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W skrócie...

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.
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

Świdnica

STYPENDIA PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
Stworzenie spektaklu audiowizualnego "Helios Copernicus" - tajemniczy rękopis Mikołaja

Kopernika, a także przetłumaczenie części pamiętników rodziny Schlaga z okresu 1902-1915 oraz
publikacja w Internecie 12 artykułów z fragmentami pamiętnika oraz nagranie i dystrybucja 6 filmów
o instrumentach budowanych przez firmę Schlaga- to projekty, które zrealizowane zostaną w tym
roku w ramach stypendium Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzinie
kultury. Ich ideą jest pomoc świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć, związanych
z twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Dariuszowi Miziarskiemu na przygotowanie spektaklu audiowizualnego "Helios Coperni-
cus"przyznano 5400 zł. Celem tego przedsięwzięcia jest ukazanie sylwetki polskiego astronoma
Mikołaja Kopernika. Rękopis Kopernika - fikcja literacka - stanowić będzie klucz i główny trzon
fabuły. Fakty historyczne oraz biograficzne z jego życia zostaną wplecione w autorski rękopis, który
poprowadzi widza poprzez tajemniczą i zawiłą historię z zaskakującym zakończeniem. A finałem
będzie organizacja wydarzenia audiowizualnego w Świdnicy. Przypomnijmy, że rok 2023 został
ustanowiony przez Senat RP rokiem Mikołaja Kopernika. 

Dariusz Miziarski jest kompozytorem, producentem muzycznym. Pisze muzykę do filmów i gier.
Jest członkiem zespołu Berkanan oraz właścicielem wydawnictwa muzycznego Arena Muzyczna. W
swoim dorobku artystycznym ma organizację wielu koncertów i widowisk audiowizualnych oraz
wydanie.

ciąg dalszy na str. 3
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ALCHEMIA TEATRALNA: E(RO)TY-
CZNIE (pokaz teatralny)
22.01.2023, godz. 18:00
Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
nowy pokaz "E(ro)tycznie" przygotowany
na podstawie sztuki Zuzanny Kleiny. Dra-
mat ten został nagrodzony w organizowa-
nym przez Świdnicki Ośrodek Kultury
Ogólnopolskim Konkursie Sztuka Teatralna
w 2022 roku. reż. Andrzej Błażewicz
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; 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 na-
strój. Swoją twórczością zachwycają jury
wielu konkursów, zdobywając wiele cen-
nych nagród i wyróżnień. 24 stycznia Ze-
spół Śpiewaczy "Ale Babki" zaprezentuje
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy.
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

STREFA RELAKSU - SZTUKA WI-
TRAŻU
30.01.2023, godz. 17:00

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 4

Maciej Bator na popularyzację wiedzy o świdnickiej firmie organmistrzowskiej rodziny Schla-
gów działającej na przełomie XIX i XX w. i organach firmy Schlaga poprzez przetłumaczenie części
pamiętników rodziny Schlaga z okresu 1902-1915otrzyma także 5400 zł. 

Maciej Bator uczył się gry organowej i teorii muzyki w Wałbrzychu, Warszawie, Krakowie,
Genewie, Gteborgu i Stuttgarcie. Od 2009 roku pracuje w Świdnicy. Jest kantorem Kościoła Pokoju,
pedagogiem, organistą liturgicznym i koncertowym. Wykonuje ponad 100 koncertów rocznie. Od
2011 roku wspólnie z żoną Zuzanną organizuje koncerty oraz nowatorskie działania dydaktyczne .
Jest autorem licznych opracowań pieśni kościelnych a także stylizowanych kompozycji na organy.
W marcu 2019 roku uzyskał tytuł doktora sztuki.

Świdnica

OGRÓDEK JORDANOWSKI I PODWÓRKO...
Ogródek Jordanowski zlokalizowany u zbiegu ulic Marii Konopnickiej i 1 Maja doczeka się

remontu. Zatwierdzono dokumentację projektową i przystąpiono do przygotowania postępowania

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Witraż to rzemiosło piękne i tajemnicze, ale
każdy może się w nie zagłębić i poznać jego
sekrety. Zapraszamy więc dzieci, młodzież i
dorosłych ciekawych nowych, artystycz-
nych wyzwań na nasze warsztaty. Są one
adresowane do wszystkich, którzy chcą w
twórczy sposób spędzić swój czas.
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; 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
często wywoływała burzliwe dyskusje pod-
czas spotkań autorskich
Wstęp WOLNY; miejsce: Miejskiej Bibliote-
ka Publiczna w Świdnicy; organizator: MBP
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przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Wśród zaplanowanych prac jest m.in. odnowienie
placu zabaw dla dzieci i wiele nowych nasadzeń zieleni. 

- Niestety, od dziesięcioleci w tym miejscu nie został przeprowadzony żaden remont. Realizacja
tej inwestycji zależna była od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, co też miastu się udało.
To kolejne "zielone miejsce rekreacji i wypoczynku, które mam nadzieję będzie licznie odwiedzane
przez świdniczan - mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska. 

Dokumentacja projektowa na przebudowę Ogródka Jordanowskiego opracowana została przez
świdnicką firmę ART-BUD. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie: alejek,
nasadzeń zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, a także oświetlenia terenu lampami parkowymi,
monitoringu, montażu ławek i koszy, poidła, stojaków rowerowych oraz fontanny. Powstanie nowy
plac zabaw wraz ze strefą rodziców osłoniętą pergolą. Cały teren będzie ogrodzony. Nowością na
placu zabaw będą krzywe lustra - urządzenia, których nie ma jeszcze w Świdnicy.

Ponadto rozebrane zostaną budynki usługowe i gospodarcze, które nie są użytkowane, a ich stan
techniczny jest katastrofalny. Na ścianie budynku, znajdującego się przy rewitalizowanym terenie,
pojawi się mural.

Koszt zadania według kosztorysów inwestorskich to ponad 2 mln 170 tys. zł.Środki zewnę-
trzne pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zo-
stała podpisana wstępna promesa na 90% kosztów dofinansowania, przy 10% wkładu własnego.
Dotacja na przebudowę Ogródka Jordanowskiego, a także na przebudowę przestrzeni wewnątrz
kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka,  opiewa na kwotę
4 mln 950 tys. zł.

ciąg dalszy na str. 6
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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

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" opo-
wiada o podróży Dorotki, dziewczynki miesz-
kającej w stanie Kansas, która dzięki splotowi
zdarzeń przenosi się z szarego Kansas do ko-
lorowej, sztucznej i magicznej Krainy Oz.
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Podczas ponad godzinnego koncertu słucha-
cze mają okazję do chwil zadumy, nostalgii,
refleksji nad codziennością. Moc słowa
wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki
przeniesie, choć na chwilę, każdego wysoko
ponad chmury.
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; 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

Prace na podwórku obejmą m.in. rozbiórkę niezamieszkałych i nieużytkowanych budynków,
rozbiórkę muru wraz z ogrodzeniem, budowę chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezd-
nych, jezdni z kostki granitowej wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych
(trawy, byliny, krzewy ozdobne, drzewa), budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych
z dachami zielonymi, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie instalacji sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej, w tym budowę oświetlenia i monitoringu.

Planowane jest również pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 60% dofinansowania na zagospodarowanie zielenią.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

NOWA KOTŁOWNIA W ZSBE
Pod koniec grudnia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną kotłownię przy Zespole Szkół

Budowlano - Elektrycznych. To kolejna, po kotłowni w Zespole Szkół w Strzegomiu i Zespole Szkół
Specjalnych w Świebodzicach, zmodernizowana i nowoczesna kotłownia w szkole powiatowej.

Zadanie pod nazwą "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w
Świdnicy w tym montaż pomp ciepła" obejmowało:
◆ demontaż dwóch kotłowni wbudowanych stałopalnych "A" i "B";
◆ remont budowlany pomieszczenia kotłowni "A";
◆ montaż kotłowni gazowej, z dwoma kotłami kondensacyjnymi 2x150 kW, wspomaganymi

kaskadą pomp ciepła,
◆ montaż kaskady pomp ciepła 2x43 kW, na powierzchni terenu na płycie fundamentowej wraz z

ogrodzeniem,

http://www.domsenioracm.pl




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.
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 na-
pisana przez najwybitniejszych libreci-
stów wiedeńskich. Operetka przepełniona
jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich ryt-
mów.
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

www.expressem.eu
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◆ montaż instalacji zasilania w ciepło rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni "B" z nowej
kotłowni, w miejscu istniejącej kotłowni "A";
Wartość inwestycji wyniosła prawie 993 tysiące złotych. Całość środków pochodziła z budżetu

Powiatu Świdnickiego.
foto: Starostwo Powiatowe

Świdnica

MIASTO OTWORZYŁO SCHRONISKO 
DLA BEZDOMNYCH

Zapewnienie schronienia bezdomnym  jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Od 1
stycznia w budynku przy ul. Westerplatte 47 funkcjonuje schronisko dla świdniczan w kryzysie
bezdomności. Aktualnie przebywa w nim 30 osób.

Obiekt został odpowiednio przystosowany do swojej funkcji. W budynku znajdują się m.in.
wieloosobowe pomieszczenia sypialne, łazienki, trzy toalety, w tym jedna dla osób niepełnospraw-
nych, stołówka, pralnia, pomieszczenia do grupowej i indywidualnej pracy terapeutycznej. Dzięki
temu osoby korzystające ze schroniska, mogą liczyć na trzy posiłki dziennie, świeżą pościel i
wygodne łóżka. 

- Dla mnie i dla tych, którzy rozumieją problem, ważne jest nie tylko to, by zapewnić osobom w
kryzysie bezdomności dach nad głową. Ważniejsze jest wsparcie, mądrze prowadzony program resocja-
lizacji czy aktywizacja zawodowa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie z każdym praca ta zakończy
się sukcesem. Jednak każdy człowiek, mimo sytuacji, powinien być potraktowany z szacunkiem dla jego
poczucia godności. To bardzo trudne zadanie, ale od lat obserwowaliśmy brak takich działań w jedynej
placówce wcześniej funkcjonującej w Świdnicy. Stąd decyzja o samodzielnym prowadzeniu tego obo-
wiązkowego dla gminy zadania. Walka z bezdomności nie może być traktowana jak biznes, ale jako ważne
zadanie społeczne - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Schronisko prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, co
obniża koszty jego utrzymania. W placówce będą prowadzone programy aktywizacji osób bezdo-
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mnych. Odbywać się będą zajęcia terapeutyczne. Z podopiecznymi placówki spotykać się będzie
psycholog oraz prawnik. 

Koszt remontu obiektu to około 430 tysięcy złotych. Natomiast koszt doposażenia to 150 tysięcy
złotych.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

CO Z ULICĄ KANONIERSKĄ?
W związku z zapytaniami mieszkańców ulicy Kanonierskiej informujemy, iż miasto podpisało

porozumienie z developerem, który wybudował budynki mieszkalne w tamtym rejonie. Na jego mocy
inwestor zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej i przebudowy ul. Kanonier-
skiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Esperantystów oraz wybudowania drogi na długości
swojej nieruchomości.

Zgodnie z zapisami porozumienia inwestycja drogowa powinna być zakończona przez develo-
pera przed oddaniem do użytku wszystkich budynków objętych pozwoleniem na budowę. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowalnego w czerwcu 2021 roku wydał pozwolenia na użytkowanie obiektów,
jednocześnie wskazując szereg czynności i prac dodatkowych, jakie developer musi wykonać w
budynkach, aby uzyskać ostateczne pozwolenie na ich użytkowanie. Termin wykonania wszystkich
robót wykończeniowych to 30 czerwca 2023 roku. Do tego czasu developer zobowiązany jest również
do wykonania wspomnianej inwestycji drogowej.

 - Skierujemy do inwestora kolejne pismo z przypomnieniem zobowiązań zawartych w porozu-
mieniu. Jeżeli developer wykona wszystkie wskazane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
naprawy w budynkach, to wtedy spełni się warunek o konieczności wykonania drogi - mówi Jarosław
Markowski, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta.

Świdnica

PRZYSTANEK PRZY UL. KRASZOWICKIEJ
ZOSTANIE NAPRAWIONY

Uszkodzony w drugiej połowie grudnia przystanek autobusowy przy ul. Kraszowickiej zostanie
naprawiony. Po wycenie szkody, miasto otrzymało od ubezpieczyciela kwotę 15 325 zł, która w
całości pokryje koszty naprawy.

Przyznane środki finansowe muszą zostać wprowadzone do budżetu miasta, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej. Najbliższe posiedzenie planowane jest 27 stycznia br. Po tym terminie podpisana
zostanie umowa z firmą, która będzie miała 6 tygodni na wykonanie tego zadania.

ciąg dalszy na str. 11
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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...

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

www.expressem.eu
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Przystanek został zabezpieczony taśmą ostrzegawczą. Jeśli pojawią się zastrzeżenia dotyczące
tego zabezpieczenia, prosimy kierować je bezpośrednio do Straży Miejskiej.  Przy wietrznej pogodzie
może bowiem dojść do zerwania taśm zabezpieczających. Dziękujemy jednocześnie za sygnały od
mieszkańców, które pozwoliły na szybką reakcję w tej sprawie

MBP Świdnica

DOOKOŁA ŚWIATA Z BIBLIOTEKĄ - Ferie 2023!
Biblioteka oraz jej wszystkie filie zapraszają dzieci w wieku szkolnym na warsztaty "Dookoła

Świata z Biblioteką". Atrakcji na pewno nie zabraknie!
Przemierzymy świat wzdłuż i wszerz! Odkryjemy kontynenty oraz odległe zakątki i tajemnice

świata. Podczas wspólnych warsztatów inspirowanych historią, kulturą i geografią różnych państw
poznamy tańce, modę, zwyczaje oraz smaki świata!

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat). Liczba miejsc na warsztatach
jest ograniczona, dlatego też obowiązują zapisy.

Warsztaty są odpłatne - obowiązuje opłata wpisowa.

MBP Świdnica

Planszowanie z Klubem Gier Planszowych KOSTKA

Sobotnie rozgrywki rozpoczęliśmy od emocjonującej gry SKULL, którą przyniósł Gabriel, było
blefowanie, podpuszczanie i pokerowe zagrywki. Wiele emocji wywołał Blokus, a wrażeń wizual-
nych i przyjemności z gry dostarczył Azul Witraże, Kamienna Mandala i Minerały. Kolejne spotkanie
11 lutego. Zapraszamy!

foto: MBP Świdnica

MDK Świdnica

MARTA I JULIA WYRÓŻNIONE W KRAKOWIE
Miło nam poinformować o sukcesach Marty

Przybysz i Julii Bobeli w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym "Karteczka Bożonarodze-
niowa i Noworoczna". Podsumowanie konkursu
odbyło się 13 stycznia 2023 r. w Młodzieżowym
Domu Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie (ul.
Reymonta 18) . Jury oceniło 539 prac nadesła-
nych z 51 placówek z całej Polski. Komisja wy-
łoniła 26 laureatów konkursu. Wśród nich znala-
zły się dwie uczestniczki z pracowni  plastycznej
"Mansarda". MARTA  PRZYBYSZ  otrzymała
wyróżnienie w kategorii 8-11 lat, a JULIA BO-
BELA wyróżnienie w kategorii 12-15 lat. Obie
są laureatkami Małego Supermłodzika w 2022 r.
Od wielu lat z sukcesami reprezentują naszą pla-
cówkę w konkursach plastycznych. Gratulacje!!!
(naucz. Joanna Waksmundzka)

PS. wystawa pokonkursowa w Krakowie po-
trwa do 14 lutego 2023 r.

W konkursie wzięły także udział : Anna Ku-
biak,Zola  Budny,Agata  Karaś,Kaja  Kryjom,
Hania  Kielar, Nika  Tarasowa, Julia  Strzeżek, Dorota  Wasik, Wanda  Lencewicz, Pola  Sośnicka,
Milana  Hrusha, Jagna  Habzda, Marta  Augustynowicz.
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do ojca i chowając się przed surową ciotką
Annabelle. Chłopiec pragnie wybrać się w
podróż, przeżywać przygody, odkrywać nie-
znane lądy. Pewnego dnia do portowego
miasta przybywa zwariowany magik i obsy-
puje Mortena tajemniczym proszkiem. Bo-
hater zmniejsza się i przenosi na pokład stat-
ku-zabawki. Nie jest jednak jedynym człon-
kiem załogi, czeka go spotkanie z Królową
Pająków i jej świtą. Jakim kapitanem okaże
się chłopiec? Morten będzie musiał wykazać
się nie lada odwagą, by znaleźć sposób na
uratowanie statku przed zatonięciem i od-
kryć drogę powrotu do prawdziwego świata.
"Kapitan Morten i Królowa Pająków" to za-
skakująca animacja o potędze nieograniczo-
nej dziecięcej wyobraźni.
Reż. Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho
Unt
Estonia, Irlandia, Belgia, Wielka Brytania
2018
Czas trwania: 79
Kategoria wiekowa: 6+

ALCHEMIA TEATRALNA: E(RO)TY-
CZNIE (pokaz teatralny)
22.01.2023, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
nowy pokaz "E(ro)tycznie" przygotowany
na podstawie sztuki Zuzanny Kleiny.
Dramat ten został nagrodzony w organizo-
wanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury
Ogólnopolskim Konkursie Sztuka Teatralna
w 2022 roku.
Pokaz przygotowuje grupa młodzieżowa Al-
chemii z instruktorem Andrzejem Błażewi-
czem - wstęp wolny.
Współczesne ciało, szczególnie ciało młodej
kobiety podlega nieustannej presji. W świecie,
który ciągle stawia żądania wobec pruderii, a
jednocześnie doprasza się eksponowania sie-
bie jako obiektu pożądania trudno zawalczyć
o swoją podmiotowość i wejście w intymność
na własnych zasadach. Sprzeczne społeczne
oczekiwania rozpięte między fantazją o świę-
tej, nietykalnej i drugą o wyuzdanej, zawsze
gotowej do zaspokojenia cudzych popędów
doprowadzają do napędzającej się spirali naci-
sków i oczekiwań wobec tego jak mają zacho-
wywać się młode kobiety, do jakiego schematu
i wzorca mają się dopasować w zależności od
sytuacji i kontekstu.
Wypowiedziane wobec nas słowa, skiero-
wane spojrzenia zbiera się na całe życie i
choć są niewidzialne pozostają, zapisują się
w ciele jak rany. Może wreszcie nadszedł
czas żeby wszyscy realni i metaforyczni
"wujkowie" zastanowili się 10 razy zanim
rzucą "niewinny żart".
Mamy nadzieję, że spektakl dobitnie uświado-
mi widowni skalę zjawiska i da siłę by stawiać
granice tam gdzie ich potrzebujemy.
Przedstawienie dla widzów od 12 roku życia.

STREFA RELAKSU - SZTUKA WI-
TRAŻU
30.01.2023, godz. 17:00









MDK Świdnica

"Świat Rozdźwięków"
Klaudia Kutyba  zdobyła GRAND

PRIX XIV Ogólnopolskiego  Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek "Hej kolęda kolęda" w
Komprachcicach. Jest to jedna z większych
w kraju imprez dla młodzieży poświęcona
kultywowaniu tradycji śpiewania kolęd i
pastorałek. 

Dostanie się do finału konkursu spośród
zgłoszeń z całego kraju to już wielkie wyróżnie-
nie i sukces. Tym bardziej gratulujemy Klaudii
nagrody GRAND PRIX tegorocznej edycji oraz
życzymy kolejnych sukcesów. "Niechcianą ko-
lędę" w wykonaniu Klaudii w aranżacji Dariusza
Jarosa mogliśmy na żywo usłyszeć podczas kon-
certu Studia Piosenki La Chanson pt.: " Choinki
się tulą do ludzi"

Świdnica

XXX ŚWIDNICKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

(protokół jury)
Po raz trzydziesty Świdnicki Ośrodek Kultury był organizatorem Przeglądu Zespołów Kolędni-

czych. Tegoroczny ŚPZK odbył się w dniach 10.01.2023 - 13.01.2023. Finał konkursu przewidziany
na 18.01.2023. W Przeglądzie wzięło udział 17 zespołów, w tym 11 zespołów przedszkolnych, 3
zespoły ze szkół podstawowych oraz 3 zespoły z instytucji społecznych i kulturalnych.

XXX jubileuszowy ŚPZK oceniało Jury w składzie:
1. Kazimiera Marcińczak-Momot - przewodnicząca jury,
2. Tadeusz Szarwaryn - muzyk, kompozytor, aranżer,
3. ks. Przemysław Pojasek - redaktor świdnickiej edycji "Gościa Niedzielnego".
4. Czesława Greś - aktorka amatorka świdnickiej Alchemii teatralnej.

ciąg dalszy na str. 16
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Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

Witraż jest sztuką intrygującą i szlachetną,
sztuką barwy i światła.
To rzemiosło piękne i tajemnicze, ale każdy
może się w nie zagłębić i poznać jego sekre-
ty. Zapraszamy więc dzieci, młodzież i do-
rosłych ciekawych nowych, artystycznych
wyzwań na nasze warsztaty. Są one adreso-
wane do wszystkich, którzy chcą w twórczy
sposób spędzić swój czas.
Obcowanie z kawałkami barwionego szkła
stwarza nowe możliwości artystyczne, wi-
zualne - jest zmierzeniem się z własną
wyobraźnią oraz drogą do poznania włas-
nych umiejętności manualnych.
Zajęcia poprowadzą uczestnicy warsztatu
Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - PSO-
NI Koło w Świdnicy.

***
"Strefa relaksu" to cykl warsztatów ręko-
dzieła skierowany do tych wszystkich, któ-
rzy szukają chwili wytchnienia, odpoczynku
i skupienia w spokojnej, życzliwej atmosfe-
rze grupy osób połączonych wspólną pasją
do robótek ręcznych. To też świetna okazja
do zdobycia nowych - lub odświeżenia sta-
rych i nieco zapomnianych - umiejętności.
Wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia / wpła-
ty podczas zajęć
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Przy ocenie zespołów jury zastosowało następujące kryteria:
- dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
- bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
- śpiew i aranżację muzyczną,
- wprowadzanie do występów kolędniczych nowych, własnych tekstów, pastorałek i piosenek

świątecznych, zwłaszcza o zabarwienie regionalnym, świdnickim,
- grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.
Jury XXX. ŚPZK po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji postanowiło niżej wymie-

nione zespoły nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne za grę aktorską.
I. Nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla każdej z grup:
1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy, (grupa "Słoneczniki",

montaż słowno-muzyczny "Jasełka misyjne") - za uporządkowane układy sceniczne, skrupulatne
łączenie słowa z gestem i przesłanie, że Jezus narodził się dla wszystkich narodów.

2. Świetlica Wiejska Bystrzyca Dolna - GOKSiR, (grupa "Pogwarki", prezentacja kolędnicza "W
drodze do Betlejem") - za żywą oprawę muzyczną, wartkie dialogi mówione gwarą góralską i
zaszczepianie młodemu pokoleniu kultywowania tradycji obrzędów kolędniczych.

II. Wyróżniono nagrodami finansowymi po 400 zł dla każdej z grup
1. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, (montaż słowno-muzyczny "W Aniołkowie") - za dobre

przygotowanie wokalne i aktorskie dzieci i poprawność dykcji.
2. Przedszkole Miejskie nr 14, (jasełka "Betlejemska Noc" w wykonaniu zespołu "Kolędnicy" -

za wspólny radosny śpiew polskich kolęd, bogatą scenografię i grę aktorską zespołów.
3. Niepubliczne Przedszkole Językowe "Calineczka", (spektakl "Hej, kolęda", grupa "Jaskółki")

- za zgrabne osadzenie prezentacji w konwencji polskiej tradycji herodowej.
4. Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka", (prezentacja "Jasełka z przymrużeniem oka" w

wykonaniu grupy "Kolędnicy z Wesołej Piątki") - za dużą żywiołowość licznej grupy uczestników
w przekazywaniu treści bożonarodzeniowych poprzez stronę wokalną w bogatej scenografii.

III. Nagrody Indywidualne w postaci książek otrzymują:
1. Pola Żak za rolę Babci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy.
2. Julia Sroka za rolę Babci z Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 19
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3. Aleksander Żurek za rolę Heroda z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.

4. Emilia Krawczyk za kreatywną rolę Maryi
z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy.

W tegorocznym Przeglądzie większość prze-
stawień zaprezentowały przedszkola. Zatem na
finałowe zakończenie Przeglądu jury zapropono-
wało prezentację z Przedszkola Publicznego
Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy.

Pandemia koronawirusa sprzed dwóch lat
bardzo przystopowały uczestnictwo zespołów w
Przeglądzie i zainteresowanie wspólnym kolędo-
waniem z obawy przed zachorowaniem epide-
miologicznym uczestników, a także nieco pomniej-
szyły walory artystycznego przekazu o Bożym Na-
rodzeniu. Wyrażamy jednak nadzieję, że powoli
będziemy powracać do dawnego zapału rozpo-
wszechniania bogatej tradycji obrzędowego kolę-
dowania w Świdnicy i twórczego wzbogacania na-
szej rodzimej i środowiskowej kultury.

Pragniemy podziękować również wielolet-
nim sponsorom przeglądu: Firmie Sonel SA -
Profesjonalne Przyrządy Pomiarowe oraz
"AVIS" Nieruchomości Barbara Musiej.

Wszystkim uczestniczącym w tegorocznym
Przeglądzie, tym nagrodzonym i nienagrodzo-
nym, składamy serdeczne podziękowania za trud
przygotowań prezentacji kolędniczych i życzy-
my sukcesów scenicznych w dalszych latach
Przeglądu. Daj, Boże!

Organizatorowi Przeglądu, Świdnickiemu
Ośrodkowi Kultury, życzymy także nieustającej
ochoty i serca do propagowania form polskiego
obrzędu kolędowego.

Świdnica 13.01.2023.

Region

REGIONALNY SYSTEM
OSTRZEGANIA

Wojewoda Dolnośląski zachęca mieszkań-
ców Dolnego Śląska do korzystania z Regional-
nego Systemu Ostrzegania (RSO), będącego dar-
mową i powszechną usługą umożliwiającą po-
wiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępną
m.in. poprzez telefony komórkowe.
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CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz"
opowiada o podróży Dorotki, dziewczynki
mieszkającej w stanie Kansas, która dzięki
splotowi zdarzeń przenosi się z szarego Kan-
sas do kolorowej, sztucznej i magicznej
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę powrotną
do domu, Dorota spotyka zarówno dobre,
jak i złe postaci. Jej przyjaciółmi stają się
surrealistyczni bohaterowie: Strach na
Wróble, Blaszany Drwal i Lew. Każdy z nich
poszukuje fragmentu swojej osobowości i
wspólnie z Dorotką przeżywają barwne
przygody.
Cała historia opisana przez Bauma zdaje się
być wyjęta z literatury czy plastyki surreali-
stycznej. I taką też estetykę obrano w insce-







W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz
hydrologiczne. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych
zagrożeń. Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy
lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. Komunikaty i ostrzeżenia
zamieszczane w RSO generuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji - w zależności od zasięgu zagrożenia.

Informacje dotyczące funkcjonowania RSO, możliwość pobrania oraz film informujący jak
korzystać z najnowszej wersji aplikacji , znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/re-
gionalny-system-ostrzegania.

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych
(Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można również wyszukać w dowolnej przeglądarce po
słowach kluczowych "RSO" oraz "Regionalny System Ostrzegania".

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
06.01.2022r. godz. 6.41 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego w pobliżu jednej z posesji przy ulicy Westerplatte. Na miejsce skierowano
patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zastali tam mężczyznę w podeszłym wieku, bez obuwia,
z obrażeniami twarzy, mężczyzna był wychłodzony. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.
Poszkodowany został zabrany przez karetkę do szpitala "Latawiec".

07.01.2023r. godz. 22.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne przed wejściem
na dworzec PKP Świdnica Miasto. Osoba ta została ujęta przez patrol straży miejskiej i
umieszczona do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu następnym po
wytrzeźwieniu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

10.01.2023r. godz. 19.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące dwóch mężczyzn spożywających alkohol w rejonie ulicy Świętokrzyskiej. Na miejscu
strażnicy potwierdzili zgłoszenie i ukarali miłośników trunków mandatami karnymi.

11.01.2023r. godz. 14.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mieszkanki jednego z
budynków przy ulicy Bolesława Chrobrego, z którą od kilku dni nie ma żadnego kontaktu. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej, który potwierdził zgłoszenie. Po rozpytaniu sąsiadów
ustalono, że kobieta powinna przebywać w domu. W tym czasie funkcjonariusze Policji również
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nizacji wałbrzyskiego "Oza". Wszystkie
formy, kostiumy czy projekcje w swoich
inspiracjach sięgają do okresu wielkich
surrealistów, a szczególnie obrazów Ren
Magrittea.
Czas trwania: 70 minut bez przerwy
Wiek: 5+
Scenariusz i reżyseria:
Arkadiusz Klucznik:
Scenografia i kostiumy:
Mateusz Mirowski
Muzyka:
Piotr Klimek
Choreografia:
Szymon Michlewicz-sowa
Teksty piosenek:
Dariusz Czajkowski
przygotowanie wokalne:
Anna Mansfeld
Obsada:
Marta Kaczmarczyk
Karolina Bartkowiak
Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Bartłomiej Zdeb
Paweł Kuźma
Paweł Pawlik
Filip Niżyński
Kamil Król
Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu

ciąg dalszy na str. 22
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prowadzili podobne działania. Sprawdzono, czy kobieta nie przebywa w szpitalu, czy też nie
została zabrana przez pogotowie. Próbowano nawiązać również kontakt z jej rodziną we Wroc-
ławiu. Niestety działania te nie przyniosły żadnego rezultatu. Ostatecznie podjęto decyzję o
wyważeniu drzwi. Na miejsce wezwano straż pożarną. Po otwarciu mieszkania stwierdzono, że
starsza pani leżała w łóżku i była poważnie chora. Nie mogła nawet wezwać pomocy. Osoba ta
została zabrany przez karetkę do szpitala "Latawiec".

11.01.2023r. godz. 20.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna zanieczyścił poczekalnię,
używał słów wulgarnych, dopuścił się również nieobyczajnego wybryku. Za swoje zachowanie
odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

OSiR Świdnica

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 SP
Bardzo wyrównany poziom gry zaprezentowały zespoły w Turnieju siatkówki chłopców klas 7-8

szkół podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023" rozegranego w środę 11
stycznia na Hali Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy. Do rywalizacji o godz. 11.00 przystąpiło sześć
drużyn reprezentujących świdnickie podstawówki. Po rozstawieniu zespoły najpierw grały w dwóch
grupach eliminacyjnych, z których po dwie najlepsze drużyny przechodziły do grupy finałowej gdzie
dalej również walczono systemem każdy z każdym. Większość meczów eliminacyjnych było bardzo
zaciętych i wyrównanych. Po trzech kolejkach w grupach i jednej finałowej kompletem zwycięstw
mogły pochwalić się dwa zespoły z SP 6 i SP 8, które w ostatnim meczu spotkały się aby wyłonić
zwycięzcę turnieju. Rozpoczęło się od wygranego na przewagi pierwszego seta przez zawodników
ósemki . W drugim lepsi okazali się młodzi siatkarze z szóstki, którzy również w tie-breaku łatwo
pokonali rywali. Uczniowie SP 6 oprócz zwycięstwa w zawodach równocześnie awansowali do
dalszych szczebli rozgrywek i reprezentować będą Świdnicę w Finałach strefy wałbrzyskiej. O trzecie

miejsce na podium powalczyły drużyny SP 1 i SP 315. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli zawodnicy
SP 315. Na zakończenie rywalizacji drużynom przypadły pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wy-
różnieni zostali także najlepsi zawodnicy w swoich zespołach: Stanisław Przybylski (SP 1), Kacper
Sowa (SP 4), Mateusz Wacht (SP 6), Jakub Aniszewski (SP 8 ), Dominik Jerzyło (SP 315), Szymon
Sorbjan (NSP Bliżej Dziecka).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 315 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
5. SP 4 - 5 pkt
6. NSP Bliżej Dziecka - 4 pkt
Fotorelacja Waldi Kurek:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=715114773522448&set=pcb.715116496855609
https://www.facebook.com/photo/?fbid=715119376855321&set=pcb.715121056855153

OSiR Świdnica

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 SP
Faworyci potwierdzili, że trenując na co dzień piłkę ręczną w rozgrywkach "Współzawodnictwa

szkolnego 2022-2023" nie mają sobie równych. Młodzi szczypiorniacy z SP 105 w Świdnicy gładko
przeszli Turniej piłki ręcznej chłopców klas 7-8 szkół podstawowych wygrywając gładko kolejno
swoje mecze z SP 8 (25-2), SP 4 (27-1) i SP 6 (28-7). Tym samym zakwalifikowali się do wyższego
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PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; organizator: ŚOK

Ponad Chmurami (Katarzyna i Nikodem Ja-
cuk) działa od 2013 roku. Wtedy właśnie
spotkało się dwoje młodych ludzi wychowa-
nych na muzyce krainy łagodności. Dzielo-
ne wzajemnie zainteresowanie zaowocowa-
ło marzeniami o publicznym prezentowaniu
własnych pomysłów na twórczość znanych
w muzycznym świecie postaci. Wbrew te-
mu, co obecnie dociera do nas z radiowych
odbiorników, fundamentem dla Ponad
Chmurami jest twórczość Bułata Okudżawy,
Leonarda Cohena, Starego Dobrego Mał-
żeństwa, czy zespołu Pod Budą. Podczas
ośmioletniej drogi na muzycznej mapie ze-
spół zagrał ponad 400 koncertów na terenie
kraju i za granicą. W tym czasie zespół wy-
dał także kilka płyt dostępnych w szerokiej
sprzedaży w całym kraju, w tym dwie auto-
rskie: Ponad Chmurami (2019) oraz Czas nic
nie zmienił (2021).
Zespół jest bardzo serdecznie przyjmowany
przez licznie zgromadzoną publiczność na
każdym z koncertów, który ma zaszczyt za-
grać. Podczas ponad godzinnego spotkania
słuchacze mają okazję do chwil zadumy,
nostalgii, refleksji nad codziennością. Moc
słowa wplątana w delikatne, akustyczne
dźwięki przeniesie, choć na chwilę, każdego
wysoko ponad chmury.

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.





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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szczebla rozgrywek współzawodnictwa i zgrają w finale strefy wałbrzyskiej. Do zawodów, które odbyły się 16 stycznia zgłosiły się cztery reprezentacje
świdnickich podstawówek rywalizując systemem każdy z każdym. W meczu o drugie miejsce powalczyły zespoły SP 6 i SP 4. Po wyrównanym spotkaniu
lepsi okazali się zawodnicy szóstki (15-11). Na
trzecim miejscu uplasowali się uczniowie SP 4,
którzy w ostatnim meczu przy słabej skuteczno-
ści obu zespołów pokonali drużynę SP 8 (5-2).
Na zakończenie turnieju organizator, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, wręczył drużynom
pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wyróżnieni
zostali również najlepsi zawodnicy: Kacper Ka-
sprzyk (SP 4), Mateusz Wacht (SP 6), Marek
Bryk (SP 8 ), Kacper Maksymowicz (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 8 - 6 pkt
Fotorelacja Waldi Kurek:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=
719059939794598&set=pcb.7190615931
27766
https://www.facebook.com/photo/?fbid=
719063726460886&set=pcb.719065026460756

ŚKPR Świdnica

NACHOD LEPSZY W SPARINGU
W pierwszej z dwóch gier kontrolnych przed wznowieniem rozgrywek w I lidze ŚKPR Świdnica przegrał na własnym parkiecie z czeskim

pierwszoligowcem - Hazeną Nachod 26:30 (15:16).
Spotkanie rozegrano we wtorek, 17 stycznia. ŚKPR zagrał w mocno eksperymentalnym składzie i ustawieniu, bez kilku podstawowych zawodników.

Wolne dostali w tym dniu Michał Wojtala i Mateusz Redko. Zabrakło też kontuzjowanych Mateusza Siwińskiego, Norberta Mirgi, Aleksandra Ingrama
oraz chorego Jakuba Pierzaka. Szansę przetarcia się w starciu z seniorami dostał natomiast Maksymilian Bieryt - najlepszy strzelec zespołu juniorów
młodszych oraz jeden gracz testowany.

W piątek, 20 stycznia w Nachodzie odbędzie się spotkanie rewanżowe. Będzie to ostatnia próba przed pierwszym w nowym roku meczem o punkty.
W sobotę, 28 stycznia Szare Wilki zmierzą się w Świdnicy z Grunwaldem Poznań.

ŚKPR Świdnica - Hazena Nachod 26:30 (15:16)
ŚKPR: Shupyk, Jabłoński, Wiszniowski - Pęczar 7, Chmiel 6, Zelek 4, Galik 3, Wołodkiewicz 3, Dobrzański 1, Etel 1, Zawodnik testowany 1, Bal, Bieryt.
Fotorelacja Daniela Gębali:
https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2335

ŚKPR Świdnica

PRZEKAŻ NAM 1,5 PROC. PODATKU!
To Ciebie nic nie kosztuje, a dla nas to wielka pomoc! Serdecznie prosimy, abyś przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego za 2022 rok

wskazał Stowarzyszenia Świdnicki Klub Piłki Ręcznej, jako beneficjenta części Twojego podatku - 1,5%.
Nasz numer KRS: 0000151203
ŚKPR czyli Świdnica Kocha Piłkę Ręczną
Dziękujemy!

ŚKPR Świdnica

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
SOBOTA (21.01.2023)
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa C, godz. 9.00, Turniej w Świebodzicach
Victoria Świebodzice - Siódemka Miedź Legnica, ŚKPR II Świdnica - Siódemka Miedź Legnica, ŚKPR II Świdnica - Victoria Świebodzice
Dolnośląska Liga Młodzików, grupa B, godz. 13.00, Świebodzice
Victoria Świebodzice - ŚKPR II Świdnica
PONIEDZIAŁEK (23.01.2023)
Sparing seniorów, godz. 19.00, Nachod 
Hazena Nachod - ŚKPR Świdnica
PONIEDZIAŁEK (23.01.2023)
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa A godz. 18.40, Wrocław
Śląsk Forza Akademia Wrocław - ŚKPR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

PORAŻKA PO GOLU STRACONYM W OSTATNIEJ AKCJI MECZU
Od przegranej serię zimowych sparingów rozpoczynają seniorzy  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni rywalizowali dziś na  wyjeździe

z liderem grupy zachodniej IV ligi - Karkonoszami Jelenia  Góra. Obie drużyny zaprezentowały się z naprawdę niezłej strony,  stworzyły zacięte
widowisko zakończone golem dla rywali w ostatniej  akcji meczu.  

- Przegrywamy w ostatniej akcji meczu. Troszkę głupio i na własne  życzenie, ponieważ boczny sędzia unosi chorągiewkę, piłka zatrzymuje  się w
polu karnym, arbiter główny nie gwiżdże i zawodnicy Karkonoszy  zachowują więcej rozsądku i zimnej krwi. Zagarnęli oni bezpańską piłkę i  trafili do
siatki. Ogólnie z perspektywy całego meczu i tego w jak  młodym składzie pojechaliśmy, to możemy być zadowoleni, oczywiście  przeciwnik nie trafił
rzutu karnego, ale my mieliśmy pięć sytuacji sam  na sam z bramkarzem miejscowych. Przepracowaliśmy solidnie tydzień,  wybiegaliśmy sparing i
skupiamy się na dalszej pracy - komentował chwilę po zakończeniu spotkania trener IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz Borowy.
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Spotkanie rozegrane zostało systemem 3 x 30 minut. Trener świdniczan  dziś do dyspozycji miał 18 zawodników. Dla obu drużyn był to pierwszy
sparing podczas zimowego okresu przygotowawczego po starcie treningów,  który nastąpił w ten poniedziałek, 9 stycznia. Mimo, że trafień nie
zanotowano zbyt wiele, to kibice zebrani w okolicy sztucznego boiska  przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze nie mogli narzekać na brak  emocji.
Pojedynek rozgrywany był w szybkim tempie, a gra otworzyła się  szczególnie w ostatniej - trzeciej kwarcie. Wtedy to biało-zieloni  stworzyli sobie
kilka bardzo dobrych okazji do wyjścia na prowadzenie, a  gospodarze zmarnowali rzut karny (przestrzelił Paweł Niemienionek). W  ostatniej akcji
delikatnie mówiąc w dość prosty i niepotrzebny sposób  daliśmy przeciwnikom strzelić gola (Łukasz Ranecki), który kosztował nas  porażkę w tym
test-meczu. W kolejnym tygodniu rozegramy dwa spotkania  kontrolne. W środę, 18 stycznia zagramy o 19.00 na wyjeździe z Górnikiem  Wałbrzych
(IV liga - grupa wschodnia), a w sobotę o 12.00 już na  terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podejmiemy  Prochowiczankę Prochowice (IV
liga - grupa zachodnia).

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Karkonosze: Fościak, Niemienionek, Marszałek,  Firmanty, Kulchawy, Kocot, Wąsiewski, Chmielewski, Jaros, Kurianowicz,  Baszak , Malec, Firlej,
Kuźniewski, Radziemski, Hetman, Ranecki,  Ratajski.
Polonia-Stal: Kot, Przyborowski,  Sowa, Kasprzak, Kozachenko, Kotyla, Traczyk, Paszkowski, Filipczak,  Ilski, Białasik, Migas , Dyś, Trzepacz,
Michta, Busch, Ratajczak, Moskwa.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

1 LUTEGO UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE 
WNIOSKU O DODATEK ENERGETYCZNY

Tylko do 1 lutego 2023 r. ogrzewający dom, lub mieszkanie energią elektryczną, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. Jest on
wypłacany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jako jednorazowe
świadczenie w wysokości 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on
podwyższony do 1500 zł. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Gmina na wypłatę środków finansowych ma czas do 31 marca 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z
przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gdzie należy składać wnioski?
Mieszkańcy gminy Świdnica wypełniony formularz wniosku mogą złożyć na 2 sposoby.
W wersji papierowej:

◆ złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica pok. nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Informacja tel. 74 852 30 67 wew. 110

◆ przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
Elektronicznie:
pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
"Wyślij pismo ogólne" http://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA
(MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)
Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:
a) podpisem kwalifikowanym
lub
b) profilem Zaufanym - usługa: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
WAŻNA INFORMACJA! Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.

ciąg dalszy na str. 29

www.expressem.eu 28 www.expressem.eu



Gmina Świdnica

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE ŚWIDNICA
Przez najbliższe tygodnie na niektórych drogach mogą wystąpić utrudnienia powodowane przez śnieg, błoto i lód. Podpowiadamy, gdzie

interweniować w sprawie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach przebiegających przez teren gminy Świdnica w sezonie zimowym 2022/2023,
a także przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników.

Na terenie gminy Świdnica występują cztery kategorie dróg publicznych. Pod adresem https://sip.gison .pl/swidnicaswidnicki_drogi znajdą Państwo
ewidencję dróg, która w przypadku wątpliwości pomoże ustalić właściwego zarządcę drogi.

Droga krajowa nr 35 w miejscowościach Mokrzeszów, Słotwina, Pszenno (ul. Świdnicka i ul. Wrocławska) podlega utrzymaniu przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu - Rejon Dróg w Wałbrzychu tel. 74 841 03 65.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Za utrzymanie DW nr 379 w Modliszowie oraz DW nr 382 w Boleścinie i w Grodziszczu (na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową do

Krzyżowej) odpowiada Obwód Drogowy Olszyniec tel. 74 818 77 81 (wykonawca usługi). Natomiast odcinek DW nr 382 w Grodziszczu od skrzyżowania
z drogą powiatową w kierunku Krzyżowej do granic powiatu utrzymywany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie tel. 74 831 31 29
(wykonawca usługi). Zastrzeżenia i uwagi związane z zaśnieżeniem i brakiem przejezdności na drogach wojewódzkich należy kierować pod numer
telefonu 71 391 71 96 lub mailem na adres dyspozytura@dsdik.wroc.pl.

Drogi powiatowe podlegają utrzymaniu przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dyżurny dyspozytor "Akcji Zima" dostępny jest pod nr tel.
74 662 29 20 wew. 25, adres e-mail: zima@sdps.swidnica.pl.

Drogi gminne utrzymywane są przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100
Świdnica. Informacje o zagrożeniach występujących na drogach gminnych można zgłaszać pod nr tel. 74 851 59 80 (od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00) lub na adres: sgpk@sgpk.pl.

Poza godzinami pracy przedsiębiorstwa oraz w soboty, niedziele i święta pilne potrzeby w zakresie utrzymania można kierować do koordynatora
"Akcji zima" pod nr tel. 885-59-49-49. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłania wiadomości SMS z podaniem danych
umożliwiających lokalizację utrudnienia/zagrożenia (to jest nr drogi/nazwy ulicy lub nr posesji).

W warunkach normatywnych opadów usuwanie śniegu zalegającego na jezdniach dróg gminnych będzie prowadzone po ustaniu opadów. W
pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęte będą drogi, po których poruszają się autobusy komunikacji zbiorowej, w szczególności autobusy
szkolne. W następnej kolejności pozostałe drogi publiczne o nawierzchniach utwardzonych.

Drogi wewnętrzne zarządzane przez gminę, odśnieżane będą w systemie interwencyjnym, w celu przywrócenia przejezdności w przypadkach skrajnie
niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych.

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Przy czym za chodnik uznaje się

wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek sprzątania chodnika
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz
z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Świdnica i dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i
sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję.
Zimowe utrzymanie chodnika należy realizować niezwłoczne poprzez uprzątnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po
zakończeniu okresu zimowego.

Gmina Świdnica

PHOTONY ZAWITAŁY 
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na
lekcjach ale również wramach innych obowiązkowych, w tym zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Uczniowie z klasy 3b w Szkole Podstawowej
w Witoszowie Dolnym rozpoczęli przygodę z sympatycznymi robotami Photonami.

Podczas zajęć dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności z zakresu programowania i kodowania. Photon jest robotem stworzonym w Polsce - jego
twórcami są absolwenci Politechniki Białostockiej. Jego kluczowe elementy związane z obsługą możliwe umiejętności a nawet historia, były opracowane
przy ścisłej współpracy z zespołem psychologów Uniwersytetu SWPS.

Umożliwia on naukę programowania poprzez doświadczenia, eksperymenty i zabawę. Producent opracował aż cztery sposoby programowania robota,
dopasowane do zróżnicowanych umiejętności dzieci. Dzięki temu możemy stosować robota w zajęciach od klasy pierwszej do ósmej. Ostatnie zajęcia
pokazały, że poprzez zabawę możemy się uczyć i doskonalić swoje umiejętności - podkreśla Krystyna Kwaśnik, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym.
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W PRZEDSZKOLU W WITOSZOWIE DOLNYM KOCHAJĄ MATEMATYKĘ
W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o przystąpieniu przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym do projektu #20minutdlaMATEMATYKI

- czyli  edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu, którego autorką i organizatorką jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Dziś spieszymy z
informacją o zakwalifikowaniu się naszej gminnej placówki oświatowej do programu "Rosnę z matematyką" organizowanego przez Fundację mBanku
we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Wśród  562 wniosków dofinansowanie otrzymało 137 projektów i  z  przyjemnością informuję, że złożony projekt " Geometryczny przedszkolak
"znalazł się w gronie zwycięzców. Otrzymana darowizna  zostanie przekazana na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw z bryłami
geometrycznymi  oraz na wycieczki edukacyjne.

Celem projektu będzie  pokazanie dzieciom ciekawej strony matematyki, wyposażenie  ich w umiejętności pozwalające  lepiej rozumieć otaczającą
go rzeczywistość a poprzez wesołe zabawy,  doświadczanie, wspólne eksperymentowanie,  zainteresowanie światem brył.

Gmina Świdnica

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO

Zakończono przebudowę dróg transportu rolnego w Lutomi Dolnej i Wieruszowie. Zadania te były dofinansowane z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych w łącznej kwocie 611,8 tys. zł. Asfaltowa nawierzchnia pojawiła się na odcinku blisko 3
km. 

Przebudowa drogi na odcinku Lutomia Dolna-Wieruszów obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, rowami, przepustami
i poboczami na odcinku 2,185 km.  W ramach zadania wykonano również nową pętlę autobusową w Wieruszowie z peronem i dojściem z kostki
betonowej. Tym samym przebudowano również odcinek ok. 150 m drogi powiatowej nr 2906D. Wartość wykonanej inwestycji, to ponad   2,98 mln zł,
w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowi kwotę 460 000 zł.

Przebudowa drogi w Lutomi Dolnej (ul. Szkolna)  obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i poboczami na odcinku 660
m. Wartość wykonanej inwestycji, to ponad 760 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 151 800 zł.
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Przypominamy, że budowa dróg transportu rolnego odbywa się przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

przeznaczonej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (dawniej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Pozyskane w ten sposób
środki mogą być wyłącznie przeznaczone tylko na ten cel, czyli budowę dróg transportu rolnego.

Gmina Świdnica

6,8 MLN ZŁ RZĄDOWEJ POMOCY 
W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Gmina Świdnica przystępuje do realizacji
zadań w ramach "Rozbudowy infrastruktury tu-
rystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy -
dofinansowanych z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 6 779
103,29 zł . W ramach powyższego projektu reali-
zowanych będzie 9 zadań.  W 2022 r. rozpoczęto
realizacje pierwszego zadania  pn. "Modern-
izacja i dostosowanie szatni sportowej w By-
strzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla
potrzeb stanicy rowerowej z polem biwako-
wym".

Wykonawcą robót w Bystrzycy Górnej jest
firma "MAX" Leszek Dumicz z Wałbrzycha.
Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową
wynosi 439 900,00 zł. W roku ubiegłym wyko-
nano roboty rozbiórkowe w szatni sportowej.
Planowany termin zakończenia zadania, to maj
2023 r.

W styczniu 2023 r. podpisano umowy na dwa
kolejne zadania, tj. "Budowę stanicy rowerowej

wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie" oraz "Budowę stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie"
z planowanym terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. Łączna wartość umów wynosi 3,428 mln zł.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w
miejscowości Wiśniowa.  

Przygotowywane są również dokumentacje przetargowe dla pozostałych 5 zadań w ramach RFIL, w celu ogłaszania kolejnych przetargów dot.
◆ budowy stanic rowerowych w Bystrzycy Dolnej i Lubachowie  wraz z zagospodarowaniem terenu,
◆ oznakowania szlaków rowerowych i wdrożenia aplikacji turystycznej,
◆ budowy single tracków w Lubachowie i Bystrzycy Górnej.  

Foto: wizualizacja stanicy rowerowej w Wilkowie

Gmina Świdnica

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW W PSZENNIE 

Noworoczne spotkanie seniorów w Pszennie to już tradycja. Od 18 lat gromadzą licznie przybyłych mieszkańców wsi i zyskują nową oprawę
choreograficzną. To okazja nie tylko do wspólnego świętowania, ale i do zacieśnienia relacji z innymi, zabawy i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Wraz z zespołem śpiewaczym "A To Heca"  uczestnicy spotkania śpiewali kolędy, co było doskonałym sposobem na celebrowanie okresu
noworocznego  i przypomnienie sobie tradycji. Życzenia wszystkim obecnym złożyli przewodnicząca Rady Gminy Świdnica, Regina Adamska, sekretarz
gminy Jadwiga Generowicz, sołtys Ryszard Szczepani i proboszcz ks. Kazimierz Gniot. Szczególne życzenia ze słodkim upominkiem powędrowały do
seniorów 80+. Od wielu lat w ten właśnie sposób Rada Sołecka w Pszennie honoruje osoby, które ukończyły 80 r. życia.  Jak podkreślali sami seniorzy,
tego typu spotkania dają nam dużo korzyści: pomagają nam zmniejszyć samotność, rozwijają nowe umiejętności i zainteresowania. czujemy się bardziej
włączeni w społeczeństwo, kiedy możemy spotkać się z innymi osobami starszymi mającymi podobne zainteresowania i problemy, a niekiedy pomagają
w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej.

Z pewnością dużo w tym prawdy, bowiem noworoczne spotkanie seniorów w Pszennie było okazją do wspólnej zabawy. Raz jeszcze wszystkim
seniorom życzymy dużo zdrowia w Nowym 2023 Roku.
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BARAN Dobry tydzień na robienie interesów,
jakieś zakupy czy sprzedaż. Wszystko będzie
przebiegało dla Ciebie korzystnie. Pojawi się
szansa na poprawę sytuacji materialnej. Mu-
sisz tylko wyczuć właściwy moment i podjąć
pewne działania. Koniecznie skontaktuj się ze
swoim przyjacielem. Ma dla Ciebie ważną i
miłą wiadomość. 
BYK Pojawią się drobne problemy rodzinne.
Nie będziesz wiedział jak postąpić. Nie chcesz
nikogo urazić, a jednocześnie pragniesz pod-
jąć sprawiedliwą decyzję. Kieruj się sercem, a
nikt nie będzie miał do Ciebie żalu. Nie powi-
nieneś tak bardzo się tym wszystkim przejmo-
wać. 
BLIŹNIĘTA Każdy dzień w tym tygodniu
przyniesie coś nowego. Wszystko to sprawi,
że czas będzie płynął bardzo szybko. Pomimo
zabiegania dopisze Ci dobry humor. Wiele
spraw ułoży się po Twojej myśli. Wykorzystaj
wszystkie możliwości i okazje, ale nie zanie-
dbuj bieżących obowiązków. 
RAK Wkrótce wszystkie Twoje problemy fi-
nansowe zostaną rozwiązane za sprawą go-
tówki, którą nieoczekiwanie otrzymasz. Ktoś
zrobi Ci miłą niespodziankę. W pracy nienaj-
lepsza atmosfera. Rywalizacja wynika z chęci
utrzymania się na stanowisku. Nie przejmuj
się tą sytuacją.
LEW W życiu zawodowym wiele się wyda-
rzy. Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję, którą

będziesz zachwycony. Ważne, abyś wykorzy-
stał wszystkie swoje możliwości i nie popadał
w zwątpienie. Konkurencja nie śpi. Jeżeli Ci
się uda, zasypią Cię kolejne zlecenia. 
PANNA Jesteś bardzo niecierpliwy. Co od-
wlecze, to nie uciecze. Jeszcze zdążysz się
wszystkim nacieszyć. Ktoś ma do Ciebie jakąś
sprawę, ale nie ma odwagi Cię o to poprosić.
Jeżeli już to zrobi, to nie odmawiaj. Dla Ciebie
to nic wielkiego, a możesz ogromnie komuś
pomóc. Kiedyś Ty możesz być w potrzebie. 
WAGA Niebawem staniesz przed trudnym wy-
borem. Nie podejmuj pochopnej decyzji. Za-
sięgnij rady zaufanej osoby. Nie ma się czym
martwić, wszystko się dobrze skończy. W spra-
wach finansowych kieruj się intuicją. Nie wyda-
waj więcej, niż na to pozwala Twoja sytuacja.
Ewentualne długi będzie ciężko spłacić. 
SKORPION Poczujesz duży przypływ ener-
gii. Będziesz chciał przenosić góry. Uspokój
się i wszystko najpierw przemyśl. Z pewnych
rzeczy trudno będzie się później wycofać.
Kłótnia rodzinna spowoduje, że chętnie bę-
dziesz spędzał czas poza domem. Warto wszy-
stko wyjaśnić, a gdy trzeba - przeprosić. 
STRZELEC Spodziewaj się spotkania z
kimś, kto ma na Ciebie bardzo dobry wpływ.

Ta miła niespodzianka zaowocuje również po-
wstaniem jakiś wspólnych planów na przy-
szłość. W pracy zdobędziesz nowe doświad-
czenia i przekonasz się, jak wiele możesz
osiągnąć dzięki swojemu zaangażowaniu. 
KOZIOROŻEC Zaczniesz spełniać swoje
marzenia. Pozwolą na to dodatkowe dochody.
Będziesz szczęśliwy, pełen optymizmu i życz-
liwości dla innych. W pracy pojawią się drob-
ne komplikacje, którymi nie powinieneś się
przejmować. Ważne, abyś robił swoje. Pewne
dolegliwości zdrowotne nie powinny stano-
wić przeszkody dla Twoich działań. 
WODNIK Miałeś trudny okres, po którym
powinieneś odpocząć. Zbliżające się święta
będą ku temu doskonałą okazją. Postaraj się
bardziej radośnie spojrzeć w przyszłość. Poja-
wią się dla Ciebie nowe perspektywy. Odważ-
nie wykorzystaj tę szansę. Zadbaj o dobre rela-
cje z partnerem.
RYBY Nie myśl tyle o sobie, a zacznij zastana-
wiać się nad potrzebami swoich bliskich. Napra-
wdę dużo jest w Tobie egoizmu. W pracy poczu-
jesz odprężenie. Nareszcie uporasz się ze wszy-
stkimi zadaniami i będziesz mógł podjąć nowe
wyzwania. Poprawi się Twoja sytuacja finan-
sowa. 

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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