odzywaj i wszystko przeczekaj. Całe nieporozumienie zostanie wyjaśnione, a Ty wyjdziesz z tego bez szwanku.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do wykończenia, Centrum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, okolice ul. Pakowej 220.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH
10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogrzewani emiejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostoja˛cy,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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 Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon 265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV pie˛tro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I pie˛tro, 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 Śle˛ży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 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 Śle˛ży - 150 zł/m
kw.
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
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 WYNAJE˛CIA:
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 pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł
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0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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, wolnostoja˛cy, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostoja˛cy, 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 wolnostoja˛cy, 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 działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

