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W skrócie...

PLANSZÓWKI 
W KLUBIE BOLKO 
[cykl filmowy]
do 22.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykliczne spotkania z nowo-
czesnymi grami planszowymi w Klubie Bol-
ko. Dajemy przestrzeń do Waszych włas-
nych rozgrywek i możliwość dołączenia do
zaproponowanych przez nas.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: 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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: 
POLONIA-STAL ŚWIDNICA - PIAST
ŻMIGRÓD
06.11.2022, godz. 13:00
Spadkowicz z III ligi - Piast Żmigród stanie
na drodze piłkarzy IgnerHome Polonii
Świdnica w 13. kolejce spotkań IV ligi.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

Świdnica

Utrudnienia podczas 7.RST Półmaratonu Świdnickiego
Przed nami największe biegowe wydarzenie w Świdnicy. W sobotę, 5 listopada już po raz siódmy

przez Świdnicę i Powiat Świdnicki przebiegnie trasa RST Półmaratonu Świdnickiego. Nasz obiekty
będą gościły start, metę, biuro zawodów i całe biegowe miasteczko.

Na liście zgłoszeń widnieje 1249 nazwisk. 1033 osoby zmierzą się z dystansem półmaratonu -
21,0975 metrów, a 233 osoby pokonają trasę 5 km - tzw. Dziką Piątkę. Starty od godziny 12.00. Start
i meta usytuowane będą na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Ceremonia
dekoracji odbędzie się w hali lodowiska.

Biegom głównym towarzyszyć będą zawody dla dzieci - Zanim Dorosnę do Maratonu IgnerHome
Kids Run. Ta część wydarzenia od godziny 9.30 na boiskach trawiastych na obiektach OSiR przy
ulicy Śląskiej.

W sobotę, 5 listopada podczas7.RST Półmaratonu Świdnickiego zostanie okresowo ograniczony
ruch kołowy. W  tym czasie nie będzie możliwe poruszanie się  pojazdami po trasie biegu, w
następujących miejscach i godzinach: 11.30- 15.00 -  ul. Śląska, ul. Przyjaźni; 11.30-13.15 - ul.
Kraszowicka; 11:30 - 13:45 Opoczka - Bojanice; 11:30 - 14:45 Bojanice - Burkatów; 11:30 - 15:00
Burkatów - Bystrzyca Dolna.

ciąg dalszy na str. 3
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STREFA RELAKSU - WARSZTATY
RĘKODZIEŁA
07.11-01.12.2022, godz. 17:30
"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. 
Zapisy: sok@sok.com.pl
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH
LAT [koncert]
07.11.2022, godz.17:00
W koncercie "Powróćmy jak za dawnych
lat" wezmą udział wokaliści i zespoły Studia
Piosenki i Tańca "Fart" oraz Fart Band pod
kierunkiem Dariusza Jarosa; przygotowanie
wokalne i taneczne Anna Lutz.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MINIATURY MUZYCZNE: "OPO-
WIEDZ NAM, MOJA OJCZYZNO"
08.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na pierwszy koncert z cyklu
"Miniatury muzyczne" organizowany
przez ŚOK we współpracy z Państwową
Szkołą Muzyczną I st. im. Ludomira Ró-
życkiego w Świdnicy. Wystąpią na nim
wspólnie związani z nią nauczyciele i ucz-
niowie.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

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-

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 4

Na trasie półmaratonu ruchem kierować będzie policja i służby organizatora. W  godzinach od
11.30 do godz.16.00 przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej :

Ponadto, w zależności od sytuacji występującej na trasie biegu w powyższych godzinach mogą
wystąpić opóźnienia w realizacji kursów.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


świadczeniach życiowych. obsada: Stanisła-
wa Celińska i Lucyna Malec
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

GLORIA WOLNOŚCI
11.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na patriotyczną galę w wykona-
niu Zespołu Tańca Narodowego i Estrado-
wego "Krąg", grupy tanecznej SponTan, Lu-
dowo-Estradowego Zespołu "Mokrzeszów"
oraz dzieci z Małej Świdnicy! Spotkajmy się
w ten wyjątkowy dla naszego kraju dzień w
sali teatralnej ŚOK, by uczcić Narodowe
Święto Niepodległości.
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Piast Nowa Ruda
12.11.2022, godz. 13:00
Jeden z ostatnich w tym roku występów świd-
nickich piłkarzy przed własną publicznością.
Do Świdnicy zawita Piast Nowa Ruda.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE
[rock]
12.11.2022 godz.19:00
Kolejni laureaci Truskawki na naszej scenie
tej jesieni! Świeżo reaktywowani, żwawo
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7. RST Półmaratonowi Świdnickiemu towarzyszyć będą: bieg na dystansie 5 km - "Dzika Piątka",
biegi dla dzieci "Zanim Dorosnę do Maratonu, a także konkurs dla zorganizowanych grup kibiców.
Start głównego biegu o godz. 12.00 ze świdnickiego stadionu.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Równocześnie serdecznie
zapraszamy do  aktywnego kibicowania biegaczom. Informacje o imprezie znajdą Państwo na stronie
www.polmaraton.swidnica.pl.  

Link do aktywnej mapy z całą trasą: http://polmaraton.swidnica.pl/polmaraton/trasa-biegu/.
Organizatorzy wydarzenia: Fundacja WROACTIV, Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina

Świdnica.

Świdnica

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O STYPENDIA W DZIEDZINIE KULTURY

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27
października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
zapraszamy do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury. 

Może je otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki, czyli wykaże się dorobkiem w
zakresie twórczości artystycznej , upowszechniania kultury, czy też opieki nad zabytkami oraz
zamieszkuje w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku
osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie a także szkoły i uczelnie, instytucje kultury oraz
organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje
zadania w zakresie kultury i sztuki. Może być ono przyznawane jako stypendium twórcze w
dziedzinach tj. literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami lub jako
stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji
kulturalnej.

Wzór formularza o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały. Może być ono
przyznane maksymalnie na 12 miesięcy. Jego miesięczna wysokość wynosi:

- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto,
- dla studentów - 400 zł brutto,
- dla osób pełnoletnich nieuczących się - 450 zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych

- Referat Kultury należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr
1a Biuro Obsługi Interesantów do 30 listopada br. do godz.15 .30.

Uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie
Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 na II piętrze (tel. 74/8562-836) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv .pl/swidnica.
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11 listopada 
godz. 9.00
Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana
przez Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka
Miejsce: Katedra Świdnicka, pl. św. Jana Pawła
II
godz. 10.30
Manifestacja patriotyczna
- przemówienie okolicznościowe Prezydenta
Miasta Świdnicy
- rekonstrukcja historyczna przygotowana przez
Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznych oraz występ Chóru III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce: Rynek (boczne wejście do ŚOK)
godz. 11.30 - 11.45
Złożenie wieńca od mieszkańców pod Pomni-
kiem Zwycięstwa
Miejsce: plac Grunwaldzki
godz. 12.00 - 13.00
14. Bieg Niepodległości - Świdnica 2022
Zgłoszenia od godziny 11.00 w Rynku. Start o
godz. 12.00. Medal dla pierwszych 1200 zgło-
szonych.
Miejsce: Rynek
Organizator: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji
godz. 14.00
Zasadzenie symbolicznych drzew w celu upa-
miętnienia faktu przyznania tytułów Honorowy
Obywatel Miasta Świdnicy i Zasłużony dla Mia-
sta Świdnicy
Miejsce: Aleja Goplany

INNE WYDARZENIA:

Wystawa czasowa "Popieraj swojego malarza" -
wystawa malarstwa Roberta Kukli
Termin: 15.10.2022 -13.11.2022

Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek
37, Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patrio-
tycznej "Nie Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród"
Termin: eliminacje 3.11.2022, godz. 10.00 -
szkoły podstawowe, 4.11.2022, godz. 10.00 -
szkoły zawodowe i średnie.
Miejsce: klub "Bolko", Pl. Grunwaldzki 11
Finał 9.11.2022, godz. 10.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Naród, Ojczyzna, Niepodległość
- lekcje biblioteczne z poznawaniem znaczeń
tych słów i uczuć im towarzyszącym
Termin: 7-9.11.2022
Miejsce: Filia nr 5, ul. Morelowa 2A
Obowiązują zapisy: tel. 74 852 46 22
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

Koncert "Powróćmy jak za dawnych lat" w wy-
konaniu Studia Piosenki i Tańca Fart w Bielawie
z towarzyszeniem orkiestry pod kierunkiem Da-
riusza Jarosa
Reżyseria i choreografia Anna Lutz, aranżacja i
kierownictwo muzyczne Dariusz Jaros
Termin: 7.11.2022, godz. 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Wstęp wolny

Wystawa plenerowa "Chłopcy malowani - poe-
zja i proza Legionów Polskich"
Termin: 7.11.2022 - 7.12.2022
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

Wystawa Plastyczna "Barwy Niepodległości"
Termin: wernisaż 8.11.2022, godz. 16.30

ciąg dalszy na str. 8

rzucili się do grania koncertów. Towarzy-
szyć im będą goście z Kamiennej Góry oraz
świdnicki band który znacie, ale jeszcze nie
słyszeliście w takiej odsłonie .
Wstęp 20 zł - 30 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

"DZIEŃ ŚWIRA" 
(monodram)
18.11.2022, godz. 19:00
Marek Koterski "Dzień Świra" /w roli Ada-
ma Miauczyńskiego - Michał Wielewicki
Wstęp 25 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

VADER KONCERT [THRASH/DEATH
METAL]
19.11.2022, godz.20:00 - 22:00
Vader to polska grupa wykonująca muzykę
z pogranicza thrash i death metalu. 
Wstęp: 80 zł - 90 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
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

III TARGI TALENTÓW, TWÓRCZO-
ŚCI I RĘKODZIEŁA
25.11-26.11.2022, godz. 16:00
Zapraszamy na III Świdnickie Targi Talen-
tów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą nam
one możliwość poznania twórczości zdol-
nych mieszkańców naszego miasta i regio-

Świdnica

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji zbliżającej się 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, świdnickie

miejskie jednostki kulturalne przygotowały szereg atrakcji zarówno dla młodszych, jak i nieco
starszych świdniczan. Zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w wydarzeniach. 

http://www.domsenioracm.pl




Miejsce: hol klubu "Bolko", pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

"Opowiedz nam, moja Ojczyzno" - koncert z
cyklu "Miniatury muzyczne" w wykonaniu ucz-
niów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świd-
nicy
Termin: 8.11.2022, godz. 17.00
Miejsce: Galeria Fotografii 
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Wstęp wolny

Śpiewanki Patriotyczne
Termin: 9.11.2022, godz. 17.00
Miejsce: klub "Bolko", pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Świdnickie Stowarzyszenie Patrio-
tyczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
Wstęp wolny

Spektakl teatralny pt. "Grace i Gloria" z udziałem
Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec
Termin: 10.11.2022, godz. 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety 65 zł dla seniorów, balkon 80 zł, parter 90 zł
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

Flashmob 11 minut poezji
Termin: 10.11.2022, godz. 11.00
Miejsce: Skwer z dzikami przy ul. Franciszkań-
skiej, Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

Koncert pieśni patriotycznych "Do Kraju tego..."
Termin: 10.11.2022, godz. 19.00
Wykonawcy: Chór i Orkiestra Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie,
Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej II sto-
pnia im. Kazimierza Kościukiewicza w Świdnicy,
Chór Katedry świdnickiej "Tactus Sonus". Dyry-
genci: Marta Moneta, Paulina Michalska. Orga-
ny/fortepian: Jakub Moneta
Miejsce: Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacła-
wa w Świdnicy

Konkurs literacki "Miasto, w którym żyję"
Terminy:
- termin składania prac: do 5.11.2022
- rozstrzygnięcie konkursu: 10.11.2022
- teksty należy przesłać na adres mailowy biblio-
teki: sekretariat@mbp.swidnica.pl
- teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka
Times New Roman 12;
- więcej szczegółów: www.mbp.swidnica.pl
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, skwer z
dzikami przy ul. Franciszkańskiej
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

"Gloria wolności" koncert z udziałem zespołów:
Tańca Narodowego i Estradowego "Krąg" i "Ma-
ła Świdnica", "Spontan", Ludowego i Estrado-
wego "Mokrzeszów".
Podczas koncertu zostaną uroczyście wręczone
Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla
Marii Skiślewicz i Zespołu "Krąg"
Termin: 11.11.2022, godz. 17.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety 10 zł
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

XII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
Termin: 11.11.2022, godz. 9.00 - 16.00
Miejsce: hala sportowa OSiR ul. Galla Anonima
1
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Koncert zespołu ROHELE + 2
Termin: 12.11.2022, godz. 19.00
Miejsce: klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilet: 20 zł
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

XII Rajd Niepodległości Szlakiem Zamków Pia-
stowskich
Termin: 13.11.2022
Trasa: Wojanów - Jelenia Góra
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
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nu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale, nie
chwalili się swoimi talentami i wyrobami.
Wstęp wolny dla zwiedzających; miejsce:
hol teatralny ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: SŁOŃ
26.11.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do Klubu Bolko na kolejny
koncert w ramach cyklu Świdnickich Recen-
zji Muzycznych (http://bit.ly/recenzjeSOK),
podczas którego prezentujemy artystów po-
lecanych przez Świdniczan.
Wstęp 79/59 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Barycz Sułów
26.11.2022, godz. 13:00
Ostatni akcent piłkarskiej jesieni. Zaległy
mecz 3. kolejki pierwotnie miał być rozegra-
ny 27 sierpnia.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

"ZŁODZIEJ CZASU"
(spektakl familijny)
27.11.2022, godz. 16:00
"Złodziej Czasu" jest wciągającą historią,
pełną czarów i magii, baśnią opowiadającą
o walce dobra ze złem, ale przede wszystkim
zagłębiającą się w Czas i wszystko co się z
tym wiąże: przemijaniem, traceniem czasu
czy walką z jego ucieczką.
Wstęp 20/16 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
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MDK Świdnica

Wyniki konkursu "Barwy Niepodległości"
2 listopada 2022 roku komisja w składzie: Wanda Szwegler i Dorota Hurlak oceniła prace, które

wpłynęły na XVI Konkurs Plastyczny "Barwy Niepodległości".





Po obejrzeniu 388 prac z 32 placówek oświatowych z Polski,  komisja postanowiła przyznać 30
nagród i 38  wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów - uczestników wystawy pokonkursowej na werni-
saż, we wtorek, 8 listopada 2022 r., godz.16.30. Hol "Klubu Bolko" Świdnica, pl. Grunwaldzki 11.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, składamy gratulacje laureatom.

NAGRODY:
LENA  MAŁACHOWSKA, 9 lat, MDK Lidzbark Warmiński
NATALIA  LUBAŃSKA, 9 lat, ZSP nr 6 Wałbrzych
MARCELINA  SZEWCZYK, 7 lat, ZSP nr 6 Wałbrzych
ZUZANNA  CZERWIAK, 8 lat, ZSP nr 6 Wałbrzych
ANNA  STUŁKA, 17 lat, Zespół Szkół Poligraficznych Warszawa
DARIA  ZLOT, 12 lat, MDK Puławy
JULIA  PYDZIK, 10 lat, SP 3 Żyrardów
MICHAŁ  KWIATKOWSKI, 10 lat, SP 4 Świdnica ( 2 prace)
MARIA  KAŁA, 9 lat, SP 6 Świdnica
KARINA  SAWICKA, 9 lat, SP 6 Świdnica
WIKTOR  KARAŚ, 9 lat, SP 6 Świdnica
AGATA  GALUBA, 16 lat, I LO Świdnica
ZUZANNA  FILIP, II LO Świdnica
ANIELA  DZIEDZIC, II LO Świdnica
NATALIA  NYCZ, 15 lat, ZS Hotelarsko-Turystycznych Świdnica
OLIWIA  SMUSZ, 15 lat, ZS w Świebodzicach.
LILIANNA  ŚLIWKA, 12 lat, MDK Świdnica
MAGDA  MOJSA, 13 lat, MDK Świdnica
ZLATA  STASHIV, 9 lat, MDK Świdnica
VARVARA  MIKHNEVYCH, 9 lat, MDK Świdnica
LIDIA  KOWALSKA, 13 lat, MDK Świdnica
KATARZYNA  LECIEJEWSKA, 9 lat, MDK Świdnica
ZUZANNA  SIKORA, 6 lat, "Agrafka" MDK Świdnica
JAGNA  HABZDA, 12 lat, MDK Świdnica
NATALIA  STRZELCZYK, 16 lat, MDK Świdnica
MARTA  PRZYBYSZ, 9 lat, MDK Świdnica
EMILKA  DOBOSZ , 8 lat, MDK Świdnica
DOROTA  KRAWCZYŃSKA, 13 lat, MDK Świdnica
EWA  STARĘGA, 13 lat, MDK Świdnica ( 2 prace)
MAGDALENA  MORAWSKA, 16 lat, MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 11
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odbiciem pierwszego Maydaya - coś podo-
bnego, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: WALUŚ-
KRAKSAKRYZYS (rock)
10.12.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do Klubu Bolko na kolejny
koncert w ramach cyklu Świdnickie Re-
cenzje Muzyczne (http://bit.ly/recenzje-
SOK), podczas którego prezentujemy ar-
tystów polecanych przez Świdniczan.
WaluśKraksaKryzys [rock / poezja śpie-
wana na petardzie]
Wstęp 69/79 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"KLIMAKTERIUM... I JUŻ"
(spektakl komediowy)
10.12.2022, godz. 20:00
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w
wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się uporać. Pra-
gniemy pokazać, że klimakterium jest wpi-
sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-
dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.
Wstęp 90/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK
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RECENZJE MUZYCZNE: 
IFI UDE
17.12.2022, godz. 20:00
Ifi Ude to artystka, która w swojej twórczo-
ści swobodnie łączy elementy polskiej kul-
tury ludowej z muzyką elektroniczną. Jej
najnowszy album zatytułowany "Ludevo"
został wydany w 2021 r. a magazyn Polityka
określił go jako "Absolutny kosmos". Został
on także nominowany do prestiżowych "Pa-
szportów Polityki".
Wstęp 65/45 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

SYLWESTROWY KONCERT 
OPERETKI, 
MUSICALU I TAŃCA
31.12.2022, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu artystów odnoszących sukcesy
w Australii, USA i wszystkich krajach Euro-
py. Piękne głosy, wspaniałe tańce, bajeczne
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

Powiat Świdnica

KONFERENCJA 
ORAZ WARSZTATY POLSKO-CZESKIE

26-28 października 2022 r. Powiat Świdnicki odwiedzili przedstawiciele partnerskiego Miasta
Jicin oraz grupa dzieci i młodzieży, wraz z opiekunami, reprezentująca K-Klub z Jicina.

Młodzi ludzie wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, zrealizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Świdnicy. Efektem współpracy były pyszne dania, których można było skosztować podczas
konferencji inaugurującej wspólny mikroprojekt pn. "Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo"
/ "U spolecneho stolu rozvijime partnerstvi" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003056.

W ramach konferencji uczestników projektu oraz zaproszonych gości przywitali Wicestarosta
Świdnicki Zygmunt Worsa oraz Zastępca Burmistrza Jicina Alena Stillerov. Wykład zatytułowany
"Przez żołądek do partnerstwa. O polsko-czeskiej kulturze gospodniej" wygłosił dr hab. Piotr Gryszel
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Podczas pobytu w naszym powiecie goście z Jicina odwiedzili Kościół Pokoju w Świdnicy oraz
wzięli udział w zwiedzaniu oraz warsztatach wypieku podpłomyka w Młynie w Siedlimowicach.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty kulinarne oraz konferencja kończąca projekt w Jicinie
w grudniu 2022 r.

***
Na realizację mikroprojektu Powiat Świdnicki oraz Miasto Jicin otrzymały dofinansowanie w

ramach Osi priorytetowej 11.4 Współpraca instytucji i społeczności oraz priorytetu inwestycyjnego:
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej oraz
współpracy między obywatelami i instytucjami.

Mikroprojekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 798,03 Euro z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska
2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Jego głównym celem jest wzajemne poznanie w oparciu o tradycje kulinarne i obyczaje, historię,
kulturę, turystykę, jak również zwiększenie efektywności współpracy między instytucjami partner-
skimi na obszarze pogranicza. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie stosunków trans-
granicznych.

MBP Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE 
ZE STANISŁAWEM SŁAWOMIREM NICIEJĄ

Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zapraszają na spotkanie autorskie ze Stanisławem Sławomi-
rem Nicieją.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada, o godzinie 17.00 w Sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy.

Zapraszamy!

Świdnica

"Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa"
Muzeum Dawnego Kupiectwa ogłasza po raz dziewiąty konkurs na Świdnicką Szopkę Bożo-

narodzeniową. Dotychczasowych osiem edycji konkursu spotkało się z dużym zainteresowaniem
Świdniczan. W obecnej IX edycji, podobnie jak w poprzednich, dla zwycięzców konkursu przewi-
dziane są nagrody rzeczowe, a zakwalifikowane do niego prace będą prezentowane na wystawie

ciąg dalszy na str. 16
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Wybrane...

STREFA RELAKSU - WARSZTATY
RĘKODZIEŁA
07.11-01.12.2022, godz. 17:30
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

"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.
WARSZTATY SZYCIA ŚWIĄTECZ-
NYCH ZABAWEK I OZDÓB
Mam na imię Julia jestem absolwentką Łu-
gańskiego Narodowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. T.G. Szewczenki z dyplo-
mem projektanta mody, projektanta, techno-
loga produkcji odzieży (z prawem do na-
uczania). Pracowałam w Szkole Sztuk Pięk-
nych. Święta tuż tuż - zaczniemy więc szy-
kować się do nich, tworząc ozdoby na cho-
inkę i piękne bożonarodzeniowe lalki.  Za-
praszam serdecznie wszystkich, którzy pra-
gną  poczuć magię świąt już teraz.   
Julia, prowadząca
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czasowej w salach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Rynek 37. Do zmierzenia się z tym
plastycznym wyzwaniem, w którym oprócz elementów typowej szopki bożonarodzeniowej zawarte
muszą być architektoniczne "akcenty" świdnickie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego
miasta. Oceniane prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo. Liczymy na udział dzieci
i młodzieży szkolnej, jak również na szopki wykonywane w gronie rodzinnym. Mamy nadzieję, na

ciąg dalszy na str. 19

Zapewniamy wszystkie materiały.
zapisy: sok@sok.com.pl / liczba miejsc
ograniczona
wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia, 150 zł
- 4 zajęcia, 290 zł (8 zajęć: robienie na dru-
tach + świąteczne zabawki) / wpłaty podczas
zajęć
spotkania w czwartki, godz. 17.30-19.30
pierwsze spotkanie 7.11
WARSZTATY ROBIENIA NA DRUTACH
Pozdrowienia dla wszystkich pięknych
wróżek i czarodziejek! Mam na imię Na-
talia. Do Polski przyjechałam ze słonecz-
nego ukraińskiego miasta Nikolaev. Je-
stem absolwentką Uniwersytetu Humani-
tarnego im. W. Sukhomlinskiego, posia-
dam tytuł magistra psychologii i pedago-
giki. Uwielbiam dbać o moją rodzinę i
zwierzęta, a także - jak każda magiczna
kobieta - bardzo lubię tworzyć i wykony-
wać różne cuda, zajmując się rękodziełem.

www.expressem.eu

liczny udział rodzin, które ze swoimi pociechami
mogą stworzyć piękne dzieła, spędzając z nimi
wspólnie więcej czasu. Zapraszając Państwa do
wzięcia udziału w konkursie dołączamy także
jego szczegółowy regulamin. Mamy nadzieję na
liczny udział Świdniczan w naszej tradycyjnej
świątecznej inicjatywie.

Prace należy składać od 25 listopada do 7
grudnia w godz. 10:00 - 15:30 w Muzeum Daw-
nego Kupiectwa.

Szczególowy regulamin konkursu do pobra-
nia ponizej:

Regulamin konkursu strona 1:
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/ima-
ges/2022/REGULAMIN_SZOPKI_1.jpg
Regulamin konkursu strona 2:

http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/ima-
ges/2022/REGULAMIN_SZOPKI_2.jpg

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała..

23.10.2022r. godz. 15.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące męż-
czyzny leżącego w Zaułku Kupieckim. Na
miejsce skierowano patrol straży, który za-
stał tam Janusza Ch. Mężczyzna od pewnego
czasu koczuje w tym miejscu, każdorazowo
odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.
Ma zagwarantowane miejsce w schronisku,
jednak nie jest tym zainteresowany. Mężczy-
zna ma stałe źródło dochodu, regularnie za
popełniane wykroczenia  karany jest przez
sąd, niedawno puścił zakład karny gdzie od-
bywał karę aresztu.

23.10.2021r. godz. 17.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące po-
ważnego zadymienia rejonu ulicy Sadowej.
Skierowani na miejsce strażnicy dokonali
kontroli paleniska wskazanej nieruchomo-
ści. Ustalono, że budynek jest ogrzewany
przez piec wykorzystujący eko-groszek. Pa-
liwo to, jak każdy rodzaj węgla kamiennego
przy spalaniu wydziela dym, jednak zarówno
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Chętnie nauczę każdą czarodziejkę tworzyć
piękno z kłębka włóczki. Pożegnajmy jesień
jesiennymi kolorami, przygotujmy się do zi-
my robiąc na drutach ciepłe i przytulne rze-
czy (narzuty, skarpetki, szale).
Natalia, prowadząca
Uczestniczki będą potrzebowały: druty nu-
mer 2,5 (zestaw 5 szt.) i numer 3 (2 szt.),
szydełko numer 3 (1 szt.)
Pozostałe materiały zapewniamy.
zapisy: sok@sok.com.pl / liczba miejsc
ograniczona
wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia, 150 zł
- 4 zajęcia, 290 zł (8 zajęć: robienie na dru-
tach + świąteczne zabawki) / wpłaty podczas
zajęć
spotkania w czwartki, godz. 17.30-19.30
pierwsze spotkanie 10.11

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)

ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE
[rock]
12.11.2022 godz.19:00
Wstęp 20 zł - 30 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

ROHELE
Zespół ze Świdnicy założony w 2013 roku
i grający muzykę z pogranicza rocka alter-
natywnego i grunge. Laureat przeglądu
muzycznego "Truskawka" i półfinalista
Muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Skład:
Aleksander Koprowski (bas/wokal), Jan
Sobel (gitara), Michał Frydrych (perku-
sja).
PORAŻENI
Kapela powstała w 2012 roku z inicjatywy
Michała Dąbrowskiego i od początku miała
grać muzykę gitarową, koncertować, two-
rzyć swoje kompozycje i czerpać z tego
przyjemność. Po 10 latach udało się utrzy-
mać wszystkie założenia i zespół ciągle
działa prężnie i wciąż się rozwija.
TOXIDE
Muzyczne zderzenie pięciu różnych świa-
tów, które na scenie miesza się w jedną spój-
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piec jak i eko-groszek jest dopuszczony do użytkowania.
24.10.2021r. godz. 1.34 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny leżącego w przejściu podziemnym na terenie dworca PKP Świdnica Miasto
gdzie skierowano patrol straży miejskiej. Na miejscu zastano osobę bezdomną, której zapropono-
wano daleko idącą pomoc. Mężczyzna kategorycznie odmówił i oddalił się z miejsca interwencji.

24.10.2022r. godz. 22.59 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny który spadł z ławki w Rynku i uderzył głową w bruk. Na miejsce
skierowano funkcjonariuszy naszej jednostki. Strażnicy stwierdzili, że osoba ta znajduje się w
stanie upojenia alkoholowego i ze względu na uraz głowy wymaga pomocy medycznej. Na
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala "Lata-
wiec".

25.10.2022r. godz. 9.40 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy zgłosiła się kobieta w sprawie Janusz Ch. koczują-
cego w Zaułku Kupieckim. Wyjaśniono , że mężczyzna odmawia jakiejkolwiek pomocy, fun-
kcjonariusze straży odwiedzają mężczyznę nawet kilka razy dziennie, dwukrotnie też byli z
pracownica MOPS, niestety bez rezultatu. Janusz Ch. nadużywa alkoholu dlatego też nie jest
zainteresowany pobytem w schronisku dla bezdomnych.

26.10.2022r. godz. 22.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownika gospodarczego
dworca PKP Świdnica Miasto dotyczące mężczyzny leżącego przy ławce na terenie poczekalni.
Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam nietrzeźwego bezdomnego. W związku z faktem, że
nie można było z nim nawiązać kontaktu wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala.

***
Choć już od wielu lat zabronione jest spalanie odpadów (w tym roślinnych) to jednak nadal

spotykamy osoby, które nie zważając przepisy i zdrowie współmieszkańców naszego miasta spalają
co popadnie.

Tylko jednego dnia, to jest 27 października, strażnicy ukarali dwie osoby spalające wilgotne
odpady roślinne na terenie ogrodów. Po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców Świdnicy funkcjo-
nariusze nie mieli żadnego problemu ze zlokalizowaniem źródła zadymienia, gdyż już z daleka było
widać kłęby białego dymu. Za tego typu wykroczenie grozi mandat karny w kwocie do 500 złotych.

Przypominamy, bio odpady po zapakowaniu do brązowego worka, stanowią źródło energii
odnawialnej.

Pojemnik (worek) brązowy - odpady biodegradowalne
Należy wrzucać:
- odpadki warzywne i owocowe,
- kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe,
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę,
- liście,
- trociny i kora drzew,
- skorupki jajek.
info: SM Świdnica

OSiR Świdnica

ELIMINACJE PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
KLAS 7-8 SP

Przez dwa dni trwały eliminacje w zawodach Piłki koszykowej chłopców klas 7-8 szkół
podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023". Najpierw w czwartek 27
października na hali SP 105 cztery reprezentacje świdnickich podstawówek rozpoczęły rywalizację
o przejście do finału. Najlepiej w Grupie A wypadła drużyna SP 6 pokonując kolejno zespoły NSP
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Bliżej Dziecka (41-0), SP 105 (30-3) oraz SP 4 (30-16). O drugie miejsce premiowane awansem do
dalszych rozgrywek powalczyły drużyny SP 105 i SP 4. Po wyrównanym spotkaniu wygrali chłopcy
z SP 105. Dzień później, w piątek 28 października swoje mecze rozegrała Grupa B. Tutaj zwycięsko
z rozgrywek wyszła reprezentacja SP 8 pokonując SP 315 (7-6) oraz SP 1 (25-8 ). Wyjście z grupy
z drugiego miejsca zapewniła sobie drużyna gospodarza czyli SP 1 wygrywając z SP 315 (15-7).
Cztery zespoły: SP 1, SP 6, SP 8, SP 105 awansowały z eliminacji i zagrają w finale, który odbędzie
się 7 listopada w Hali Zawiszów przy SP 1. Po eliminacjach drużynom, które zakończyły rywalizację
organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wręczył pamiątkowe dyplomy dla szkół i
najlepszych zawodników: Bartosz Pietrzak (SP 4), Szymon Janiak (SP 315), Łukasz Półbrat (NSP
Bliżej Dziecka).

foto: Waldi Kurek
galerie:

https://www.facebook.com/photo?fbid=649966990037227&set=pcb.649970113370248
https://www.facebook.com/photo/?fbid=649973003369959&set=pcb.649974453369814

OSiR Świdnica

PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 SP
Zawodniczki SP 8 w Świdnicy najlepiej zagrały w zawodach Piłki koszykowej dziewcząt klas

7-8 szkół podstawowych. Turniej organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji roze-
grany został w poniedziałek 24 października na Hali Pionierów w ramach "Współzawodnictwa
szkolnego 2022-2023". Do imprezy zgłosiły się trzy reprezentacje świdnickich podstawówek, które
zagrały pomiędzy sobą mecze każdy z każdym .Zdecydowanie najlepiej wypadły w zawodach
dziewczęta z SP 8, które oba swoje spotkania wysoko wygrały zdobywając złote medale oraz tym

samym awansując do dalszych szczebli rozgrywek. O drugie miejsce powalczyły drużyny SP 4 i SP
6. Po bardzo wyrównanym meczu różnicą tylko jednego punktu zwyciężyły zawodniczki szóstki. Na
zakończenie turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też
najlepsze zawodniczki w swoich zespołach: Kornelia Rostkowska (SP 4), Laura Mazurek (SP 6),
Natalia Tobera (SP 8 ).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):

ciąg dalszy na str. 25

ną, energiczną całość. W utworach łączą
ciężkie brzmienie ze specyficznym klima-
tem, a solidne, niskie riffy korespondują z
mrocznymi melodiami. Słowa wplecione ni-
czym sinusoida pomiędzy muzykę, śpiewa-
ne są przez wokalistę obdarzonego niską
barwą głosu z charakterystycznym zadzio-
rem. Skład: Mariusz Niedźwiedziński (wo-
kal), Artur Wojtusiak (gitara), Maciej Należ-
ny (gitara), Daniel Młynarczuk (bas), Rado-
sław Duszyński (perkusja).

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.
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 roztańczone
"Quando, quando", aż po dramatyczny
"Hymn miłości "Edith Piaf. Piosenki w świet-
nych, większości nowych tłumaczeniach
Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi
tekstami włosko-francuskimi. W stylowych
aranżacjach Wojciecha Borkowskiego i z
udziałem wspaniałych muzyków.

"DZIEŃ ŚWIRA" (monodram)
18.11.2022, godz. 19:00
Marek Koterski "Dzień Świra" /w roli Ada-
ma Miauczyńskiego - Michał Wielewicki
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Przypomnijcie sobie, że żyjecie w świecie
stworzonym wyłącznie dla Was i tylko z
myślą o Was. O Waszym szczęściu osobi-
stym i rodzinnym. O Waszym dobrobycie W
świecie o znanym, przewidywalnym i akcep-
towanym porządku, który daje Wam poczu-
cie bezpieczeństwa, zachęca do rozwoju i
myślenia o przyszłości. Twórca tej rzeczy-
wistości swoimi wypowiedziami i działania-
mi ugruntowuje i wzmacnia w Was zadowo-







1. SP 8 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt

foto: Waldi Kurek
galeria:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=645412903825969&set=pcb.645415283825731

OSiR Świdnica

ZAPRASZAMY NA MARCONI INDOOR TRIATHLON!
Już po raz czwarty pływalnia przy ulicy Równej będzie gościła uczestników Marconi Indoor

Triathlon, czyli zawodów triathlonowych pod dachem. Impreza, której organizatorem jest Żelazna
Świdnica odbędzie się 19 listopada. Wciąż trwają zapisy. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
jednym z wielu partnerów wydarzenia.

Na śmiałków, którzy staną w szranki Marconi Indoor Triathlon czeka 10 minut pływania,
następnie 20 minut jazdy na rowerze stacjonarnym i wreszcie 15 minut biegu na bieżni. Wszystkie
konkurencje odbędą się w basenie lub tuż obok niego.

Początek zawodów po godzinie 8.00, zakończenie i ceremonia dekoracji ok. 14.30.
Zapisy: 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody .php?zawo-
dy=7266&fbclid=IwAR0kBDEy8k7f1nD5R4fheQty2iKM1wfCNDKICG_BJcXldUaky-

uzsgCk5CzY
Strona imprezy: 

https://www.facebook.com/MarconiIndoorTriathlonSwidnica

ŚKPR Świdnica

TRZY PUNKTY POJECHAŁY DO NOWEJ SOLI
Są takie dni, gdy nie wychodzi nic lub prawie nic. Mimo chęci, ambicji i walki. Taki smutny

dzień za Szarymi Wilkami. Świdniczanie przegrali z Trójką Nowa Sól (i własnymi słabościami) 36:40
(16:19) w meczu 6. kolejki I ligi. W sobotni wieczór bezsprzecznie najlepsi byli kibice obu drużyn,
którzy bardzo licznie wypełnili halę i głośnym dopingiem stworzyli kapitalną oprawę tego zaciętego
meczu.

Mimo znakomitych statystyk z tym rywalem, zespół z Nowej Soli niespecjalnie "leży" Szarym
Wilkom. Trójka dopięła swego i po raz pierwszy wygrała w Świdnicy. - Zagraliśmy bardzo słabo w
obronie, przez co na wysokości zadania nie mogli też stanąć bramkarze - analizował przyczyny
porażki Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u. W sobotę żaden z czterech bramkarzy Szarych Wilków
nie miał dobrego dnia. Wspólnie zagrali na skuteczności niewiele ponad 10 procent. To zdecydowanie
za mało, aby myśleć o zwycięstwie, przy czym oddać też należy, że golkiperzy z Nowej Soli również
nie zanotowali zbyt wielu skutecznych interwencji, Stąd ostatecznie bardzo wysoki wynik.

Spotkanie od samego początku źle układało się dla podopiecznych trenera Krzysztofa Terebuna.
Już po na samym początku gry Trójka objęła prowadzenie 3:0, a po dwunastu minutach na tablicy
wyników widniał wynik 10:5 na korzyść rywali. Do przerwy udało się odrobić część strat, ale wciąż
o trzy bramki lepsi byli goście (16:19).

W drugiej połowie emocje sięgnęły zenitu. Świdniczanie wciąż mieli kłopoty z zatrzymaniem
ataków rywali, ale jednak w końcu doprowadzili do wyrównania. W 48. minucie na 32:32 trafił
Marcel Dobrzański. Wydawało
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lenie, zagrzewając w ten sposób do budowa-
nia naszego wspólnego domu. Skoro tak jest,
to teraz możecie być pewni, że od tej pory
nikt Wam nie wmówi, że czarne jest czarne,
a białe - białe! Witajcie w Raju!
Tekst Koterskiego nie zestarzał się ani na jotę
(chciałoby się powiedzieć - niestety). Jak
trafnie ośmieszał rzeczywistość sprzed
dwudziestu lat, tak samo skutecznie i za-
bawnie opisuje nasze współczesne spra-
wy. Śmiejmy się, ale pamiętajmy: jeste-
śmy towarzyszami podróży naszego boha-
tera. Ale czy aby na pewno chcielibyśmy
powtórzyć jego los?
Dobrej zabawy!

Czas trwania: 80 min.

***
Michał Wielewicki urodził się w 1978 w
Gdyni. Aktor z powołania, o dużym poten-
cjale komediowym, ale nie tylko. Absolwent
PWST we Wrocławiu w 2003 roku.
Ma na swoim koncie ponad 40 ról teatral-
nych na deskach m.in.: Teatru Wybrzeże
(Gdańsk), Teatru im. Bogusławskiego (Ka-
lisz), Teatru Rampa (Warszawa), Teatru
Wielkiego - Opery Narodowej (Warszawa);
Ostatnio można go zobaczyć w spektaklu
"Bóg Mordu" (Yasmina Reza) na deskach
Teatru Miejskiego w Lesznie.
Zagrał też w wielu polskich serialach, m.in.:
Prokurator, Uwikłani, M jak Miłość, Prawo
Agaty, Barwy Szczęścia,  Pierwsza Miłość,
Komisja Morderstw, Sexify, Rysa, Układ,
Szadź oraz w produkcjach filmowych takich
jak: 80 milionów, Jak pokonać kaca , Bo we
mnie jest seks.
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się, że gości uda się przełamać, tym bardziej, że w końcu ŚKPR nawet objął prowadzenie. Po bramkach tradycyjnie najskuteczniejszego Szarego Wilka
Michała Wojtali było 35:34 i 36:35. Niestety, końcówka zdecydowanie należała do przyjezdnych. Trójka rzuciła pięć bramek z rzędu i ostatecznie
zwyciężyła 40:36.

Najlepszymi zawodnikami meczu uznani zostali: Aleksander Zelek (ŚKPR) i Kamil Kowalski (Trójka).
ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa Sól 36:40 (16:19)

Przebieg meczu: 5 min. 2:3, 10 min. 4:8, 15. min. 8:11, 20 min. 12:13, 25 min. 13:16, 30 min 16:19, 35 min. 19:21, 40 min. 22:25, 45. min 26:30,
50 min. 32:33, 55 min. 36:36, 60 min 36:40
ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski, Jabłoński - Wojtala 8, Redko 7, Chmiel 4, Etel 4, Zelek 4, Pęczar 3, Siwiński 2, Dobrzański 2, Galik 1, Pierzak, Bal
Kary: ŚKPR 4 minuty, Trójka 6 minuty
Karne: ŚKPR 4/3, Trójka 5/4
6. kolejka 29-30.10)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Real Astromal Leszno 26:27 (11:10)
ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa Sól 36:40 (16:19)
Siódemka Miedź Huras Legnica - SPR Gorzyce Wielkie 50:18 (25:6)
Tęcza Folplast Kościan - ZEW Świebodzin 27:29 (14:15)
Wolsztyniak Wolsztyn - Olimp Grodków 29:30 (14:16)
GOKiS Kąty Wrocławskie - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 28:24 (14:14)
Grunwald Poznań - Bór Joynext Oborniki Śląskie 29:24 (11:9)

info: www.skprswidnica.pl
fotogaleria: Daniela Gębali: https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2295

ŚKPR Świdnica

W LESZNIE "O SZEŚĆ PUNKTÓW". ZAPOWIEDŹ 7. KOLEJKI I LIGI
Trudny i ważny mecz czeka Szare Wilki w sobotę, 5 listopada. W ramach 7. kolejki I ligi nasz zespół zagra w Lesznie z sąsiadującym w tabeli

tamtejszym Realem Astromalem.
Real Astromal Leszno to jeden z tych rywali z jakim najczęściej potykamy się o punkty. Od sezonu 2001/02 były to w sumie aż 26 meczów ligowych.

Bilans jest korzystniejszy dla rywali. Leszczynianie wygrali 17 spotkań przy dwóch remisach i siedmiu wygranych świdniczan. Ale co ważne, ostatnia
konfrontacja w poprzednim sezonie padła łupem podopiecznych Krzysztofa Terebuna . Świdniczanie wygrali w Lesznie 28:25 zdobywając tamtejszą
halę po piętnastu latach. Kapitalnie byłoby powtórzyć ten wynik!

Zadanie z pewnością nie będzie należało do łatwych. Oba zespoły liczyły, że na tym etapie rozgrywek będą miały więcej zdobytych punktów i w
bezpośrednim pojedynku można spodziewać się zażartej walki o każdy metr boiska. Ekipa z Leszna przystąpi do meczu wzmocniona wyjazdowym zwycięstwem
27:26 z Dziewiątką Legnica, natomiast świdniczanie mocno podrażnieni wpadką i przegraną na własnym parkiecie z Trójką Nowa Sól 36:40.

Najlepszymi strzelcami zespołów są: u gospodarzy rozgrywający Marcin Jaśkowski (42 bramki/6 meczów/średnia 7), Kamil Napierkowski (28/6/4,6)
oraz obrotowy Kacper Pawłowski (27/5 meczów/średnia 5/4), a w ekipie ŚKPR-u - Michał Wojtala (52/6/8 ,6), Mateusz Redko (31/6/5,1) i Olgierd Etel
(26/6/3,6)

Mecz Real Astromal Leszno - ŚKPR Świdnica rozpocznie się o godzinie 16.00 w sobotę, 5 listopada. Dla tych, którzy nie dotrą na spotkanie w
przeprowadzimy relację TEKSTOWĄ na naszej stronie na facebooku. Aktualny wynik meczu będzie podawany co kilka minut.

info: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

MŁODZICY NIE ZWALNIAJĄ TEMPA!
Oto raport z kolejnych występów młodzieżowych zespołów ŚKPR-u Świdnica. W minionym tygodniu młode Szare Wilki rozegrały trzy spotkania,

ale tylko jedno zakończyło się ich zwycięstwem. Dla ekipy młodzików ŚKPR I był to już szósty kolejny triumf w tym sezonie.
JUNIORZY MŁODSI

Przed bardzo trudnym zadaniem stanęli w niedzielne przedpołudnie juniorzy młodsi ŚKPR-u Świdnica. Podopieczni trenera Patryka Dębowczyka
gościli na parkiecie przewodzącej tabeli Siódemki Miedzi Legnica. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że w spotkaniu nie mogło zagrać pięciu graczy.
Szare Wilki powalczyły na tyle, na ile mogły, ale ostatecznie przegrały różnicą osiemnastu bramek. Warto odnotować, że połowę z dwudziestu bramek
zdobytych przez nasz zespół rzucił Maksymilian Bieryt.
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Siódemka Miedź Legnica - ŚKPR Świdnica 
38:20 (19:9)

ŚKPR: Smalec, Szwaczek - Bieryt 10, Slomiński 3, Turzański 2, Walaszczyk 2, Sz. Błaszczyk 1, Sz. Paluch 1, Folcik 1, Walczak
MŁODZICY

Szósty mecz i szóste zwycięstwo. Młodzicy ŚKPR I Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna nie zwalniają tempa i pewnie pokonują kolejne przeszkody.
Tym razem nasz zespół zwyciężył na wyjeździe Bór Oborniki Śląskie 37:21 (15:10).

Świdniczanie nie wystąpili w optymalnym składzie, ale za wyjątkiem pierwszego kwadransa, gdy Bór mocno się postawił, kontrolowali przebieg
gry. Najlepszy fragment Szarych Wilków miał miejsce między 30 i 40 minutą. Okres ten ŚKPR wygrał aż 11:1. W następnej kolejce świdniczanie zagrają
z mocnym zespołem Chrobrego I Głogów.

Bór Oborniki Śl. - ŚKPR Świdnica 
21:37 (10:15)

ŚKPR: Anioł - Ruszaj 14, Mitek 10, D. Błaszczyk 4, Choiński 3, Marek 3, Choiński 2, Pamuła 1, Bagiński 1, Czapla 1, Zisiadis
***

Gorzej poszło drużynie ŚKPR II Świdnica. Debiutująca w Dolnośląskiej Lidze Młodzików drużyna z rocznika 2009 trenera Patryka Dębowczyka
ma rozegrała drugie spotkanie w tym sezonie. Tym razem z Victorią Świebodzice. Lepsi okazali się rywale, którzy w czwartkowe popołudnie wygrali
w hali przy SP 105 36:21 (18:8). Spotkanie od początku lepiej układało się dla drużyny gości, która po kwadransie gry odskoczyła na 12:3. Z biegiem
czasu gra się wyrównała, ale na pierwsze punkty trzeba będzie poczekać . Gratulacje dla Victorii i duetu trenerskiego: Donaty i Michała Rzepeckich,
którzy przez lata byli związani także z naszym klubem - Donata jako trenerka, a Michał - zawodnik.

ŚKPR II Świdnica - Victoria Świebodzice 
21:36 (8:18)

ŚKPR: Firlej - F. Stadnik 9, Lurka 4, J. Kocjan 4, Litwińczuk 2, Zając 2, Szychowski, Pawlak, Satała
info: www.skprswidnica.pl

Gmina Świdnica

WIELKIE KISZENIE KAPUSTY ODBYŁO SIĘ W GOGOŁOWIE
Szatkowanie, tarcie na tarkach, krojenie, dodawanie przypraw i warzyw, a na koniec kiszenie udeptując bosymi stopami w kamionkach lub dębowych

beczkach - mowa oczywiście o staropolskim sposobie na kiszenie kapusty. Przed laty ten rytuał gromadził całe rodziny, bliskich, znajomych i sąsiadów.
Nie inaczej było tym razem w świetlicy w Gogołowie.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Gogołowie w dniu 27.10.2022 po raz drugi już zaprosili
na Wielkie Kiszenie Kapusty, które w połączeniu z przyśpiewkami, wyśmienitymi humorami, poczęstunkiem, ale także przygotowanymi przez
uczestniczki i uczestników wyjątkowymi strojami, nawiązywało do pięknych i smacznych tradycji.

Wydarzenie cieszy się dużymi zainteresowaniem, łączy i integruje pokolenia. Już dziś z niecierpliwością czekamy na kolejne jego edycje.

Gmina Świdnica

POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA OCHOTNIKA Z OSP BURKATÓW
Rodzina, przyjaciele, bliscy jednego z druhów jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie, proszą o pomoc. Strażak, na co dzień walczący

z ogniem, sam stał się jego ofiarą. W poniedziałek 31.10.2022 r. w jego domu wybuchł pożar. Szybka reakcja sześciu zastępów straży pożarnej pozwoliła,
by ogień nie rozprzestrzenił się poza jedno pomieszczenie (pożar doszczętnie zniszczył salon), jednak mimo to, okopcona została cała domowa przestrzeń,
budynek w takim stanie nie nadaje się do mieszkania w nim.

Potrzebne są środki , aby pomóc naszemu koledze odbudować dom, by mógł zamieszkać w nim razem ze swoją żoną i dwójką małych dzieci. Za
okazaną pomoc serdecznie dziękujemy - tłumaczą przyjaciele druha za pośrednictwem portalu zrzutka.pl

Link poniżej przekieruje Państwa do zbiórki.
https://zrzutka.pl

Gmina Świdnica

OGŁOSZENIE O INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wójt Gminy Świdnica informuje o rozpoczęciu od dnia 27 października 2022 roku, inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie

gminy Świdnica. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla gminy Świdnica na lata 2023-2032" oraz zweryfikowania ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Świdnica.

ciąg dalszy na str. 30
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Inwentaryzacja będzie prowadzona przez ankieterów upoważnionych przez wójta gminy Świdnica. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców
z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do przeprowadzenia spisu z natury.

Zgodnie z  10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8, poz. 31) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

AZBEST - zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych
chorób.

UWAGA!!!
Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma nie

narażając Ciebie i Twoich bliskich.
Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych

chorób.
Więcej szczegółów uzyskacie Państwo pod numerem tel.:
Ankieterzy - 691 015 026 w godz. od 7.30 do 18.00
Urząd Gminy Świdnica - 74 852 30 67 wew. 310
Prosimy o właściwą współpracę z ankieterami, rzetelne przekazywanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.

Gmina Świdnicy

TRENING Z KOSZYKARZAMI GÓRNIKA TRANS.EU
Zajęcia sportowe uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej w Mokrzeszowie z koszykarzami Górni-
ka Trans.eu Zamek Książ to nie tylko mile spę-
dzony czas, ale duża dawka adrenaliny, propago-
wanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkich
trening pod okiem pierwszoligowych zawodni-
ków.

Podczas zajęć koszykarze zaprezentowali
swoje umiejętności sportowe, zachęcali do zdro-
wego trybu życia oraz wspólnie trenowali z ucz-
niami naszej szkoły. Spotkanie to było dużym
przeżyciem dla uczniów, a dla dziesięciu z nich
radzących sobie najlepiej "pod koszem" zostały
rozdane zaproszenia na mecz Górnika Trans.eu
Zamek Książ Wałbrzych.

Trening, którego pomysłodawcą być radny
Paweł Dziurdzia z Mokrzeszowa kieruje słowa
podziękowania dla Klubu Koszykarskiego Gór-
nik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych w szcze-
gólności dla Jarosława Krzymińskiego, Mateu-
sza Zborowskiego jak i dla koszykarzy - Michała
Markowi, Adriana Sobkowiak i Bartosza Majewskiego za przeprowadzenie zajęć sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia, wspólnie spędzony
czas oraz ufundowane nagrody.

Gmina Świdnica

MIESZKAŃCY PARTNERSKIEJ GMINY MALDEGEM PAMIĘTAJĄ
O POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH WOJSK ALIANCKICH

W całym kraju, w przededniu Dnia Wszystkich Świętych I Dnia Zadusznego trwa porządkowanie cmentarzy i mogił naszych bliskich. Piękną tradycję
składania kwiatów na grobach poległych żołnierzy wojsk alianckich kultywują mieszkańcy partnerskiej gminy Maldegem (Belgia). To tradycja, którą
realizujemy od ponad 30 lat z wdzięczności za tych, którzy oddali swoje życie za nas wszystkich. To także ważny element wychowania i wartości
przekazywanych młodym pokoleniom - mówi Frank Raeman Msm.

Na terenie nekropolii w Maldegem-Adegem znajduje się 1119 grobów żołnierzy z krajów alianckich poległych w czasie II wojny światowej. Z 33
Polaków, którzy znaleźli tam miejsce wiecznego spoczynku, 31 walczyło w składzie 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Polegli oni w bitwach
o Aaltere i Lootenhulle oraz Axel w dniach 9-10 września 1944 r. Dbałość o pamięć, połączona z szacunkiem to tradycja warta podtrzymywania. 

www.expressem.eu30











www.expressem.eu

BARAN Zapowiada się pracowity tydzień.
Będzie sporo do zrobienia, ale także i do zaro-
bienia. Tydzień będzie sprzyjał ryzykownym
posunięciom. Bardzo dobrze ułożą się sprawy
finansowe, pod warunkiem, że nie będziesz
zbyt ochoczo wydawał pieniądze na swoje
zachcianki. 
BYK Ładna pogoda sprawi, że zatęsknisz za
wypoczynkiem, zielonymi łąkami i będziesz
dużo myślał o zorganizowaniu jakiegoś wy-
jazdu na łono natury. Nie wszystkie Byki mają
ku temu możliwości. U wielu skończy się na
planach i marzeniach. Jednak nie ma się co
martwić, za rok też będzie lato. Może warto
już teraz o tym pomyśleć...
BLIŹNIĘTA W pracy nastąpi stagnacja. Nic
nie zapowiada jakiś zmian, czy ożywienia w
istotnych dla Ciebie sprawach. Pomyśl, aby
ten czas wykorzystać na nadrobienie zaległo-
ści, zrobienie jakiś porządków, inwentaryza-
cji. Sprawy domowe będą wyglądały o wiele
lepiej i ciekawiej. Będą źródłem radości. 
RAK Ktoś, na kim Ci zależy wyjedzie na
wakacyjny urlop. Będzie Ci trochę smutno z
powodu rozłąki, ale również z tego powodu,
że nie mogłeś tej osobie towarzyszyć. Po-
myśl, jak miłe będzie spotkanie po tych kil-
kunastu dniach. Ile rzeczy będzie do omó-
wienia. 
LEW Odpoczniesz od spraw, które dotych-
czas bardzo Cię trapiły. Przekonasz się, jak

wiele straciłeś energii. Wszystko ułoży się bar-
dzo dobrze. Będziesz z siebie zadowolony,
odzyskasz dawny optymizm. Nie martw się o
swojego partnera, doskonale sobie poradzi ze
swoimi problemami. 
PANNA Rozwiązanie problemów finanso-
wych spowoduje, że nabierzesz dystansu do
wielu spraw. Zrozumiesz swoje dotychczaso-
we błędy i wyciągniesz z nich wnioski. Dobrze
ułożą się sprawy sercowe, być może odnowisz
dawną znajomość. Będzie to powodem do
wspomnień. Sprawy zawodowe potoczą się
starym rytmem. 
WAGA Odkryjesz w sobie jakieś zdolności,
co sprawi, że z wielką pasją rozpoczniesz ja-
kieś ważne przygotowania. Brak zmian w ży-
ciu zawodowym spowoduje, że będziesz się
rozglądał za jakimś lepszym zajęciem. Być
może nadarzy się okazja do zmian. Wszystko
teraz w Twoich rękach. 
SKORPION Postaraj się nie być taki drażli-
wy, nie obrażaj się o byle co. Więcej poczucia
humoru! Koniecznie zadbaj o kondycję fizy-
czną. Ciągłe przesiadywanie przed telewizo-
rem znacznie ją osłabiło. Wybierz się na długi
spacer. Może uda Ci się do niego zaprosić
partnera. 

STRZELEC Nie ulegaj wpływom. Kieruj
się własnym interesem. Tylko w taki sposób
możesz osiągnąć sukces. Po bardzo praco-
witym tygodniu będzie okazja, żeby odpo-
cząć od codziennych problemów. Postaraj
się nie myśleć o pracy, uwagę skieruj na
swoich bliskich. 
KOZIOROŻEC Bardzo udany tydzień. Wie-
le spraw ułoży się tak, że nawet Ci się nie śniło.
Będziesz dumny, z jakiegoś swojego osiągnię-
cia, lub z osiągnięć członka rodziny. Nie goń
za bardzo za pieniędzmi. Już niebawem Twoje
problemy finansowe zostaną rozwiązane. 
WODNIK Nie zazdrość znajomym dobrej sy-
tuacji. Nie wiesz przecież jak jest naprawdę.
Pozory bardzo Cię zmyliły. Całą uwagę skieruj
teraz na pracę zawodową. Będzie wiele okazji,
żeby zabłysnąć. Być może awansujesz lub
otrzymasz nawet podwyżkę.
RYBY W najbliższych dniach poczujesz się
zmęczony i na nic nie będziesz miał ochoty.
Postaraj się wypocząć. Sprawy mało ważne
przełóż na następny tydzień. W miłej atmo-
sferze rodzinnej zbierzesz siły do dalszej
pracy. We wtorek czeka Cię miła niespo-
dzianka. 

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

U S Ł U G I 
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Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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:

0-6791 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, os.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, os.
Słowiańskie 748.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
485.000 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 - Bystrzyca Górna 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,
485.000 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:

0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie miejskie,
ok. Zalewu, 2.150 zł 
0-6015 WM 36,20 m kw., kawalerka II piętro Zarzecze, ogrzewa-
nie gazowe, 1.500 zł
0-2791 WM 47,60 m kw., 2 pokoje, IV piętro, Zawiszów ogrze-
wanie miejski, 2.000 zł
007852 WM 46 m kw., 2 pokoje, I piętro, Zawiszów, ogrzewanie
miejskie, 2.100 zł
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
003062 WM 50 m kw., 2 pokoje, II piętro, Zawiszów, ogrzewanie
sieciowe, 2.400 zł
001479 parter domu 120 m kw., 3 pokoje, oddzielne wejście,
ogród, 3.500 zł
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10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, 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.
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, 195.000 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 - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 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., działka 9, Świdnica, oś. Słowiańskie
748.000 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, 485.000 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
0-6678 143,80 m kw., działka 9a, Bystrzyca Dolna, wolnostojący,
do remontu 358.000 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 www.nowak-az.pl
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