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W skrócie...

WYSTAWA MALARSTWA ANNY FI-
SZER-KULENTY
do 30.09.2022
Zapraszamy na wystawę Anny Fiszer-Kulenty.
Oto jak artystka tak pisze o swoich inspiracjach
i stosunku do malarstwa: "Lubię obserwować
naturę, jej kolory i odcienie [...] Tworzenie
obrazów jest dla mnie zawsze czymś wyjątko-
wym - prawdziwą chwilą dla siebie."
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

VII FESTIWAL SCHLAGA 2022
do 28.10.2022
Festiwal Schlaga to cykl koncertów orga-
nowych odbywających się w miejscowo-
ściach Dolnego Śląska, w których znajdu-
ją się organy firmy Schlag & Shne. Patro-
nem Festiwalu jest założyciel tej działają-
cej na przełomie XIX i XX w. firmy -
Christian Schlag.Wstęp na koncerty jest
bezpłatny.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, oko-
lice Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

ŚLADAMI MISTRZÓW
24.09-15.10.2022, godz. 19:00
Śladami mistrzów - inicjatywa powstała w
celu ukazania piękna i potencjału jaki skry-
wa katedra świdnicka oraz znajdujące się w
niej wielkie, romantyczne organy.
Wstęp wolny, miejsce: Katedra Świdnicka,
organizator: Jakub Moneta

Świdnica

MIASTO BUDUJE 
NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE

Trwa budowa czterokondygnacyjnego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą przy ul. Leśnej w Świdnicy. 

Powstanie 25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami

lokatorskimi. Zaprojektowano również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób
niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 2465,40 m kw..

- Wymurowano i zaizolowano piwnice oraz ściany nośne parteru. Wykonawca jest w trakcie
przykrywania ich stropem. Jednocześnie na parterze i w piwnicy wykonywane są ściany działowe,
zbrojona jest klatka schodowa. Prace postępują zgodnie z przyjętych harmonogramem - mówi Dagny
Biowska, zastępca dyrektora Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. 

Przypomnijmy, że miasto na realizację inwestycji pozyskało 4,3 miliona złotych z Funduszu
Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu bu-
downictwa komunalnego.

Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu - Przedsiębiorstwo Budowlane
Mirosław Wierzyk ze Świdnicy. Koszt prac to ponad 8 milionów 500 tysięcy złotych. Zgodnie z
umową inwestycja powinna zakończyć się do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do
września przyszłego roku.  
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WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ
01.10-02.10.2022, godz. 11:00
W ramach corocznej akcji "Weekend seniora
z kulturą" tradycyjnie w pierwszy paździer-
nikowy weekend zapraszamy wszystkich
seniorów 60+ na bezpłatne zwiedzanie Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Cze-
kamy na Państwa w dniach 01-02.10.2022 w
godz. 11:00 - 17:00 (ostatnie wejście o godz.
16:30).
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

NOC BIBLIOTEK 2022
01.10.2022, godz. 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
VIII edycję Nocy Bibliotek. W tym dniu - 1
października. Startujemy o godzinie 15 .00!
Wstęp wolny: miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowisko
dla najmłodszych widzów, w czasie którego,
dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą,
krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysło-
wa scenografia przenosi widzów do kolej-
nych miejsc, jakie odwiedza bohaterka.
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

KABARET SMILE - NOWY PRO-
GRAM
02.10.2022, godz. 16:00
Kabaret Smile powraca do Świdnicy z no-
wym programem!

www.expressem.eu
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Świdnica

WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO
Pierwsza transza rządowych funduszy na dodatek węglowy w kwocie 1 533 060 złotych wpłynęła

na konto miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w najbliższych dniach uruchomi procedurę,
mającą na celu jak najszybszą dystrybucję środków. Realnie pieniądze wpłyną na konto wniosko-
dawców w pierwszym tygodniu października. Fundusze te muszą zostać najpierw wprowadzone
uchwałą Rady Miejskiej  do budżetu gminy i taki projekt uchwały pojawi się na sesji 30 września. 

Świdniczanie złożylido tej pory ponad 2300 wniosków. Łączna wnioskowana kwota to ponad 7
600 000 zł. Wysokość dopłat będzie ostatecznie uzależniona od ich weryfikacji. Przypomnijmy, że
nabór ruszył 17 sierpnia tego roku. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego
wypłatę do gminy do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym,
wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie jak pierwotnie
miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek będzie
wypłacany na jeden adres zamieszkania. 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7 (pok. nr 2 -
parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-14:00 lub elektronicznie, za pośrednictwem
platformy ePUAP.

Świdnica

DYSKUSJA O TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
GMIN Z NIEMIECKĄ PRASĄ

Beata  Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, To-
masz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy oraz Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa-Gorce wzięli
udział w konferencji prasowej, zorganizowanej w biurze Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji
Europejskiej w Polsce dla dziennikarzy z Niemiec. Konferencję prowadziła redaktor Monika Suder
z telewizji Echo24. 

Głównym tematem spotkania był unijny program sprawiedliwej transformacji w kontekście
Dolnego Śląska, a także wpływ funduszy europejskich na rozwój regionu. Samorządowcy zwrócili
uwagę zagranicznych dziennikarzy na długi proces odchodzenia od węgla w ich gminach, które były
mocno związane z jego wydobyciem i trudny proces wprowadzania założeń polityki klimatycznej.
Likwidacja kopalń w latach 90-tych odcisnęła swoje piętno na lokalnej społeczności oraz regionie,
który w gwałtowny sposób musiał szybko dostosować się do nowych realiów. Podobne trudności

www.taxi-swidnica.pl
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Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATURGICZNE Z M.
PAKUŁĄ
03.10-04.10.2022, godz. 15:30
Serdecznie zapraszamy na dwudniowe war-
sztaty dramaturgiczne z Mateuszem Pakułą
3.10, godz.15.30-19.30 4.10, godz. 14.30-
17.30 Galeria Fotografii, Rynek 43 zajęcia
są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona zapi-
sy: h.szymanska@sok.com.pl do dnia
28.09.2022.
Wstęp wolny (zapisy); miejsce: Galeria Fo-
tografii, Rynek 44; organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
06.10.2022, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatlety-
ką dla dzieci i młodzieży z powiatu świdnic-
kiego. W programie biegi na dystansach od
60 do 1200 m, skok w dal, pchnięcie kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
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ciąg dalszy na str. 6

przeżywały miasta i gminy, w których do końca lat 80-tych działały zakłady branży włókienniczej,
motoryzacyjnej czy ceramicznej. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że wtedy zabrakło systemo-
wego wsparcia ze strony państwa, co w późniejszych latach tylko pogłębiło trudną sytuację wielu
rodzin - mieszkańców południowej części Dolnego Śląska. 

Prezydenci i burmistrzowie mówili o wyzwaniach z jakimi się spotykają w swoich działaniach
na rzecz transformacji energetycznej w gminach, wykorzystaniu zielonej energii oraz termomoder-
nizacji budynków użyteczności publicznej. Zgodnie podkreślali, że mają gotowe projekty dotyczące
między innymi termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, a tego czego zdecydowa-
nie brak, to środków zewnętrznych na ich realizację.

- Nie oznacza to bezczynności. W ostatnich latachgminy Aglomeracji Wałbrzyskiej zrobiły wiele
w dziedzinie ekologii, chociażby w ograniczeniu niskiej emisji. Świdnica jest liderem projektu
wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 15 gmin, gdzie całkowita
wartość zadania to ponad 38 milionów złotych, w tym unijne dofinansowanie wynosi ponad 26
milionów złotych. W sumie podpisano 1483 umów, 291 w samej Świdnicy. To pokazuje jak duże
zainteresowanie jest wśród samych mieszkańców odejściem od ogrzewania własnego domu czy
mieszkania węglem - mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Redaktorzy pytali także o relacje polsko-niemieckie i wzajemną współpracę. Samorządowcy
zdecydowanie podkreślili, że współpraca ta ma bardzo dobry wymiar na poziomie lokalnym, a wiele
miast i gmin realizuje podpisane dwustronne umowy partnerskie z niemieckimi władzami lokalnymi.

W konferencji prasowej wzięli udział dziennikarze m.in. z redakcji Die ZEIT, Suddeutsche
Zeitung, Stuttgarter Zeitung czy Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. 

Świdnica

ZAMIAST TELEFONU... SÓL
Na jednym z portali sprzedażowych udostępniono ogłoszenie. Do sprzedaży oferowano markowy

telefon w bardzo atrakcyjnej cenie, dużo poniżej ceny rynkowej. Ofertą zainteresował się 18-letni
mieszkaniec naszego powiatu. Mężczyzna prowadził konwersację ze sprzedającą go osobą. Telefon
miał być używany, ale sprawny w bardzo dobrym stanie. Strony ustaliły szczegóły transakcji. 18-latek
przesłał umówione 900 złotych za telefon i czekał na numer przesyłki, który otrzymał dopiero kilka
dni po zakupie po kolejnym kontakcie ze sprzedawcą. W końcu długo wyczekiwana przesyłka dotarła
do paczkomatu. Radość niestety nie trwała długo, bo po rozpakowaniu okazało się, że zamiast
telefonu w środku była sól! Mężczyzna stracił 900 zł. Pokrzywdzony złożył stosowne zawiadomienie.
Policjanci w tej sprawie prowadzą postępowanie.

MDK Świdnica

OSKAR PEREK MISTRZEM DOLNEGO ŚLĄSKA
JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

W tym roku młodzi szachiści zawitali do malowniczego Kłodzka, gdzie 25.09.2022 r. zostały
rozegrane mistrzostwa juniorów. Turniej był rozgrywany osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
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w podziale na grupy wiekowe (do lat 8 i dalej co dwa lata aż do lat 18). Startowało w nim ponad 200
szachistek i szachistów, a wśród nich sześcioro reprezentantów MDK Świdnica (uczestników zajęć
szachowych).

W grupie chłopców do lat 16 startowało osiemnastu szachistów. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza
Dolnego Śląska Juniorów zdobył Oskar Perek i uzyskał 7 pkt. z 9 partii (6 zwycięstw, dwa remisy i
jedna porażka) i wyprzedził o pół punktu głównego faworyta Piotra Madajczaka (KSz Polonia
Wrocław), z którym w bezpośrednim pojedynku wygrał.

Za bardzo udany należy ocenić start Igora Śliwowskiego (chłopcy do lat 12 - 27 uczestników),
który zajął 7 miejsce. Zdobył 5 ,5 pkt., przegrywając dodatkową punktacją wyższe miejsce i nagrodę
(nagradzani byli zdobywcy pierwszych sześciu miejsc) Pozytywnie zaprezentowała się Aleksandra
Przychocka zajęła 7 miejsce w grupie dziewcząt do lat 12 (startowało 18 uczestniczek) - 5 pkt. /9
partii. W tej grupie Julia Klima była trzynasta - 4 pkt. W grupie chłopców do lat 10 startował Kacper
Synowski i wśród 41 zawodników zdobył 4 punkty, co w sumie dało mu 26 miejsce.

W grupie dziewcząt do lat 8 zadebiutowała w tej rangi turnieju Maja Mazur (14 uczestniczek) i
zajęła 13 miejsce (wygrała jedną partię). Maja wraca z tego turnieju z nagrodą dla najmłodszej
uczestniczki Mistrzostw.

tekst, foto: MDK Świdnica

Muzeum Świdnica

ZAPRASZAMY NA WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ
W ramach corocznej akcji "Weekend seniora z kulturą" tradycyjnie w pierwszy październikowy

weekend zapraszamy wszystkich seniorów 60+ na bezpłatne zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy.

Akcja "Weekend seniora z kulturą" odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu.

ciąg dalszy na str. 8

dzie Zygmunt Miłoszewski! Poprowadzi je
Aleksandra Kulak.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze.
Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
20.10.2022, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatle-
tyką dla dzieci i młodzieży z powiatu świd-
nickiego. W programie biegi na dystan-
sach od 60 do 1200 m, skok w dal, pchnięcie
kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

8. FESTIWAL FILMOWY SPEKTRUM
22.10-29.10.2022, godz. 18:00
To już 8 lat festiwalu filmowego Spektrum.
W dniach 22-29 października do Świdnicy

http://www.domsenioracm.pl




Czekamy na Państwa w dniach 01-02.10.2022 w godz. 11:00 - 17:00 (ostatnie wejście o godz.
16:30).

Do zobaczenia

Świdnica

SELEKCJA KONKURSOWA SPEKTRUM
46 krótkich metraży z 15 krajów w 4 konkursach Okiem Młodych! 

Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych. Świdnicę znów
odwiedząkrótkie fabuły, animacje i dokumenty młodych, niezależnych twórców, od produkcji profesjo-
nalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 8. edycji festiwalu widzowie zobaczą
aż 46 filmów z różnych zakątków świata, m.in. z Hiszpanii, Francji, Polski, Litwy, Ukrainy, Izraela, Iranu,
Syrii, czy z Peru! Główne nagrody przyzna Jury złożone z członków branży filmowej i artystycznej,
alefilmy konkursowe po raz kolejny ocenirównież Jury lokalne: fabuły oglądali będą uczestnicy terapii
zajęciowej w Mokrzeszowie, dokumenty skład złożony z osadzonych w Areszcie Śledczym w Świdnicy,
a konkurs amatorski przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica.

SZCZEGÓŁY NA STRONACH: 20, 21, 22 ,23
Okiem Młodych to międzynarodowe konkursy krótkich metraży w programie Festiwalu Filmo-

wego Spektrum. Młodzi filmowcy mogą zgłaszać swoje filmy w czterech konkursach: fabuła,
dokument, animacja oraz amatorskim. Pierwsze trzy dedykowane są dla profesjonalnych twórców
przed 35 rokiem życia. Do konkursu amatorskiego mogą zgłaszać swoje realizacje osoby, którenie
ukończyły 21 lat oraz nie są studentami, bądź absolwentami szkół filmowych. Długość filmu
zgłaszanego do każdego z konkursów nie może przekraczać 30 minut.

Więcej informacji o programie, starcie sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów wkrótce!
***

8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku,
a Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku. 

Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławską
Fundację Filmową oraz finansowany ze środków Miasta i Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz
oficjalnych mediów społecznościowych: www.spektrumfestival.pl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwalI, 
Instagram: https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
16.09.2022r. godz. 15.47 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące dwóch osób
leżących na trawniku przy ulicy Kopernika. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. W czasie rutynowych działań ustalono, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany przez
Policję. Osoba ta została ujęta i przekazana do  Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

20.09.2021r. godz. 20.08 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym
dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sprawca
za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

21.09.2021r. godz. 9.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od opiekunki starszego
mężczyzny z ulicy Jagiellońskiej. Jej podopieczny spadł z łóżka a kobieta nie była w stanie

ciąg dalszy na str. 10
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po raz kolejny zawita najlepsze kino z kraju
i zagranicy, hity najważniejszych festiwali
filmowych, goście, twórcy filmowi, a sala
Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełni się
po brzegi widzami.
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43; or-
ganizator: ŚOK

7. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
05.11.2022, godz. 10:00
Tradycyjnie na początku listopada zaprasza-
my na kolejną edycję RST Półmaratonu
Świdnickiego oraz biegu Dzika Piątka. Pod-
czas wydarzenia zorganizowane zostaną
również zawody dla dzieci i młodzieży Za-
nim dorosnę do maratonu.
Wstęp - wpisowe; miejsce: Stadion OSIR;
organizator Fundacja Wroactiv

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
10.11.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

GRACE I GLORIA (spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-
świadczeniach życiowych. obsada: Stanisła-
wa Celińska i Lucyna Malec
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR. COLOR CAFE.
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCUSKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
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samodzielnie umieścić go na posłaniu. Strażnicy udzielili pomocy szybko rozwiązując ten
problem.

22.09.2022r. godz. 11.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące poważnego
wycieku wody z hydrantu przy ulicy Piotra Skargi. Sprawa wyjaśniła się bardzo szybko. Dyżurny
straży skontaktował się pogotowiem wodociągowym i uzyskał informację, że jest to celowe
działanie. Właśnie w ten sposób czyszczone są rury wodociągowe w sytuacjach, gdy należy
usunąć zanieczyszczenia z sieci wodociągowej aby wraz z wodą nie trafiły do odbiorców.
Przypominamy, że w podobnych przypadkach awarię można zgłosić bezpośrednio do pogotowia
wodociągowego na numer alarmowy 994.

22.09.2022r. godz. 1.14
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące roju pszczół,
który zagnieździł się na chodniku ulicy Rzeźniczej. Zgłoszenie było nietypowe, gdyż we wrześniu
pszczoły raczej się nie roją. Na miejscu patrol stwierdził, że faktycznie na chodniku jest duża
ilość tych owadów, jednak nie był to rój. Okazało się, że ktoś rozbił butelkę z syropem sosnowych
i pszczoły jedynie się tam posilały. Strażnicy zabezpieczyli teren taśmą ostrzegawczą aby nikt
nie zakłócił tego posiłku.

***
MONITORING W PARKU MŁODZIEŻOWYM

Park Młodzieżowy to kolejne miejsce objęte monitoringiem wizyjnym. Nad bezpieczeństwem i
spokojem spacerowiczów czuwa operator, który do dyspozycji ma 15 kamer.

Na wyniki pracy operatora nie trzeba było długo czekać. Sobotni wieczór - najpierw był
romantyczny spacer dwojga młodych ludzi, potem jakieś nieporozumienie. Ostatecznie młodzieniec

ciąg dalszy na str. 11
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Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MAYDAY BIGAMISTKA" [spektakl
komediowy]
01.12.2022, godz. 19:00
Mayday i Mayday 2 Raya Cooneya to klasyka
znakomitej komedii Dołącza do nich Mayday
Bigamistka, tegoż Cooneya opowieść będąca
odbiciem pierwszego Maydaya - coś podobne-
go, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Przedstawienie jest adaptacją jednej z najza-
bawniejszych bajek jakie napisał Jan Brze-
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chwa. Genialny poeta doskonale komuniko-
wał się z dziećmi poprzez swoje wiersze.
Jednocześnie przemycał w nich wiele treści
dla dorosłych.
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowisko
dla najmłodszych widzów, w czasie którego,
dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą,
krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysło-
wa scenografia przenosi widzów do kolej-
nych miejsc, jakie odwiedza bohaterka.
Muzyka lat 20-tych, barwna scenografia,
wartka gra aktorska sprawiają, że widzowie
się bawią fantastycznie. Odwiedzając kolej-
ne miejsca, przemierza lądy i morza, by do-
starczyć dzieciom wiele emocji, a także nie-
zliczonych powodów do śmiechu. Barwne
lalki i wesołe piosenki sprawią, że najmłodsi
widzowie pokochają teatr i zapoznają się z
najlepszą literaturą dziecięcą.
Reżyseria: Dariusz Wiktorowicz
?Scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
Pracownia plastyczna: Katarzyna Kosietzki
?Występują:
Marta Marzęcka-Wiśniewska
Piotr Wiśniewski/Jacek L. Zawada/ Michał
Kirker
Spektakl dla dzieci od lat 3
Czas trwania: 50 min.

JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.
JOHNNY TRZY PALCE

postanowił wyładować swoje frustracje kopiąc kosz na śmieci stojącym przy ławce. Za tego typu
zachowanie grozi mu kara grzywny do 5000 zł. Straż Miejska prowadzi w tej sprawie czynności
wyjaśniające.

info: SM Świdnica

OSiR Świdnica

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE MŁODZIEŻY
KLASY 7-8 SP

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych zainaugurowały tegoro-
czną edycję "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023". Przy idealnych warunkach pogodowych w
piątek 23 września do zawodów przystąpiło blisko 150 zawodniczek i zawodników z 8 świdnickich

szkół. Impreza zorganizowana przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadzona została
na Stadionie Lekkoatletycznym im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Uczestnicy mistrzostw
rywalizowali w sześciu konkurencjach biegowych i trzech technicznych. Najlepsi zawodnicy i
zawodniczki zapewnili sobie awans do kolejnego szczebla rywalizacji, finału dolnośląskiego, który
zaplanowany wstępnie jest na początek maja 2023 w Zgorzelcu. Na zakończenie zawodów organi-
zator wręczył zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach indywidualnych pamiątkowe medale i
dyplomy. Uczniowie oprócz walki o indywidualne medale zdobywali też punkty do klasyfikacji
drużynowej współzawodnictwa. Z każdej konkurencji trzech zawodników drużyny danej szkoły
punktowało dla zespołu gdzie na koniec suma zdobytych punktów dawała wynik końcowy osobno
dziewcząt i chłopców. Punkty do drużynówki dodawane były wg klucza: 1m - 9 pkt, 2m - 7 pkt, 3m
- 6 pkt, 4-5m - 5 pkt, 6-8m - 4 pkt, 9-12m - 3 pkt, 13-16m - 2 pkt17-20m - 1 pkt. W przypadku tej
samej ilości punktów o zajętym miejscu drużyny decydowała większa liczba pierwszym miejsc w
klasyfikacji  indywidualnej.
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KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (z punkta-
cją do współzawodnictwa):
DZIEWCZĘTA
1. SP 6 - 126 pkt  (10 pkt)
2. SP 4 - 74 pkt  (8 pkt)
3. SP 105 - 62 pkt  (7 pkt)
4. SP 8 - 50 pkt  (6 pkt)
5. NSP Bliżej Dziecka - 28 pkt  (5 pkt)
6. SP Społeczna - 24 pkt  (4 pkt)
7. SP 315 - 23 pkt  (3 pkt)
8. NKSP Caritas - 7 pkt  (2 pkt)
CHŁOPCY
1. SP 6 - 117 pkt  (10 pkt)
2. SP 8 - 59 pkt (8 pkt)
3. SP 315 - 37 pkt  (7 pkt)
4. SP 105 - 35 pkt  (6 pkt)
5. SP Społeczna - 31 pkt  (5 pkt)
6. SP NSP Bliżej Dziecka - 31 pkt  (4 pkt)
7. SP 4 - 23 pkt  (3 pkt)
8. NKSP Caritas  - 22 pkt  (2 pkt)

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
DZIEWCZĘTA:
100 m
1. Hania Lipińska - SP 6 - 15,11
2. Mela Mielcarek - SP 8 - 15,62
3. Anastasia Dashko - SP 105 - 15,81
300 m
1. Maja Długołęcka - SP 6 - 48,87
2. Kornelia Rostkowska - SP 4 - 52,70
3. Julia Msich - SP 8 - 53,45
600 m
1. Zosia Chodorowska - SP 6 - 1.55,58
2. Emilia Jakacka - SP 4 - 2.01,14
3. Zuzanna Matuszak - SP 105 - 2.03,41
1000 m
1. Anika Kudarewska - SP 105 - 3.54,07

2. Maja Kistela - 4.08,60
3. Maja Bieżyńska - SP 6 - 4.11,24
SKOK W DAL
1. Lena Dąbrzalska - SP 6 - 4,17
2. Julia Trzaska - 3,97
3. Zuzia Madziara - SP 105 - 3,83
PCHNIĘCIE KULĄ (3 kg)
1. Ala Oleksy - SP 315 - 7,75
2. Julia Miechurska - SP 4 - 7,40
3. Ola Król - SP Społeczna - 6,77
RZUT OSZCZEPEM (500 g)
1. Wiktoria Przychodzka - SP 6 - 16,00
2. Maja Martyniec - SP 6 - 14,00
3. Aleksandra Pietruch - NSP Bliżej Dziecka -
10,00
SZTAFETA 4 x 100 m
1. SP 6 - 63,25
2. SP 8 - 63,64
3. SP 105 - 64,72
SZTAFETA SZWEDZKA (100, 200, 300, 400
m)
1. SP 6 - 3.12,63
2. SP 4 - 3.19,21
CHŁOPCY
100 m
1. Rafał Wiecheć - SP 6 - 13,49
2. Damian Patyk - SP 6 - 13,52
3. Mateusz Jedliński - SP 6 - 13,65
300 m
1. Szymon Pieńkowski - SP 6 - 42,03
2. Danylo Yurczenko - SP 105 - 44,57
3. Damian Patyk - SP 6 - 45,62
1000 m
1. Mateusz Wacht - SP 6 - 3.17,18
2. Michał Oleś - SP 6 - 3.22,24
3. Gracjan Czapla - SP 105 - 3.24,71
2000 m

ciąg dalszy na str. 16
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W tym roku mija 10 lat od ich zwycięstwa
na świdnickim przeglądzie "Truskawka",
podczas którego oczarowali jury i publicz-
ność swoją nowatorską wizją country - pro-
sto z dorzecza Witoszówki. Mimo dosad-
nych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać widownię do tańca jak mało kto.
Skład: Michał Moskal (gitara akustyczna,
wokal), Michał Kumięga (gitara elektrycz-
na, wokal), Konrad Żemojcin (banjo, man-
dolina, harmonijka), Bartek Łysionek (gitara
basowa), Adam Radecki (perkusja).
ROCK N ROLL REBELS
Na osobiste zaproszenie jubilatów, prosto z
Sosnowca przyjadą do nas wyznawcy rock’-
n’rolla lat ’50 i ’60. Oprócz autorskich utwo-
rów z zeszłorocznego albumu "Road to
Hell" grają też kawałki Elvisa, Eddiego Co-
hrana czy Roya Orbisona w stylu w jakim
robiliby to Ramones, Motorhead i Misfits.
Skład: Zbychu (wokal, gitara basowa), Yogi
(gitara, wokal), Burek (perkusja).
SICKRATS
Świdniczanin, Argentyńczyk i reszta świata
w jednym zespole. Śpiewają o kościach, po-
tworach i voodoo a grają jak Misfits na przy-
spieszonych obrotach. Za mikrofonem stoi
Misiek (ex-The Floorators) i chociaż z tego
względu warto zjawić się przed sceną. Skład:
Michał Kulniew (wokal), German LaMort
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1. Kacper Maksymowicz - SP 105 - 7.33,00
2. Szymon Szaleniec - SP 8 - 9.01,17
SKOK W DAL
1. Karol Jędrzejczak - SP 315 - 4,55
2. Patryk Podleśny - SP 6 - 4,55
3. Jan Kędzierski - SP 8 - 4,45
PCHNIĘCIE KULĄ (5 kg)
1. Krzysztof Boroński - SP 6 - 7,60
2. Bartek Brania - SP Społeczna - 7,50
3. Brajan Jankowski - NKSP Caritas - 6,85
RZUT OSZCZEPEM (600 g)
1. Michał Rymsza - SP Społeczna - 16,50
2. Borys Satała - SP 6 - 14,00

3. Robert Rymanowski - SP Społeczna - 13,00
SZTAFETA 4 x 100 m
1. SP 6 - 55,31
2. SP 8 - 58,42
3. SP 315 - 58,96
4. SP Społeczna - 60,80
5. NSP Bliżej Dziecka - 61,82
DSQ - SP 105
SZTAFETA SZWEDZKA (100, 200, 300, 400
m)
1. SP 6 - 3.01,62

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

ciąg dalszy na str. 19
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(gitara basowa), Michał Kuswik (perkusja),
Dawid Sokołowski (gitara).

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
dzie Zygmunt Miłoszewski!
Polski powieściopisarz i publicysta, współau-
tor scenariuszy filmowych i telewizyjnych,
laureat Paszportu "Polityki" (2014). Autor po-
wieści kryminalnych i sensacyjnych, m.in. try-
logii kryminalnej o prokuratorze Teodorze
Szackim, "Jak zawsze"(2017) -powieści poli-
tical fiction, czy "Kwestii ceny" (2020) -thril-
lera, opowieści sensacyjno-przygodowej.
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ŚKPR Świdnica

ZIELONA GÓRA LEPSZA O WŁOS
Znakomite widowisko stworzyły zespoły ŚKPR-u Świdnica i akademików z Zielonej Góry w

pierwszym meczu nowego sezonu I ligi w Świdnicy. Do pełni szczęścia fantastycznie dopingującej
publiczności zabrakło jednak zwycięstwa Szarych Wilków. Goście zwyciężyli jednym trafieniem
30:29...

Zespół z Zielonej Góry poważnie wzmocnił się przed tym sezonem. Wysokie aspiracje potwier-
dził początek rozgrywek. Najpierw w meczu o ligowe punkty przyszło wysokie zwycięstwo31:23 z
Realem Astromalem Leszno, a w Pucharze Polski triumf nad silną drużyną ZEW Świebodzin 32:20.
Wygrana w Świdnicy jest kolejnym sukcesem akademików.

Po pierwszych, rozpoznawczych minutach, do ataku ruszyli świdniczanie, którzy po 16. minutach
prowadzili 12:7. Potem lepiej zaczęli prezentować się goście. Grali spokojnie i konsekwentnie, co
pozwoliło im do szatni schodzić już tylko przy jednobramkowym prowadzeniu ŚKPR-u (16:15).

Po zmianie stron walka rozgorzała na dobre.
Oba zespoły z coraz większym trudem zdobywa-
ły bramki. Bardzo dobre zawody rozgrywali
bramkarze - Volodymyr Shupyk (ŚKPR) i Jakub
Siedlecki (AZS) - oni też zgarnęli nagrody dla
najlepszych graczy meczu. Siedlecki dał się wa
znaki świdniczanom zwłaszcza przy rzutach kar-
nych. Z czterech prób tylko jedna zakończyła się
bramką. Mimo wszystko ŚKPR utrzymywał 1-2
bramkową przewagę. Tak było do 45 minuty. W
ostatnim kwadransie szala zaczęła przechylać się
na stronę gości. Podopieczni trenera Krzysztofa
Terebuna popełniali coraz więcej błędów. Dwu-
krotnie przy szybkim środku zgubili piłkę, dwu-
krotnie przekroczyli linię przy rzucie, wreszcie
kilka razy przestrzelili lub wykazał się golkiper
rywali. Zielona Góra odskakiwała już nawet na
trzy bramki (24:27, 25:28, 26:29, 27:30). W sza-
lonej końcówce Szare Wilki doprowadziły do
stanu 29:30. W ostatnich dziewięciu sekundach
nasz zespół szukał jeszcze szansy na przechwy-
cenie piłki i doprowadzenie do remisu, ale sztuka
ta się nie udała.

Po spotkaniu wśród graczy ŚKPR-u zapano-
wało rozgoryczenie, ale i sportowa złość. - Jesz-
cze się odkujemy - obiecują świdniczanie. Za
tydzień (piątek, 30 września) wyjazd do Grodko-
wa. Cel będzie jasny - pierwsze zwycięstwo w
tym sezonie!

ŚKPR Świdnica - AZS Zielona Góra 
29:30 (16:15)

Przebieg meczu: 5 2:2, 10 3:3 15 11:7, 20 13:9,
25 13:12, 30 16:15, 35 18:17, 40 19:18, 45 21:20,
50 22:24, 55 24:26, 60 29:30
ŚKPR: Shupyk, Mirga - Wojtala 6, Etel 4, Wo-
łodkiewicz 4, Dobrzański 4, Chmiel 3, Galik 3,
Pęczar 3, Redko 2, Ingram, Zelek, Bal, Siwiński
Kary: ŚKPR 4 minuty, AZS 6 minut
Karne: ŚKPR 4/1, AZS 2/2

2. kolejka (24-25.09)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - SPR Gorzyce
Wielkie 42:20 (17:8)
Trójka Nowa Sól - ZEW Świebodzin 31:30
(16:14)
Real Astromal Leszno - Olimp Grodków 29:30
(13:19)







ŚKPR Świdnica - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 29:30 (16:15)
Siódemka Miedź Huras Legnica - Bór Joynext Oborniki Śląskie 32:26 (19:13)
Tęcza Folplast Kościan - Grunwald Poznań 20:34 (11:17)
Wolsztyniak Wolsztyn - GOKiS Kąty Wrocławskie 20:26 (12:16)
tekst:i foto (Daniel Gębala):
https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2270

ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA (26.09.2022-02.10.2022)
W tym tygodniu czekają nas trzy ligowe mecze naszych zespołów. Domowym spotkaniem sezon

zainaugurują juniorzy młodsi. Seniorzy i młodzicy zagrają na wyjazdach. 
PIĄTEK (30.09.2022)

I liga, godz. 19.00, Grodków
Olimp Grodków - ŚKPR Świdnica

SOBOTA (1.10.2022)
Dolnośląska Liga Młodzików, godz. 14.00, Legnica

Dziewiątka Legnica - ŚKPR I Świdnica
NIEDZIELA (2.10.2022)

Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych, godz. 11.00, Świdnica, hala sportowo-widowiskowa im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1A.

ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica

Polonia Stal Świdnica

WRACAMY NA ŚCIEŻKĘ ZWYCIĘSTW
Bardzo przekonującą wygraną piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica zakończył się mecz

7. kolejki grypy wschodniej IV ligi , w  którym mierzyliśmy się z beniaminkiem ligi - Skałkami
Stolec. Gospodarze  wygrali różnicą pięciu trafień, choć na gole przyszło nam trochę  poczekać.

Już od pierwszych minut było widać, że może to być spotkanie do  pierwszego strzelonego gola,
a później worek z trafieniami ma szanse się  rozwiązać. Problem w tym, że aby tak było trzeba
najpierw to premierowe  trafienie zaliczyć. Goście grali ambitnie, ale bardzo, bardzo  defensywie,
broniąc głównie dostępu do własnej bramki i od czasu do  czasy próbując swoich sił w kontrach. W
pierwszej części gry mieliśmy  zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, inicjatywę, ale trochę
brakowało tempa w naszych akcjach ofensywnych. Nie mogliśmy też  przedrzeć się momentami
przez skomasowaną defensywę rywali skupioną w  okolicy własnej szesnastki. Mimo to stworzyli-
śmy sobie naprawdę kilka  świetnych szans na strzelenie pierwszego gola. W 14. minucie w sytuacji
jeden na jednego znalazł się Kornel Traczyk, lecz górą był bramkarz  Skałek, podobnie zresztą jak
chwilę później po uderzeniu głową Oskara  Trzepacza. W 21. minucie znów powinniśmy objąć
prowadzenie, lecz Piotr  Kotyla zmarnował akcję jeden na jednego z golkiperem rywali. Przy-
jezdni  kilka razy byli w stanie przerzucić zagrożenie na drugą stronę boiska,  lecz ich kontrataki
były dobrze "czyszczone" przez dość eksperymentalnie  utworzony na tej bój duet środkowych
obrońców. Ze względu na uraz  Damiana Kasprzaka i przeziębienie kapitana Patryka Salamona
(w tej roli  zastąpił go w sobotę Bartłomiej Kot), na środku obrony zagrali Wojciech  Sowa i Patryk
Paszkowski. Choć Wojtek przyzwyczaił nas do pomocy w tej  formacji, to Patryk został przesunięty

ciąg dalszy na str. 24
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Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury, a poprowa-
dzi je Aleksandra Kulak.
Zygmunt Miłoszewski początkowo pracował
dla popularnej gazety jako reportażysta z sal
sądowych, a nabyte tam doświadczenie skru-
pulatnie wykorzystał, tworząc kolejne historie.
Książki regularnie wydaje od 2005 roku, a jego
debiutem literackim był horror "Domofon".
Wraz z upływem lat autor nie tylko rozwijał
swój talent, ale też stopniowo zdobywał uzna-
nie czytelników i krytyków, o czym świadczą
kolejne przyznawane mu nagrody. Wśród nich
warto wymienić Nagrodę Wielkiego Kalibru
czy Tytuł Najlepszej Książki 2014 roku za
powieść "Gniew". Książki, jakie tworzy, po-
zwalają czytelnikowi zagłębić się w zupełnie
inny świat -pełen kryminalnych intryg, proble-
mów społecznych czy zagadek, które musisz
rozwiązać. Oprócz tego autor porusza często
niewygodne tematy odnoszące się do antyse-
mityzmu, korupcji oraz służb specjalnych zna-
nych z PRL-u. Sprawiło to, że Zygmunt Miło-
szewski zyskał popularność nie tylko w Polsce,
ale również w innych krajach -jego utwory
zostały wydane w Holandii, Francji, Nie-
mczech oraz w Wielkiej Brytanii. Znany jako
publicysta, reportażysta, scenarzysta i pisarz
wraz z rozwojem swojej kariery odkrywał ko-
lejne talenty. Choć obecnie jest szczególnie
znany jako autor poczytnych książek, to dał się
też poznać jako scenarzysta, pracując razem z
Borysem Lankoszem nad ekranizacją "Ziarno
prawdy". Zygmunt Miłoszewski ze swoim
bratem Wojciechem Miłoszewskim stworzył
również scenariusz do serialu kryminalnego
"Prokurator".

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
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z boku obrony. W końcówce  pierwszej części gry uderzenie Michała Orzechowskiego wybronił
bramkarz  gości, a nieco później defensorzy zablokowali bardzo groźne uderzenie  Roberta
Myrty.

Biało-zieloni z wysokiego "C" rozpoczęli drugą część gry. Już w  piętnastej sekundzie w sytuacji
sam na sam znalazł się Robert Myrta, ale  nie wykorzystał niestety tej okazji. Przełamanie nastąpiło
w 49.  minucie, a znów o sobie dał duet obrońców Andrii Kozachenko i Wojciech  Sowa. Podobnie
jak miało to miejsce podczas starcia ze Słowianinem  Wolibórz, ten pierwszy znakomicie dośrodko-
wał z rzutu rożnego, a drugi  świetnie zamknął akcję strzałem głową. Kilkadziesiąt sekund później
powinno być 2:0. Robert Myrta uderzył w słupek, a uderzenie Michała  Orzechowskiego zostało
zablokowane. Co nie udało się wcześniej, wyszło w  63. minucie. Na strzał z linii pola karnego
zdecydował się Sebastian  Białasik, tor lotu piłki zmienił przed golkiperem Oskar Trzepacz i
wyszliśmy na dwubramkowe prowadzenie. W 71. minucie na fantastyczną i to  nie pierwszą w tym
spotkaniu indywidualną akcję zdecydował się Kornel  Traczyk, który zgubił w środku pola kilku
obrońców, zagrał na prawą  stronę pola karnego do wbiegającego Bartosza Karbowiaka, a ten jeszcze
lepiej obsłużył Roberta Myrtę, podwyższającego rezultat na 3:0. W  ostatnich 10 minutach dołoży-
liśmy jeszcze dwa trafienia i w obu  przypadkach w roli asystenta wystąpił Jakub Filipczak. Kuba
najpierw  idealnie dograł do Adama Wojciechowskiego, który najpierw efektownie  minął bramkarza,
a następnie wpakował futbolówkę do pustej sieci. W 90.  minucie zdecydował się na dogranie do
najmłodszego w naszym zespole  Emila Migasa (rocznik 2005), a ten szturmem wbiegł w pole karne
i z  zimną krwią pokonał golkipera Skałek.

Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica pokonała finalnie drużynę  beniaminka rozgrywek -
Skałki Stolec 5:0. Biało-zieloni odpalili w  drugiej części gry, zagrali w końcu na "0" z tyłu i taką
drużynę, jak w  drugich 45 minutach chcemy oglądać częściej. Liczymy, że ten przestój i  seria
gorszych spotkań już za nami. Po spotkaniu tytuł najlepszego  gracza meczu (MVP) otrzymał gracz
świdniczan - Kornel Traczyk. Wyboru  dokonał obecny na tym pojedynku prezes Dolnośląskiego
Związku Piłki  Nożnej - Andrzej Padewski.
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Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Tekst i reżyseria: Joanna Szczepkowska
Obsada: Joanna Szczepkowska, Hanna Ko-
narowska
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze, dlatego scena jest dobrym
miejscem na próbę zrozumienia tego zespo-
łu.
Chciałam uświadomić ludziom, że istnieje
zjawisko, które daje klucz do zrozumienia
wielu mechanizmów naszych zachowań. To
tym istotniejsze, że lekarze nadal są na ogół
sceptyczni wobec ADHD osób dorosłych. Dla-
tego bardzo zależało mi na wiarygodności tego
tekstu. W jednej recenzji ze spektaklu znala-
złam określenie, że to improwizacja, happe-
ning. Nic bardziej błędnego, tekst jest na scenie
mówiony, co do litery, a stworzenie wrażenia
improwizacji jest wyzwaniem artystycznym
spektaklu.  Jak mówi autorka, wielu widzów
odnajduje tu "trochę siebie" niezależnie od tego
czy uważają się za ADHD - owców czy nie.
Wielu tez wychodzi z tego przedstawienia wi-
dząc inaczej swoje cechy i wady najbliższych.
Przede wszystkim jednak spektakl jest dobra
zabawą.

GRACE I GLORIA (spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-
świadczeniach życiowych. Wzruszający
spektakl dotykający trudnych tematów prze-
mijania, jednocześnie niosący nadzieję,
przepełniony poczuciem humoru i zaska-
kującymi zwrotami akcji.
Brawurowa gra Stanisławy Celińskiej i Lu-
cyny Malec tworzy widowisko pełne wdzię-
ku i refleksji.
obsada: Stanisława Celińska i Lucyna Malec
reżyseria: Bogdan Augustyniak
muzyka: Jerzy Satanowski
scenografia: Jerzy Rudzki
tłumaczenie: Jacek Kaduczak
producent: Joanna Cywińska
czas trwania: 130 minut (1 przerwa)

MICHAŁ BAJOR
COLOR CAFE. PRZEBOJE WŁOSKIE
I FRANCUSKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na re-
cital  Michała Bajora "Kolor Cafe". Przeboje
włoskie i francuskie.
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IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Skałki Stolec 
5:0 (0:0)

Skład: Kot, Moskwa (80’ Dyś), Paszkowski, Sowa,  Kozachenko (76’ Czochara), Białasik (73’
Filipczak), Traczyk, Kotyla  (68’ Karbowiak), Orzechowski, Myrta (76’ Migas), Trzepacz (65’
Wojciechowski).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Skrót meczu (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=goTQ6Cpzxx0 

Polonia Stal Świdnica

NASZ PIŁKARZ W GRONIE 40.
Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę powołanych zawodników z rocznika 2010, którzy w

dniach 10-14 października wezmą udział w Jesiennej Akademii Młodych Orłów 2022 w Siedlcach.
W tej grupie obok reprezentantów m.in. ekstraklasowców z Legii Warszawa, Lecha Poznań, czy
Pogoni Szczecin, znalazło się również miejsce dla zawodnika IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z
drużyny młodzików trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka.   

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

JUNIORZY CAŁY CZAS NIEPOKONANI
Juniorskie drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w sezonie 2022/2023 cały czas nie znaleźli

swojego pogromcy. Przedstawiamy obszerne podsumowanie ostatnich występów młodzików, tramp-
karzy, juniorów młodszych i juniorów starszych. 

ciąg dalszy na str. 28
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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. Od kolorowych włoskich po mądre
francuskie przeboje. Po te ostatnie artysta
sięgał w swoim muzycznym życiu wielo-
krotnie.
Tym razem Michał Bajor postanowił przemie-
szać swoje muzyczno włosko-francuskie fa-
scynacje, które w większości pierwszy raz na-
grał na płycie i zbudował z nich koncert. To
bardzo zróżnicowany recital, od przejmującej
"Je suis malade" Dalidy, przez kolorowe
"Couleur cafe" Gainsburga , czy roztańczo-
ne "Quando, quando", aż po dramatyczny
"Hymn miłości "Edith Piaf. Piosenki w
świetnych, większości nowych tłumacze-
niach  Rafała Dziwisza, ale i utwory z ory-
ginalnymi tekstami włosko-francuskimi. W
stylowych aranżacjach Wojciecha Borko-
wskiego i z udziałem wspaniałych muzy-
ków.

Po remisie na inaugurację sezonu, a nastę-
pnie pięciu wygranych meczach z rzędu, przy-
szedł czas na kolejny podział punktów. Podopie-
czni trenera Jakuba Rosiaka z I ligi wojewódzkiej
juniorów znów mieli problemy ze skutecznością,
podobnie jak miało to miejsce choćby w przy-
padku wygranego 2:1 starcia z Olympic’iem
Wrocław. Biało-zieloni razili nieskutecznością
pod bramką rywali, a do tego doszły dość łatwo
i na własne życzenie stracone gole. Świdniczanie
walczyli na trudnym terenie w Nowej Rudzie i
spotkanie z Piastem rozpoczęli nieźle, bo od
prowadzenia. W 38. minucie do sieci trafił Igor
Ratajczak, lecz tuż przed końcem pierwszej połowy nie ustrzegliśmy się błędu, tracąc gola autorstwa Bartłomieja Biernata. Ten sam zawodnik w 52.
minucie dał gospodarzom prowadzenie 2:1. Przyjezdni nie rezygnowali z ataków, błyskawicznie doprowadzili do remisu za sprawa Mateusza Dudy i
walczyli o pełną pulę. Niestety mimo walki i naszych starań, rezultat w tym meczu nie uległ zmianie i przyszło nam się zadowolić jednym "oczkiem".
Obecnie z 17 punktami plasujemy się na trzeciej pozycji w tabeli I ligi wojewódzkiej juniorów starszych, ustępując jedynie Chrobremu Głogów (19) i
Ślęzie Wrocław (19).

Piast Nowa Ruda - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:2 (1:1)

Skład: Telicki, Kruczek, Duda, Ratajczak, Czochara, Ilski, Markowski (65’ Metelica), Wysoczański (52’ Okarmus), Michta (65’ Oboza), Migas,
Busch.   

***
Swój mecz rozgrywali także juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera Tomasza Oleksego mierzyli

się na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław. - Mecz we Wrocławiu był naszym zdecydowanie najsłabszym występem w tym sezonie. W grze brakowało płynności
i dokładności, a mimo tego w całym spotkaniu stworzyliśmy sobie 5-6 sytuacji z których powinniśmy zdobyć bramki. Nie ustrzegliśmy się też błędów
w grze defensywnej i tylko dzięki równie nieskutecznej grze rywali , wynik oscylował cały czas wokół remisu. Przy dobrej skuteczności z obu stron,
już do przerwy mógłby być wynik 5:3 dla nas. Mimo słabszego występu zespół konsekwentnie jednak dążył do zwycięstwa. Mecz się dla nas nie zaczął
dobrze, bo to gospodarze rozpoczęli strzelanie, ale jeszcze przed przerwą, zawodników ofensywnych wyręczył Hubert Pawlik, który otrzymał dokładne
podanie od Eryka Koraba i dał nam remis do przerwy. Po przerwie rozpoczęliśmy mocno zmotywowani, żeby ten pojedynek wygrać i bardzo szybko,
bo po kilku minutach Eryk Korab strzelił gola na 2:1. W kolejnych minutach wróciły koszmary z pierwszej połowy i mieliśmy problemy ze skutecznością,
jednak mimo tego udało nam się obronić korzystny wynik i wywalczyć trzy punkty na trudnym terenie - komentuje trener zespołu, Tomasz Oleksy.
Świdniczanie z 13 punktami są wiceliderami tabeli. Prowadzi z kompletem 15 "oczek" Parasol Wrocław.

Ślęza Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (1:1)

Skład: Janas, Zaczyński (72’ Cybruch), Sośnicki, Nowak, Król, Pawlik (83’ Kulpiński), Zawiła, Korab (68’ Safian), Błasz (40’ Malawski), Dudzic
(75’ Malinowski), Lipiński (60’ Jarosz). 

***
W ostatni weekend o ligowe punkty walczyła tylko jedna biało-zielona drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Zespoły z III i IV ligi okręgowe

miały pauzy, a na murawie zaprezentowała się ekipa trenera Piotra Krygiera z I ligi dolnośląskiej. Świdniczanie rywalizowali na wyjeździe z FC Academy
Wrocław i niestety musieli uznać wyższość przeciwników. Miejscowi rozpoczęli od mocnego uderzenia i zdobycia trzech goli na które odpowiedzieliśmy
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trafieniem Pawła Łabędzia. Po zmianie stron rywale trafili dwukrotnie, a my raz (Igor Pierzchałą) i mecz zakończył się triumfem wrocławian w wymiarze
5:2. Biało-zieloni cały czas pozostają na ósmej lokacie w lidze. 

FC Academy Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
5:2 (3:1)

Skład: Oleś, Stelmach, Świąć, Ladenberger, Fedusiv, Mazur, Marczak, Pieńkowski, Dudek, Pierzchała, Łabędź, Sikora, Agaciak, Grzybowski,
Podleśny, Wacht. 

***
Aż trzy spotkania w ostatni weekend rozegrali młodzicy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka.

Biało-zieloni zanotowali w sumie dwie wygrane i jedną porażkę. - Plan jakim było wygranie w II lidze zrealizowaliśmy. W meczu I ligi ze Śląskiem
Wrocław, to oni dominowali i prowadzili grę. My graliśmy dobrze w obronie, zostawiając na boisku sporo zdrowia więc nie przekładało się to na jakąś
dużą ilość sytuacji bramkowych dla Śląska. Niestety tego dnia z wielu względów (wyjazdy wakacyjne, choroby, kontuzje) stać nas było tylko na tyle...
Z meczu na mecz widać jednak poprawę i chyba idziemy w dobrym kierunku, co mam nadzieję pokażą kolejne mecze - wyznaje trener, Mariusz Krupczak.
Finalnie w meczu I ligi wojewódzkiej Śląsk Wrocław wygrał u siebie 2:1, a honorowe trafienie zaliczył dla nas z rzutu karnego Mateusz Politański. W
starciu w ramach II ligi wojewódzkiej pokonaliśmy na własnym terenie Olympic Wrocław 3:2 po golach Bruno Stachyry, Michała Sidora i Huberta
Głogiewicza. Nasza trzecia ekipa z IV ligi okręgowej pokonała z kolei na wyjeździe 7:0 Zielonych Łagiewniki, a łupem bramkowym podzielili się:
Bartosz Demczyszak (2), Franciszek Rybka, Fabian Chmielewski, Filip Robak, Maciej Politański, a do tego padł jeden gol samobójczy. Biało-zieloni w
tabelach zajmują kolejno miejsca czwarte (I liga), szóste (II liga) i czwarte (IV liga). 

Śląsk Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:1 (2:1)

Skład: Migas, Bosch, Kaźmierczak, Kozar, Maliszewski, Mateusz Politański, Ungurian, Waśniowski, Witaszczyk, Dudajek, Rybka.
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Olympic II Wrocław 

3:2 (2:1)
Skład: Niedziałkowski, Głogiewicz, Gawroński, Głowacki, Mitura, Monica, Orzechowski, Walczak, Walewski, Kasprzak, Mazur, Sidor, B. Stachyra.

Zieloni Łagiewniki - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica 
0:7 (0:2)

Skład: Kasprzak, Chmielewski, Demczyszak, Jaumień, Kudela, Otoka, Podgórski, Robak, Stasiak, Cisek, Dudajek, Maciej Politański, Rybka. 
***

Bardzo wysokie zwycięstwo zanotowała także nasza czwarta drużyna młodzików. Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali IV Świdnica trenera Ryszarda
Tyndla pokonali na własnym terenie w ramach rozgrywek V ligi okręgowej Cukrownika Pszenno w wymiarze 14:1. Aż pięciokrotnie na listę strzelców
wpisał się Marcel Rohde, trzy gole strzelił Bartek Opalach, dwa Leon Kosmala, a po jednym dołożyli Kacper Kłosowski, Beniamin Miedziński, Wojciech
Wiśniewski i Jan Smok. Biało-zieloni po 4 rozegranych meczach i z 10 punktami są wiceliderami rozgrywek. 

IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - Cukrownik Pszenno 
14:1

Skład: Dudek, Kłosowski, Miedziński, Opalach, Ośka, Patruś, Rohde, Stawowy, Wiśniewski, Sobolewski, Dudzic, Kosmala, Ożóg, Rogóża, Smok.
tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

SPORTOWE SUKCESY
UCZNIÓW 

W sobotnich zmaganiach biegaczy, w ra-
mach Strefowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS w
Biegach Przełajowych, znakomitą skutecznością
wykazała się ekipa ze Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym i jej absolwenci.

◆ Aleksandra Szpytma - I miejsce w biegu na
dystansie 600m dziewcząt

◆ Karol Panek - II miejsce w biegu na dystansie
600m chłopców

◆ Julia Rychel - III miejsce w biegu na dystan-
sie 600m dziewcząt

◆ Wiktoria Molińska - III miejsce w biegu na
dystansie 800m dziewcząt

◆ Martyna Budzyń - II miejsce w biegu głów-
nym kobiet na dystansie 2150m

◆ Wiktor Terka - III miejsce w biegu głównym mężczyzn na tym samym dyst.

Gmina Świdnica

PIŁKARSKIE EMOCJE NA BOISKU ORLIK W LUTOMI GÓRNEJ
Pierwszy dzień jesieni spędziliśmy emocjonując się piłkarskimi umiejętnościami młodych graczy z rocznika 2009. Piękna pogoda, dużo akcji, goli,

asyst i parad bramkarskich. To wszystko zobaczyliśmy w Lutomi Górnej na Orliku podczas II II WIECZORNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDNICA. 

 Każdy mecz liczył 15 minut, a graliśmy w sześcioosobowych drużynach. Turniej został podzielony na dwie grupy. A po rozegraniu systemu każdy
z każdym, rozegrano finały.

Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Rafała Rupę z Pogoni Pieszyce.
Tytuł najlepszego bramkarza turnieju został przyznany Oliwierowi Jeziorskiemu z Gryfa Burkatów
Statuetkę najmłodszego zawodnika wręczono Igorowi Kołodziejskiemu z Herkulesa Bojanice.
Oto ostateczna tabela końcowa turnieju:
1. Pogoń Pieszyce I
2. Pogoń Pieszyce II
3. Polonia Stal Świdnica
4. Gryf Burkatów
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5. Herkules Bojanice I
6. Herkules Bojanice II.
Dziękujemy wszystkim zespołom za przybycie, a zawodnikom za walkę i zaangażowanie.
Nagrody wręczył zastępca wójta gminy Świdnica Bartłomiej Strózik oraz radny Rady Gminy Świdnica Andrzej Chmiel. Gorące słowa podziękowania

kierujemy także dla sołectwa Lutomia Dolna za pyszny, ciepły posiłek i gorąca herbatkę, a paniom z Lutomi Górnej za doskonałe słodkie wypieki.

Gmina Świdnica

PODRÓŻUJĄ I...
Nie ma chyba w Polsce osoby, która by nie

słyszała o Milówce. Zasługa w tym braci Golec
z kapeli Golec uOrkiestra, którzy w niej urodzili
się, a w jednym ze swoich muzycznych utworów
podkreślali że "Ni ma piekniejsej krainy. Łod
Milowieckiej dziedziny. Do Milówki do Milów-
ki wróć". Chcąc się przekonać jak wygląda ro-
dzinna miejscowość braki Golec, z początkiem
września do Milówki zawitali seniorzy z Klubu
ABC Seniora z Bystrzycy Dolnej. To kolejna w
tym roku wyprawa seniorów podróżników z
gminy Świdnica.

W 2019 roku mieszkańcy gminy Świdnica w
wieku 60+ otrzymali w Bystrzycy Dolnej nowe,
funkcjonalne miejsce do spotkań, integracji,
wspólnego odpoczynku oraz do realizacji swoich
planów i pomysłów. Klub ABC Seniora - czyli A
jak aktywny, B jak bezpieczny i C jak ciekawy
świata. Na przestrzeni tych kilku lat seniorzy
odbyli wiele wspólnych wycieczek i zorganizowali szereg spotkań, aktywizując siebie nawzajem i zachęcając do aktywnego wypoczynku. Po wyjazdach
do Poznania, Warszawy i Świeradowa Zdroju przyszedł czas na Milówkę, Koniaków i słynną skocznię Małysza w Wiśle. Z pewnością tam jeszcze
wrócimy - podkreślali zgodnie uczestnicy wyjazdu, którzy mają jeszcze dużo energii i pomysłów na wspólne podróżowanie i odkrywanie urokliwych
zakątków Polski.

Gmina Świdnica

"FESTIWAL SŁOIKÓW"
ZA NAMI

Podczas "Festiwalu Słoików" stoisko pro-
mocyjne gminy Świdnica przyciągało uczestni-
ków wydarzenia wyjątkowymi przetworami.
Mus z jeżyn, dżem z czereśni, buraczki z chrza-
nem i musztardą, miętówka Eli, zakwas buracza-
ny, pikantny chutney marchewkowe, dżem dy-
niowy z jabłkiem i cynamonem... to tylko niektó-
re przetwory, które zostały przygotowane przez
gospodynie z gminy Świdnica.

Słowa podziękowania za wspólną pracę i
integrację kierujemy do pań z KGW Gogołów,
KGW Lutomia Dolna, KGW Miłochów, KGW
Pszenno, Stowarzyszenia "Aktywne Pszenno",
Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej
"Trzy sosny".

To wydarzenie pokazało jak ważne jest, aby
idąc z duchem czasu kultywować lokalną tożsa-
mość i pielęgnować tradycje.
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BARAN Decydując o ważnych sprawach kie-
ruj się wyłącznie własnymi przemyśleniami i
intuicją. Nie licz w tym względzie na pomoc
znajomych, którzy niekoniecznie mają rację.
Tydzień dobry pod względem finansowym.
Nareszcie coś drgnie w Twoich interesach. Tak
więc będzie się z czego cieszyć. 
BYK Chociaż będziesz bardzo dużo praco-
wał, będą to dni bardzo udane. Wydarzy się
coś, o czym od dawna nieśmiało marzyłeś.
Sprawy domowe ulegną niewielkim kompli-
kacjom, a to za sprawą nowych obowiązków,
które na Was spadną. Postarajcie się wspólnie
planować każdy dzień, a obejdzie się bez kłótni.
BLIŹNIĘTA To ostatnie tak pogodne dni,
więc postaraj się więcej przebywać na świe-
żym powietrzu. Powinieneś zbierać energię na
to, co czeka Cię już niebawem. Będziesz mu-
siał ostro przyłożyć się do swoich obowiąz-
ków. Pojawi się szereg nowych okoliczności,
z którymi będziesz musiał się zmierzyć. 
RAK Twoje układy z partnerem nie wyglądają
najlepiej. Zastanów się jak to było na początku
i kto tak naprawdę się zmienił, on czy Ty. Może
warto coś zmienić, jakoś ożywić Waszą co-
dzienność. Sprawy zawodowe ułożą się bar-
dzo pomyślnie. Być może otrzymasz nawet
podwyżkę.
LEW Oczekuj wiadomości od przyjaciela.
Choć początkowo będziesz miał w związku z
nią mieszane uczucia, to po zastanowieniu

okaże się, że to bardzo dobra wiadomość.
Sprawy finansowe nie będą wyglądały najle-
piej, więc zrezygnuj ze zbędnych wydatków.
To nie będzie takie trudne, jak Ci się wydaje. 
PANNA Każdy dzień przyniesie coś nowego.
Wiele się wydarzy, a Ty będziesz miał wrażenie,
że czas biegnie za szybko. Tak więc nie będzie
okazji do nudy i zastanawiania się nad proble-
mami, które i tak wkrótce rozwiążesz. Pieniędzy
Ci nie zabraknie, choć nie będziesz miał ich na
tyle, aby sobie pozwolić na szaleństwa. 
WAGA Ktoś będzie chciał skomplikować Ci
życie. Jest to osoba z najbliższego kręgu. Mu-
sisz więc na nią uważać i w porę zadziałać.
Reszta spraw ułoży się po Twojej myśli, tak że
tydzień ocenisz jako udany. Będziesz dumny
ze sukcesu, jaki odniesie Twój przyjaciel. Bę-
dzie wspólne jego świętowanie. 
SKORPION Niepotrzebnie utrzymujesz kon-
takty z kimś, kto niczego, poza zazdrością, do
Ciebie nie czuje. Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie. To stara prawda. Skieruj
więc swoją uwagę na inne tory. Sprawy finan-
sowe ułożą się na tyle dobrze, że poprawi Ci
to humor na kilka najbliższych dni. 
STRZELEC W domu miła i życzliwa atmo-
sfera. W pracy również wszystko będzie się

dobrze układało. Zaczniesz więc przygotowa-
nia do czegoś, co od dawna planowałeś. Może
będzie to jakiś niewielki remont, jakieś po-
rządki lub spotkanie w gronie przyjaciół. Spra-
wy finansowe nie ulegną wielkim zmianom. 
KOZIOROŻEC Nadchodzące dni będą
sprzyjały rozwojowi Twojej pracy zawodo-
wej. Interesy ułożą się tak, jakbyś tego chciał.
Nie bądź jednak chciwy, możesz w ten sposób
wiele stracić. Nad Twoim związkiem krąży
jakiś konflikt, który może być wynikiem zwy-
kłych niedomówień. Postarajcie się szczerze
porozmawiać o tym, co Was boli. 
WODNIK Nieoczekiwany zastrzyk finanso-
wy spowoduje, że znajdą się środki na uregu-
lowanie rachunków. Będziesz z tego powodu
bardzo szczęśliwy. Wiele czasu poświęcisz na
porządkowanie jakiś spraw rodzinnych, do
czego od dawna się zabierałeś. Wysiłek z tym
związany z pewnością nie pójdzie na marne. 
RYBY Będziesz wiele rozmyślał nad swoją
sytuacją. Nie warto popadać w rozpacz i przy-
gnębienie. Nie jest tak źle jak Ci się wydaje.
Wkrótce niebo się nad Tobą rozjaśni, a wiele
spraw załatwisz pomyślnie. W trudnych chwi-
lach możesz liczyć na pomoc przyjaciół. Nie
zostawaj więc sam ze swoimi problemami. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

WYŁĄCZNOŚCI:

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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