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W skrócie...

XXX ŚWIDNICKI
PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW

KOLĘDNICZYCH
Każdego roku coraz wyraźniej uświadamiamy
sobie, jak cenne są tradycje, które pielęgnuje-
my podczas Świdnickiego Przeglądu Zespo-
łów Kolędniczych i jak pusty zdaje się nam
świąteczny czas, kiedy nie wypełniają go
wspólny radosny śpiew i jasełka. Boże Naro-
dzenie jest bowiem w polskiej tradycji okre-
sem szczególnym, pełnym żywej radości i dla-
tego pragniemy kultywować bogate dziedzic-
two z nim związane, ocalić od zapomnienia
coraz rzadziej praktykowane obyczaje, kolędy
i zabawy. Chociaż zwyczajowe kolędowanie
po domach na wsiach i w miasteczkach odcho-
dzi już w zapomnienie, odżywa na scenie dzię-
ki wszystkim, którzy występują podczas Prze-
glądu. Świdniccy kolędnicy wszystkich poko-
leń, ich opiekunowie i reżyserowie nie pozwa-
lają zginąć niepowtarzalnym, magicznym pol-
skim obrzędom świątecznym.
10 stycznia 2023
godz. 10.00-12.00
1. Społeczne Przedszkole "Akademia Przed-
szkolaka" w Świdnicy
2. Przedszkole Miejskie nr 1 w Świdnicy
3. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚSO
"Bliżej Dziecka" w Świdnicy

Świdnica

MIASTO DOFINANSOWUJE PROGRAM IN VITRO
Program zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro realizowany jest w Świdnicy od 2021 roku.

Zakwalifikowało się do niego już 15 par, wśród nich uruchomiono 11 procedur zapłodnienia in vitro.
Do tej pory urodziło się 3 dzieci, potwierdzona jest również 1 ciąża i 1 para oczekuje na wyniki
leczenia.  

Realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023" jest Klinika
Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o., oddział we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Koszt
całkowity  realizacji  tego zadania szacowany jest na ok. 190 tys. zł.Do końca 2022 roku wydatko-
wano na ten cel  61653 zł. 

Przypomnijmy, że petycję w sprawie przyjęcia programu dofinansowania in vitro, którą podpisało
ponad 800 mieszkańców, wniosła świdniczanka Anna Gromek. Program został pozytywnie zaopi-
niowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, był także konsultowany
medycznie z doktorem nauk medycznych, specjalistą położnictwa i ginekologii, ordynatorem Od-
działu ginekologiczno-położniczego z pododdziałem patologii ciąży Regionalnego Szpitala Specjali-
stycznego "Latawiec" w Świdnicy - Filipem Kubiaczykiem. 

Głównym jego celem jest zapewnienie dostępu do procedury zapłodnienia  pozaustrojowego
mieszkańcom  Świdnicy, u  których  zdiagnozowana  została niepłodność,  poprzez  wsparcie  finan-
sowe  procesu leczenia. Program ten zakłada dofinansowanie jednego cyklu zapłodnienia pozaustro-
jowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej w wysokości do 100%, ale w
maksymalnej kwocie 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej całej procedury
przewidzianej w programie. 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające kilka kryteriów. Muszą mieszkać w
Świdnicy, czyli być zameldowani od minimum 12 miesięcy. Przyczyna niepłodności lub nieskutecz-
nego leczenia niepłodności musi być stwierdzona również w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zgłoszenie do programu. Wiek kobiety powinien mieścić się w przedziale 25-40 lat, a mężczyzny
25-50 lat. Decyzję o kwalifikacji pary do leczenia podejmie realizator programu, mając na uwadze
ustawowe warunki rozpoczęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria
zawarte w programie.

Zainteresowane pary prosimy o kontakt z wrocławską kliniką INVICTA lub z Wydziałem Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Świdnica

WDROŻENIE ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW
ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Gmina Miasto Świdnica w 2023 roku otrzyma środki na realizację projektu "Świdnica przeciw
przemocy". Kwota 282 200 zł zostanie wykorzystana na udział miasta w "Pilotażowym wdrożeniu
zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej". Pieniądze pozyskano w ramach

ciąg dalszy na str. 3
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11 stycznia
godz. 10.00-12.00
1.Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy
2. Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy
3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Do-
mek" w Świdnicy
4. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Świdnicy
12 stycznia
godz.16.30-18.00
1. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16
"Słoneczko"
2. Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy
3. Teatr "Zielona Gęś" Dzienny Dom Senior-
Wigor w Świdnicy
13 stycznia
godz. 10.00-11.30
1. Niepubliczne Przedszkole Językowe "Ca-
lineczka" w Świdnicy
2. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia
Sióstr Prezentek w Świdnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy
godz.16.30-18.00
1. Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piąt-
ka"
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
3. Świetlica Wiejska Bystrzyca Dolna - GO-
KSiR Świdnica
Uroczyste zakończenie - 18 stycznia, godz.
17.00

**********************************
NIECH NADZIEJA ZNÓW WSTĄPI W
NAS (koncert kolęd)
06.01.2023, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert najpiękniejszych kolęd "Niech nad-
zieja znów wstąpi w nas". Wystąpią: Agnie-
szka Fiuk, Krzysztof Pachołek z zespołem
Five up; prowadzenie koncertu Dominika
Łukasiewicz.
Wstęp 45/35 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
08.01.2023, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
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konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Poprzez Centrum dla Rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy będzie rozwijał
współpracę z podmiotami pracującymi na rzecz mieszkańców Świdnicy w obszarze wczesnej
profilaktyki przemocy. Instytucje te, czyli m.in. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, policja, prokuratura, ośrodek pomocy społecznej,  Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych, Poradnia Leczenia Uzależnień, parafie czy placówki oświatowe wezmą aktywny udział w
programie. Jego koordynacją zajmie się Centrum dla Rodzin w Świdnicy, które będzie wdrażać model
profilaktyki przemocy domowej na poziomie gminy. Działania jakich mogą spodziewać się miesz-
kańcy to:

- konsultacje indywidualne z terapeutą/psychologiem;
- grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz dla młodzieży;
- szkolenia specjalistów z profilaktyki przemocy, uzależnień, komunikacji interpersonalnej;
- warsztaty dla młodzieży z podejmowania ról i prawidłowej komunikacji w relacjach, Szkołę
dla Rodziców i Wychowawców podnoszącą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, WenDo z
samoobrony i asertywności dla kobiet;
Przeprowadzona zostanie również kampania społeczna skierowana na wykrycie wczesnych

symptomów przemocy domowej, zwalczanie stereotypów, promowanie równego traktowania kobiet
i mężczyzn, wpływ dobrych relacji w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Celem działań Centrum dla Rodzin jest poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej
i zmniejszenie ryzyka jej wystąpienia poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności
służące poprawie, a także wzmocnieniu dobrej jakości relacji w rodzinie.

Świdnica

DENTOBUSPONOWNIE PRZYJEDZIE DO ŚWIDNICY
W styczniu Świdnicęodwiedzi dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Z bezpłatnego

badania stanu uzębienia i dziąseł będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające do publicznychprzed-
szkoli i szkół podstawowych. Miasto podpisało umowę z operatorem Dolnośląskiego Dentobusa, w
ramach NFZ.

Dentobuszaparkuje przed placówkami oświatowymi. Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i
atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Jednak, aby mogła być ona możliwa, rodzice lub opiekunowie
prawni musieli wcześniej wyrazić na nią zgodę.

www.taxi-swidnica.pl
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cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

RADOSNE KOLĘDOWANIE W KO-
ŚCIELE POKOJU W ŚWIDNICY
8 stycznia 2023, godz. 17:00 - 18:00
Wstęp wolny; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki; miejsce: Kościół Pokoju w Świdni-
cy

TRUSKAWKA #20: Comin + OYA +
Common Swift [metal-rock]
14.01.2023, godz.19:00 - 22:00
Wstęp: 20 zł - 30 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

TRZY ŚWINKI (spektakl familijny)
15.01.2023, godz. 16:00
Trzy Świnki to jedna z najbardziej lubianych
przez dzieci opowieści: historia trzech ma-
łych świnek, które na własnej skórze przeko-
nały się, czym kończy się lenistwo. Przed-
stawienie zrealizowane w klasycznej bajko-
wej konwencji - kolorowe i rozśpiewane.
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO (WARSZTATY WOKAL-
NE)
21.01.2023
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- Mamy nadzieję, że dostęp do profilaktyki stomatologicznej przybliży dzieciom temat higieny
jamy ustnej i zmniejszy lęk przed wizytami u dentysty- mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych. 

Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensyw-
ność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne
leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub
utraty zęba.

Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszko-
laków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu
stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni
wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej)
.Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru
lekarza czy też metod i finansowania leczenia. 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl. 
Harmonogram postojów dentobusa:

◆ 9-10.01.2023 - Szkoła Podstawowa nr 1
◆ 11.01.2023 - Szkoła Podstawowa nr 315
◆ 16.01.2023 - Przedszkole Miejskie nr 3
◆ 17.01.2023 - Szkoła Podstawowa nr 105
◆ 18.01.2023 - Szkoła Podstawowa nr 6
◆ 19.01.2023 - Przedszkole Miejskie nr 15

ciąg dalszy na str. 6
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Zajęcia trwają 60 minut i będą miały formę
indywidualnego treningu. Obowiązują zapi-
sy mailowe: recenzje@sok.com.pl - w mailu
zwrotnym podamy godzinę i szczegóły płat-
ności.
Wstęp 50 zł;  miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

TERESA WERNER (koncert)
24.01.2023, godz. 18:00
Teresa Werner występowała na najbardziej
prestiżowych scenach świata między innymi
na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym
Yorku. Jest autorką niezliczonych niezapo-
mnianych hitów.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO oraz świdniccy artyści
27.01.2023, godz. 20:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dzie koncert coverów współczesnej, polskiej
muzyki rozrywkowej w wykonaniu lokal-
nych artystów oraz Natalii Lubrano.
Wstęp: bilety od 2 stycznia; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: JAREK
SZUBRYCHT (warsztaty dziennikarskie)
30.01-31.01.2023, godz. 08:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Recen-
zji Muzycznych! Jednym z wydarzeń będą
warsztaty dziennikarstwa muzycznego. Punkt
kulminacyjny projektu nastąpi 5 lutego, kiedy
zakończymy nabór prac do naszego konkursu.
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NAJLE-
PSZE ALBUMY 2021-2022 (konkurs)
05.02.2023, godz. 23:30
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Punkt kulminacyjny
projektu nastąpi 5 lutego, kiedy zakończymy
nabór prac do naszego konkursu.

◆ 20.01.2023 - Przedszkole Miejskie nr 14 i Przedszkole Miejskie nr 16
◆ 23.01.2023 - Przedszkole Miejskie nr 6
◆ 24.01.2023 - Przedszkole Miejskie nr 4
◆ 25-27.01.2023 - Szkoła Podstawowa nr 2

Świdnica

2022 W STATYSTYKACH
Rok 2022 przeszedł już do historii. Sprawdzamy, jak zapisał się w statystykach świdnickiego

Urzędu Stanu Cywilnego
Urodzenia
W ubiegłym roku w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1537 aktów

urodzeń, tj. o 16 mniej niż w roku 2021. Urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek (różnica
wynosi 21, w 2021- 93, w 2020 - różnica wynosiła 45 na korzyść dziewczynek).  Część z nich
to akty dzieci urodzonych za granicą, a zarejestrowanych w Polsce - 184  (w 2021- 186, w 2020-
145).

Najczęściej wybieranym przez rodziców imieniem żeńskim, tak jak w roku ubiegłym, była
Hanna. Na drugim miejscu znalazła się Maja, na trzecim Zuzanna,  kolejne należało do Laury i Oliwii,
Zofii, Poli i Emilii. Popularne wśród noworodków były również imiona: Antonina, Julia, Alicja,
Aleksandra, Iga. Częściej niż w latach ubiegłych nadawano także imię Helena, Michalina i Marcelina.

Najczęściej wskazywanym imieniem męskim był Antoni (tak jak w roku 2019), w dalszej
kolejności Jakub, Leon, Nikodem, Franciszek i Jan. Coraz częściej rodzice decydują się także na
imiona: Miłosz, Aleksander, Kacper, Tymoteusz i Wojciech.

Zauważyć można także chęć powrotu do imion już zapomnianych i tak nadane zostały imiona
dziewczynkom: Stefania, Jadwiga, Regina, Róża, Rozalia, Aniela, Balbina, Anastazja, Jaśmina,
Florentyna, Melania, a chłopcom: Kornel, Konstanty,  Ernest, Henryk, Józef, Witold, Zbigniew,
Mieczysław, Roman, Jeremiasz, Jeremi, Teofil.

Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw zawartych w ubiegłym roku na terenie miasta, gminy wiejskiej Świdnica i

gminy Marcinowice wyniosła 320 (w 2021 - 333, natomiast w 2020- 277). Zawarto zatem o 13
związków małżeńskich mniej niż w 2021 roku. 204 małżeństwa zostały zawarte przed kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego (w roku 2021- 215, w roku 2020 - 166), z czego 30 ślubów poza lokalem
USC. Natomiast ślubów wyznaniowych odbyło się 116 (w 2021- 118, w 2020 - 114).

76 aktów małżeńskich wpisano do rejestru stanu cywilnego po zawarciu małżeństwa za granicą
i jest to liczba wyższa do roku ubiegłego (w 2021- 62, w 2020- 60).

W 2022 roku do aktów małżeństw wpisano także znaczną liczbę wyroków rozwodowych - 159
(w 2021- 188, w 2020- 153).

Zgony
W 2022 roku zarejestrowano 1237 zgonów, w 2021 - 1329, tj. o 92 mniej. Ponadto, do rejestru

stanu cywilnego wpisano 37 aktów zgonów, które miały miejsce za granicą (w 2021- 36, w 2020 -
30).

Jubileusze
W 2022 roku 48 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie

małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP (w 2021 - 40, w 2020 -28). Wśród jubilatów znalazły się
cztery pary, które świętowały 60 rocznicę ślubu - diamentowe gody oraz trzy pary uczciły swoje
szmaragdowe gody 55 lat małżeństwa.

http://www.domsenioracm.pl




Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET HRABI: POCIECHY
03.03.2023, godz. 20:00
Najnowszy program kabaretu Hrabi, który
nawet dla jego twórców jest jeszcze wielką
tajemnicą. Uchylmy jednak chociaż jej rąb-
ka Albo może urąbmy jej uchyłki O czym
będzie? O najważniejszych istotach na Zie-
mi - dzieciach. Dlaczego? Bo nie ma le-
pszych pociech, niż nasi milusińscy. Jaki bez
nich byłby świat?
Wstęp 130/120 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów - "Co się stało?" jest sceniczną i
oczywiście ironiczną odpowiedzią na pyta-
nie, na które większość z nas odpowiada -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA (operetka)
25.03.2023, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
przeboje włoskie i francuskie
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascynowa-
ny, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale rów-

www.expressem.eu
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MBP Świdnica

PODSUMOWANIE 2022 R. W BIBLIOTECE
Otwarcie nowych siedzib filii nr 2 i 3, uroczyste obchody 75-lecia istnienia, plejada znakomitych

gości oraz niezliczona ilość wydarzeń mających na celu jedno - popularyzację czytelnictwa. W
telegraficznym skrócie przedstawiamy dwanaście najważniejszych wydarzeń w 2022 roku, w naszej
bibliotece

W 2022 roku biblioteka obchodziła jubileusz 75-lecia. 10 czerwca zostały wręczone statuetki
"Przyjaciela Biblioteki" osobom i instytucjom, które w szczególny sposób są związane z instytucją,
współpracują z nią, wspierają i kibicują jej działaniom. Odbyły się także obchody 15-lecia Ogólno-
polskiej Biesiady Literackiej, podczas których wręczono nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na
Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2022. Laureatką edycji została Joanna Sarnecka, autorka
książki "Dawno temu teraz".

Setki uśmiechniętych twarzy, kolejki do pokoju zagadek oraz do dżungli, gdzie najmłodsi mogli
poczuć powieść. Do tego warsztaty plastyczne, komputerowe, gry, zabawy, rodzinna strefa Amazona,
warsztaty plastyczne z Joanną Zagner-Kołat oraz spotkanie autorskie z Karoliną Korwin Piotrowską
oraz dr Katarzyną Kasią - to tylko ułamek atrakcji zafundowanych przez bibliotekarzy podczas Nocy
Bibliotek.

Za nami 8. edycja wydarzenia Festiwalu Góry Literatury, a biblioteka po raz drugi dołączyła do
jego współorganizatorów. W pierwszym dniu do Świdnicy zawitała Karolina Korwin Piotrowska,
Małgorzata Lebda i Urszula Zajączkowska. Drugi dzień rozpoczął się spotkaniem z Piotrem Siemio-
nem, autorem "Bella, ciao", następnie licznie zgromadzona publiczność powitała słynną, polską
reżyserkę Agnieszkę Holland. Kolejne spotkanie z Lechem Molińskim i Jerzym Wypychem popro-
wadził Jan Pelczar, a całość zwieńczył pokaz plenerowy filmu "Wszystko dla mojej matki".

Po ponad dwuletniej przerwie, spowodowanej głównie pandemią, w lipcu 2022 r. biblioteka
wznowiła działalność filii w szpitalu Latawiec. Jest to jedno z najstarszych miejsc utworzonych poza
siedzibą główną, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie coraz większego kręgu czytelników. W
1952 r. powstał punkt biblioteczny, by chorym dostarczać lekturę bezpośrednio do łóżek. Dwanaście
lat później w 1967 r. punkt ten, na mocy porozumienia, przekształcono w trzecią pełnoetatową filię,
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która istnieje do dzisiaj. Lokal został wyremontowany, odświeżono i uzupełniono księgozbiór i
dołączono go do systemu komputerowego ALEPH obsługującego całą bibliotekę. Z księgozbioru
filii mogą korzystać pacjenci szpitala, a także jego personel.

Otwarcie nowej siedziby Filii nr 2 - filia powstała w 1970 roku i pierwszą siedzibę miała przy
ulicy Zamenhofa, następnie została przeniesiona do lokalu przylegającego do dawnej Szkoły Pod-
stawowej nr 16, później Gimnazjum nr 1 (1998 r.). Gdy podjęto decyzję o nowej lokalizacji, filia
została kolejno przenoszona: w lipcu 2018 r. do tymczasowej siedziby w Szkole Podstawowej nr 2
przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 30, następnie we wrześniu 2020 r. w kolejne tymczasowe miejsce,
przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, by od 15 listopada zyskać nową siedzibę przy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19/1.

Żywa Biblioteka - Świdnica 2022 zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu edu-
kacyjnego, który został zapoczątkowany w Danii, a obecnie działa w 70 krajach, w tym w 40 miastach
w Polsce. Żywa Biblioteka posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić rozmowy, które mogą
pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społeczno-
ściach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry
, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, czytel-
nik/czytelniczka Żywej Biblioteki mógł wybrać jeden z tytułów "Żywej Książki". Różnica polegała
na tym, że książkami byli ludzie, a zamiast czytania była rozmowa.

Biblioteka dołączyła do projektu "Odjazdowy Bibliotekarz", który w Świdnicy był organizowany
po raz pierwszy. Uczestnicy rajdu wspólnie wyruszyli ze skweru przy ulicy Wałowej, by dojechać
do dawnej siedziby rodu Wierzbnów na szczycie "Skałki" w miejscowości Wierzbna (gmina Żarów).
To wspaniała miejscowość o bogatej historii, którą uczestnicy rajdu mieli możliwość poznać podczas
wspólnego spaceru po dawnych obiektach związanych z Cystersami i nie tylko. Nie zabrakło strefy
do odpoczynku i zabawy. Piknik zwieńczyło wspólne ognisko.

Podczas tegorocznych poranków z wakacyjnej oferty biblioteki korzystali zarówno mieszkańcy
naszego miasta, jak i osoby narodowości ukraińskiej. To cykliczne wydarzenie niewykluczające
żadnej grupy społecznej, zachęcające do wyjścia z domu i wspólnej integracji poprzez kreatywną
zabawę.

W 2022 r. z inicjatywy biblioteki powstał mural poświęcony Urszuli Kozłowskiej. - Ula to była
piękna osoba, która umiała się szczerze cieszyć sukcesami innych osób - mówiła zaproszona na
uroczystości Agnieszka Frączek - autorka książek dla najmłodszych, przyjaciółka Uli Kozłowskiej.

W 2022 r. biblioteka gościła wielu literatów oraz artystów z innych dziedzin sztuki, m.in.: Karola
Maliszewskiego, Kamilę Paradowską, Barbarę Elmanowską, Maksymiliana Wnęka, Mariusza Bar-
cickiego, Teresę Podębską-Abt, Kamila Abta, Joannę Bucholc-Żak, Tomasza Terlikowskiego, Ma-
riusza Buczmę, Marka Michalaka, Grzegorza Wołoszyna, Jacka Fedorowicza, Karolinę Korwin
Piotrowską, Agnieszkę Holland, Małgorzatę Lebdę, Urszulę Zajączkowską, Piotra Siemiona, Lecha
Molińskiego, Jerzego Wypycha, Stanisława Sławomira Nicieję oraz Adama Lizakowskiego.

ciąg dalszy na str. 11
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nolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich i
francuskich wykonawców. Festiwale w San
Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura, były
dla niego wyznacznikiem gustu dobrej estra-
dy.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

HRABINA PĄCZEK (recital Joanny Koła-
czkowskiej)
01.04.2023, godz. 19:00
"Hrabina Pączek" to wyjątkowy recital
najpotężniejszego kobiecego głosu pol-
skiej sceny kabaretowej! Artystka znana
przede wszystkim z kabaretów "Potem" i
"Hrabi" tym razem występuje na scenie
solo. Podczas recitalu usłyszymy nowe
piosenki stworzone przy współpracy z wy-
jątkowymi osobistościami sceny kabare-
towej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

RADOSNE KOLĘDOWANIE W KO-
ŚCIELE POKOJU W ŚWIDNICY
8 stycznia 2023, godz. 17:00 - 18:00
Wstęp wolny; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki; miejsce: Kościół Pokoju w Świdni-
cy

www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl
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W ciągu minionych dwunastu miesięcy odbył się cykl warsztatów pisarskich, których zwieńcze-
niem jest wydanie kolejnej Antologii "Drugie Piętro".

Działający przy Wypożyczalni Multimediów Klub Gier Planszowych "Kostka" obchodził swoje
5-lecie!

MBP Świdnica

KONCERT ALE BABKI - ZAPROSZENIE
Od 20 lat czarują publiczność, porywając do zabawy i wprawiając w doskonały nastrój. Swoją

twórczością zachwycają jury wielu konkursów, zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień. 24
stycznia Zespół Śpiewaczy "Ale Babki" zaprezentuje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy.

Zapraszamy na koncert!
Termin: 24 stycznia 2023 r., godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

MDK Świdnica

INAUGURACJA QUESTU ŚLADAMI MIECZYSŁAWA
KOZARA-SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY

We wtorek 3 stycznia odbyła się inauguracja questu, gry terenowej o Naszym patronie Mieczy-
sławie Kozarze-Słobódzkim.  W ten sposób Młodzieżowy Dom Kultury chciał uczcić 58 rocznicę
śmierci patrona placówki. MDK jest pomysłodawcą i opiekunem gry terenowej w Naszym mieście
w której podążamy śladami Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. W tym dniu w trasę wyruszyła grupa
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W ramach VII Festiwalu Organowego im.
Christiana Schlaga odbędzie się w świdnic-
kim Kościele Pokoju przedostatnie wyda-
rzenie - tym razem koncert kolęd z udziałem
duetu instrumentalnego, organów i chóru.
Fundacja Dobrej Muzyki razem z Parafią
pw. Św. Trójcy zapraszają wszystkich świd-
niczan i przyjezdnych do wspólnego, rados-
nego kolędowania, które podkreśli trwający
właśnie okres bożonarodzeniowy.
Podczas koncertu wystąpią muzycy ze
Świdnicy i Wrocławia. Zespół Scream Duo
działa od roku, koncertując w Polsce i za
granicą , propagując muzykę autorską,
współczesną i klasyczną. Jako duet zdobyli
I nagrodę w World Open Music Competition
w Belgradzie /Serbii (2022) - otrzymali tytuł
"Absolute Winner of the Grand Final" tego
konkursu (najlepsi w kategorii całej edycji).
Zespół tworzą: pianistka Iwona Sukienik oraz
trębacz Marcin Król. Na ponad 110-letnich
organach firmy Schlag zagra świdniczanin
Maciej Bator - organista, pedagog, doktor sztu-
ki, kantor Kościoła Pokoju, organizator wyda-
rzeń kulturalnych i edukacyjnych, stypendysta
Prezydent Miasta Świdnica oraz Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent
polskich i zagranicznych uczelni muzycznych.
Całość dopełni świdnicki DZIKI CHÓR pod
dyr. Katarzyny Szymko-Kawalec. Ten założo-
ny w maju 2018 roku chór mieszany składa się
z lokalnych muzycznych pasjonatów. Za cel
zespół stawia sobie odnajdywanie w śpiewa-
niu radości i przekazywanie jej dalej - czego
podejmie się również na niedzielnym wyda-
rzeniu.
Wystąpią:
Scream Duo: Iwona Sukienik - fortepian,
Marcin Król - trąbka









zebranych uczestników i wieczorną porą zmagała się z przygotowanymi zagadkami. Swoją prapre-
mierę quest miał już 15 października, gdzie w trasę wyruszała grupa ponad 100 uczestników w ramach
Dnia Patrona MDK.

Naszą wtorkową inaugurację uświetnił Pan Krzysztof Dworenko-Dworkin - Prezes Świdnickiego
Stowarzyszenia Rekonstruktorów. Pan Dworenko-Dworkin zaprezentował nam replikę munduru jaki
nosił w czasie służby wojskowej Mieczysław Kozar-Słobódzki. Opowiedział ciekawostki historycz-
ne z czasów Słobódzkiego. Zaprezentowała się również Agata Hruszowiec, która aktualnie ma 43
miejsce w rankingu ogólnopolskim "QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW". Agata opowiedziała
zebranym gościom o regulaminie odznaki "QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW" i przybliżyła
ogólne założenia questowania.  Wszyscy którzy ukończyli grę terenową w tym dniu otrzymali
pamiątkowy certyfikat z wyjątkową pieczęcią i mieli okazję zobaczyć eksponaty związane z Mie-
czysławem Kozarem-Słobódzkim.

Od teraz już oficjalnie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do wzięcia udziału w
grze terenowej której celem jest uważne czytanie wskazówek oraz rozwiązywanie zadań. Trasa
prowadzi ulicami Świdnicy i jest w pętli, czyli zaczynamy oraz kończymy w okolicy MDK na ul
Nauczycielskiej. Questa można zrobić z ulotką (dostępną m.in. w sekretariacie, informacji turysty-

ciąg dalszy na str. 16
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Świdnicki Dziki Chór pod dyrekcją Katarzy-
ny Szymko-Kawalec
Maciej Bator - organy
Program koncertu:
Arcangelo Corelli (1653-1713) - Sonate in F
(M.Król/M.Bator) na organy i trąbkę
"Zaśnij Dziecino" - kolęda tradycyjna; wyk.
Scream Duo i Dziki Chór
"Przybieżeli do Betlejem" - wyk. Dziki Chór
"Mizerna Cicha" - kolęda tradycyjna; wyk.
Scream Duo i Dziki Chór
"Cicha noc" - kolęda tradycyjna; wyk. Scre-
am Duo i Dziki Chór
Francis Thome (1850-1909) - "Fantasie";
wyk. Scream Duo
"Anioł pasterzom mówił" - wyk. Dziki Chór
Thorvard Hansen (1847-1915) - "Roman-
ce"; wyk. Scream Duo
Angielskie melodie ludowe; opr. M. Król
(1988); wyk. Scream Duo
Kolęda " O Christmas Tree"; opr. M. Król
(1988) ); wyk. Scream Duo
"Gdy się Chrystus rodzi" - kolęda tradycyj-
na; wyk. Dziki Chór
"Gore gwiazda" - kolęda tradycyjna; wyk.
Scream Duo i Dziki Chór
W czasie koncertu publiczność będzie miała
okazję usłyszeć kompozycje lub aranżacje
utworów dla chóru autorstwa jego kierowni-
czki Katarzyny Szymko-Kawalec, która jest
absolwentką dyrygentury symfonicznej i
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cznej oraz na stronie) lub z aplikacją mobilną Questy - Wyprawy Odkrywców (Android i Iphone).
W Świdnicy jest już sześć questów opowiadających o różnych ciekawostkach, ale tylko nasz jest
dostępny codziennie o każdej porze dnia i roku.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, którzy wraz z nami chcieli uczestnicy w inauguracji i
upamiętnieniu Naszego patrona.

MDK Świdnica

MBP Świdnica

16. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ
KSIĄŻKĘ LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału
w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2023. Celem konkursu jest
możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w orygi-
nalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Pytania prosimy kierować: 74 640 09 41 lub 74 640 09 46.

Powiat Świdnicki

ROZLICZ PIT W POWIECIE ŚWIDNICKIM
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego do rozliczenia deklaracji PIT i

przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie
Powiatu Świdnickiego.

"Wspieraj lokalnie" to szósta edycja największego w Polsce projektu wspierającego lokalne
organizacje pozarządowe oraz samorządowe kampanie na rzecz rozliczania PIT w faktycznym
miejscu zamieszkania. Ponad 700 jednostek samorządowych oraz 1300 organizacji pożytku publi-

ciąg dalszy na str. 19
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cznego bierze obecnie aktywny udział w progra-
mach Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządo-
wych.

Zostaw swój 1,5 % w Powiecie Świdnickim
https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiato
we-w-swidnicy/ 

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

23.12.2021r. godz. 23.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące mężczyzny, który na uli-
cy  Kotlarskiej wyjął metalowy wkład do
kosza ulicznego a następnie rzucił nim. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej.
Sprawca tego czynu został ujęty i ukarany
mandatem karnym w kwocie 500 zł.

25.12.2022r. godz. 14.14 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące starsze-
go mężczyzny, który zasłabł w Rynku. Zgłasza-
jący twierdził, że osoba ta choruje na serce i po
wypiciu alkoholu źle się poczuła. Zgłaszający
wezwał osobiście pogotowie. Po przybyciu na
miejsce patrolu mężczyzna stwierdził, że już
czyje się dobrze prosząc o odwołanie pogoto-
wia. Uzgodniono, że patrol przewiezie go do
miejsca zamieszkania co też uczyniono. Męż-
czyzna został przekazany pod opiekę żony.

26.12.2022r. godz. 6.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące zgu-
bionego telefonu komórkowego. Prawdopo-
dobnie telefon został zagubiony w rejonie
przejazdu kolejowego przy ulicy Wałbrzy-
skiej. Strażnicy skontrolowali wskazany re-
jon i odnaleźli telefon, który w dniu nastę-
pnym odebrała roztargniona właścicielka.

26.12.2022r. godz. 18.41
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
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operowej Akademii Muzycznej w Poznaniu,
nauczycielką muzyki wg założeń teorii
uczenia się E.E. Gordona oraz właścicielką
prywatnej szkoły Muzaza.
Koncert stanowi część projektu "VII Festi-
wal Organowy im. Christiana Schlaga",
dofinansowanego ze środków Fundacji
PZU.
Dyrektor artystyczna Festiwalu: Zuzanna
Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Współorganizator: Parafia pw. Świętej Trój-
cy w Świdnicy
Partner: Fundacja PZU
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki (regu-
larni Darczyńcy Fundacji), BIOrę, Heimgart
Poland, Cukiernia Łukowa

TRUSKAWKA #20: COMIN + OYA +
COMMON SWIFT [metal-rock]
14.01.2023, godz.19:00 - 22:00



Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną
zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie
drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym
samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny
margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy
bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami
redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy zapisać na urządzeniu przenośnym PENDRIVE
oraz wydrukować w 1 egzemplarzu.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu.
Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.

Jury przyzna tylko jedną nagrodę.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz.
(w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.

Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.

Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania
nagrody.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2023 roku
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA 
z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2023”.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2023 roku. Zawiadomienie
o wynikach do 15 maja 2023 roku na stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji.

Nadesłane prace i urządzenie przenośne PENDRIVE nie będą zwracane. Wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia
2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie
i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków
regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl

16. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2023

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej
do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej
graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej

(np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym

graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej

przygotowanej zgodnie z wizją autora.
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zyjnego dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w
rejonie Placu Grunwaldzkiego. Mężczyzna został ujęty przez patrol na ulicy Łukowej. Strażnicy
stwierdzili, że osoba ta jest poważnie zakrwawiona. Nie zlokalizowano natomiast żadnej rany.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, którego załoga przewiozła poszkodowanego do
szpitala Latawiec.

29.12.2022r. godz. 16.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyj-
nego dotyczące kierowcy pojazdu Skoda, który nie dostosował się do obowiązującej orga-
nizacji ruchu i z ulicy Franciszkańskiej skręcił w lewo do Rynku. Przypominamy , iż jedyny
wjazd do Rynku znajduje się od strony ulicy Kotlarskiej. Choć strażnicy nie zdążyli przybyć
na miejsce przed odjazdem kierowcy, to jednak nie uniknie on odpowiedzialności za to
wykroczenie. Na podstawie zapisu z monitoringu obecnie prowadzone są czynności wyjaś-
niające w tej sprawie.

info: www.smswidnica.pl

OSiR Świdnica

TROFEUM POJECHAŁO DO NAMYSŁOWA
Stroke Wrocław w kategorii U 12, Dwójka Gubin w U 11, AP Namysłów w U 10 i Silesia Żarów

w U 9 - oto zwycięzcy już dziewiętnastej edycji halowego turnieju piłkarskiego Silesian Winter Cup.
Młodzi piłkarze tradycyjnie rywalizowali w okresie między świętami Bożego Narodzenia i

Nowym Rokiem. Na starcie stanęły 44 zespoły z całej Polski. Rywalizacja toczyła się w czterech
kategoriach wiekowych. Mecze odbywały się na boisku otoczonym bandami. W kolejnych dniach
imprezy o puchary fundowali: Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, prezydent Miasta Świdnica, Beata
Moskal-Słaniewska, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy Żądło oraz firma
Mineral Zdrój.

W turnieju o puchar dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzego Żądło, w strefie
medalowej znalazły się dziewczęta trenera Damiana Błaszczyka z MKS Polonii Świdnica rywalizu-
jące w kategorii U 10. Była szansa nawet na finał, ale "krótka ławka" sprawiła, że w decydujących
meczach świdniczankom zaczęło brakować sił. Pierwsze miejsce zajął zespół Akademii Piłkarskiej
Namysłów, drugie Iskra Kochlice, a trzecie GKS Krupiński Suszec.

Młodych sportowców dekorowali dyrektor ŚOSiR, Jerzy Żądło i Dariusz Jaworski, dyrektorem
turnieju.

Obok fundatorów pucharów imprezę wsparły: Fundacja KGHM Polska Miedź, Urząd Marszał-
kowski, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, oraz przedstawiciel marki
Joma - firma Dacco.
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Wstęp: 20 zł - 30 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Zapraszamy na sceniczny debiut i premierę
płyty Common Swift! Razem z nimi goście
specjalni: Comin oraz OYA!
Comin [metal]
https://www.facebook.com/cominpl
Wałbrzyscy zwycięzcy ostatniej plenerowej
"Truskawki" z 2015 roku.
Balansują pomiędzy nu-metalem, thrashem
i metalcorem.
OYA [rock] 
https://www.facebook.com/oya.rock2020
Strzegomianie mają za sobą jesienną trasę w
14 miastach.
Z przyjemnością sprawdzimy czy nie dostali
zadyszki
Common Swift [post metal] 
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100088365982993
Instrumentalne trio w 66,6% pochodzące ze
Świdnicy.
Twórcy zawiłych gitarowych faktur, oniry-
cznych melodii i nieoczywistych rytmów.
Ich debiutanckie "Reverse Taxidermy" już
dostępna na wszystkich platformach stre-
amingowych.
ŚWIDNICA KLUB BOLKO
14 stycznia 2023
start: 19:00 (bramka: 18:30)

ciąg dalszy na str. 22
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Wyniki XIX Silesian Winter Cup (Świdnica
27-30.12.2022)
29.12. Kategoria U 10 - rocznik 2013 i młodsi -
o Puchar Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, Jerzego Żądło
Półfinały: AP Namysłów - GKS Krupiński Su-
szec 5:3, Polonia Świdnica Girls I - Iskra Kochli-
ce 0:2
O 9. miejsce: Polonia Świdnica - UKS Pieńsk
2:2, k. 1:2
O 7. miejsce: Polonia Świdnica Girls II - FA
Wałbrzych 4:2
O 5. miejsce: Pogoń Pieszyce - Victoria Świebo-
dzice 1:2
O 3. miejsce: GKS Krupiński Suszec - Polonia
Świdnica Girls I 2:0
O 1. miejsce: AP Namysłów - Iskra Kochlice 6:2
Najlepszy bramkarz: Emilia Wójcik (Polonia
Świdnica Girls I)
Najlepszy strzelec: Matvii Lavryk (AP Namysłów)
Najlepszy zawodnik: Miłosz Brewiński (Iskra)

tekst, foto: OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

PRZED NAMI 6. ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY ZUPBADURA
Tradycyjnie wbiegniemy w Nowy Rok. 6. Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA odbędzie się w niedzielę 8 stycznia. Na biegaczy czekają

trasy o długości 5 i 10 kilometrów oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami
na obrzeżach osiedla Zawiszów.

Biegi główne z udziałem 500 osób odbędą
się na dystansach 5 i 10 kilometrów. Pierwszy
start o godzinie 11.00, drugi o 11.50. Wcześniej,
bo od godziny 10.00 zaplanowano biegi towarzy-
szące dla 150 dzieci. Biuro zawodów oraz miej-
sce dekoracji usytuowane zostanie w hali sporto-
wo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-
Wojno.

Głównym organizatorem biegu jest Świdni-
cka Grupa Biegowa. Świdnickie Ośrodek Sportu
i Rekreacji jest jednym z partnerów wydarzenia.

UTRUDNIENIA
Świdnicka Grupa Biegowa, organizator wy-

darzenia pn. "6. Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA" informuje mieszkańców Świd-
nicy o czasowych utrudnieniach w ruchu drogo-
wym, które mogą wystąpić w dniu 8 stycznia
2023 r. (niedziela) w godzinach 11:00-13:00 w
obrębie ulic zlokalizowanych na obrzeżach
Osiedla Zawiszów: ul. Galla Anonima (przy Hali

Sportowej SP1), ul. Generała Władysława Andersa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Tadeusza Ząbka oraz drogi łączącej ul. Tadeusza Ząbka z drogą 3396D
(tzw. Łącznikiem).

ŚKPR Świdnica

MŁODOŚĆ JUŻ SIĘ SKOŃCZYŁA
Ostatnio było nas trochę mniej, bo mniej się działo, a okres świąteczno-noworoczny to dobry czas na zwolnienie i odpoczynek. W nowym roku

wjeżdżamy jednak z petardą i rozmową z jednym z naszych zawodników - Mateuszem Redko. "Redziu" w barwach ŚKPR-u rozegrał dotąd 87 spotkań
i zdobył 295 bramek. Jak ocenia ten sezon? Jakie ma nadzieje przed drugą częścią rozgrywek. O tym w rozmowie z Przemysławem Grzybem.

PG: Wprawdzie do zakończenia pierwszej rundy pozostał jeszcze jeden mecz, ale to właśnie teraz w rozgrywkach nastąpiła dłuższa przerwa przed
drugą częścią sezonu. To dobry moment do podsumowania tej pierwszej części ligi. Skończyliście rok na siódmym miejscu w tabeli. To satysfakcjonujący
wynik?

M.R: Przed sezonem bralibyśmy to w ciemno, ale teraz możemy chyba powiedzieć o pewnym niedosycie. Po niezbyt udanym początku sezonu nasza
forma zaczęła iść w górę. Przyszła seria czterech zwycięstw z rzędu, awansowaliśmy na czwarte miejsce w tabeli. To rozochociło nasz apetyt. Chcieliśmy
utrzymać to czwarte miejsce, ale porażka w Kątach zepchnęła nas tych kilka miejsc w dół. Z drugiej strony, jesteśmy na siódmym miejscu, to środek, a
nawet górna część tabeli, więc to nie jest zły wynik, tym bardziej, że strata do będących przed nami zespołów jest niewielka.

Zdecydowanie to dobry wynik! Rok temu o tej samej porze było to miejsce przedostatnie. Teraz jest siódme i tak, jak mówisz, mogło być jeszcze lepiej.
Straty punktów w których meczach najbardziej żałujesz?

Myślę, że to porażki z Nową Solą i Zieloną Górą. Dwa mecze u siebie, szkoda tych punktów. Można też było wygrać w Kątach. Myślę, że po tych
czterech zwycięskich meczach dopadła nas mała zadyszka, ale to jednak też był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. O zwycięstwo powalczymy
w rewanżu!

Na co stać nasz zespół w tym sezonie? Jaki wynik byłby satysfakcjonujący?

ciąg dalszy na str. 24
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Wydaje mi się, że pierwsza czwórka jest w naszym zasięgu. Ja osobiście liczę nawet na pierwszą trójkę, bo strata do Boru nie jest duża. Ale wiadomo,
że druga runda jest trudniejsza. W pierwszej zespoły jeszcze się zgrywają, w drugiej zaczyna się tracić więcej punktów.

Największe atuty naszej drużyny to...
Szybka gra i to, że jesteśmy w podobnym wieku. W tym sezonie doszło kilka nowych twarzy, ale to, że jesteśmy w podobnym wieku sprawia, że

nowi zawodnicy szybko się adoptują w drużynie. Jest dobra atmosfera i duży potencjał. Poprzedni sezon w I lidze był według mnie takim "na przetarcie".
W tym gramy jeszcze lepiej i nasze oczekiwania rosną. Wydaje  mi się, że kolejny sezon będzie tym optymalnym dla naszej drużyny.

Atuty spore. A mankamenty? Gdzie Twoim zdaniem jest jeszcze najwięcej do zrobienia?
Czasem brakuje nam jeszcze chłodnej głowy i nie zawsze wychodzą nam końcówki spotkań. Zdarza się, że za dużo jest prostych błędów i chaosu.

To powoduje, że przeciwnik odskakuje na kilka bramek i musimy gonić wynik. Ale potrafimy też zagrać już naprawdę spokojniej i dojrzalej. Mecz z
Siódemką był tego przykładem. Wprawdzie straciliśmy sporą przewagę, ale w końcówce potrafiliśmy uspokoić grę i wygraliśmy.

Od lat mówi się o Was, że jesteście młodzi i zdolni, ale też na karb młodości składa się część niepowodzeń. Ta łatka "młodych" nie zaczyna Was
trochę uwierać?

Tak, to prawda, że denerwuje to nas, zawodników. Część będących blisko nas kibiców próbuje nas czasem w ten sposób tłumaczyć, ale według mnie
nasza młodość już się skończyła i nie ma co na nią zwalać. Mamy zespół już ograny w II lidze, teraz gramy w I lidze, niektórzy, tak jak ja zaliczyli
występy w I lidze już wcześniej, jeszcze za trenera Garbacza.

Jak to, jak na razie, sezon dla Ciebie?
Uważam, że mogłem zagrać równiej przez całą rundę. Z kilku meczów jestem bardzo zadowolony, ale w kilku odstawałem od tego co powinienem

zagrać. Zadania czasami nie ułatwia zdrowie, ale ogólnie jest jak jest, a jest w porządku.
Świąteczno-noworoczny odpoczynek nie był zbyt długi,. Wznowiliście treningi 2 stycznia...
To prawda, ale tych kilka dni odpoczynku bardzo się przydało. Wróciliśmy do trenowania. Spodziewam się, że nie będą to lekkie treningi. Przed ligą

zagramy też dwa sparingi z zespołem z Czech.
Czy coś jeszcze chciałbyś dodać na koniec?
Mamy nowy rok, więc najlepsze życzenia dla wszystkich naszych kibiców i prośba, by byli z nami, trzymali kciuki i kibicowali. Rozmawialiśmy

na ten temat z chłopakami z zespołu i widzimy, że w tym sezonie frekwencja i atmosfera na trybunach jest coraz lepsza. Dużo łatwiej nam się gra i samo
nastawienie do meczu jest inne, gdy wychodzisz na rozgrzewkę i widzisz kibiców na trybunach. W trakcie meczu, gdy są emocje nie zawsze wszystko
słyszysz, ale zawsze masz z tyłu głowy, że są z nami kibice. Gramy przecież i dla siebie i dla kibiców!

tekst: www.skprswidnica.pl

Gmina Świdnica

LEKCJE INFORMATYKI
W NOWEJ SALI

KOMPUTEROWEJ
uż niebawem zajęcia lekcyjne z informatyki

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gro-
dziszczu odbywać się będą w nowoczesnej i
przestronnej sali komputerowej. Z wyremon-
towanego wnętrza cieszą się nie tylko uczniowie,
ale i nauczyciele wraz dyrektorem placówki Ja-
dwigą Ostrowską.

W ramach modernizacji wykonano nową in-
stalację elektryczną, komputerową, nowe tynki i
posadzkę z wykładziną antystatyczną, zamonto-
wane zostały rolety w oknach, nowe oświetlenie,
ekran z rzutnikiem multimedialnym oraz wyko-
nano klimatyzację w sali komputerowej i na za-
pleczu. Zadanie w całości zostało sfinansowanie
z budżetu gminy Świdnica.

Nowa pracownia informatyki  zapewni uczniom maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa. Jest nowoczesna oraz w pełni przystosowana do
aktualnych standardów.

Gmina Świdnica

ZESPÓŁ "ALE BABKI" Z KAPELĄ ZDZICHA 
BĘDZIE KOLĘDOWAĆ W GRODZISZCZU

Święta Narodzenia Pańskiego już za nami, wciąż jednak trwamy w radosnym nastroju spotkań noworocznych, których nie brakuje w sołectwach
gminy Świdnica. W niedzielę, 8 stycznia do wspólnego kolędowania zapraszają między innymi sołtys, Rada Sołecka, Klub Starszaka, OSP oraz Parafia
Rzymsko- Katolicka pw. św. Anny w Grodziszczu. O godz. 17.00 w świetlicy w Grodziszczu odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego "Ale Babki" oraz "Kapeli Zdzicha" działających przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Gmina Świdnica

OD 7 LAT W GMINIE ŚWIDNICA 
RODZI SIĘ WIĘCEJ DZIEWCZYNEK NIŻ CHŁOPCÓW

Rok rocznie z ciekawością przyglądamy się statystykom.Od stycznia do końca listopada 2022 r. w gminie Świdnica urodziło się 103 dzieci, w tym
57 chłopców i 46 dziewczynek. W analogicznym okresie w 2021 r. odnotowaliśmy 119 urodzeń (65 chłopców i 54 dziewczynki). Co ciekawe na
przestrzeni 7 lat zdecydowanie częściej rodziły się dziewczynki niż chłopcy. Od 2016 r. każdego niemowlaka zameldowanego w gminie Świdnica witamy
pakietem powitalnym w ramach akcji "Największy Skarb Gminy to Ty".

W 2022 r. mieliśmy przyjemność wręczyć 1000. pakiet powitalny, 
który powędrował do uroczej Hani ze Słotwiny. Z uwagi na spływające jeszcze dane do biura meldunkowego w Urzędzie Gminy Świdnica 
szczegółowe informacje za miesiąc grudzień 2022 roku będą dostępne w drugiej połowie stycznia br.

24 www.expressem.euwww.expressem.eu





Gmina Świdnica

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" 
Z dniem 3 stycznia wprowadzone zostały zmiany w Programie "Czyste Powietrze" dot. podwyższenia progów dochodowych, zwiększenia wysokości

dotacji oraz umożliwienia złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali ze wsparcia.

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania próg  dochodowy wynosi 135 000,00 zł.
Zmieniają się progi dochodowe kwalifikujące do otrzymania zarówno podwyższonego, jak też najwyższego poziomu dofinansowania. Przy

podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie do 1894,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651,00 zł w gospodarstwie
jednoosobowym, zaś przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną do 1090,00 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz do 1526,00 zł w
gospodarstwach wieloosobowych.

Aby w ramach Programu "Czyste Powietrze" uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny i
wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii
użytkowej na ogrzanie budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2 na rok), lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowa-
nym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu
Czyste Powietrze.

***
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica działa punkt konsultacyjno- informacyjny Programu "Czyste Powietrze". W ramach

funkcjonowania punktu przeszkolony pracownik udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga
w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz jego późniejszym rozliczeniu. Tylko w 2022 r. za jego pośrednictwem złożono łącznie 51 wniosków o
dofinansowanie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Świdnica do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 114 . Punkt
konsultacyjno-informacyjny czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Parter, pok. 114.

Informacje o programie https://www.czystepowietrze.gov.pl/
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2022 ROK SPRZYJAŁ POMYSŁOWOŚCI 
I KREATYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Początek nowego, 2023 roku to dobry czas na podsumowania. Poprzedni, 2022 rok sprzyjał pomysłowości, kreatywności i chęci działania organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Świdnica, na rzecz lokalnej społeczności.

Spacer z przewodnikiem górskim połączony z elementami historii, pod nazwą "Ścieżkami Niepodległej", warsztaty poświęcone zagłębianiu wiedzy
o otaczających nas górach i skałach "Nasze Geo - chodzę, badam, poznaję", Turniej Kół Gospodyń Wiejskich "Moc tradycji" nawiązujący do polskich
i gminnych tradycji, a także wspólne biesiadowanie i kolędowanie "Kolęd czas - Wigilia w nas" - to przedsięwzięcia, które zrealizowane zostały w ramach
dofinansowania równego 10 000,00 zł, udzielonego z budżetu gminy organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy z zakresu kultury, sztuki
i edukacji.

Koncerty muzyki organowej w kościołach na terenie gminy Świdnica (Grodziszcze, Pszenno, Bojanice) zrealizowane zostały w ramach dofinanso-
wania równego 8 000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Opieka lekarska, pielęgniarska, duchowa i psychologiczna nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, w tym osobami w terminalnej fazie choroby
nowotworowej - zapewniona została dzięki dofinansowaniu równemu 10 000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Jaworzyna Śląska

DŁUGI WEEKEND TRZECH KRÓLI
Zapraszamy wszystkich miłośników kolei w długi weekend styczniowy: 06.01., 07.01., 08.01.2023 r.
Zapraszamy w te dni nie tylko na zwiedzanie z Przewodnikiem czy Przejażdżkę Edukacyjną, ale również na naszą NOWOŚĆ: Warsztaty

przeprowadzane na naszym Warsztacie Kolejowym!
Są to zajęcia dla dorosłych i dzieci*, przeprowadzane przez majstra warsztatowego - mgr inż. Zbigniewa Molendę. Prace będą odbywać się z użyciem

zabytkowych obrabiarek do metali, takich jak: tokarka czy wiertarka, będą to również ręczne prace ślusarskie. Uczestnicy przejdą krótki instruktaż BHP
oraz podstawowych czynności związanych z ob-
sługą maszyn. Będzie można zabrać ze sobą
własnoręcznie wykonane w ten sposób pamiątki.

*dzieci tylko i wyłącznie z opiekunami - ze
względów bezpieczeństwa.

Muzeum będzie otwarte od godz. 10:00 do
16:00.

Atrakcje:
11:45** - przejście z przewodnikiem (Eks-
pozycje, Hala i Warsztat Kolejowy)
13:00 - przejażdżka edukacyjna po bocznicy
Muzeum - płatna dodatkowo 15 zł / 1 os.
Przejażdżka trwa 25 min i odbywa się w
zabytkowym wagonie ciągniętym przez lo-
komotywę spalinową, zaś przewodnik opo-
wiada o naszej Trasie Parowozowej.
14:00 - warsztaty dla dorosłych i dzieci z
majstrem warsztatowym mgr inż. Zbignie-
wem Molendą, czas trwania ok. 2 h.
13:45** - kolejne przejście z Przewodni-
kiem.
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14:45** - ostatnie przejście z Przewodni-
kiem.
**Godziny przejść z Przewodnikiem są orientacyjne i są zależne od
natężenia ruchu turystycznego - mogą ulec zmianie.
Ubiór: wygodny i ciepły - zwiedzanie odbywać się będzie również po
terenie zewnętrznym, preferowane jest wygodne i stabilne obuwie. 
Ceny Zwiedzania:
Normalny - 29 zł
Ulgowy (od 3 do 18 lat) - 22 zł

Senior - 24 zł
Rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) - 95 zł
Cena Przejażdżki - 15 zł / os.
Cena warsztatów:
Normalny - 25 zł
Ulgowy - 20 zł

Zapraszamy!
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BARAN Koniecznie ureguluj wszystkie zo-
bowiązania. Jeżeli masz taką możliwość, po-
staraj się trochę odłożyć. W niedalekiej przy-
szłości otrzymasz niesamowitą propozycję.
Będziesz musiał w związku z nią ponieść pew-
ne koszty. Ale na pewno się opłaci. Na pier-
wszy plan wyjdą teraz sprawy sercowe. 
BYK Zmienna pogoda sprawi, że poczujesz się
senny i zmęczony. Nie będziesz miał na nic ocho-
ty. Powinieneś odpocząć. Nie może być to jednak
wypoczynek bierny. Ruch na świeżym powietrzu
poprawi Twoją formę i samopoczucie. Nie martw
się o pieniądze. Niebawem będziesz miał ich
więcej. 
BLIŹNIĘTA Dobry tydzień na łagodzenie
konfliktów i dawnych urazów. Wykorzystaj
okazję, aby odnowić dawne przyjaźnie i zna-
jomości. To jedyny sposób, abyś przestał się
nudzić i nabrał chęci do pracy, którą trzeba
będzie wykonać. Bardzo dobra sytuacja finan-
sowa. Nie bądź jednak rozrzutny. 
RAK Tydzień upłynie pod znakiem porząd-
ków. Będziesz bardzo zajęty i niewiele czasu
pozostanie Ci na przyjemności. W pracy po-
wstanie konflikt, który zepsuje atmosferę i
humor Twoim kolegom. Na szczęście Ciebie
on nie będzie dotyczył. Postaraj się jednak nie
zabierać zdania w tej sprawie. 
LEW Powinieneś bardziej skupić się na bli-
skich. Od dawna przestałeś interesować się ich
sprawami, a codzienne relacje ograniczają się

tylko do krótkich rozmów na tematy domowe.
Postaraj się częściej okazywać swoje uczucia.
Rodzina bardzo Cię teraz potrzebuje. 
PANNA Z każdym dniem będzie lepiej. Nie
warto się więc tak bardzo przejmować. Wiele
problemów rozwiążesz bez większego wysiłku.
Wystarczy tylko dobrze pomyśleć. Masz wiele
możliwości które powinieneś wykorzystać. Nie
poddawaj się przygnębieniu. W piątek miła nie-
spodzianka. 
WAGA Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz
ważną decyzję, od której bardzo wiele będzie
zależało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać,
tym bardziej, że sprawa jest oczywista, a roz-
wiązanie tylko jedno. Sprawy finansowe prze-
staną spędzać Ci sen z powiek. Z każdym
dniem będziesz miał lepszy humor i to nie
dzięki ładnej pogodzie.
SKORPION Brak pieniędzy to jeszcze nie
koniec świata. Póki ich nie będzie postaraj się
skoncentrować na innych ważnych rzeczach.
Niebawem czekają Cię miłe chwile spędzone
w gronie bliższej i dalszej rodziny. Będziesz z
wielką radością i nadzieją oczekiwał tego
spotkania. 
STRZELEC Będziesz miał teraz bardzo
wiele pracy. Warto, abyś wszystko dokład-

nie zaplanował. Czasu jest bowiem bardzo
mało. Możesz liczyć na pomoc ze strony part-
nera. Nie wykorzystuj jednak sytuacji i nie
zrzucaj wszystkiego na jego barki. Dobrym
dniem będzie wtorek. 
KOZIOROŻEC Brak wiary we własne mo-
żliwości jest poważną przeszkodą do osiągnię-
cia sukcesu. Nie bój się wyrażać własnych
myśli i poglądów, które mogą wiele wnieść do
spraw, którymi się aktualnie zajmujesz. Ko-
niecznie spotkaj się z osobą spod znaku Wagi,
ma dla Ciebie interesujące wieści. 
WODNIK Co odwlecze, to nie uciecze. Nie
ma sensu, abyś przeciągał tę sprawę w nie-
skończoność. Postaraj się jak najszybciej
znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Pomy-
ślnie ułożą się sprawy finansowe. Nawet się
nie spodziewasz jak bardzo. Zadbaj o dobrą
atmosferę w domu. 
RYBY W tym tygodniu unikaj sytuacji kon-
fliktowych i ryzykownych posunięć. Gwiaz-
dy nie będą Ci sprzyjały w tych okoliczno-
ściach. Skoncentruj się teraz na wykonywa-
nej pracy. Pojawią się nowe sprawy, którymi
będziesz musiał się zająć. Sprawy sercowe
odejdą na dalszy plan. 

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
okolice Galerii Świdnickiej 425.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem,
ogrzewanie piecowe, 395.000 zł
10676  38,30 m kw., parter, 2 pokoje, ogrzewanie elektryczne, po
remoncie, 289.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OSIEDLE MŁO-
DYCH:
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie 265.000 zł
0-6824 45 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie, 265.000 zł
0-6717 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, oś. Młodych,
ogrzewanie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie
miejskie, oś. Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego
remontu, Zarzecze 238.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, oś.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, oś.
Słowiańskie 719.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł

0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawaler-
ka 30,70 m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21
m kw ., komórka, 180.000 zł
0-6646 sprzedażmieszkanianawsi 10 km od Świdnicy, 61,10 m
kw., 198.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I piętro nowy Zawiszów,  miejsce
postojowe w garażu 3.500 zł, 
0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewa-
nie gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, oś. Młodych, częściowo
umeblowane, 2.400 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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.
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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.
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-6748 8 a, 12 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową, 90.000 zł
0-6797A 28a, Panków, 155.000 zł
0-6623 63,67 a gmina Walim, częściowo rolna, 220.000 zł
10671 23,93 a, 10 km od Świdnicy 79 zł/m kw.,
0-6683 8 a, 10 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową 90.000 zł
0-6599 sprzedażdziałek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - BystrzycaGórna 99.960 zł
0-6495A gmina Żarów, 1,0211 ha rolna 80.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

004976 WL 51 m kw., centrum, witryna 3.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka9, Świdnica, oś. Słowiańskie
719.000 zł

0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa,
Świdnica, 860.000 zł
10833 106 m kw. połowabliźniaka, Świdnica, działka 7,87 a
785.000 zł
0-6740 215 m kw., działka 7 arów, wolnostojący, Bojanice,
380.000 zł
0-6797 115,85 m kw., działka 27a, Panków, 460.000 zł
0-6796 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu, Żarów, 448.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 5,42 a, wolnostojący, po remoncie, 12
km od Świdnicy 820.000 zł
0-6575 120 m kw., 2 km od Świdnicy, połowa bliźniaka stan
deweloperski, 5 pokoi 650.000 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
-----------------------------------------------------------------------------

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

-----------------------------------------------------------------------------

WIĘCEJ OFERT NA 
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