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W skrócie...

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

MINIATURY MUZYCZNE: KARNA-
WAŁ
17.01.2023, godz. 17:00
Sezon karnawałowy rozpoczął się i nabiera
kolorów. Żadna sztuka nie wyraża ducha
tego okresu równie silnie jak muzyka - od
zawsze towarzyszka karnawałowych zabaw.
To właśnie jej będzie poświęcony kolejny
koncert z cyklu "Miniatury muzyczne" orga-
nizowany przez ŚOK we współpracy z PSM
I st. w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WARSZTATY PROCESU TWÓRCZE-
GO
20.01.2023, godz. 16:00

Świdnica

CHOINKOWA ZBIÓRKA
Żywa choinka, piękny symbol Świąt Bożego Narodzenia, jest niestety bardzo krótkotrwałą

ozdobą. Co z nią zrobić, gdy zaczyna gubić igły i tracić swoje walory estetyczne?
W każdy wtorek,do końca lutego, na terenie całego miasta odbierane będą naturalne choinki. W

przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed nieruchomość w dzień odbioru
do godziny 06:00. W zabudowie wielorodzinnej oraz niezamieszkałej, drzewka należy wystawić przy
pojemnikach na odpady komunalne lub przy altanach śmietnikowych. Proszę pamiętać, aby uprze-
dnio zdjąć z choinki świąteczne ozdoby. Powinny być one wystawione bez stojaków i doniczek. Przez
cały czas, zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można nieodpłatnie w dogodnym terminie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul.
Metalowców 4 w Świdnicy.

Gdzie wyrzucić ozdoby choinkowe?
Jeżeli nie chcemy pozostawić ozdób na kolejny rok, bo na przykład uległy uszkodzeniu, należy

je wyrzucić do odpowiednich pojemników. Zepsute światełka choinkowe to elektroodpady, które
należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na tego typu śmieci. Wszelkie ozdoby z
tworzyw sztucznych kwalifikują się do pojemników na plastik i metal, a błyszczące bombki, mimo
że tłuką się tak samo jak szkło, należy wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Świdnica

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 
NA NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz
osiągnięcia w działalności sportowej za 2022 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy,
mogą zostać przyznane:

◆ nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników - mieszkańców Świdnicy
lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową,
mających siedzibę na terenie Świdnicy,

◆ nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki spor-
towe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających
siedzibę na terenie Świdnicy,

◆ nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników mogą dotyczyć najlepszego - jednego wyniku

sportowego za ubiegły rok. Natomiast nagrody dla trenerów także osiągnięć lub całokształtu
działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
- macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,

ciąg dalszy na str. 3
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Zapraszamy na warsztaty dramatopisarskie,
które poprowadzi Krzysztof Popiołek. Pier-
wsze zajęcia odbędą się 20 stycznia (piątek)
o godz. 16:00 w Galerii Fotografii w Świd-
nicy.
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

KAPITAN MORTEN I KRÓLOWA PA-
JĄKÓW (film)
21.01.2023, godz. 11:00
10-letni Morten Viks pragnie być taki sam
jak jego tata. Buduje model statku i marzy o
dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodzie-
wanie kurczy się do rozmiaru owada i staje
się kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowa-
nie to nie taka prosta sprawa
Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO (warsztaty wokalne)
21.01.2023
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

KONCERT "ALE BABKI"
24.01.2023, godz. 18:00
Od 20 lat czarują publiczność, porywając do
zabawy i wprawiając w doskonały nastrój.
Swoją twórczością zachwycają jury wielu
konkursów, zdobywając wiele cennych na-
gród i wyróżnień. 24 stycznia Zespół Śpie-
waczy "Ale Babki" zaprezentuje się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

www.expressem.eu
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- właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
- komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- osoba zainteresowana.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a, w

terminie do 28 lutego br. Formularze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Miasto Świdnica, w zakładce ogłoszenia pozostałe.

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Biurze Sportu i Rekreacji (tel. 74/ 856 29 26) oraz
zamieszczona na stronie internetowej BIP. 

Świdnica

ŚWIDNICZANIE ZŁOŻYLI PRAWIE 3 TYSIĄCE
WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już 2348  dodatków węglowych na
kwotę ponad 7 mln złotych. Terminy wypłat uzależnione są od przekazania środków finansowych
przez stronę rządową.

Świdniczanie złożyli 2875 wniosków. Przewidywana łączna wnioskowana kwota to 8 mln 625
tys. zł. Wysokość dopłat będzie jednak ostatecznie uzależniona od ich weryfikacji. 

- Prace nadal trwają, a MOPS zbliża się do końca realizacji zadania. Pozostają jeszcze sprawy, w
których wymagany jest wywiad środowiskowy, wprowadzony jedną z nowelizacji ustawy - mówi
Wojciech Burdek, zastępca dyrektora MOPS w Świdnicy. 

Przypomnijmy, że miasto wybrało operatora, który w jego imieniu zajmuje się preferencyjną
sprzedażą węgla. Jest to konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AMA Sp. z o.o. z
oddziałem Skład Opału MARGO w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 4A oraz P.H.U. "HUZAR" Piotr
Huzar, ul. Nadbrzeżna 10, 58-125 Pszenno. 

Aby skorzystać z zakupu węgla po preferencyjnej cenie należy przedstawić zaświadczenie,
potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne-
go rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej. Termin wydania zaświadczenia, zgodnie z ustawą, wynosi
do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z zaświadczeniem będzie można się udać do punktu, który
zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Wstęp WOLNY; miejsce: MiejskaBibliote-
ka Publiczna w Świdnicy; organizator: MBP

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

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZY-
SZTOFEM POLACZENKO
03.02.2023, godz. 18:00
Tematykę swoich prac literackich czerpie
bezpośrednio z obserwacji otaczającego nas
świata. W 2014 roku ukazał się jego literacki
debiut, powieść pt. "Wanna" wydana przez
wydawnictwo GSMA. Eksperymentalna
forma i kontrowersyjna tematyka książki
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MOPS wydał w 2022 roku 383 zaświadczenia, w tym roku złożono już ponad 50 wniosków.
Do tej pory węgiel zakupiło ponad 100 osób, w kolejce oczekuje jeszcze 180. Na rok 2023

zamówiono 150 ton węgla, będą dokonywane sukcesywnie kolejne zamówienia.12 stycznia przyje-
dzie transport 25 ton, a około 17 stycznia kolejne 50 ton. Pozostałe 75 ton węgla spodziewane jest
w transporcie na przełomie stycznia i lutego. Dodatkowo, 23 stycznia firma otrzyma jeszcze 25 ton
węgla w sortymencie groszku, który stanowić będzie ostatnią partię zamówienia z roku 2022.

Powiat Świdnica

DWA ZŁOTE LICEA, SREBRNE I BRĄZOWE
TECHNIKUM - RANKING PERSPEKTYW 2023

Jak co roku w styczniu ogłaszany jest Ranking PERSPEKTYW. W edycji 2023 roku możemy
pochwalić się dobrymi wynikami.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że wszystkie prowadzone przez nas licea znalazły się
w wśród 100 najlepszych liceów na Dolnym Śląsku. Najlepsze jest I Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Kasprowicza w Świdnicy, które zajęło 13 miejsce na Dolnym Śląsku. Tuż za nim, na 16 miejscu,
uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy. Obydwa licea zdobyły
złotą odznakę. Na dalszych miejscach znajdują się Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Strzegomiu (58 miejsce) oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Świdnicy (63 miejsce). Te licea otrzymały brązową odznakę. Na 77 miejscu uplasowało się Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.

Wśród techników prym wiedzie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia, który zajął
9 miejsce i może poszczycić się srebrną odznaką. Na brązową odznakę zasłużył w tym roku Zespół
Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, który zajął 16 miejsce. Na 28 miejscu
uplasował się Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, na 39 miejscu
znajduje się Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, a na 57
miejscu jest Zespół Szkół w Strzegomiu. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

Grzegorz Stawarz
Wydział Oświaty i Wychowania

Powiat Świdnica

SENIOR NA START
Senior na start! Taką nazwę nosi program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, miesz-

kańców subregionu wałbrzyskiego.
11 stycznia zarys programu przedstawiony został podczas specjalnej konferencji prasowej

zorganizowanej w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw w świdnickim rynku. Głównym koordy-
natorem projektu jest Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

I edycja programu "Senior na Start" polegać będzie na aktywizacji seniorów poprzez uczestnictwo w
wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych czy sportowych. Celem programu jest zmoty-
wowanie seniorów do większej aktywności a szczególnie seniorów nieaktywnych i mało aktywnych.

ciąg dalszy na str. 6
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często wywoływała burzliwe dyskusje pod-
czas spotkań autorskich
Wstęp WOLNY; miejsce: Miejskiej Bibliote-
ka Publiczna w Świdnicy; organizator: MBP

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.
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

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają
dla Państwa wybitni artyści sceny operetko-
wej. Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w
świat koncertów wiedeńskich, operetki, oraz
musicali.

"Aktywni seniorzy na specjalnych kartach zbierają potwierdzenia udziału w programie. Aktyw-
ności zostaną przeliczone na punkty , a następnie zostaną przyznane nagrody. Ponadto specjalne
nagrody przewidziano dla osób, które zmotywują największą liczbę nieaktywnych seniorów" -
przybliża program Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu. Punkty zbierane będą w czasie
imprez dla seniorów organizowanych przez członków Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego
Starzenia Się a są nimi takie samorządy i instytucje jak: Powiat Świdnicki, Powiat Dzierżoniowski,
Gmina Miejska Świdnica, Gmina Wiejska Świdnica, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska
Dzierżoniów, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów, Gmina Marcinowice, Gmina Strzegom, Gmina
Bielawa, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy,
Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy, Fundacja Via Salutis w Wałbrzychu.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu, harmonogram imprez wraz z regulaminem i kartą
zgłoszeniową znaleźć można na www.rkzs .org/senior-na-start

Kartę uczestnika należy złożyć w siedzibie Koalicjantów lub w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 (III piętro pokój
315) w terminie do 31 października 2023 r.

foto: Starostwo Powiatowe

Świdnica

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Miasto Świdnica
ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

http://www.domsenioracm.pl




Wstęp 109/99/95 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 zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady.
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

**********************************

www.expressem.eu
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Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek do max. kwoty 3 500 000, 00 zł.
Dotacja może obejmować max. 98% wartości zadania inwestycyjnego.
WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:
1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub
inna forma władania) - na tym etapie tytuł zostanie sprawdzony w tut. Urzędzie, w rejestrach
publicznych;
2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej
Ewidencji  Zabytków Gminy Miasta Świdnicy - na tym etapie wpisy zostaną sprawdzone w tut.
Urzędzie, w rejestrach publicznych;
3) złożenie wstępnego, poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu (za-
łącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z obowiązującymi dokumentami określonymi w
formularzu, w formie papierowej;
4) kwota dotacji określona we wniosku może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (treść przepisów w
załączniku nr 2 do ogłoszenia);
5) posiadanie środków na udział własny w wysokości min. 2% wartości zadania.
Wnioski nie spełniające w/w warunków lub takie, które wpłyną po terminie naboru będą

odrzucone.
Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta, która dokona oceny

formalnej (spełnienie warunków udziału w naborze) i merytorycznej (ocena kryteriów wyboru).
KRYTERIA WYBORU:
1) bardzo zły stan techniczny zabytku;
2) wartość historyczna, naukowa lub artystyczne zabytku;
3) publiczna dostępność zabytku.
Gmina Miasto Świdnica, zwana dalej Miastem, wybierze 6 wniosków, które uzyskają najwyższą

ocenę formalną i merytoryczną.
Wybrane wnioski Miasto przekaże do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej BGK -

operatora Programu.
Ostateczną decyzję o tym, które zadania uzyskają dofinansowanie podejmie  Prezes Rady

Ministrów   (premier rządu) a  BGK potwierdzi to wystawieniem Miastu Promesy wstępnej.
Złożenie wstępnego wniosku nie jest gwarancją ujęcia zadania w projekcie do BGK a tym samym

uzyskania dotacji. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Miasto dofinansowania
ze środków Programu, tj. w/w  Promesy wstępnej.

Po uzyskaniu Promesy wstępnej, wybrani w niniejszym naborze Beneficjenci dotacji złożą w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy wnioski o udzielenie dotacji w formie określonej w uchwale nr
XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnica dotacji celowych na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w Gminnej Ewidencji Zabytków, w terminie określonym przez Prezydenta Miasta.

Po podjęciu, przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały o udzielenie dotacji, Beneficjenci dotacji
zobowiązani będą, we współpracy z Miastem, do przestrzegania zasad aplikowania, realizacji i
rozliczenia dotowanego zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji Programu,
opublikowanymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk .pl/pro-
gramy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane i rozliczane na podstawie odrębnej umowy o udzieleniu
dotacji zawartej pomiędzy Miastem a Beneficjentem dotacji.

Dla Beneficjentów dotacji prowadzących działalność gospodarczą przedmiotowe dotacje stano-
wią pomoc publiczną w rozumieniu art . 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wnioski należy składać:
-  w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2023 r., do godziny 15.15 (decyduje data i godzina

wpływu do Urzędu Miejskiego);
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-  w Biurze Obsługi Kancelaryjnej, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok. 1a;
- w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Wstępny wniosek do Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków", zaadresowanych:
Urząd Miejski w Świdnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
Wybrani wnioskodawcy zawiadomieni zostaną niezwłocznie o wyborze zadania do Programu i

zobowiązani  będą do przesłania wniosków  złożonych w formie papierowej  pocztą e-mail  na adres:
zabytki@um.swidnica.pl   z tytułem  e-maila  "Wstępny wniosek do Rządowego Programu Odbu-
dowy Zabytków".

W załączeniu:
załącznik 1 - formularz wniosku wstępnego:
http://um.swidnica.pl/media/Zalacznik_nr_1_-_formularz_wniosku.docx
załącznik 2 - art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
http://um.swidnica.pl/media/Zalacznik_nr_2_-_art._77_ustawy_o_ochronie_zabytkw_i_
opiece_nad_zabytkami.docx
Szczegółowych informacji udzielają:
- Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków;  tel. 74 856
28 85
- Barbara Starke - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego; tel. 74 856 29
65

Świdnica Powiat

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
W POWIECIE ŚWIDNICKIM

10 stycznia, w Hotelu Park w Świdnicy, odbyło się noworoczne spotkanie podsumowujące
najważniejsze wydarzenia w Powiecie Świdnickim w roku 2022.

W spotkaniu wzięli udział Radni Powiatowi, włodarze i przedstawiciele gmin Powiatu Świdnic-
kiego, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek podległych powiatowych.

Spotkanie rozpoczęło się od uhonorowania specjalnymi nagrodami Starosty - Orłami Powiatu -
Marcina Balcerowskiego (koszykarza , zawodnika Górnika Wałbrzych, trenera kadry narodowej koszy-
karzy na wózkach) oraz Waldemara Woźniaka (społecznika, ekologa, propagatora czystego środowiska).

Po wręczeniu Orłów Powiatu Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz podsumował ubiegły rok
przedstawiając najważniejsze inwestycje przeprowadzone w Powiecie Świdnickim. Starosta odniósł

ciąg dalszy na str. 11
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Wybrane...

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

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.

www.expressem.eu
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ciąg dalszy na str. 15

się także do działań związanych z pomocą uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy i współpracy
międzynarodowej powiatu.

Podczas wystąpienia Starosta przedstawił także plany na rok 2023. Nie zabrakło także podzię-
kowań skierowanych do samorządowców z gmin z terenu Powiatu Świdnickiego za dotychczasową
współpracę.

Uroczystość uświetnili występem soliści chóru Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształcącego.
Pomoc przy organizacji spotkania zapewnili także uczniowie z Zespołu Szkół Hotelarsko - Turysty-
cznych w Świdnicy.

Świdnica

"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY" 
- wybrano najpiękniejsze fotografie

Sześćdziesiąt osiem zdjęć od dwudziestu sześciu osób wpłynęło do Urzędu Miejskiego na
konkurs fotograficzny "Świątecznie w Świdnicy". Komisja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała
najciekawsze fotografie, biorąc pod uwagę pomysłowość wykonania oraz jakość i technikę. Przy-
znano następujące nagrody:

I miejsce: 
Tymon Szulc- za zdjęcie z fontanną Neptuna w tle
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 300 zł

II miejsce: 
Estera Bednarek-Tomaszewska- za cykl zdjęć
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Ich debiutanckie "Reverse Taxidermy" już
dostępna na wszystkich platformach stre-
amingowych.

TRZY ŚWINKi (spektakl familijny)
15.01.2023, godz. 16:00
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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.
Trzy Świnki to w naszym spektaklu lalki ?
la bunraku przypominające pluszowe zaba-
wki z dziecięcej półki.
Teatr Bajka działa już od 20 lat. To autorskie
przedsięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz -
aktorki, lalkarki, piosenkarki i animatorki
kultury. Tworzony jest przez aktorów
związanych na co dzień z Teatrem Lalki i
Aktora w Wałbrzychu, a w swojej działal-
ności koncentruje się na spektaklach dla
młodszego widza. Stawia głównie na
ożywczą moc martwych przedmiotów.
Odwołuje się do dziecięcej wyobraźni i kre-
atywności.
Przedstawienie dla dzieci od lat 3.

WARSZTATY PROCESU TWÓRCZE-
GO
20.01.2023, godz. 16:00
Zapraszamy na warsztaty dramatopisarskie,
które poprowadzi Krzysztof Popiołek. Pier-
wsze zajęcia odbędą się 20 stycznia (piątek)
o godz. 16:00 w Galerii Fotografii w Świd-
nicy.









Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 200 zł
III miejsca: 

Karolina Kamocka - za zdjęcie Kościoła Pokoju
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 100 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkursowa postanowiła przyznać także wyróżnienia. Otrzy-

mali je:
◆ Jarosław Zembek - za zdjęcie altanki w Parku Młodzieżowym
◆ Unisława Tomaszek- za zimowe ujęcie altanki w Parku Młodzieżowym
◆ Robert Zadora - za cykl zdjęć
◆ Piotr Tomaszewski- za cykl zdjęć
◆ Wojciech Grzegorz Domagała- za cykl zdjęć
◆ Antonina Prokopenkova - za zdjęcie przy fontannie na pl. św. Małgorzaty 
◆ Dominik Szulc - za zdjęcie "za kratą"
◆ Joanna Szulc - za cykl zdjęć
◆ Justyna Michalska-Skornóg - za zdjęcie na ul. Łukowej

Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 50 zł. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesłanie foto-

grafii.
Na str. 12, 13, 14 prezentujemy wybrane fotografie.

MDK Świdnica

FERIE 2023 - ZAPRASZAMY 
NA ZIMOWE PÓŁKOLONIE

Miło nam poinformować że w tym roku w okresie ferii zapraszamy na 2 turnusy półkolonii.
I turnus 13.02 - 17.02.2023  r.
II turnus 20.02 - 24.02.2023 r.
W programie:
Atrakcyjne wyjazdy,
Wycieczki krajoznawcze, a w przypadku zimowej pogody wyjazd na sanki,
Warsztaty tematyczne,
Gry edukacyjne,
Konkurencje rekreacyjne i sportowe.
KOSZT 550 zł za jeden turnus. W cenę wliczony jest obiad. Dzieci mają opiekę od 8:00 do 15:00.
Od dzisiaj mogą już Państwo składać karty kwalifikacyjne na zimowe półkolonie w sekretariacie.

ciąg dalszy na str. 16
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Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

To, co zazwyczaj ukryte dla odbiorcy sztuki,
jest integralną i fascynującą częścią powsta-
wania światów przedstawionych, światów
możliwych. Warsztaty mają za zadanie od-
krycie przed uczestnikami tego zasłoniętego
etapu pracy nad spektaklem teatralnym i je-
go częściami składowymi, od wyboru tema-
tu po efekt końcowy w postaci gotowego
scenariusza.
Podróżując wspólnie po fragmentach litera-
tury, kinematografii, teatru, tworzyć będzie-
my rodzaj szklarni, hodowli myśli, połącze-
nia domku z dzieciństwa i schronu, kryjówki
i schronienia. Literaturę traktować będziemy
jako schron na czasy kryzysu .
Celem warsztatów jest stworzenie przestrze-
ni laboratoryjnej do studiowania świata, pie-
lęgnowania zaciekawienia światem i jego
bogactwem kulturowym, rozmów o współ-
czesnej rzeczywistości, pracy nad tekstami
własnymi, ćwiczenia mięśnia wyobraźni.
Efektem warsztatów będzie powstały tekst
dramatyczny o przeznaczeniu do wystawie-
nia na scenie.
Zapisy na zajęcia przyjmowane są pod adre-
sem k.dix@sok.com.pl
Krzysztof Popiołek - absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
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Karta kwalifikacyjna na zimową półkolonie 2023 [DOCX]
https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2023/01/Karta-kwalifikacyjna-zimowisko_2
023.docx

Karta kwalifikacyjna na zimową półkolonie 2023 [PDF]
https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2023/01/Karta-kwalifikacyjna-zimowisko_2
023.pdf

Regulamin wypoczynku
https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMIN-UCZESTNIKA-W

YPOCZYNKU.doc

OSiR Świdnica

BIEGIEM W NOWY ROK!
Blisko 150 dzieci w biegach towarzyszących i prawie pół tysiąca dorosłych w biegach na

dystansach 5 i 10 kilometrów. Przy ładnej, ale trudnej dla biegaczy wietrznej aurze, w niedzielę 8
stycznia odbył się 6. Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA.

Organizatorem wydarzenia była Świdnicka Grupa Biegowa. Nasza instytucja była partnerem
biegu. Trasy wytyczone zostały ulicami osiedla Zawiszów. W prawdziwe miasteczko biegowe
zamieniła się hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, gdzie usytuowane było
biuro zawodów oraz animacje i atrakcje dla dzieci i starszych uczestników zawodów.

Na dystansie 5 km pierwsze miejsce z czasem 00:15:56 zajął Krzysztof Tschirch. Drugi linię mety
przekroczył Paweł Czerniak (00:16:35), a miejsce na podium uzupełnił świdniczanin Kacper Kurzyd-
ło (00:17:44). Wśród pań pierwsza linię mety przekroczyła Ania Ficner (00:19:50), która wyprzedziła
świdniczankę Sonię Rozumkiewicz (00:20:13) oraz Magdalenę Bednarczyk (00:20:29).

Natomiast z trasą o długości 10 km najszybciej uporał się Kamil Makoś (00:33:38). Drugi był
Jan Kaczor (00:35:12), a na najniższym stopniu podium uplasował się Mariusz Franczak (00:37:10).

ciąg dalszy na str. 19
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W kategorii kobiet zwyciężyła Anna Czerw
(00:39:26). Drugie miejsce zajęła Ewelina Wie-
czorek (00:42:39), a trzecie Sonia Rozumkie-
wicz (00:43:05). Tym samym reprezentantka
Świdnickiej Grupy Biegowej ukończyła oba dys-
tanse na podium!

Szczegółowe rezultaty dostępne są na stronie
serwisu: www.datasport.pl.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzymał
bardzo efektowny pamiątkowy medal. Nie za-
brakło również ciepłego posiłku w postaci pysz-
nej grochówki.

W ceremonii dekoracji biegaczy nagradzali:
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska,
wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Zygmunt
Worsa, przedstawiciel firmy BADURA Marta
Olejkiewicz, dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Jerzy Żądło, przedstawiciel
firmy Smart Word, Daniel Lechniuk, kierownik
Biura Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
Radosław Werner i przedstawicielka Świdnickiej
Grupy Biegowej, Adrianna Pawłowska.

OSiR Świdnica

PIŁKA SIATKOWA
DZIEWCZĄT
KLAS 7-8 SP

Faworytki z SP 105 nie zawiodły i zwycię-
żyły Turniej piłki siatkowej dziewcząt klas 7-8
szkół podstawowych rozgrywany w ramach
"Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023".
Choć o ich wygranej zadecydował ostatni bardzo
wyrównany i emocjonujący mecz z drużyną SP
6. Po pierwszym przegranym secie na przewagi
w drugim również stojącym na wysokim pozio-
mie udało się siatkarkom ze sto piątki doprowa-
dzić do remisu w setach. O pierwszym miejscu
w zawodach zadecydował tie-break już dosyć
łatwo wygrany przez zespół SP 105. Do turnieju
zorganizowanego we wtorek 10 stycznia przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosiło
się 5 reprezentacji świdnickich podstawówek.
Rywalizacja na Hali Zawiszów przy SP1 rozpo-
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w Krakowie; reżyser, kurator projektu Nowe
Formy Teatru. Magister prawa. W latach
2014-2016 asystent naukowy w krakowskiej
szkole teatralnej. Wykładowca na Wydziale
Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych w War-
szawie.
Współpracował m.in. z Krystianem Lupą,
Michałem Zadarą, Barbarą Wysocką, Kelly
Lovelady oraz Brianem Michaelsem. Posia-
da wykształcenie muzyczne (klasa fortepia-
nu, I st.). Odbył praktyki w teatrach w Wiel-
kiej Brytanii w ramach europejskiego pro-
gramu Erasmus+, pomagał w organizacji Ci-
ty of London Festival, asystował dyrygento-
wi i australijskiej orkiestrze symfonicznej.
Jako reżyser współpracował m.in. z Teatrem
Żydowskim w Warszawie i Festiwalem War-
szawa Singera, Teatrem im. Słowackiego w
Krakowie, Teatrem Dramatycznym w Wał-
brzychu, Daugavpils Te?tris (Łotwa). Ostat-







częła się o godz. 11.00 najpierw w dwóch grupach eliminacyjny a następnie w fazie finałowej gdzie
grano spotkania każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Rozstawione drużyny SP 105 i SP 6
w swoich grupach gładko pokonywały rywalki. O trzecie miejsce powalczyły reprezentacje SP 8 i
SP 4. Tutaj lepsze okazały się dziewczęta ósemki. Na zakończenie rywalizacji drużynom przypadły
pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wyróżnione zostały także najlepsze zawodniczki w swoich
zespołach: Lena Dziedzic (SP 1), Kornelia Rostkowska (SP 4) , Maja Długołęcka (SP 6), Zofia
Mikunda (SP 8 ), Lena Jasińska (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 1 - 5 pkt

Fotorelacja: Waldi Kurek
https://www.facebook.com/photo/?fbid=714341133599812&set=pcb.714343303599595
https://www.facebook.com/photo/?fbid=714346576932601&set=pcb.714348250265767

www.expressem.eu

ni spektakl prezentowany był w X-Cai Theatre
w Tokio. Wygłosił wówczas wykład Literatura
jako schron na czasy kryzysu na polonistyce
Uniwersytetu Tokijskiego, dotyczący pracy
nad tekstem w teatrze. "Gęstość zaludnienia"
została także zakwalifikowana do finału mię-
dzynarodowego konkursu International Prize
"The Naked Theatre" w Mediolanie.
Jest autorem eseju opublikowanego przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach ("Wier-
ność artysty wobec marzenia w procesie
twórczym a rzeczywistość prawna i ograni-
czenia autonomii twórcy"). Opublikował fe-
lieton Spotkanie z duchem" na łamach kwar-
talnika teatralnego Nie!takt. Inne strony te-
atru", natomiast na łamach "Tygodnika Po-
wszechnego" ukazał się obszerny wywiad,
który przeprowadził z Panem Krzysztofem
krytyk teatralny Tomasz Domagała.
W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
prowadził wydarzenie zamknięcia Festiwa-
lu Przemiany pod hasłem "Rok zero", które-
go gościem był m.in. wybitny polski psy-
chiatra prof. Bogdan de Barbaro. Od 2020
roku prowadzi swój własny proces dydakty-
czny, badając narracje przyszłości w litera-
turze, teatrze i kinie.

KAPITAN MORTEN I KRÓLOWA PA-
JĄKÓW (film)
21.01.2023, godz. 11:00

ciąg dalszy na str. 24
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Świdnica

XVII POLONEZ MATURZYSTÓW 

5 stycznia, punktualnie o godz. 12.00, po raz 17. świdnicki Rynek zapełnił się maturzystami,
którzy zatańczyli tradycyjnego, przedmaturalnego Poloneza.

Dwa korowody maturzystów tańczyły na przestrzeni całego Rynku. Jeden z nich prowadził
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz. Tuż za nim tańczyli Członek Zarządu Powiatu Alicja Synowska,
Magdalena Urbańska - Malucha - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania świdnickiego
starostwa oraz Grzegorz Stawarz - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. O część
artystyczną zadbali Maria i Wojciech Skiślewicz wraz z Zespołem "Krąg". Podobna inicjatywa odbywa
się także w partnerskich powiatach Powiatu Świdnickiego w Kartuzach, Łowiczu i Zakopanem.

foto: Starostwo Powiatowe

MBP Świdnica

POKOLĘDUJMY RAZEM

Kolędy i pastorałki zaprezentowali 22 grudnia w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej podopie-
czni Mirosława Jabłońskiego. Dla zgromadzonych licznie gości wystąpiły grupy gitar klasycznych
oraz wokalistki ze studia piosenki - pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury.

Niezwykły koncert był doskonałą okazją do zaprezentowania się młodych muzyków, którzy z
pasją i zaangażowaniem ćwiczą grę na gitarze czy też pracują nad emisją głosu.

foto: MBP Świdnica

ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA 
Po świąteczno-noworocznej przerwie nasze zespoły wracają do walki o ligowe punkty. W tym

tygodniu czekają nas mecze chłopców i młodzików (w Świdnicy) i juniorów młodszych (w Głogo-
wie). Oto szczegóły...

ciąg dalszy na str. 27

Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

10-letni Morten Viks pragnie być taki sam
jak jego tata. Buduje model statku i marzy o
dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodzie-
wanie kurczy się do rozmiaru owada i staje
się kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowa-
nie to nie taka prosta sprawa
Domek na drzewie tuż nad brzegiem morza,
to tu Morten spędza wolny czas pisząc listy
do ojca i chowając się przed surową ciotką
Annabelle. Chłopiec pragnie wybrać się w
podróż, przeżywać przygody, odkrywać
nieznane lądy. Pewnego dnia do portowe-
go miasta przybywa zwariowany magik i
obsypuje Mortena tajemniczym pro-
szkiem. Bohater zmniejsza się i przenosi
na pokład statku-zabawki. Nie jest jednak
jedynym członkiem załogi, czeka go spot-
kanie z Królową Pająków i jej świtą. Jakim
kapitanem okaże się chłopiec? Morten bę-
dzie musiał wykazać się nie lada odwagą,
by znaleźć sposób na uratowanie statku
przed zatonięciem i odkryć drogę powrotu
do prawdziwego świata. "Kapitan Morten
i Królowa Pająków" to zaskakująca ani-
macja o potędze nieograniczonej dziecię-
cej wyobraźni.
Reż. Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho
Unt
Estonia, Irlandia, Belgia, Wielka Brytania
2018
Czas trwania: 79
Kategoria wiekowa: 6+

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
Wstęp 109/99/95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają
dla Państwa wybitni artyści sceny operetko-
wej.
Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w świat
koncertów wiedeńskich, operetki, oraz mu-
sicali.
W prezentowanej gali usłyszymy najsłyn-
niejsze arie i duety miłosne:
m.in.: kuplety Barinkaya z operetki Baron
Cygański - J.Straussa.
Kuplety Adeli z operetki Zemsta Nietoperza
- J.Straussa,
Aria Boniego z operetki Księżniczka Czar-
dasza - Imre Klmna,
Czardasz Sylvi z operetki Hrabina Marica -
Imre Klmna,
Duet Barcelona z operetki Clivia - Nico Do-
stal,
Mieć kochanek choćby 100 z operetki Paga-
nini - F.Lehara oraz wiele innych hitów.
Usłyszycie Państwo ponad to, takie utwory
jak: I will always love you, miłosne Besame
mucho, a także taneczne Abballati.







SOBOTA (14.01.2023)
Dolnośląska Liga Chłopców, godz. 10.00, Świdnica, hala przy SP 105, ul. Saperów 27a
ŚKPR I Świdnica - Żagiew Dzierżoniów
NIEDZIELA (15.01.2023)
Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych, godz. 10.00, Głogów
Chrobry Głogów - ŚKPR Świdnica

ŚKPR Świdnica

MŁODZICY Z KOLEJNYMI POWOŁANIAMI DO KADRY DOLNEGO ŚLĄSKA
Czterech naszych zawodników znalazło się w szesnastce powołanych na konsultację Kadry Wojewódzkiej Młodzików, która od 20 do 22 stycznia

odbędzie się w Brodnicy.
Podopieczni trenera Krzysztofa Terebuna, którzy znaleźli uznanie szkoleniowców kadry to: Jakub Mitek, Kacper Maksymowicz, Konrad Anioł i

Dawid Czerwiński. W kadrze znaleźli się reprezentanci sześciu dolnośląskich klubów. Obok czwórki z ŚKPR-u, także Siódemki Miedzi (6), Żagwi
Dzierżoniów (3), Dziewiątki Legnica (1), Zagłębia Lubin (1) i Chrobrego Głogów (1).

Polonia Stal Świdnica

WROCŁAWIANIE ZDOMINOWALI ZMAGANIA W ŚWIDNICY 
Piłkarze ze stolicy Dolnego Ślaska okazali się najlepsi  podczas kolejnego turnieju futsalu dla dzieci organizowanego przez klub  IgnerHome

Polonia-Stal Świdnica. W sobotę, 7 stycznia do rywalizacji  przystąpili zawodnicy z rocznika 2013 i młodsi, a areną zmagań była hala  widowiskowo-
sportowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno na Zawiszowie.

Na starcie turnieju oprócz gospodarzy - zawodników IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica przystąpili gracze Piasta Żerniki Wrocław (2  drużyny),
Olympicu Wrocław, Akademii Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie,  Pogoni Pieszyce i Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica (2 drużyny). Walka o  wygraną
toczyła się systemem każdy z każdym. Finalnie na najwyższym  stopniu podium zameldowali się zawodnicy Olympicu Wrocław (19 punktów),  którzy
wygrali sześć z siedmiu rozegranych spotkań. Jako jedyni punkty  urwali im gospodarze, remisując 0:0.  Na drugim miejscu wylądował Piast  Żerniki
II Wrocław, a na trzecim ich koledzy z pierwszej ekipy. Walka o  trzeci stopień podium pomiędzy Piastem Żerniki I Wrocław, Akademią  Sportu Orzeł
Ząbkowice Śląskie i IgnerHome Polonią-Stal Świdnica była  jednak niesłychanie zacięta i decydowały wyniki bezpośrednich spotkań.  Na koniec na
uczestników czekały puchary, nagrody i dyplomy ufundowane  przez organizatora zmagań, a w trakcie trwania turnieju o piłkarzy  zadbali partnerzy
wydarzenia - Mineral Zdrój (wody mineralne) i Sad  Burkatów (jabłka). Turniej rozgrywany był pod patronatem Dolnośląskiego  Związku Piłki Nożnej
we Wrocławiu.

Klasyfikacja końcowa:
1. Olympic Wrocław
2. Piast Żerniki II Wrocław
3. Piast Żerniki I Wrocław
4. Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie
5. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
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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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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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11.

12.

13.

14.

15.
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6. Akademia Piłkarska 13 I Świdnica
7. Pogoń Pieszyce
8. Akademia Piłkarska 13 II Świdnica
Najlepszy strzelec: Jakub Łakomy (Olympic Wrocław)
Najlepszy bramkarz: Bartosz Kalinowski (IgnerHome Polonia-Stal Świdnica)
Najlepszy zawodnik: Piotr Stankiewicz (Piast Żerniki II Wrocław)

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
31.12.2021r. godz. 17.00

 Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie patrolu naszej jednostki dotyczące mężczyzny leżącego na ulicy Łukowej. Osoba ta była
nieprzytomna, nie nosiła żadnych śladów obrażeń. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został zabrany przez karetkę do
szpitala "Latawiec".

31.12.2022r. godz. 18.56 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące psa przebywającego w rejonie ulicy Esperantystów. Zwierzę było
przerażone w związku z używaniem materiałów pirotechnicznych i prawdopodobnie uciekło ze swojej posesji. Pies został zabrany do schroniska dla
zwierząt.
01.01.2023r. godz. 18.23 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące wystraszonego psa przebywającego w rejonie ulicy Sikorskiego.
Zwierzę również było ofiarą wybuchów petard. Pies trafił do schroniska, gdzie oczekuje na swojego właściciela.

02.01.2023r. godz. 4.08
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który dokonał kradzieży
oświetlenia choinkowego zainstalowanego na witrynie jednego ze sklepów przy ulicy Łukowej. Sprawca został ujęty przez patrol straży miejskiej a
następnie wraz ze swym łupem przekazany Policji.

02.01.2023r. godz. 8.14 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia wodociągowego. Na ulicy Emilii Plater doszło do poważnej
awarii wodociągowej. W miejscu gdzie należało dokonać wykopu były zaparkowane trzy samochody. Skierowany na miejsce patrol ustalił właścicieli
tych samochodów i powiadomił o sytuacji ich właścicieli. Pojazdy przestawiono a pracownicy wodociągów usunęli awarię.

Gmina Świdnica

KONCERT NOWOROCZNY Z ELENI
Z pewnością noworoczne spotkanie gminy Świdnica, którego gospodarzem była wójt Teresa Mazurek na długo pozostanie w naszych sercach.

Wspólne kolędowanie miało nie tylko wymiar religijny, ale miało moc budowania wspólnoty i wielopokoleniowych więzi, czego dowodem był występ
Eleni oraz uczennic z gminnych placówek oświatowych, pod kierunkiem Tadeusza Szarwaryna.

Drugi rok z rzędu noworoczne spotkanie gminy Świdnica odbyło się w auli I LO w Świdnicy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich
środowisk gminnych oraz zaproszeni goście. Wśród nich J.E. ks. bp Waldemar Pytel biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
starosta powiatu świdnickiego Piotr Fedorowicz, wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski, radni powiatowi, naczelnik Urzędu Skarbowego w
Świdnicy Tomasz Kajewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Roman Bereźnicki, zastępca dyr. PUP w Świdnica Grażyna Walczak, dyrektor
zarządzający i członek zarządu Fundacji "Krzyżowa" Dorota Krajdocha.

Rok 2022 nie był dla nas łatwym czasem. W 2021 r. zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa, a wybuch wojny na Ukrainie, w lutym ubiegłego
roku zburzył spokój w Europie i na świecie. Dziękuję wszystkim którzy w swoich sołectwach przyłączyli się do akcji niesienia pomocy uchodźcom.
Otworzyliście Państwo nie tylko swoje serca, ale i drzwi w swoich domach, za co raz jeszcze pragnę gorąco podziękować. My w dalszym ciągu niesiemy
pomoc tym, którzy przebywają w Szkolnym Schronisku w Lubachowie, obywatelom z Ukrainy. W pierwszych tygodniach od ich przyjazdu do naszej
gminy nasze biuro meldunkowe nadało ponad 700 numerów PESEL. Był to z pewnością trudny czas dla nas wszystkich. Szczególne słowa podziękowania
kieruje do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za waszą pracę, tak przy udzielaniu pomocy i wsparcia uchodźcom jak i przy obsłudze
zadań zleconych dot. realizacji wniosków o dodatki węglowe i na inne źródła energii. Pragnę także podkreślić, że w 2022 r. na inwestycje gminne
wydaliśmy blisko 20 mln zł. Z okazji Nowego Roku życzę spokoju, tego wewnętrznego i tego na zewnątrz. Byśmy mogli żyć w świecie bez wojen -
podkreślała w swoim wystąpieniu Teresa Mazurek. Słowa podziękowania wójt gminy skierowała również do duchowieństwa, obecnego na spotkaniu
bpa Waldemara Pytla, samorządowców, funkcjonariuszy na co dzień dbających o bezpieczeństwo publiczne oraz mieszkańców gminy, za całoroczną
współpracę na rzecz gminy Świdnica.

Muzyczną niespodzianką był koncert noworoczny Eleni, który przyciągnął tłum wiernych fanów.
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Gmina Świdnica

GOŚCILI MOBILNE LABOLATORIUM PRZYSZŁOŚCI
Czym charakteryzują się innowacje technologiczne na miarę XXI wieku? Jak powstaje wydruk 3D? Czym jest sztuczna inteligencja? Do czego służą

mikrokontrolery? Tego wszystkiego dowiadują się uczniowie w Szkole Podstawowej w Grodziszczu, a jest to możliwe, m. in.  dzięki projektom
SuperKoderzy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego czy  Laboratoria Przyszłości i jego metodycznego rozszerzenia- czyli Mobilnego Laboratorium
Przyszłości (MLP).

MLP to rządowe przedsięwzięcie realizowane  przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum GovTech.
Wyposażony w nowoczesny sprzęt bus przemierza drogi każdego z województw, a zewnętrzni edukatorzy realizują nieodpłatne zajęcia w szkołach, które
zgłosiły się do tego projektu. W województwie dolnośląskim aż niemal 1000 szkół wyraziło taką chęć, ale ze względów organizacyjnych w tym roku
szkolnym możliwa jest realizacja ok. 160 placówek oświatowych .

Tym bardziej jest nam miło, że  Mobilne Laboratorium Przyszłości zawitało 5 stycznia 2023 r.  do Szkoły Podstawowej w Grodziszczu. To pierwsza
z gminnych szkół, w której zorganizowano tego typu zajęcia. Edukatorzy prowadzili z uczniami pasjonujące  warsztaty z zakresu druku 3D i Sztucznej
Inteligencji, przygotowując dzieci do wejścia z odpowiednimi kompetencjami w przesycony technologią świat - mówi Jadwiga Ostrowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu.

Gmina Świdnica

MUZYCZNA PRZYSTAŃ I PRZEBOJOWE CZWARTKI CZYLI MUZYCZNA
OFERTA GOKSIR DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji startuje z kolejną propozycją zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w świetlicy w Pszennie. Tym
razem zaprasza na MUZYCZNĄ PRZYSTAŃ, czyli spotkania i zadania umuzykalniające. Do tego mnóstwo dobrej zabawy i radości. Pierwsze spotkanie
odbędzie się już w najbliższy wtorek o godz. 16.45 w świetlicy w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 1. Dolna granica wieku uczestników - 4 lata. Natomiast
w czwartek, 12 stycznia startują PRZEBOJOWE CZWARTKI . To muzyczne przedsięwzięcie  dedykowane jest młodzieży i dorosłym. Uczestnicy w
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formie karaoke będą przemieszczać się po różnych gatunkach muzycznych. Szczegółowe informacje na plakacie.fanów. Publiczność śpiewała razem z
artystką, a także z utalentowaną młodzieżą z gminy Świdnica. Eleni to jedna z najbardziej znanych piosenkarek w Polsce. Frekwencja dopisała, a sala
podczas koncertu była wypełniona po brzegi.

W pierwszej części koncertu zaprezentowały się absolwentki i uczennice z naszych szkół podstawowych w Mokrzeszowie, Pszennie i Lutomi Dolnej.
Marysia Kajewska, Julia Paterak, Maria Dubiel, Hanna Ostafińska, Angelina Warmuz, Róża Madej zaśpiewały piosenki świąteczne i pastorałki w aranżacji
Tadeusza Szarwaryna, dyr. Szkoły Podstawowej w Pszennie i Dariusza Jarosa. W drugiej części koncertu można było wysłuchać najpiękniejszych kolęd
(również po grecku), a także pastorałek autorstwa Kostasa Tzokasa w wykonaniu Eleni.

Gmina Świdnica

W SOŁECTWACH GMINY ŚWIDNICA 
PIELĘGNUJĄ TRADYCJE WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA

Jak gmina długa i szeroka w sołectwach kultywowana jest tradycja kolędowania. Kolejne w tym roku noworoczne spotkania odbyły się w
Mokrzeszowie, Boleścinie i Grodziszczu.

W sobotę, 7 stycznia aż dwa zespoły "Dziki Chór" i "Puls Boga" koncertowały w Mokrzeszowie. Podczas spotkania można było usłyszeć kolędy i
pastorałki w autorskich aranżacjach. Pojawiły się najpopularniejsze kolędy, wigilijne utwory i pastorałki. Organizatorem wydarzenia była Rada Sołecka
Mokrzeszowa. To było pełne energii i pozytywnych emocji spotkanie noworoczne.

W niedzielne popołudnie 8 stycznia na wspólnym kolędowaniu spotkali się mieszkańcy Boleścina i Grodziszcza. Wydarzenie rozpoczął radny Daniel
Wieczorek, który podziękował za organizację oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne. Mieszkańcy Boleścina oraz zgromadzeni goście mieli okazję
posłuchać oraz włączyć się do wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie Janusza Mikulskiego.

Z kolei najpiękniejsze kolędy i pastorałki wybrzmiały w świetlicy w Grodziszczu za sprawą Zespołu śpiewaczego "Ale Babki" wraz kapelą Zdzicha.
Organizatorem spotkania byli: sołtys, Rada Sołecka , Klub Starszaka, OSP oraz Parafia Rzym.-Kat. pw. św . Anny w Grodziszczu. Zespół od ponad 20
lat zachwyca publiczność swoimi występami, wprawiając w doskonały nastrój. Nie inaczej było w Grodziszczu, gdzie licznie przybyli mieszkańcy oraz
zaproszeni goście długo kolędowali z zespołem.
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BARAN Wiosna i zbliżający się świąteczny
wypoczynek wpłyną na poprawę Twojego sa-
mopoczucia. Będziesz przywiązywać więcej
uwagi do swojego wyglądu. Wizyta u ulubio-
nego fryzjera dobrze Ci zrobi. W interesach
niewielkie poruszenie. W sprawach serco-
wych kieruj się intuicją.
BYK Nie zmuszaj partnera do rzeczy, na
które wcale nie ma ochoty. Daj mu trochę
swobody, niech złapie oddech. Ciągłe życie
pod Twoje dyktando bardzo go męczy. Spra-
wy finansowe potoczą się po Twojej myśli.
Postaraj się nie przesadzić ze świątecznymi
wydatkami.
BLIŹNIĘTA W natłoku codziennych spraw
zapomniałeś o kimś bardzo ważnym. Warto to
naprawić. W interesach wiele się skomplikuje.
Trzeba będzie podjąć zdecydowane kroki tak,
aby przywrócić stabilizację i zapewnić stały
dochód. Wobec tego sprawy sercowe odejdą
na dalszy plan. 
RAK Twoje przedsięwzięcia nabiorą rozpędu.
Nie będziesz mógł nadążyć z realizacją posta-
wionych przed Tobą zadań. To dobrze, bo
ostatnio niewiele się działo i zacząłeś tracić
wiarę w sens tego wszystkiego. Pod koniec
tygodnia otrzymasz ciekawą propozycję.
LEW Tydzień będzie obfitował w niespo-
dzianki. Wiele się wydarzy. Zamarzysz o od-
poczynku od pracy i wszelkich obowiązków.
Otrzymasz wiadomość, która może spowodo-

wać dużo zamieszania. Od Ciebie będzie za-
leżało, jak sprawy się ułożą. Nie bądź jednak
zbytnio chciwy, bo szansa umknie. 
PANNA Ostatnie miesiące były dla Ciebie
bardzo trudne. Ciągłe problemy finansowe i
brak perspektyw powodowały niechęć do za-
jęcia się czymkolwiek. Wkrótce niebo się nad
Tobą rozjaśni, wiele spraw dobrze się ułoży.
Wszystko będzie w Twoich rękach i od Ciebie
będzie zależało jak wykorzystasz sprzyjające
okoliczności.
WAGA Zadbaj o siebie, a zobaczysz jak bar-
dzo poprawi Ci się nastrój i samopoczucie. Nie
trzeba do tego wielkich pieniędzy. Wystarczy
trochę gimnastyki i odpowiednia dieta. W pra-
cy dojdzie do jakiś nieporozumień. Postaraj się
wyjaśnić sytuację i nie wchodź w spory z
przełożonymi. 
SKORPION Powinieneś przestać oglądać się
na innych, tylko wziąć sprawy w swoje ręce.
Masz naprawdę duże możliwości. Musisz być
tylko bardziej zdecydowany i aktywny. Su-
kcesy są zwykle efektem ciężkiej pracy i nie
przychodzą same. W najbliższych dniach nie
martw się o pieniądze. 
STRZELEC Poznasz kogoś, kto wzbudzi Two-
je zainteresowanie i z czasem bardzo Ci się

spodoba. Może to stanowić zagrożenie dla
związku, w którym obecnie trwasz. Zastanów
się dobrze, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
Sprawy finansowe ułożą się na tyle dobrze, że
ze spokojem zaplanujesz najbliższe niezbędne
wydatki. 
KOZIOROŻEC Będzie okazja do odnowie-
nia starej znajomości, do wspomnień i wzaje-
mnych zwierzeń. A wszystko to za sprawą
spotkania w gronie przyjaciół. Codzienne tro-
ski zbledną wobec tak radosnych chwil. W
pracy nadal bez zmian. Musisz przeczekać
trudny okres. 
WODNIK Najbliższe dni będą dla Ciebie
bardzo radosne. Odpoczniesz od obowiązków
zawodowych. Nabierzesz optymizmu i sił wi-
talnych. Spotkasz się z bliskimi osobami, na
których bardzo Ci zależy. Będziesz miał czas
na przemyślenia i refleksje. W życiu osobi-
stym obejdzie się bez rozczarowań. 
RYBY Postaraj się nie trwonić pieniędzy, lecz
zapłacić wszystkie zobowiązania. Długi ros-
ną, a źródeł przychodów nie przybywa. Kon-
takty towarzyskie ulegną ożywieniu. Spotka-
nia w gronie przyjaciół wpłyną na Ciebie bar-
dzo korzystnie. Nabierzesz dystansu do same-
go siebie. 

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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