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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

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

Świdnica

ALTANA W PARKU MŁODZIEŻOWYM
Wielu świdniczan od lat oczekiwało na odbudowę altany w Parku Młodzieżowym. Prace

związane z realizacją tej inwestycji trwały rok. 9 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie altany
połączone z pokazem "Audiowizualny Live Act pod Altaną"w wykonaniu Dariusza MIZIDAR
Miziarskiego. 

Altana w Parku Młodzieżowym wybudowana została w 1875 roku, na pozostałościach fleszy
ceglanej, tuż przy dawnym Forcie Ogrodowym. Powstała z inicjatywy podpułkownika Riebla,
radnego miejskiego, inicjatora zakładania terenów zielonych w miejscu umocnień dawnej, twierdzy
świdnickiej. 

W ramach inwestycji odbudowany został taras widokowy wraz z altaną i fontanną kaskadową
znajdującą się w korpusie tarasu. Przebudowano także fontannę wolnostojącą. Zamontowano oświet-
lenie iluminacji obiektu, wybudowano balustrady oraz odbudowano schody prowadzące do altany.

ciąg dalszy na str. 3
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ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE
[rock]
12.11.2022 godz.19:00
Kolejni laureaci Truskawki na naszej scenie
tej jesieni! Świeżo reaktywowani, żwawo
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
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Dopełnieniem są również nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie
Biuro Projektów "a" s.c.

Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu - Zakład Ogólnobudowlany
REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. 

Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych - Świdnica otrzymałana ten cel 2 ,3 miliona złotych. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

"Mimozami jesień się zaczyna"
Każdy mimozowy wieczór ma swój niepowtarzalny charakter, który pięknymi interpretacjami i

emocjonalnymi wykonaniami poetyckich piosenek tworzą młodzi uczestnicy. W tym roku szczegól-
nie urzekły te oryginalne, aktorskie, pełne nie tylko czułych nut, ale przede wszystkim oparte o solidny
warsztat wokalny. Tak ten piękny muzyczny wieczór pozostanie zapamiętany - kolejny wyjątkowy.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Zapraszamy na III Świdnickie Targi Talen-
tów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą nam
one możliwość poznania twórczości zdol-
nych mieszkańców naszego miasta i regio-
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
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Pozostaje nam tylko podziękować uczestnikom i ich nauczycielom oraz opiekunom.
A za rok Mimozy będą obchodziły swoje osiemnaste urodziny, na które serdecznie zapraszamy.

Tymczasem na kanale Studio Trójki już niebawem będzie można posłuchać tegorocznych piosenek.
Celem konkursu, który odbył się w środę 26 października w auli, była popularyzacja piosenki

polskiej, prezentacja umiejętności i dorobku młodzieży w wieku szkolnym, inspiracja młodych
talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki, promowanie aktywności i
twórczości artystycznej, doskonalenie warsztatu wokalnego i interpretacyjnego oraz krzewienie
kultury wysokiej oraz konfrontacja działań twórczych.

Jury w składzie: Tadeusz Szarwaryn - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Pszennie, autor tekstów; Joanna Janas - nauczyciel muzyki, kierownik artystyczny Chóru Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, aranżer; Krzysztof Frączek - dyrektor III Liceum Ogólnokształcące-
go im. Marii Słodowskiej-Curie w Świdnicy

oceniło 18 prezentacji, w których wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, oraz
szkół średnich powiatu świdnickiego. Uczestnicy prezentowali jeden utwór w języku polskim. Jury
wyłoniło następujących laureatów:

Grand Prix - Maja Krawczyk
Kategoria I
I nagroda - Blanka Pierucka
Kategoria II
I nagroda - Oliwia Walicka
Kategoria III
I nagroda - Wojciech Stefanowski
Nagroda Publiczności - Natalia Chojnacka
Nagroda Stowarzyszenia SATelita - Karol Cajzer
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody zostały

ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Świdnica

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 
- POMÓŻ OSOBIE BEZDOMNEJ

W Świdnicy rozpoczęły się przygotowania do nadchodzącej zimy. Mimo ładnej pogody przed
nami zimniejsze miesiące. Większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana, ale są też takie
osoby, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę oraz inne
sytuacje losowe, mogą nie poradzić sobie ze skutkami niskich temperatur. Pamiętajmy o tych
osobach.

Jak każdego roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy prosi mieszkańców naszego
miasta o zwracanie szczególnej uwagi na osoby narażone na niekorzystne oddziaływanie trudnych
warunków pogodowych. Państwa wrażliwość na drugiego człowieka i życzliwa postawa mogą
uratować komuś życie.
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"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
odbiciem pierwszego Maydaya - coś podobne-
go, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EM-
MY (film)
06.12.2022, godz. 17:00
Para przyjaciół Kacper i Emma oczekują na
święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka
pragnie, by w ten wyjątkowy czas spadł
śnieg. Aby jej marzenie się spełniło, posta-
nawia interweniować u samego Świętego
Mikołaja.
Wstęp 12/6 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

Informacje o osobach, których zły stan zdrowia, niepełnosprawność czy zła sytuacja życiowa nie
pozwalają na samodzielne zabezpieczenie potrzeb, mogą Państwo przekazać do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7, także telefonicznie: 74 852 13 27, wew. 16.

Informacje o osobach bezdomnych, przebywających na terenie ogródków działkowych, w
zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, można przekazywać, również
anonimowo, całą dobę do Straży Miejskiej  z siedzibą przy ul. Dworcowej 2-4-6-8, tel. 986, 74 851
28 88.

Prosimy również o reagowanie także wtedy, gdy osoby zagrożone niskimi temperaturami są pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

MDK Świdnica

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" odbył

się w ramach obchodów Święta Niepodległości. W dniu 3-4 listopada odbyły się eliminacje w
kategoriach: kl.IV-VI, kat. kl.VII-VIII oraz kat. szkoły ponadpodstawowe. Jurorzy zakwalifikowali
do finału 14 uczestników. 9 listopada w finale zostali nagrodzeni:

1. NAGRODA Zuzanna Synowska- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
utwór "13 marca" Marian Hemar

2. NAGRODA Anna Szeredi - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
utwór "Co to jest Polska?" Katarzyna Grochowska
3. NAGRODA Aleksander Żurek - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy

http://www.domsenioracm.pl




"W moim domu" Jonasz Kofta
4. NAGRODA Dorota Polak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
"List matki żołnierskiej" Kazimiera Iłłakowiczówna
5. NAGRODA Julia Krzesaj -III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
"Dziecię Wielkpolski" Antoni Kucharczyk
6. NAGRODA Martyna Trelewska - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
"Rozmowa z ciszą" Antoni Słonimski
WYRÓŻNIENIE Konstancja Borkowska - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
Finaliści:
1. Mikołaj Światowy- Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
2. Julia Zoła- Młodzieżowy Dom Kultury w Świnicy
3.Aleksandra Serzhanskaya- Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
4.Oliwia Kurzawa - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
5. Martyna Korkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
6. Szymon Antonowicz- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
7. Krystyna Koniuch - Szkoła Podstawowa nr 8 w Śwdnicy
JURY:
Teresa Wagilewicz- poetka, aktorka Alchemii Teatralnej
Bożena Kuźma- animator kultury, v-ce dyrektor ŚOK, aktorka Alchemii Teatralnej
Jolanta Janowiec -Lewandowska - logopeda, wieloletni juror
Mariusz Kozłowski- animator kultury, recytator OKR ze ŚOK
koordynator konkursu Wioletta Ziobrowska

MDK Świdnica

"Zaśpiewajmy za cały nasz kraj wspaniały"

W środę 09 listopada w Klubie Bolko zabrzmiały piosenki oraz pieśni patriotyczne. Wspólne
śpiewanie pod hasłem "Zaśpiewajmy za cały nasz kraj wspaniały" zostało przygotowane przez
Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne oraz nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury im.

ciąg dalszy na str. 10
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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

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

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

ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE
[rock]
12.11.2022 godz.19:00
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Mieczysława Kozara -Słobódzkiego Panią Agnieszkę Banach, Dariusza Jarosa oraz Mirosława
Jabłońskiego. Wystąpili również laureaci konkursu patriotycznego ,. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
" z pracowni Pani Wioletty Ziobrowskiej oraz Joanny Chojnowskiej .

MDK Świdnica

BARWY NIEPODLEGŁOŚCI 2022
8 listopada 2022 r. w Klubie Bolko w Świdnicy odbyło się podsumowanie XVI Konkursu

Plastycznego "Barwy Niepodległości". Na wystawie zostały zaprezentowane prace nagrodzone i
wyróżnione w tej edycji konkursu. Dyplomy i plastyczne upominki otrzymało 68 osób. Laureatom
wręczali je koordynator konkursu Joanna Waksmundzka i dyrektor MDK Zbigniew Curyl. Wernisaż
uświetnił występ Studia Piosenki " Polifonia" Agnieszki Banach. Zgromadzona publiczność wysłu-
chała dwóch piosenek ("Białe róże", "Co to jest niepodległość"), które wykonały: Lilly Szymański,
Emilia Niksa, Anna Kudela, Nadia Pieczonka, Zuzanna Synowska i Klaudia Chudy. Nagrody
ufundował Urząd Miejski w Świdnicy, a cukierki Komitet Rodzicielski MDK. Jeszcze raz gratuluję
wszystkim plastykom wspaniałych prac, rodzicom i nauczycielom dziękuję za przygotowanie dzieci

ciąg dalszy na str. 11
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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-
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-
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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

do udziału w konkursie. Zapraszam do udziału w kolejnym pt. "Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie
- Nowy Rok". Prace należy dostarczyć do MDK do 6 grudnia.

Joanna Waksmundzka

MDK Świdnica

KONCERT JESIENNE LIŚCIE
Jak co roku pracownia muzyczna MDK , prowadzona przez Mirosława Jabłońskiego, przygoto-

wała koncert JESIENNE LISCIE. To muzyczne spotkanie miało miejsce 4-go listopada 2022 o godz.
18.00 w pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury. Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchać mogła adeptów zarówno sztuki wokalnej jak i gitarowej. Pojawił się też taniec  Zebranych
powitał dyr. placówki mgr Zbigniew Curyl. Koncert rozpoczął się od tematu muzycznego "Jesienne
liście" J. Kosmy w wykonaniu instrumentalnym M. Jabłońskiego.  Następnie zespół gitar klasycz-
nych w składzie: Kornelia Całka, Tomasz Cisek, Patrycja Zawisza, Martyna Korkiewicz, Lena
Grzeczka,Wojciech Majewski, Aleksandra Wiatr, Milena Pietrzyki, Igor Przyborowski, Ewa Staręga,
zaprezentował kompozycję J. Lennona "Imagine". A. Chudziak zaśpiewała "Aniołom szepnij to",
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Amelia Dzwonkowaska - "Długość dźwięku samotności", Zespół JUNIORS w składzie:Franciszek
Bielański-Mularz, Anna Chudziak, Julia Janowska,Anna Kaczorowska, Alisa Malyshevska zaśpie-
wał "Przebudzenie", Martyna Golon - No "Sory", Martyna Korkiewicz -"Ostatnia nadzieja", Aneta
Matuszak - "Nic dwa razy", Aleksandra Rybka - "Z ciszą pośród czterech ścian" . Niespodzianką był
taniec przygotowany przez Martynę Korkiewicz i Julię Stadnik. Aleksandra Solecka zaśpiewała
Promise me i na finał wszyscy wokaliści wraz z udziałem publiczności wykonali Piosenkę Demony
i Anioły. Poprowadziły imprezę Martyna Golon i Martyna Korkiewicz. Całość przygotował i
akompaniował Mirosław Jabłoński. 

MJ

MDK Świdnica

Finał Pleneru dla Dzieci i Młodzieży MDK
28 października 2022r. w MDK na ul. Słobódzkiego 21 miał miejsce uroczysty wernisaż, na

którym wręczone były nagrody za najlepsze prace wykonane podczas plenerów. Zaprezentowane
zostały dzieła malarskie, rysunkowe, graficzne oraz ceramiczne, wykonane w miesiącach wrzesień

ciąg dalszy na str. 16
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"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 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-
lenie, zagrzewając w ten sposób do budowa-
nia naszego wspólnego domu. Skoro tak jest,
to teraz możecie być pewni, że od tej pory
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-październik tego roku, w różnych zakątkach naszego miasta. Można było również zobaczyć Szopkę
Bożonarodzeniową z motywem świdnickim, która stanowi pokłosie letnich plenerów i warsztatów
w Parku Młodzieżowym, a niebawem zaprezentowana zostanie w Muzeum Kupiectwa.  Tego dnia
w dziale II pojawili się najzdolniejsi uczestnicy pracowni plastycznych MDK, ich rodzice, dziadko-
wie licznie wypełniając salę widowiskową. Imprezę uświetnił mini koncert uczestników pracowni
muzycznej p. Agnieszki Banach, zaśpiewali:  L. Szymański, Nadia i Ada Pieczonka, Zuzia Szach-
niewicz i Milenka Tadrzak oraz zagrał zespół keyboardowy: Tosia i Radek Teuerle, Ignacy Sokoło-
wski. Nagrody z rąk wicedyrektora MDK, p. Zbyszka Brożbara otrzymali: Lidia Kowalska, Magda-

ciąg dalszy na str. 19

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

www.expressem.eu

lena Morawska, Andrzej Mitranka, Julia Simlat,
Natasza Pełka, Ola Brożbar, Pola Szklarczyk,
Magdalena Fąfara, Zuzanna Guzik, Oliwia Mo-
niuszko, Varvara Mikhnevych, Aleksandra
Kwiatkowska, Justyna Gerus, Ada Pieczonka,
Jagna Habzda, Gabryś Wojsiak, Natalia Strzel-
czyk, Julia Bobela, Alina Bondarenko, Wanda
Lencewicz. Gratuluję młodym twórcom - koor-
dynator Elżbieta Tarnowska.

MBP Świdnica

WIELKIE OTWARCIE
Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy na otwarcie

nowej siedziby Filii nr 2, które odbędzie się 15
listopada 2022 r. o godzinie 12.00 .

Zapraszamy państwa do nowoczesnej, świet-
nie wyposażonej filii na Osiedlu Młodych, jej
powierzchnia to ponad 350 m2! Na naszych czy-
telników czeka bogaty księgozbiór, swobodny
dostęp do półek, nowe komputery z dostępem do
internetu, specjalnie wydzielona strefa dla dzieci
i młodzieży, sala warsztatowa i strefa gier wypo-
sażona w konsolę. Obiekt jest dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami i będzie
spełniał najnowsze standardy.

- W propozycjach filii, które już planujemy,
na pewno znajdą się atrakcyjne warsztaty, spot-
kania z ciekawymi ludźmi, wydarzenia z książką
dla najmłodszych i inne akcje promujące czytel-
nictwo - zapowiada dyrektor świdnickiej biblio-
teki - Ewa Cuban.

MBP Świdnica

"Miasto, w którym żyję"
nagrodzeni i wyróżnieni

Tegoroczny konkurs literacki "Miasto, w
którym żyję" ogłoszony przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Świdnicy w ramach święta Nie-
podległości, spotkał się z bardzo dużym odze-
wem.

Na konkurs wpłynęło 128 prac z całej Polski,
9 zostało odrzuconych ze względów formalnych;
wśród prac znalazło się 20 utworów poetyckich.
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(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.

"ZŁODZIEJ CZASU"
(spektakl familijny)
27.11.2022, godz. 16:00
Wstęp 20/16 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"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. "Złodziej Czasu"
zaczyna się niewinnie - mała dziewczynka
spędza ferie u swoich dziadków, w ich sta-
rym, skrzypiącym i pachnącym dziwnymi
zapachami domu. Stoi tam olbrzymi zegar i
bardzo prędko okazuje się, że to nie jest
normalny zegar, tak jak dziadek nie jest zwy-
czajnym dziadkiem a babcia zwyczajna bab-
cią. Opowiedziana na dobranoc historia o
złośliwym chłopcu, żyjącym w odległej
Krainie Czasu, nazywanym przez dziadka
złodziejem czasu wyzwala cała lawinę przy-
gód. Mała dziewczynka dostaje się do tej
krainy, ale to dopiero początek kłopotów,
które niechcący uruchamia. Będzie musiała
zmierzyć się ze Złodziejem Czasu, aby ura-
tować dziadkowi czas, który ten chce mu
ukraść. Przekonamy się, kim naprawdę jest
babcia i co kryło się we wnętrzu starego
zegara
Spektakl adresowany jest do dzieci 6+, ale
zachęcamy do oglądania go całą rodziną,
gdyż stanowi doskonały pretekst do rozmów
z dziećmi na temat czasu i wszystkiego, co
się z nim wiąże.
reżyseria: Waldemar Wolański
scenografia: Joanna Hrk
muzyka: Krzysztof Dzierma
multimedia: Aleksandra Chrapowicka
scenariusz: Waldemar Wolański
występują: Aga Ejsmont, Dorota Korczy-
cka-Bąblińska, Rafał Ksiądzyna, Sylwester
Kuper, Lidia Lisowicz, Sławomir Mozolewski

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EM-
MY (film)
06.12.2022, godz. 17:00
Wstęp 12/6 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Para przyjaciół Kacper i Emma oczekują na
święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka
pragnie, by w ten wyjątkowy czas spadł
śnieg. Aby jej marzenie się spełniło, posta-
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9 listopada jury w składzie: Marta Wojciechowska, Anna Grajzer, Aneta Madejczyk zdecydowało
o przyznaniu następujących nagród:

I nagroda - (bon do Empiku na 150 zł)
Oskar Schmidt "Poznań - miasto powstań"
II nagroda - (bon do Empiku na 100 zł)
Rozalia Dmochowska "Zbudował dom na skale aż powstało"
III nagroda - (bon do Empiku na 50 zł)
Dorota Malina
Wyróżnienie:
Maciej Gawlas "Miasto, w którym żyję"
Michał Gryta "Historia jednego miasta"

Ludzie. Kamień nic nie znaczy bez człowieka który się nim zaopiekuje. Dlatego ten sam kamień
na różnych szerokościach geograficznych może przybierać zupełnie inną formę. W jednym miejscu
może stanowić opokę dla wielodzietnej rodziny dając poczuć ciepło domowego ogniska, w innym
może się niestety przeobrazić w bezduszny, zimny mur oddzielający dwie grupy od siebie, a dalej
ten sam kamień może się zmienić w oręż który ludzie z tych dwóch stron barykady będą sobie
regularnie "podarowywać".

Oskar Schmidt "Poznań - miasto powstań"
jest wcześnie
ktoś rozdarł
kawałek chodnika
krokiem szybszym niż oddech

Rozalia Dmochowska "Zbudował dom na skale aż powstało"
Miasto idealne jest jak dobrze skomponowany posiłek: zielone, zdrowe i różnorodne.

Dorota Malina

Region

Wydłużono termin naboru do Rady ZIT AW 2021-2027
W związku z dużym zainteresowaniem kandydujących podmiotów z obszaru AW oraz w celu

zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w wyborze/pracach Rady,
informujemy, że  terminu naboru podmiotów do Rady ZIT AW 2021-2027 został przedłużony  do 18
listopada 2022 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się
do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027
jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych proble-
mów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w
tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania miejskiego obszaru funkcjonalnego
Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW), którą tworzą następujące gminy: Boguszów-Gorce, Czarny Bór,
Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina
Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa
Ruda, Paszowice , Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica,
Świebodzice, Szczawno-Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT AW, w celu zapewnienia
uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT AW zaprasza do udziału w pracach Rady
ZIT AW na lata 2021-2027.

Rada ZIT AW będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT AW w procesach związa-
nych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.  Celem działania Rady ZIT AW jest
zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania i wdrażania Strategii
ZIT AW.

Członkiem Rady ZIT AW mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:
◆ partnerów społeczno-gospodarczych,
◆ społeczeństwo obywatelskie,
◆ podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
◆ podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw

osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
◆ inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT AW.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT AW musi prowadzić działalność na obszarze ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowa-
nym, wyżej wymienionym obszarze.

Kandydujące podmioty wybiorą spośród siebie członków Rady ZIT AW, przy czym każda z grup
wymienionych w pkt. 1-5 powinna posiadać co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 reprezentantów. Brak
kandydatury zgłoszonej przez którąś z grup nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego
naboru. O szczegółach dotyczących wyboru poinformowane zostaną  podmioty, które zgłoszą chęć
udziału w pracach Rady ZIT AW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

Zasady funkcjonowania Rady ZIT AW określą jej członkowie, w porozumieniu z Liderem ZIT
AW.

Uczestnictwo w Radzie ZIT AW ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT AW nie
przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Nabór na członków Rady ZIT AW rozpocznie się 3 października 2022 r. i zakończy 18 listopada
2022 r. Aby wziąć udział w naborze należy przesłać skan wypełnionego  formularza (w formie pdf.)
na adres radazit@ipaw.walbrzych.eu  we wskazanym wyżej terminie.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania:
https://ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-na-
cz%C5%82onka-Rady-Doradczej-ZIT-AW-27.09 .doc
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Instytucji Pośredniczącej Aglome-

racji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu:
◆ e-mail: radazit@ipaw.walbrzych.eu
◆ telefon: 74 84 74 164 - Katarzyna Lisiecka-Mika; 74 84 74 163 - Dagmara Truszkowska; 74 84

74 166 - Agnieszka Zawadzka

Powiat Świdnica

PRZETARG NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH
8 listopada Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ogłosiła postępowanie przetargowe na

remont sześciu odcinków dróg znajdujących się w zarządzie Powiatu Świdnickiego.
W skład zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gmin

Marcinowice i Świdnica" wchodzą remonty następujących odcinków dróg:
◆ remont drogi powiatowej nr 1994 D w miejscowości Biała (na odcinku 1.200 m)
◆ przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2085 D w miejscowości Krasków (na odcinku 400 m).
◆ remont drogi powiatowej nr 2905 D w miejscowości Lutomia Górna (na odcinku prawie 4 km)
◆ remont drogi powiatowej nr 2913 D w miejscowości Mokrzeszów (na odcinku ponad 1,5 km)
◆ remont drogi powiatowej nr 1990 D pomiędzy miejscowościami Wiry i Wirki (na odcinku ponad

2 km)
◆ wymiana barier drogowych w ciągu drogi powiatowej 3396 D na odcinku Witoszów Górny -

Pogorzała (1,6 km)
W ramach zadania wykonane zostaną takie prace jak:frezowanie i rozebranie istniejącej na-

wierzchn, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie warstwy
ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie pobocz, regulacja studzienek

Budżet na wszystkie zadania to przeszło 5 mln. zł. Wykonawcę prac poznamy pod koniec
listopada.

ciąg dalszy na str. 25

nawia interweniować u samego Świętego
Mikołaja.
Bohaterowie filmu to sympatyczna para
przyjaciół: Emma i Kacper. Jest zima, zbli-
żają się święta, a Emma niecierpliwie wycze-
kuje pierwszego w tym roku śniegu. Pisze
nawet list do Świętego Mikołaja, w którym
prosi o upragnione białe płatki. Wspólnie z
Kacprem starają się wprowadzić w domu
bożonarodzeniowy, magiczny i rodzinny
klimat. Obydwoje marzą także o tym, by
dziadek, który zaplanował spędzenie świąt
w górach z przyjaciółką Ingą, przyjechał
jednak do nich. Zrobią wszystko, co w ich
mocy, żeby osiągnąć założony cel. Czy im
się to uda? Czy na święta spadnie śnieg? Czy
spędzą je w rodzinnym gronie?
reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia 2014
czas trwania: 77’
film dla dzieci od lat 4

Powiat Świdnica

NOWE KARETKI DLA ŚWIDNICKIEGO POGOTOWIA
4 listopada minął termin składania ofert na dostarczenie świdnickiemu pogotowiu 3 ambulansów.
W ramach zadania "Dostawa 3 sztuk ambulansów z wyposażeniem dla potrzeb Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy z podziałem na

zadania" świdnickie pogotowie zamierza zakupić ambulansy typu:
◆ 1 sztuka ambulansu typu B o dmc poniżej 3,5 t z wyposażeniem
◆ 1 sztuka ambulansu typu C z wyposażeniem
◆ 1 sztuka ambulansu typu B o dmc poniżej 3,5 t z wyposażeniem

Zamawiający na zakup ambulansów zamierza przeznaczyć kwotę 1.968.000 zł. Na przetarg wpłynęła jedna oferta o wartości 1.966 .430,78 zł. 

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
28.10.2022r. godz. 8.16 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej w Zaułku Kupieckim. Na miejsce skierowano
patrol straży, który zastał tam bezdomną kobietę, która oświadczyła, że bardzo źle się czuje i ma silne bóle brzucha. Na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe. Ostatecznie kobieta został przewieziona do szpitala "Latawiec" w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.

30.10.2021r. godz. 17.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny siedzącego na ławce na Placu
Świętej Małgorzaty. Gdy osoba ta wstała z tylnej kieszeni wypadł telefon. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej, który zabezpieczył telefon
i dzięki wskazówkom operatora monitoringu zlokalizował jego właściciela, któremu zwrócono zgubę.

31.10.2021r. godz. 20.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące kierowcy pojazdu ciężarowego, który na
skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i 1 Maja wykonując manewry uszkodził słupek z łańcuchami oddzielający chodnik od jezdni a następnie odjechał z
miejsca zdarzenia. Nie uniknie jednak odpowiedzialności za tą kolizję. W sprawie  prowadzone są czynności wyjaśniające, sporządzono stosowną
dokumentację i zabezpieczono materiał z monitoringu.

02.11.2022r. godz. 10.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące bardzo dużego wycieku wody na ulicy Ofiar Oświęcimskich.
Dyżurny szybko ustalił, że nie jest to awaria lecz celowe płukanie sieci wodociągowej. Przypominamy, że wszelkie awarie wodociągowe należy
zgłaszać bezpośrednio do pogotowia wodociągowego pod numer alarmowy 994.

03.11.2022r. godz.11.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne na
schodach prowadzących do przejścia podziemnego na terenie dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Mężczyzna tłumaczył się, że nie wiedział gdzie może skorzystać z toalety, gdyż pochodzi z Wałbrzycha i w Świdnicy przesiada się na inny pociąg.
Następnie starannie posprzątał schody i odjechał pociągiem, na który czekał. Za popełnione wykroczenie udzielono mu pouczenia.







Świdnica

MISTRZYNI ŚWIATA
Karolina Kozieł, uczennica klasy IIIc z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy wywalczyła

tytuł Mistrzyni Świata podczas Mistrzostw Świata Fit Kids GPA Polska w Skaryszewie.
Gratulujemy!

OSiR Świdnica

FINAŁ PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW 
KLAS 7-8 SP

Rozgrywki finałowe w Piłce koszykowej chłopców klas 7-8 szkół podstawowych okazały się
bardzo wyrównane. Cztery reprezentacje świdnickich podstawówek, które 7 listopada rywalizowały
w ścisłym finale dokańczały wcześniejsze gry w grupach eliminacyjnych. Po dwie drużyny z
zaliczeniem meczu właśnie z eliminacji dalej grały z dwoma zespołami z grup przeciwnych systemem
każdy z każdym. Można powiedzieć, że cichym faworytem do zwycięstwa była drużyna SP 6, która
najpierw w eliminacjach pokonała zdecydowanie zespół SP 105 (30-3) a następnie w pierwszym
meczu finałowym wygrała z SP 1 (25-8). W ostatnim ich meczu z SP 8, decydującym o pierwszym
miejscu nieoczekiwanie zwyciężyła ósemka (16-15), która wcześniej przegrała z SP 105 (16-24).
Ostatecznie po rozegraniu wszystkich meczów trzy zespoły miały taką samą liczbę punktów i o kolejności na podium musiała zadecydować lesza różnica

zdobytych koszy. Tutaj okazało się, że reprezen-
tacja SP 6 ma najkorzystniejszy rezultat zwłasz-
cza dzięki wysoko wygranej z SP 105. Na kolej-
nych miejscach uplasowali się chłopcy z SP 8 i
SP 105. Tradycyjnie na zakończenie turnieju or-
ganizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
przygotował pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy: Szy-
mon Płocki (SP 1), Mateusz Wacht (SP 6), Woj-
ciech Wyszyński (SP 8 ), Danylo Yurczenko (SP
1-5).

Pełna końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 105 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
5. SP 4 - 5 pkt
6. SP 315 - 4 pkt
7. NSP Bliżej Dziecka - 3 pkt

Foto: Waldi Kurek

GALERIA ZDJĘĆ:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=657299052637354&set=pcb.657302319303694

ŚKPR Świdnica

PUNKT W LESZNIE
Różny smak mają remisy. Ten w Lesznie, mimo wszystko, był jednak bardziej słodki niż gorzki. Po twardym boju i szalonej pogoni w ostatnich

sekundach ŚKPR Świdnica zremisował w meczu siódmej kolejki I ligi z Realem Astromalem Leszno 34:34 (15:17). Konkurs siódemek i drugi punkcik
padł łupem gospodarzy (3:1).

- W Lesznie nigdy nie grało nam się dobrze, zatem każdy wywieziony stąd punkt cieszy. Tym bardziej, że wywalczony w takich okolicznościach.
Po wielkiej walce i bardzo ambitnej postawie drużyny - mówił po spotkaniu prezes ŚKPR-u, Arkadij Makowiejew .

O dramaturgii ostatnich dwóch minut regulaminowego czasu gry niech świadczy fakt, że w tym czasie gospodarze dwukrotnie odskakiwali na dwie
bramki przewagi, mieli rzut karny na trzy gola zapasu (obrona Volodymyra Shupyka), a jednak Szare Wilki dopadły ich. Na 34:33 rzucił niezawodny
Michał Wojtala, a na pięć sekund przed końcową syreną na 34:34 trafił Dawid Pęczar.

Wcześniej przez długie minuty ton grze nadawali leszczynianie. O ile świdniczanie nieźle radzili sobie w ofensywie, o tyle w obronie było już gorzej.
Szczególnym kłopotem okazało się upilnowanie doświadczonego obrotowego, Mateusza Płaczka, który w sumie aż jedenaście razy pokonywał bramkarzy
ŚKPR-u. W pierwszej części świdniczanie tylko raz wyszli na prowadzenie (3:2 w 7. minucie), potem przewagę uzyskali miejscowi. Real Astromal kilka
razy odskakiwał na cztery bramki (12:8, 14:10, 16:12), ale do szatni część strat udało się odrobić (17:15). Drugą połowę ŚKPR rozpoczął od trafień
Wojtali i Mateusza Siwińskiego i doprowadził do wyrównania 17:17, ale potem znów na prowadzeniu byli rywale W 49. minucie ponownie odskoczyli
nawet na cztery bramki (28:24). W 58. minucie na tablicy wyników pojawił się dawno niewidziany remis (31:31). Ostatnie sto dwadzieścia sekund to
już iście szalony rollercoaster...

Swoją dramaturgię miał też konkurs rzutów karnych. Więcej zimnej krwi zachowali rywale i to oni zwyciężyli 3:1.
Dzięki wywalczonemu w Lesznie punktowi ŚKPR przesunął się w tabeli o dwa oczka do góry i aktualnie plasuje się na dziewiątej lokacie. Teraz w

rozgrywkach I ligi nastąpi dwutygodniowa przerwa. 19 listopada ŚKPR zagra wyjazdowy mecz z Dziewiątką Legnica.
Real Astromal Leszno - ŚKPR Świdnica 

34:34 (17:15), k. 3:1
Przebieg meczu: 5 min 2:2, 10 min 5:4, 15 min 8:6, 20 min 12:8, 25 min 15:12, 30 min 17:15, 35 min 19:18, 40 min 23:21, 45 min 25:23, 50 min
28:26, 55 min 30:29, 60 min 34:34
ŚKPR: Shupuk, Mirga, Wiszniowski - Wojtala 8, Chmiel 5, Pęczar 4, Redko 3, Zelek 3, Siwiński 3, Etel 3, Wołodkiewicz 3, Galik 2, Dobrzański,
Pierzak
Karne: Real Astromal 3/1, ŚKPR 0/0
Kary: Real Astromal 14 minut, ŚKPR 14 minut

tekst: www.skpr.swidnica.pl
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ŚKPR Świdnica

MŁODZICY CIĄGLE NIEPOKONANI
Za nami kolejny tydzień rozgrywek młodzieżowych. Dobrze spisały się nasze zespoły. Niepokonane pozostają drużyny młodzików i chłopców.

Minimalną przegraną, ale po niezłym występie i wielkiej walce ponieśli juniorzy młodsi.

JUNIORZY MŁODSI
W poniedziałek, 7 listopada świdniczanie podejmowali Śląsk Wrocław. Grający dolnym rocznikiem podopieczni trenera Patryka Dębowczyka

ustępowali rywalom warunkami fizycznymi i siłą, ale pokazali wielki charakter do walki i w sumie dość pechowo przegrali 32:33 (19:19). Szkoleniowiec
nie krył zadowolenia: Brawo za charakter i walkę do końca. W końcu, kiedy przegrywaliśmy trzema bramkami nie spuściliśmy głów i nie czekaliśmy
na wyrok, a podjęliśmy rękawice i walczyliśmy o choćby remis. Był blisko, ale popełniliśmy jednak za dużo prostych błędów. Praca, praca i jeszcze raz
praca. To powinno zaowocować!

W pierwszej części goście odskoczyli nawet na pięć bramek (5:10 w 13. minucie), ale Szare Wilki odrobiły straty i na przerwę schodziły z remisem
19:19.  Po świetnym początku drugiej połowy ŚKPR wyszedł na prowadzenie 26:23 w 39. minucie. Poem znów do głosu doszli rywale. Śląsk odskoczył
nawet na trzy gole. W końcówce świdniczanie postawili wszystko na jedną kartę i wycofali bramkarza. Gra 7 na 6 przyniosła powodzenie. ŚKPR zbliżył
się na 32:33 i w ostatnich sekundach miał akcję na remis. Goście zdołali jednak obronić nikłe prowadzenie.

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
ŚKPR Świdnica - Śląsk Forza Academy Wrocław 

32:33 (19:19)
ŚKPR: Szwaczek  - Słomiński 10, Bieryt 9, Sz. paluch 5, Walczak 4, Turzański 1, Kotarba 1, Sz. Błaszczak 1, Bednarz 1, Folcik , Legan, Walaszczyk

MŁODZICY
Kolejnego, już siódmego rywala mają na rozkładzie młodzicy ŚKPR I trenera Krzysztofa Terebuna. W środowy wieczór lider Dolnośląskiej Ligi

Młodzików pokonał we własnej hali trzeciego w tabeli, Chrobrego Głogów  36:27 (20:12).
Nasz zespół od początku ostro ruszył na rywali i zaledwie po dziewięciu minutach gry objął prowadzenie 7:0! Świetny start ustawił mecz i chociaż

potem gra już się wyrównała, to ŚKPR spokojnie kontrolował wydarzenia na boisku. W 37. minucie nasz zespół osiągnął najwyższą przewagę, dwunastu
bramek (30:18), aby ostatecznie zwyciężyć 36:27.

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW
ŚKPR Świdnica - Chrobry I Głogów 

36:27 (20:12)
ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 13, Mitek 9, Ruszaj 6, Bagiński 2, Marek 2, Szczygieł 2, D. Błaszczyk 1, Czapla 1, Pamuła, Zisiadis , Choiński

CHŁOPCY
W drugim swoim meczu w tym sezonie, drugie zwycięstwo zanotowała drużyna chłopców ŚKPR trenerki Justyny Curyl. Szare Wilczki musiały

wstać bardzo wcześnie rano, aby na 10.00 dotrzeć do Głogowa. Ale kto rano wstaje... ten wysoko wygrywa. Dokładnie 38:11 (21:8)! Wynik mówi w
zasadzie wszystko, a szczególne uznanie budzi gra defensywna - osiem straconych bramek to znakomity wynik. 

DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW
Chrobry Głogów - ŚKPR I Świdnica 

11-38 (8-21)
ŚKPR I: Wasilewicz - Kozar 11, Stramek 11, Bronikowski 4, Sawicki 4, Ożóg 3, Matlak 2, Kula 2, Sz. Kocjan 1, Święs B. Miedziński, Suszycki,
Banaś, Szmaj, Włudyka

tekst: www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

GONILI, GONILI I DOGONILI WICELIDERA TABELI
Z przekroju całego meczu można stwierdzić, że grzechem  byłoby, gdyby piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zakończyli bój  przeciwko

wiceliderowi tabeli - Piastowi Żmigród bez jakiejkolwiek  zdobyczy punktowej. Biało-zieloni przez większość starcia posiadali  inicjatywę, szczególnie
w drugiej części gry, lecz musieli gonić wynik.  Walka do końca się jednak opłaciła.

Spotkanie w pierwszych minutach toczone było w dość wolnym tempie. Były  to typowe szachy, badanie sił i skupienie się przede wszystkim na
działaniach defensywnych. W 10. minucie Kamil Moskwa dorzucił dobrą  piłkę do Bartosza Karbowiaka, ten zdołał ją trącić, ale do akcji  wkroczył
bramkarz gości. Dwie minuty później w pole karne wpadł  rozpędzony Kornel Traczyk, lecz także bez efektu. Z perspektywy całego  meczu można
żałować 20. minuty. Z szansy na otwarcie wyniku pojedynku  dla świdniczan wyszła kontra zakończona golem dla przyjezdnych.  Zaczynając od początku,
dośrodkowujący z rzutu wolnego Wojciech Sowa  próbował szukać Patryka Salamona, ale piłka padła łupem Piotra  Zabielskiego. Rywale szybko
wznowili atak, piłka z prawego skrzydła  posłana została w pole karne do Marcina Gołębiowskiego, który nieco  przypadkowo utrzymał się przy
futbolówce i z bliska oddał strzał na  bramkę Bartłomieja Kota. Interweniować próbował jeszcze Michał  Orzechowski, lecz piłka po jego nodze znalazła
drogę do sieci. Od około  30. minuty zaczynała się zarysowywać coraz większa przewaga gospodarzy.  Przeciwnicy bronili się jednak bardzo dobrze,
pewnie się przesuwali w  defensywie i widać było wieloletnie obycie na wyższym szczeblu  rozgrywkowym.

Po zmianie stron podopieczni trenera Grzegorza Borowego ruszyli do  jeszcze bardzo zaciekłych ataków. W 50. minucie w niezłej sytuacji z  linii
16. metra wprost w bramkarza uderzył Bartosz Karbowiak, a chwilę  po upłynięciu pierwszego kwadransa gry pomylił się z wnętrza pola  karnego Michał
Orzechowski. Biało-zieloni coraz mocniej "zaciskali pętlę  na szyi" przyjezdnych. Znów dał o sobie znać Orzechowski, którzy  uderzył niedokładnie, a
próba aktywnego Adama Wojciechowskiego została  zablokowana. Co gorsze uczynił to przypadkowo znajdujący się bliżej  bramki Wojciech Sowa.
Ostatni kwadrans gry to istna "obrona Częstochowy"  w wykonaniu zespołu wicelidera tabeli. Zawodnicy Piasta zostali  całkowicie zamknięci na własnej
połowie, posyłając co rusz jedynie  hokejowe wybicia w przód na uwolnienie. Ta taktyka się nie opłaciła.  Świdniczanie w 85. minucie dopięli swego,
kiedy to najwięcej zimnej krwi  w polu karnym zachował Adam Wojciechowski, który strzałem z wnętrza  szesnastki trafił na 1:1. Trzeba przyznać, że
było to nieco bliźniacza  akcja to tej, jaką obserwowaliśmy w Ząbkowicach Śląskich. Wojciechowski  zdobył podobnego gola i również na 1:1. W
końcówce żmigrodzianie się  przebudzili, zachciało im się grać w piłkę i obie drużyny walczyły o  pełną pulę. W ostatniej akcji meczu dopisało nam
sporo szczęścia.  Bartłomiej Kot znakomicie wybronił strzał Tomasza Dyra, piłka po  interwencji naszego golkipera odbiła się jeszcze od poprzeczki i
spadła  pod nogi Adama Antochowa. Ten został zablokowany na wysokości drugiego  metra od bramki zablokowany przez Patryka Salamona, a następnie
ofiarnie  futbolówkę wybił jeszcze spod nóg rywala Miłosz Ilski.

Finalnie spotkanie zakończyło się raczej sprawiedliwym podziałem  punktów. Biało-zieloni mieli inicjatywę przez większość tej  konfrontacji, ale
wyrównali dopiero w końcówce. Zdobyty punkt pozostawił  zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica na szóstej pozycji w tabeli. W  sobotę, 12 listopada
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podejmiemy na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji ekipę Piasta Nowa Ruda. Początek meczu zaplanowano na godz.  13.00.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Żmigród 

1:1 (0:1)
Skład: Kot, Paszkowski, Salamon, Sowa, Moskwa,  Orzechowski, Filipczak, Białasik (80’ Ilski), Traczyk, Wojciechowski,  Karbowiak (76’ Dyś).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

BRĄZOWY MEDAL WP ZA PAMIĘĆ O POLSKICH ŻOŁNIERZACH
W ostatnich dniach października informowaliśmy o pięknej tradycji, kultywowanej przez mieszkańców partnerskiej gminy Maldegem (Belgia).

Duchowej adopcji grobów, składania kwiatów i pamięci o poległych żołnierzach wojsk alianckich. Na kilka dni przed 11 listopada, Świętem
Niepodległości dobre wiadomości płyną od naszych przyjaciół z Maldegem.

8 listopada 2022 r. Frank Raeman Msm w towarzystwie swojego syna Thoma Raemana otrzymał Brązowy Medal Wojska Polskiego z rąk Ambasadora
RP w Brukseli Rafała Siemianowskiego i Attache Obrony RP płk. Dariusza Poczekalewicza. Odznaczenie zostało przyznane panu Frankowi Raeman
Msn za wieloletnie oddanie ofiarom wojny, ich rodzinom i kombatantom, ale także po to, aby pamięć o polskich ofiarach nigdy nie została zapomniana.

ciąg dalszy na str. 30
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To właśnie na terenie nekropolii w Maldegem-Adegem znajduje się 1119 mogił 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.

Gratulujemy! Jesteśmy dumni z tak sprawdzonych przyjaciół!

Gmina Świdnica

Z WIZYTĄ W HYDROPOLIS, KOPALNI I MUZEUM PORCELANY

Dzięki ministerialnemu programowi "Poznaj Polskę" uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej wybrali się na wycieczkę do
Wrocławia i Wałbrzycha. Uczestnicy wyjazdu mieli okazji wziąć udział w warsztatach edukacyjnych "Szychta fuksów - pierwsza zmiana młodych
górników" w Starej Kopalni w Wałbrzychu oraz lekcji muzealnej "Świat kolorowej porcelany" w Muzeum Porcelany.

Pierwszym punktem wyprawy było Hydropolis - unikatowe centrum wiedzy o wodzie, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą
wystawienniczą. Przed samym wejściem na ekspozycję uczniowie zobaczyli drukarkę wodną (na ścianie wody kreowane są różne wzory i napisy), a
zaraz za nią wodny wir, co wprawiło w zachwyt tych, którzy byli tu po raz pierwszy. Później rozpoczęło się zwiedzanie z panią przewodniczką.
Interaktywna, angażująca forma uczestnictwa w zwiedzaniu pozwoliła dzieciom na zapamiętanie istotnych faktów o wodzie.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem wrocławskiego rynku. Słuchając ciekawych opowieści pana przewodnika dzieci
świetnie bawiły się wypatrując słynnych wrocławskich krasnoludków.

Ostatnią atrakcją była przejażdżka zabytkowym niebieskim tramwajem. Każdy otrzymał bilet, który następnie był kasowany "zabytkowym"
dziurkaczem oraz mapki z wklejkami, które uzupełniane były podczas mijania kolejnych ciekawych miejsc Wrocławia , o których interesująco opowiadała
pani przewodnik.

W Starej Kopalni obejrzeli ekspozycje górniczych narzędzi , lamp oraz sprzętu ratunkowego. Dowiedzieli się, co to jest szychta, marka górnicza,
sercówka oraz z czego składał się aparat ucieczkowy i co kryje się pod pojęciem fedrowanie. Mogli spróbować swoich sił podczas lekkich prac górniczych
pod ziemią.

W Muzeum Porcelany uczniowie poznali proces i etapy powstawania wyrobów porcelanowych. Podziwiali obrazy, fotografie i piękne wyroby z
porcelany z różnych stron świata. Odwiedzili historyczne sale z eksponatami muzealnymi, starodawnymi meblami, portretami dawnych właścicieli
mieszkających w pałacu. Podczas zajęć praktycznych malowali gipsowe figurki na podobraziach. Każdy z uczestników wycieczki zabrał swój unikatowy
obrazek ze sobą na pamiątkę. Wycieczka była niepowtarzalną okazją do odkrycia nowych miejsc w najbliższej okolicy, poznawania nowych historii.
Wszyscy wrócili zadowoleni, zmęczeni i bogatsi o nowe doświadczenia.

Gmina Świdnica

Z WIZYTĄ U KOPERNIKA W TORUNIU
W dniach 27-28 października trzy klasy ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w

Witoszowie Dolnym (klasa 6a, 6c oraz 7a) wzięły udział w dwudniowej wycieczce do Torunia.
Korzystając z przepięknej pogody uczniowie zwiedzili najważniejsze atrakcje pięknego Torunia.
Wycieczka została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Poznaj
Polskę".

W programie uczniowie zwiedzili miasto z przewodnikiem, Muzeum Piernika, Planetarium,
centrum nauki Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Park Pamięci Narodowej będący hołdem
dla Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Oczywiście nie obyło się bez pamiątko-
wych zakupów z pierniczkami w roli głównej.

Gmina Świdnica

WRĘCZENIE PROMES DLA MDP
7 listopada o godz. 13.00 w świetlicy w Burkatowie (gmina Świdnica) odbyło się wręczenie

promes dla jednostek OSP, przy których działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z powiatu
świdnickiego. 

Łącznie z rządowego wsparcia w naszej gminie skorzysta 6 Młodzieżowych i Dziecięcych
Drużyn Pożarniczych, a łączna wysokość środków to 23,7 tys zł. Otrzymane dofinansowanie zostanie  przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania
i wyposażenia osobistego oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

Wykaz gminnych jednostek OSP, które skorzystają z dofinansowania:
OSP LUTOMIA - 2 641,00 zł; OSP BURKATÓW - 7 935,00 zł; OSP WITOSZÓW - 2 641,00 zł; OSP GOGOŁÓW - 2 641,00 zł; OSP
GRODZISZCZE - 5 282,00 zł; OSP BYSTRZYCA GÓRNA - 2 641,00 zł; 
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BARAN Sprawy finansowe staną się źródłem
Twoich zmartwień. Ogarnie Cię apatia. Głowa
do góry! Ze wszystkim dasz sobie radę. Będzie
trzeba lepiej zaplanować wydatki w najbliż-
szych dniach. Partner chowa coś w zanadrzu.
Będzie to dla Ciebie wielką i miłą niespo-
dzianką.
BYK To będzie zwariowany tydzień. Ciągły
brak czasu i bieganina doprowadzą Cię do
szału. Nie wpadaj w panikę. Lepiej się zorga-
nizuj i nie oczekuj, że ktoś załatwi Twoje
sprawy. Z pewnością ucieszysz się z dodatko-
wych dochodów. Nie wydaj od razu wszy-
stkiego. Unikaj sprzeczek z partnerem. 
BLIŹNIĘTANie myśl więcej o poniesionych
porażkach, tylko zacznij spełniać swoje ma-
rzenia. Czasu i tak nie cofniesz. Każdy popeł-
nia błędy. Pomyśl o przyszłości. Nie warto się
załamywać. Gwiazdy będą Ci sprzyjały w naj-
bliższym czasie. Sprawy finansowe ułożą się
dobrze. Dopisze Ci także wspaniałe zdrowie. 
RAK Zadbaj o właściwe relacje z partnerem.
W Wasz związek powoli wkrada się rutyna i
znudzenie, które mogą być początkiem końca.
Sprawy zawodowe ułożą się po Twojej myśli.
Kolejny raz intuicja Cię nie zawiedzie. Zacho-
waj dyskrecję. Ktoś będzie chciał Ci zaszko-
dzić. 
LEW Pewne wydarzenia wprawią Cię we
wspaniały humor. Będziesz się ogromnie
cieszył, a Twoja radość udzieli się również

najbliższym. W pracy wszystko na dobrej dro-
dze. Nadal się staraj o poprawienie wyników.
Pod koniec tygodnia spotkanie z kimś, kogo
już dawno nie widziałeś. 
PANNA Swoim ostatnim postępowaniem bar-
dzo komuś pomogłeś. Nawet nie wiesz, jak ta
osoba jest Ci wdzięczna. W ostatniej chwili ura-
towałeś sytuację. W przyszłym tygodniu odpo-
czniesz od pracy zawodowej. Będziesz miał wię-
cej wolnego czasu, który przeznaczysz na spot-
kania towarzyskie w miłym gronie. 
WAGA Działasz zbyt pochopnie i nieprzemy-
ślanie. Później żałujesz podjętych decyzji. Zwol-
nij tempo. Zastanów się nad wydatkami. Nie
wszystkie musisz ponieść sam. Dobrze ułożą się
stosunki z partnerem. Zadbaj, aby ta sielanka
szybko się nie skończyła. Wszystko teraz w
Twoich rękach. 
SKORPION Pogubiłeś się w swoich kłam-
stwach. Nie wiesz już sam, co komu powiedzia-
łeś. Teraz prawda może wyjść na jaw. Najlepiej
sam się do wszystkiego przyznaj. W pracy poja-
wią się nowe wyzwania, dzięki którym możesz
pokazać na co Cię stać. Będzie się to wiązało z
dodatkowym wynagrodzeniem. 
STRZELEC Dużo czasu spędzisz z bliskimi.
Będą dyskusje, żarty a także wzajemne oskar-

żenia. Nie przejmuj się ich gadaniną. Nie masz
sobie nic do zarzucenia. Zrobiłeś wszystko, co
możliwe. Sprawy zawodowe będą źródłem
sukcesu. Uważaj na kolegów z pracy, jest w
nich wiele zawiści. 
KOZIOROŻEC W najbliższych dniach
wszystko podporządkujesz pracy. Będziesz
miał mało czasu dla siebie, co spowoduje, że
poczujesz się bardzo zmęczony. Dopiero ko-
niec tygodnia przyniesie rozluźnienie. Sprawy
rodzinne same świetnie się poukładają. Nie
martw się więc o ich przebieg. W finansach
bez zmian. 
WODNIK Trudno będzie przekonać innych
do swoich racji. Mają już wyrobiony pogląd
na sprawę i jest to dla nich nawet wygodne.
Nie przejmuj się drobnymi przeciwnościami.
Niech wszystko samo się potoczy. Świetnie
ułożą się stosunki z partnerem. Niebawem zro-
zumiesz jak wiele dla Ciebie znaczy.
RYBY Będziesz bardzo szczęśliwy. Ucie-
szysz się każdą drobną sprawą, dopisze Ci
wspaniały nastrój. Twój optymizm stanie się
zaraźliwy. Koniecznie skontaktuj się z przyja-
cielem. Potrzebuje teraz wsparcia. Sprawy fi-
nansowe ułożą się pomyślnie, więc będziesz
mógł uregulować zobowiązania. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
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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