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W skrócie...

ŚWIĄTECZNE FAMILIJNE WAR-
SZTATY PLASTYCZNE
03.12.2022, godz. 12:00
Już na początku grudnia wyczarujmy sobie
szczególną atmosferę tworząc świąteczne de-
koracje. Tak niewiele potrzeba by poczuć Tę
magię! [aktualizacja: brak wolnych miejsc]
Wstęp 12 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.12.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

PLANSZÓWKI  W KLUBIE BOLKO
(cykl ze zwierzętami)
06.12-24.01.2023, godz. 17:00
Zapraszamy na 2. cykl spotkań z nowoczes-
nymi grami planszowymi w Klubie Bolko.
W grudniu i styczniu z okazji Dnia Narodzin
Niedźwiedzi Polarnych (29 grudnia) i Dnia
Ligi Ochrony Przyrody (9 stycznia) przy-
gotowaliśmy dla Was tytuły ze zwierzętami
w roli głównej.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Świdnica

NOWE STAWKI PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI NA 2023 ROK

Rada Miejska w Świdnicy przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2023 rok. Podwyżka wyniosła około 5,9%. Obowiązujące stawki to:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,10 zł od1 m2 powierzchni (wzrost o 0,07 zł
w stosunku do roku 2022) 
- od budynków lub ich części:
◆ mieszkalnych - 0,95 zł od1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,06 zł w stosunku do roku 2022)
◆ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 27,26zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej (wzrost o 1,52 zł w stosunku do roku 2022) 
Dla mieszkańca Świdnicy, który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67,60 m2 to wzrost opłaty

rocznie o ok. 6,38 zł, czyli miesięcznie ok. 0,53 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o
powierzchni ok. 91,60 m2 to roczna podwyżka 155,94 zł, czyli miesięcznie ok. 12,99 zł.

- Górne granice stawek, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie
na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsum-
pcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawiekomunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2023 rok górne granice stawek wzrosły o 11,8 % - mówi
Kacper Siwek, skarbnik miasta. 

W tym roku, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, stawki nie zostały podwyższone do maksymal-
nego poziomu określonego przez ministra finansów.

- Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok wzrosły o 50 % podwyżki stawek
maksymalnych określonych na 2023 rok - dodaje Kacper Siwek, skarbnik miasta. 

Podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsię-
biorców poprzez system programów pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację
gospodarczą w kraju oraz potrzebę wydatków na kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych inwes-
tycji, podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu
miasta. 

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości szacuje się w 2023 roku na 42
mln 600 tys. zł. 

Świdnica

PODWYŻKI STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW
Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta

spowodował konieczność zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów. Podwyższona stawka opłaty od
mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez

ciąg dalszy na str. 3
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MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EM-
MY (film)
06.12.2022, godz. 17:00
Para przyjaciół Kacper i Emma oczekują na
święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka pra-
gnie, by w ten wyjątkowy czas spadł śnieg.
Aby jej marzenie się spełniło, postanawia in-
terweniować u samego Świętego Mikołaja.
Wstęp 12/6 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

STREFA RELAKSU
[warsztaty rękodzieła]
08.12-15.12.2022, godz. 17:30
Zajęcia tworzenia świątecznych stroików po-
prowadzi florystka Grażyna Zieniuk. Zapra-
szmy wszystkich, którzy chcą w wyjątkowy
sposób udekorować dom na Święta! Zajęcia w
czwartki 8 i 15 grudnia o godz. 17:30.
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ADA-
MEM LIZAKOWSKIM
09.12.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy za-
prasza na spotkanie autorskie z Adamem Liza-
kowskim. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia
2022 r. o godzinie 18.00 w Sali Cysterskiej.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna

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

DZIADEK MRÓZ (spektakl familijny)
10.12.2022, godz. 15:00
Po co komu zima? Wielu z nas zadaje sobie
to pytanie. Także bohater bajki - Kabiś, któ-
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właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać
koszty funkcjonowania systemu.

Radni miejscy na ostatniej sesji podjęli więc uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2023 roku w gospodarstwie domowym mieszkaniec zapłaci
miesięcznie 35 zł. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian. 

Dlaczego podwyżki? 
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przeprowadzonych we wrześniu 2022roku,na pod-

stawie przepisów prawa zamówień publicznych, wpłynęły na kształt nowej stawki. Dla sektora I to
wzrost cen o 40%, dla sektora II o 37% i dla sektora III o 60,5%. Wzrost kosztów paliwa, energii
elektrycznej, płacy minimalnej oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przyczy-
nił się do wzrostu ceny oferowanej przez wykonawców usługi transportu, odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów z trzech sektorów miasta.

Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko
ze wzrostu kosztów za ich odbiór, ale również z braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane
z selektywnej zbiórki i pozyskiwane w instalacjach, a przede wszystkim z przerzucenia kosztów
gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialności finansowej
producentów opakowań i produktów w opakowaniach. 

Wpływ na podwyżki ma także opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez
Ministra Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona 120 zł/Mg, w 2018 - 140 zł/Mg, w 2019 - 170
zł/Mg, w 2020 roku aż270 zł/Mg, w 2021 roku - 301,84 zł/Mg i w tym roku już 312,10 zł/Mg.

Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty mają także: wzrost płacy
minimalnej, cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te przekładają się na znaczący wzrost opłat
za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane. 

Nowe stawki
Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie obowią-

zujących opłat, do której również została zmuszona Świdnica. I tak w projekcie uchwały zapisano,
że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł (dotychczas była
to kwota 29 zł). Jeżeli  właściciel  nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 105 zł miesięcznie(do-
tychczas była to kwota 87 zł). 

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą z systemu gospodarowania odpadami  finansować
innych zadań,  bowiem  ustawodawca  wymienia elementy składowe, na  które  jest  przeznaczana
opłata. Finansowane są przede wszystkim takie koszty jak: odbieranie,    transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki
odpadów  komunalnych,  obsługa  administracyjna  systemu, edukacja ekologiczna w zakresie
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rego ulubioną porą roku jest lato. Wędrując
przez świat w poszukiwaniu przygód, zna-
lazł miejsce, gdzie chciał zostać ale jego
plany pokrzyżowała zbliżająca się zima.
Wstęp 20 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 wpisane
w życie kobiety - mają je bohaterki występu-
jące na scenie, ale także kobiety siedzące na
widowni - miały, mają albo będą je miały.
Wstęp 90/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

TRZECIE 30 MINUT NA MAKSA
11.12.2022, godz. 09:30
Po raz trzeci Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji wspólnie z Żelazną Świdnica za-
praszają do wzięcia udziału w zawodach "30
minut na maksa. Popłyńmy razem na rekord
Świdnicy".
Wstęp Zapisy. Bilet wstepu na basen; miej-
sce: Pływalnia, ul. Równa 9, Świdnica; or-
ganizator: ŚOSiR, Żelazna Świdnica

"NOWE BADANIA NAD TEATREM
SZEKSPIRA" - lekcja prof. M. Kocura
12.12.2022, godz. 13:00
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prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy zauważyć także, że gminy za
pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom  nieruchomości  pozbywanie  się
wszystkich  rodzajów  odpadów  komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez
PSZOK.

Opłaty w gminach ościennych przedstawiają się następująco: Wałbrzych - 35 zł; Marcinowice-30
zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Jelenia Góra - 35,20 zł; Sobótka -
36 zł (opłata od 1.01.2023 r.); Ścinawa - 38 zł (opłata od 1 .01.2023 r.); Kobierzyce - 41 zł (opłata
od 1.01.2023 r.).  

Świdnica

NOWE STAWKI OPŁAT 
W ŚWIDNICKICH ŻŁOBKACH

Galopująca od miesięcy inflacja i związany z tym znaczny wzrost cen, a także wzrost minimal-
nego wynagrodzenia za pracę sprawiły, że niezbędnym było podniesienie opłat za pobyt dziecka w
żłobkach prowadzonych przez miasto. Stosowną uchwałę w tej kwestii przyjęli radni na ostatniej
sesji. 

Obecnie obowiązująca opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie
wynosi 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 331 zł miesięcznie. Radni podjęli decyzję o
podniesieniu opłaty stałej do poziomu 15% płacy minimalnej, dlatego też od stycznia 2023roku
należność za żłobek wyniesie 524 zł, natomiast od lipca 2023 roku - 540 zł.Opłata stała nie dotyczy
opłaty za wyżywienie, która wynosi obecnie 10 zł za dzień.

- Opieka nad maluchami to absolutnie priorytetowa kwestia dla rodziców, ale również bardzo
ważne zagadnienie w polityce społecznej Świdnicy. Miasto systematycznie wspiera opiekę nad
dziećmi w żłobkach. Niestety koszty utrzymania miejskich placówek znacznie wzrosły. Podniesienie
opłaty stałej pozwoli na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników żłobków, związane ze
wzrostem płacy minimalnej -mówi zastępca prezydent, Szymon Chojnowski. 

Gmina Miasto Świdnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. na sfinansowanie
funkcjonowania dwóch miejskich żłobków przeznaczyła 2.242.994,87 zł. Do końca roku planuje się
wydatkowanie na poziomie 4.495.697 zł. Oznacza to, że koszt pobytu jednego dziecka kształtuje się
na poziomie 1.873,21 zł miesięcznie za jedno dziecko.

Wpływy od rodziców za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniosły 486.255,60 zł. Do
końca roku planuje się wpływy w wysokości 1.025.570,00 zł, czyli 427,32 zł - z tego 331,00 zł opłaty
stałej, pozostała część to opłata za wyżywienie.

- Przypomnę, że rodzicom przysługuje tzw. "żłobkowe", czyli 400 zł dofinansowania za pobyt
dziecka w żłobku. Jest to świadczenie z budżetu państwa dla rodziców, którzy nie są uprawnienie do
rodzinnego kapitału opiekuńczego. Żłobkowe przysługuje do ukończenia 3 roku życia. Dzieci nie
korzystające z tego dofinansowania, otrzymują Rodzinny Kapitał Opiekuńczy tj. 500 zł miesięcznie
przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok - dodaje Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.





6www.expressem.eu www.expressem.eu
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Nowe technologie umożliwiają nowatorskie
analizy dokumentów historycznych. Profesor
Mirosław Kocur opowie co naukowcy odkryli
przepuszczając teksty elżbietańskie przez
komputery o dużej mocy obliczeniowej.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KIERMASZ KSIĄŻEK I PŁYT MUZY-
CZNYCH ORAZ FILMÓW
16.12-17.12.2022, godz. 10:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na kiermasz książek, płyt muzycz-
nych oraz filmów. Kiermasz odbędzie się w
dniach 16-17 grudnia w holu biblioteki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblkioteka
Publiczna w Świdnicy; organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna

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

MINIATURY MUZYCZNE: DNIA JED-
NEGO O PÓŁNOCY
20.12.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na kolejny - tym razem utrzymany
w bożonarodzeniowej atmosferze - koncert z
cyklu "Miniatury muzyczne" organizowany
przez ŚOK we współpracy z Państwową Szko-
łą Muzyczną I st. im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy. Wystąpią na nim wspólnie związani
z nią nauczyciele i uczniowie.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

ŚLADAMI WIELKICH KOMPOZY-
TORÓW PO DOLNYM ŚLĄSKU
22.12.2022, godz. 17:00

Świdnica

TRZECIE 30 "MINUT NA MAKSA. 
POPŁYŃMY RAZEM NA REKORD ŚWIDNICY"!

Po raz trzeci Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Żelazną Świdnica zapraszają do
wzięcia udziału w zawodach "30 minut na maksa. Popłyńmy razem na rekord Świdnicy". Impreza
odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia na Pływalni przy ulicy Równej. Limit uczestników - 50 osób.
Prawo startu mają osoby urodzone w roku 2012 i starsze. Zapisy ruszają w samo południe, w
poniedziałek 28 listopada!

Idea zawodów jest bardzo prosta. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie przepłynąć jak
największą liczbę długości basenów w czasie 30 minut. Dla najlepszych pań i panów przewidziano
puchary i nagrody, dla wszystkich - pamiątkowy medal i certyfikat wzięcia udziału w zawodach.
Dodatkowo zsumujemy łączny dystans pokonany przez wszystkich uczestników, zapiszemy i spraw-
dzimy, czy udało się pobić wynik sprzed dwóch lat. Przypomnijmy, że w 2020 roku w zawodach
wystartowały 44 osoby. Łącznie przepłynęły one 69 200 metrów. W 2021 roku rekordu nie udało się
poprawić. 44 osoby pokonały dystans 65 050 metrów.

Wpisowe wynosi 12 złotych, płatne w dniu imprezy w kasie basenu. Zawody rozpoczną się o
godzinie 9.30 i potrwają do godziny 14.30.

Zapisy przyjmowane są TYLKO drogą elektroniczną pod adresem mailowym zapisy@osir.swid-
nica.pl. Zapisy trwają od poniedziałku, 28 listopada od godziny 12.00 do czwartku, 8 grudnia do
godziny 24.00

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, miejscowość
zamieszkania oraz preferowaną godzinę startu (9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00)

http://www.domsenioracm.pl




Świdnica

POWIATOWY FESTIWAL 
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

Po trzech latach przerwy Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej wrócił w Oskarowej
odsłonie na scenę auli Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.

Jury w składzie: Grzegorz Stawarz - dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Natalia
Widuto - wokalistka, Sebastian Sienkiewicz - przedstawiciel hotelu Fado, Łukasz Soboczyński -
nauczyciel i bibliotekarz w ZSH-T oraz uczennica hotelarki - Pola Józefowska, wysłuchało czternastu
wykonawców i przyznało następujące nagrody:
◆ I miejsce - Zuzannie Pasikowskiej z III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy za wyjątkowe

wykonanie piosenki "I see red";
◆ II miejsce - Wiktorowi Pindlowi z III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy za przepiękne

wykonanie piosenki "Young and beautiful";
◆ III miejsce - Zofii Kuczy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy za równie piękne

wykonanie piosenki "People help the people";

oraz 3 wyróżnienia:
◆ Mai Lasce z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy,
◆ Marcie Nawrockiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
◆ Darii Knapik z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Festiwal nie odbyłby się bez osób, które od wielu lat wkładają wiele wysiłku w jego organizację:
Agnieszki Michalskiej, Bożeny Domagały, Katarzyny Jacobsen, Magdaleny Korony, Roberta Kar-
wowskiego, Ewy Rudownik i Magdaleny Otto.

Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Świdnicy za współpracę przy organizacji
Festiwalu. Podziękowania kierują również do Urzędu Miasta Świdnicy, hotelu Red Baron, hotelu
Fado, Multikina Świdnica, kawiarni Gałka oraz czekoladziarni Chocoffee. Wspaniali i zdolni
uczestnicy, przemili goście, emanująca energią publiczność stworzyli niepowtarzalny przepis na
klimatyczną imprezę.

ciąg dalszy na str. 10

Recital Ewy Vesin (sopran) i Justyny Sko-
czek (fortepian)
Wstęp bezpłatne wejściówki; 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

TERESA WERNER (koncert)
24.01.2023, godz. 18:00
Teresa Werner występowała na najbardziej
prestiżowych scenach świata między innymi
na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym
Yorku. Jest autorką niezliczonych niezapo-
mnianych hitów.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów - "Co się stało?" jest sceniczną i
oczywiście ironiczną odpowiedzią na pyta-
nie, na które większość z nas odpowiada -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA (operet-
ka)
25.03.2023, godz. 18:00
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MDK Świdnica

VI BOŻONARODZENIOWY TURNIEJ SZACHOWY
W dniach 10-11 grudnia br. w Klubie Bolko w Świdnicy w ramach akcji Świdnicka Kolęda

odbędzie się VI Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy. Zapraszamy!
Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach:
Grupa A - seniorzy i juniorzy starsi do rankingu FIDE 1799, 8 rund, 30 minut + 30 sekund na
ruch
Grupa B - juniorzy do 12 lat, 8 rund, 30 minut + 30 sekund na ruch
Grupa C - juniorzy do 8 lat, 6 rund, 30 minut na partię

MBP Świdnica

POKOLĘDUJMY RAZEM
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zapraszają

na koncert "Pokolędujmy razem" w wykonaniu pracowni muzycznej MDK, prowadzonej przez
Mirosława Jabłońskiego.

22 grudnia (czwartek)
godz. 18700
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18

MBP Świdnica

TAJEMNICE SKARBKA
Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki DĘBOWY LESZY oraz Miejska Biblioteka Publiczna

w Świdnicy zapraszają na spotkanie z duchem strzegącym kopalń i górników - Skarbkiem.
W programie:
- śląska legenda o Skarbku,
- warsztaty plastyczne nawiązujące do barbórkowej tradycji, na których stworzymy podziemną,

górniczą kolejkę oraz górnicze, odświętne nakrycie głowy jako pojemniczek na skarby,
- kilka ciekawych planszówek o tematyce kopalni i górnictwa rodem z królestwa Skarbka.
Kiedy?   3 grudnia
O której?   10:00-12:30
Gdzie?   Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
Dla kogo?   Dzieci w wieku 5-13 lat
Uwaga! Obowiązują zapisy!
Telefon: 609 675 188   lub  https://www.facebook.com/DebowyLeszy

ciąg dalszy na str. 11
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"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCU-
SKIE
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

HRABINA PĄCZEK (recital Joanny Koła-
czkowskiej)
01.04.2023, godz. 19:00
"Hrabina Pączek" to wyjątkowy recital
najpotężniejszego kobiecego głosu polskiej
sceny kabaretowej! Artystka znana przede
wszystkim z kabaretów "Potem" i "Hrabi"
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ciąg dalszy na str. 15

tym razem występuje na scenie solo. Pod-
czas recitalu usłyszymy nowe piosenki
stworzone przy współpracy z wyjątkowymi
osobistościami sceny kabaretowej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

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-
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

ŚKPR Świdnica

ZNAMY SZKOLNYCH MISTRZÓW ŚWIDNICY
Pięć świdnickich szkół podstawowywch stanęło na starcie zawodów miejskiego szczebla wspól-

zawodnictwa szkolnego klas 5-6 w piłce ręcznej chłopców. Zawody rozegrane w poniedziałek, 28
listopada miały niezwykle zacięty przebieg. Żaden zespół nie uniknął porażki, a końcowym triumfie
zdecydował bilans bramek trzech czołowych drużyn!

Ostatecznie mistrzami Świdnicy okazali się młodzi piłkarze ręczni z SP 105, prowadzeni przez
Krzysztofa Terebuna. Druga lokata przypadła SP 6 (trener Sebastian Błaszczyk), a trzecia SP 4 (trener
Karol Podgórski). Kolejne lokaty przypadły SP 8 i SP 1. W turnieju miała też wciąż udział drużyna
NSP Bliżej Dziecka, ale z powodów chorób zawodników wycofała się w ostatniej chwili.

Zespoły uhonorowano dyplomami i medalami. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy dru-
żyn: Aleksander Banaś (SP 1), Stanisław Stramek (SP 4), Mikołaj Kozar (SP 6), Wiktor Święs (SP
8), Franciszek Wasilewicz (SP 105).

WYNIKI
Grupa A: SP 105 - SP 8 8:5
Grupa B: SP 6 - SP 1 10:4, SP 4 - SP 1 12:1, SP 6 - SP 4 12:8
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Grupa finałowa: SP 105 - SP 4 9:4, SP 8 - SP 6 5:14, SP 105 - SP 6 6:7, SP 4 - SP 8 11:7. Mecze
zaliczone z pierwszej fazy: SP 8 - SP 105 5:8, SP 6 - SP 4 8:12
1. SP 105 3 6 23:16
2. SP 6 3 6 29:23
3. SP 4 3 6 27:25
4. SP 8 3 0 17:33

ŚKPR Świdnica

WIELKI MECZ SZARYCH WILKÓW
To było jak piękny sen na jawie. W meczu 9. kolejki I ligi niesiony dopingiem kibiców ŚKPR

Świdnica pokonał we własnej hali lidera I ligi Siódemkę Miedź Huras Legnica 32:30 (17:12). Dla
gości, spadkowicza z Ligi Centralnej była to pierwsza porażka w tym sezonie!

- To była kapitalna promocja piłki ręcznej w Świdnicy i wielki mecz naszej drużyny. W tym
spotkaniu było wszystko. Wielkie brawa dla chłopaków! Wytrzymali presję, stracili przewagę kilku

ciąg dalszy na str. 16
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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

DZIADEK MRÓZ (spektakl familijny)
10.12.2022, godz. 15:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Po co komu zima? Wielu z nas zadaje sobie
to pytanie. Także bohater bajki - Kabiś, któ-
rego ulubioną porą roku jest lato. Wędrując
przez świat w poszukiwaniu przygód, zna-
lazł miejsce, gdzie chciał zostać ale jego
plany pokrzyżowała zbliżająca się zima.
Kabiś wraz z nowym przyjacielem - ptakiem
Gawim, który nie zdążył odlecieć do cie-
płych krajów, postanawiają zrobić wszy-
stko, by wiosna przyszła dużo wcześniej.
Uzbrojeni po zęby stawiają czoła zbliżającej
się zimie. Dziadek Mróz ma natomiast ręce
pełne roboty! Musi prószyć śniegiem okoli-
cę, malować mrozem kwiaty na oknach czy
oszraniać gałęzie drzew.
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bramek, ale potrafili wrócić do gry i wygrać z liderem I ligi - mówił po meczu Arkadij Makowiejew,
prezes ŚKPR-u Świdnica.

Końcowy wynik to wielka niespodzianka. Po dość niespodziewanym spadku z Ligi Centralnej
Siódemka Miedź Legnica szla przez rozgrywki I ligi jak walec wygrywając osiem kolejnych spotkań.
Legniczanie nie ukrywali, że mierzą w komplet zwycięstw w pierwszej rundzie, zatem i w Świdnicy
liczyli na trzy punkty, Tyle tylko, że w sobotni wieczór na ich drodze stanęła niezwykle zmotywowana
i dobrze usposobiona wataha Szarych Wilków.

Ojcem zwycięstwa i najlepszym zawodnikiem zespołu został bramkarz Volodymyr Shupyk. Od
pierwszych minut bronił jak w transie, co pozwoliło kolegom z pola na systematyczne punktowanie
Miedzianki. Nim goście zdążyli wejść w mecz, po kwadransie tracili cztery bramki, a po dwudziestu
minutach już sześć (12:6). Lider I ligi był wyraźnie oszołomiony nawałnicą, jaka spotkała ich w
pierwszych minutach gry. Do przerwy ŚKPR prowadził 17:12.

Krótko po zmianie stron świdniczanie odskoczyli na 20:14. Była wówczas 35. minuta i
wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać podopiecznych Krzysztofa Terebuna. A jednak.
W kolejnych minutach ŚKPR nagle zatracił gdzieś skuteczność, a przestój natychmiast wyko-
rzystali goście. Przewaga błyskawicznie topniała i wreszcie w 47. minucie po skutecznie
wykonanym rzucie karnym przez Filipa Kruszelnickiego to Miedź wyszła na prowadzenie 23:22!
Wydawało się, że legniczanie są na dobrej drodze do odwrócenia losów spotkania, ale Szare
Wilki przetrwały gorszy fragment i ponownie ruszyły do ataku. W ostatnich minutach emocje
sięgnęły zenitu, a każdy gracz ŚKPR-u dołożył swoją cegiełkę do końcowego sukcesu. Do
bramki Miedzi na zmianę trafiali Mateusz Redko i Michał Wojtala, Shupyk kolejny raz zaczarował
bramkę i obronił rzut karny, udaną akcję w obronie popisał się Jakub Pierzak, a Mateusz Siwiński ze
stoickim spokojem zwalniał akcje i uspokajał emocje kolegów w kluczowych momentach. I w końcu
sensacja stała się faktem!

Po końcowej syrenie świdniccy piłkarze ręczni przez długie minuty fetowali zwycięstwo z
kibicami, którzy owacją na stojąco nagrodzili ich walkę. Nagrody dla najlepszych zawodników
powędrowały do Volodymyra Shupyka (ŚKPR) i Michała Czarneckiego (ŚKPR). Wśród kibiców

ciąg dalszy na str. 19

Czy spotkanie bohaterów z Dziadkiem Mro-
zem wygoni zimę?
Muzyczny spektakl jakiego jeszcze nie było!
Mali widzowie potowarzyszą bohaterom w
ich podróży pełnej wspaniałych, zabawnych
ale i pouczających przygód.
scenariusz i reżyseria: Marta Marzęcka-Wiś-
niewska, Piotr Wiśniewski
scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
muzyka: Bartosz Ebert, Iga Eckert
występują:
Paulina Janik/Natalia Ciszewska
Joanna Sobocińska
Jacek L. Zawada
czas trwania: 50 min
spektakl dla dzieci od lat 3
spektakl Teatru Żelaznego w Katowicach

"NOWE BADANIA NAD TEATREM
SZEKSPIRA" - lekcja prof. M. Kocura
12.12.2022, godz. 13:00

www.expressem.eu

wyróżnienie spotkało Panią Magdę Śmiłek, która
zwyciężyła w konkursie pod patronatem partnera
meczu - firmy IgnerHome.

Po tym spotkaniu ŚKPR utrzymał siódmą
lokatę w tabeli, ale klasyfikacja mocno się spła-
szczyła. Do czwartego w stawce Grunwaldu Po-
znań strata wynosi zaledwie jeden punkt. Za
tydzień ŚKPR czeka wyjazd do Kościana, nato-
miast 10 grudnia do Świdnicy zawita beniaminek
I ligi, Wolsztyniak.

ŚKPR Świdnica - Siódemka Miedź Huras
Legnica 

32:30 (17:12)

Przebieg meczu: 5 min 2:2, 10 min 4:2, 15
min 8:4, 20 min12:6, 25 min14:9, 30 min
17:12, 35 min 20:14, 40 min 21:19, 45 min
22:22, 50 min 24:25, 55 min 28:27, 60 min
32:30
ŚKPR: Shupyk, Mirga - Redko 9, Wojtala 9,
Chmiel 5, Pęczar 3, Ete; 2, Wołodkiewicz 2,
Zelek 1, Siwiński 1, Ingram, Bal, Dobrzań-
ski, Pierzak, Galik

Kary: ŚKPR 16 minut, Siódemka Miedź 16
minut
Karne: ŚKPR 5/4, Siódemka Miedź 5/3

9. kolejka (26-27.11)
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona
Góra - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 29:24
(8:13)
Olimp Grodków - Bór Joynext Oborniki Ślą-
skie 33:34 (20:19)
ZEW Świebodzin - Grunwald Poznań 30:27
(16:13)
SPR Gorzyce Wielkie - GOKiS Kąty Wroc-
ławskie 18:44 (10:23)
Trójka Nowa Sól - Wolsztyniak Wolsztyn
28:15 (14:9)
Real Astromal Leszno - Tęcza Folplast Ko-
ścian 31:27 (12:13)
ŚKPR Świdnica - Siódemka Miedź Huras
Legnica 32:20 (17:12)

tekst: www.skpr.swidnica.pl
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Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Nowe technologie umożliwiają nowatorskie
analizy dokumentów historycznych. Profe-
sor Mirosław Kocur opowie co naukowcy
odkryli przepuszczając teksty elżbietańskie
przez komputery o dużej mocy obliczenio-
wej.
Profesor Mirosław Kocur to reżyser teatral-
ny, historyk i teoretyk teatru. Wykłada na
Uniwersytecie Wrocławskim i w Akademii
Sztuk Teatralnych (filia we Wrocławiu).
Projektował i budował mosty na Pogórzu
Karpackim, uczestniczył w przedsięwzię-
ciach Teatru Laboratorium Jerzego Groto-
wskiego, był kierownikiem artystycznym te-
atru Drugie Studio Wrocławskie (1987-
1990) i dyrektorem międzynarodowego fe-
stiwalu sztuki "Broken Walls" w Kalifornii
(1991). W roku 2005 otrzymał stypendium
naukowe od fundacji Fulbrighta. Reżysero-
wał i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Wło-
szech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach
Zjednoczonych. Opublikował "Teatr anty-
cznej Grecji" (2001, Nagroda indywidualna
MENiS i "Dolnośląski Brylant Roku"), "We
władzy teatru. Aktorzy i widzowie w anty-
cznym Rzymie" (2005, Nagroda im. Wojcie-
cha Bogusławskiego), "Drugie narodziny te-
atru . Performanse mnichów anglosaskich"
(2010), "Teatr bez teatru. Performanse w
Anglii Wschodniej u schyłku średniowie-
cza" (2012) oraz "Źródła teatru" (2013).

RECENZJE MUZYCZNE: IFI UDE
17.12.2022, godz. 20:00
Wstęp 65/45 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Zapraszamy do sali teatralnej ŚOK na kolej-
ny koncert w ramach cyklu Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych (http://bit .ly/recenzje-
SOK), podczas którego prezentujemy arty-
stów polecanych przez Świdniczan.
Koncert odbędzie się dzięki Magdalenie
Kalkowskiej. Jej recenzja albumu Ifi Ude
Ludevo" została nagrodzona w tegorocznej
edycji konkursu Świdnickich Recenzji Mu-
zycznych. Oto fragment:
"Ifi łączy w tym albumie różne techniki śpie-
wania - mamy tu i falset i sopran i szept, a
także głosy dzieci i chórki. Teksty są proste
i nieprzerysowane. Ważniejsza jest tu muzy-
ka, która stanowi przepiękny przykład na to
jak można połączyć dwie tak różne kultury
[polską i nigeryjską] za pomocą muzyki et-
nicznej. Płyta ta to bardzo oryginalny folko-
wy "mix", w którym wokalistka jest bardzo
sprawna i prawdziwa."

Całość: https://sok.com.pl/recenzje/ifi-ude-
ludevo/

Ifi Ude to polsko-nigeryjska artystka, która
w swojej twórczości swobodnie łączy ele-
menty polskiej kultury ludowej z muzyką
elektroniczną. Jej najnowszy album zatytu-
łowany Ludevo" został wydany w 2021 r. a
magazyn Polityka określił go jako Absolut-
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ŚKPR Świdnica

ŚWIDNICA CUP ROZSTRZYGNIĘTY!
Trzy dni grania w dwóch halach, 12 drużyn, dwie kategorie wiekowe, 42 mecze, mnóstwo bramek

i pozytywnych wrażeń. Tak w liczbach przedstawia się 11 edycja Festiwalu Piłki Ręcznej Świdnica
Cup. Wśród chłopców triumfowała Siódemka Miedź Legnica przed ŚKPR-em Świdnica i Victorią
Świebodzice, a wśród juniorów młodszych Gwardia Opole 06 przed Śląskiem Wrocław i Realem
Astromalem Leszno.

Turniej od 25 do 27 listopada odbywał się w hali przy SP 105, gdzie grali chłopcy oraz hali
Zawiszów, gdzie rywalizowali juniorzy młodsi. Dobrze spisały się zespoły gospodarzy. Chłopcy
prowadzeni przez trenerkę Justynę Curyl ustąpili pola tylko Siódemce Miedzi Legnica, natomiast
juniorzy młodsi trenera Patryka Dębowczyka zajęli piate miejsce, ale wygrali jeden mecz, a pamie-
tajmy, że to drużyn w całosci złożona z zawodników z dolnego rocznika tej kategorii wiekowej.

Indywidualne wyróźnienie zapisał na swoje konto Patryk Matlak - najlepszy zawodnik turnieju
chłopców.
TURNIEJ CHŁOPCÓW

ŚKPR Świdnica - Siódemka Miedź Legnica 12:15
Chrobry Żórawina 2011 - Chrobry Żórawina 2012 24:6
Victoria Świebodzice - PSP 1 Grodków (UKS Olimp Grodków) 9:13
Akademia Handballu Kępno - Siódemka Miedź Legnica 13:14
PSP 1 Grodków - Chrobry Żórawina 2012 18:4
Akademia Handballu Kępno - Chrobry Żórawina 2011 15:18
Victoria Świebodzice - ŚKPR Świdnica 7:20
ŚKPR Świdnica - Chrobry Żórawina 2011 25:13
Siódemka Miedź Legnica - SP 1 Grodków 24:10
Akademia Handballu Kępno - Victoria Świebodzice 12:14
Chrobry Żórawina 2012 - ŚKPR Świdnica 5:17
Chrobry Żórawina 2011 - Victoria Świebodzice 13:17
PSP 1 Grodków - Akademia Handballu Kępno 7:19
Siódemka Miedź Legnica - Victoria Świebodzice 23:12
Chrobry Żórawina 2012 - Akademia Handballu Kępno 1:20
Chrobry Żórawina 2011 - PSP 1 Grodków 27:11
Victoria Świebodzice - Chrobry Żórawina 2012 18:8
Siódemka Miedź Legnica - Chrobry Żórawina 2011 21:14
ŚKPR Świdnica - Akademia Handballu Kępno 15:7
Siódemka Miedź Legnica - Chrobry Żórawina 2012 18:6
PSP 1 Grodków - ŚKPR Świdnica 9:16
Siódemka Miedź Legnica 6 18 105:67
ŚKPR Świdnica 6 15 105:56
Victoria Świebodzice 6 9 77:89
Chrobry 2011 Żórawina 6 9 109:85
Akademia Handballu Kępno 6 6 86:70
PSP 1 Olimp Grodków 6 6 67:99
Chrobry 2012 Żórawina 6 0 30:115

Półfinały:
Siódemka Miedź Legnica - Chrobry Żórawina 2011 21:19
ŚKPR Świdnica - Victoria Świebodzice 12:11

Mecz o 3. miejsce:
Victoria Świebodzice - Chrobry Żórawina 2011 14:13

Finał:
Siódemka Miedź Legnica - ŚKPR Świdnica 16:13

Grupa o miejsc 5-7
Akademia Handballu Kępno - Chrobry Żórawina 2012 21:2
PSP 1 Grodków - Chrobry Żórawina 2012 15:9
Akademia Handballu Kępno - PSP 1 Grodków 13:6
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Akademia Handballu Kępno 2 6 34:8
PSP 1 Grodków 2 3 21:22
Chrobry Żórawina 2012 2 0 11:36

Najlepszy bramkarz turnieju: Teo Taino (Siódemka Miedź)
Najlepszy strzelec turnieju: Igor Markiewicz (Akademia Handballu Kępno)
Najlepszy zawodnik turnieju: Patryk Matlak (ŚKPR)
TURNIEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH

ŚKPR Świdnica - Real Astromal Leszno 23:33
Real Astromal Leszno - Śląsk Wrocław 25:42
Śląsk Wrocław - ŚKPR Świdnica 32:19
Gwardia Opole 06 - Gwardia Opole 07 24:16
Gwardia Opole 07 - Real Astromal Leszno 29:28
Śląsk Wrocław - Gwardia Opole 06 19:25
ŚKPR Świdnica - Gwardia Opole 07 26:25
Gwardia Opole 06 - ŚKPR Świdnica 46:12
Gwardia Opole 07 - Śląsk Wrocław 19:25
Real Astromal Leszno - Gwardia Opole 06 25:36
Gwardia Opole 06 4 12 131:72
Śląsk Wrocław 4 9 118:88
Real Astromal Leszno 4 3 111:130
Gwardia Opole 07 4 3 89:103
ŚKPR Świdnica 4 3 80:136

O miejsca 1-3
Gwardia Opole 06 - Śląsk Wrocław 29:28
Śląsk Wrocław - Real Astromal Leszno 36:19
Gwardia Opole 06 - Real Astromal Leszno 34:24
Gwardia Opole 06 2 6 63:52
Śląsk Wrocław 2 3 64:53
Real Astromal Leszno 2 0 43:70

O miejsce 4:
Gwardia Opole - ŚKPR Świdnica 32:20

Najlepszy bramkarz turnieju: Mateusz Kosoń (Śląsk Wrocław)
Najlepszy strzelec turnieju: Marcel Kuśnierek (Real Astromal Leszno)
Najlepszy zawodnik turnieju: Filip Pożniak (Gwardia Opole 06)

tekst: www.skpr.swidnica.pl
fotogaleria: https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2312

ŚKPR Świdnica

MŁODZIEŻ ZNÓW BLISKO KOMPLETU!
Nasze drużyny młodzieżowe przyzwyczajają nas do bardzo dobrych występów. Podobnie było

i tym razem. Mijający tydzień zakończyły bilansem dwóch zwycięstw i jednej przegranej. Ze
zdobycia punktów cieszyli się młodzicy i chłopcy. Oto szczegóły. ..

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
W czwartek, 24 listopada podopieczni trenera Patryka Dębowczyka na wyjeździe Dziewiątce

Legnica 23:25 (11:13). Był to pierwszy mecz rundy rewanżowej. W Świdnicy minimalnie lepszy był
ŚKPR, teraz rywale wzięli rewanż.

Przez pełną godzinę trwała wyrównana walka. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W drugiej
połowie częściej korzystny wynik był po stronie legniczan, ale na siedem minut przed końcem to
Szare Wilki objęły prowadzenie 22:21. W ostatnich fragmentach nieco skuteczniej zagrali jednak
rywale.

Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 
25:23 (13:11)

ŚKPR: Szwaczek - Bieryt 9, Słomiński 5, Polus 4, Turzański 3, Walczak 1, Walaszczyk 1,
Kotarba, Sz, Paluch, Folcik

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW
Bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę młodzikom ŚKPR-u I Świdnica ekipa Dziewiątki Legnica.

Łatwo nie było, ale cel został osiągnięty. Świdniczanie wygrali we wtorek, 23 listopada w hali rywala
30:25 (13:13) i było to dla nich jedenaste zwycięstwo w jedenastym meczu w tym sezonie!

Goście zagrali bez kompleksów i prowadzili przez praktycznie całą pierwszą połowę. W pewnym
momencie przewaga wynosiła nawet trzy bramki (6:9). Szarym Wilczkom nie wychodziło w tym
dniu wszystko, ale do przerwy zdołały wyrównać na 13:13. Drugą część ŚKPR zaczął od trzech
bramek z rzędu i chociaż rywale nie odpuszczali utrzymali inicjatywę do końca spotkania, zwycię-
żając ostatecznie 30:25.

ŚKPR I Świdnica - Dziewiątka Legnica 
30:25 (13:13)

ŚKPR: Anioł - Mitek 8, Maksymowicz 6 Bagiński 5, Marek 5, D. Błaszczyk 3, Czapla 2, Choiński
1, Zisiadis, Szczygieł

ciąg dalszy na str. 26

ny kosmos". Został on także nominowany
do prestiżowych Paszportów Polityki" oraz
nagrody O!śnienia" organizowanej przez
portal Onet, który to uznał Ludevo" za Naj-
lepszą płytę roku 2021". Ponadto, Ifi Ude
jest laureatką grand prix Music Video
Awards 2020" za teledysk do utworu Tato,
tato".
Muzyka tworzona przez Ifi Ude, jest inspi-
rowana ludowymi wierzeniami oraz etnicz-
nym brzmieniem miejsc, w których się wy-
chowała. Stąd jej najnowsza płyta jest swo-
bodnym przepływem międzu kulturami sło-
wiańskimi oraz afrykańskimi. Sama określa,
że przemieszczanie się między tymi dwoma
płaszczyznami kulturowymi jest dla niej na-
turalne jak oddychanie. Jak zawsze wspomi-
na, płyta Ludevo" jest dla niej zapisem ogro-
mnych zmian w życiu oraz próbą sił między
marzeniami a rzeczywistością.
Ifi Ude jest także silnie zaangażowana spo-
łecznie i krzewi w ludziach dobre wartości,
czego przykładem jest wydana przez nią
książka dla dzieci Zebra", w która porusza
temat różnorodności. Co więcej, Ifi Ude to
także czynna aktorka oraz laureatka Grand
Prix na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszo-
wie, za spektakl Staff Only". Obecnie ujrzeć
ją można na deskach największych polskich
oraz londyńskich teatrów.

ŚLADAMI WIELKICH KOMPOZY-
TORÓW PO DOLNYM ŚLĄSKU
22.12.2022, godz. 17:00
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Bogata i wielowarstwowa historia Dolnego
Śląska niemal na każdym kroku dostarcza
materiału do twórczego przyjrzenia się pięk-
nym tradycjom regionu, w którym na prze-
strzeni setek lat mieszkali i bywali również
światowej sławy muzycy.
Karol Lipiński, Antoni Radziwiłł, Józef
Wieniawski, Ferenz Liszt, Hektor Berlioz,
Richard Wagner, Richard Strauss, Fryderyk
Chopin, Feliks Mendelssohn, Ludomir Ró-
życki czy Franz Eckert to tylko niektórzy z
kompozytorów odwiedzających Dolny
Śląsk. Nie tylko bowiem Wrocław (niemiec-
kie Breslau i czeska Vratislav) - jako stolica
i największe miasto regionu - gościł znako-
mitych muzyków. Również w mniejszych
miastach - Świdnicy, Legnicy, Lwówku Ślą-
skim czy w uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej
- kwitło życie artystyczne (i towarzyskie).
Stowarzyszenie im. Richarda Straussa wraz
z dolnośląskimi partnerami zaprasza na dru-
gi koncert w ramach projektu Śladami wiel-
kich kompozytorów po Dolnym Śląsku, po-
święconego znanym twórcom muzyki klasy-
cznej.
Już 22 grudnia (czwartek) w Świdnickim
Ośrodku Kultury odbędzie się koncert, któ-
rego program inspirowany jest kompozyto-









DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW
Ostre strzelanie urządziła sobie drużyna trenerki Justyny Curyl. W czwartek, 25 listopada młode

Szare Wilczki rozgromiły Bór Oborniki Śląskie aż 44:15 i było to ich czwarte zwycięstwo w czwartym
meczu.

Wielkie polowanie na bramki urządzili sobie Mikołaj Kozar i Stanisław Stramek. Obaj zdobyli
po 15 (!) goli. Na listę strzekców wpisało się jeszcze siedmiu graczy.

Bór Oborniki Śl. - ŚKPR Świdnica 
15:44 (5:24)

ŚKPR: Wasilewicz - Kozar 15, Stramek 15, Sawicki 3, Bronikowski 3, Sz. Kocjan 2, F. Paluch
2, Banaś 2, Ożóg 1, Matlak 1, Kortas, Kulatekst,

tekst: www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

BARYCZ BEZ SZANS
Były wzloty i upadki w pierwszej części sezonu, bardzo dobre,  ale i znacznie gorsze występy

piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica. Biało-zieloni w sobotę, 26 listopada zakończyli jesienne
zmagania sezonu 2022/2023, a ostatnie tygodnie należy uznać do tych  bardzo udanych. Podopieczni
trenera Grzegorza Borowego pokonali na  własnym terenie 3:0 zespół Baryczy Sułów, notując szósty
mecz z rzędu  bez porażki (dwa remisy i cztery wygrane). 

Od samego początku inicjatywę próbowali przejmować wyżej notowani w  tabeli zawodnicy
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Po długiej piłce od  Wojciecha Sowy w groźnej sytuacji znalazł
się Kornel Traczyk, ale w  ostatniej chwili został zablokowany. Rywale odpowiedzieli, trafili nawet
do sieci, ale po chwili nastąpił gwizdek i sygnalizacja pozycji  spalonej zawodnika gości. Później
atakowali już głównie nasi piłkarze.  Niecelnie uderzali Kornel Traczyk i Wojciech Sowa z rzutu
wolnego, a  futbolówka po strzale przewrotką Oskara Trzepacza wylądowała w dłoniach  golkipera
Baryczy. W końcówce pierwszej części gry doszło do nieco  kuriozalnej sytuacji, Po wrzutce z prawej
strony boiska przez Emila  Migasa, Jakub Bohdanowicz ewidentnie pomylił dyscypliny sportu i w
siatkarskim stylu "ściągnął piłkę" ręką sprzed głowy Oskara Trzepacza.  Decyzja arbitra musiała być
jedna - rzut karny. Sprawiedliwości stało  się zadość i Oskar Trzepacz po chwili trafił na 1:0. Jeszcze
przed  przerwą mieliśmy znakomitą okazję na podwyższenie rezultatu, ale Emil  Migas nie wykorzy-
stał sytuacji jeden na jednego z golkiperem rywali.

Po zmianie stron gospodarze dążyli do zaliczenia kolejnych trafień.  Blisko celu był Adam
Wojciechowski, który wdał się w skuteczny drybling  zakończony celnym uderzeniem na bramkę
ekipy z Sułowa. Lepszy w tym  starciu był jednak zawodnik Baryczy . W kolejnej sytuacji musiał
jednak  skapitulować po strzale bardzo aktywnego tego dnia Wojciechowskiego.  Kornel Traczyk
wyłuskał piłkę w środkowej części boiska, dograł do  Sebastiana Białasika, a ten obsłużył podaniem
świdnickiego skrzydłowego ,  który minął defensora przyjezdnych i precyzyjnym strzałem trafił na
2:0. W końcówce spotkania ustaliliśmy rezultat meczu na 3:0, a udział w  akcji wzięli piłkarze
wprowadzeni na murawę po przerwie. Paweł Michta  wyłuskał straconą piłkę, Piotr Kotyla dogrywał
do Kornela Buscha, a ten  pokonał bramkarza Baryczy i zaliczył tym samym swojego debiutanckiego
gola w zespole seniorów. Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  wygrała ostatecznie 3:0,
wskakując na półmetku sezonu na czwartą pozycję  w tabeli grupy wschodniej Koleje Dolnośląskie
IV ligi. Podopieczni  trenera Grzegorza Borowego zmniejszyli stratę do wyprzedzających ją  ekip.
Dystans do lidera - Słowianina Wolibórz wynosi obecnie sześć  "oczek".

- Nie chciałbym takimi słowami podsumować tego naszego grania  jesienią, ale jednak muszę To
takie polskie oceniać zespół po  pierwszych kilku spotkaniach i wydawać werdykty, widząc nas już
w klasie  okręgowej. My jednak w końcówce wygrywamy trzy mecze z rzędu, a w  sześciu nie
zaznaliśmy goryczy porażki i cieszymy się finalnie z takiego  zakończenia rundy. Oczywiście dużo
pracy przed nami, mamy plan,  wykreowaliśmy sobie kolejne ważne postacie w naszej drużynie i
chcemy  się rozwijać, a to dla naszej jakże młodej, a może i najmłodszej ekipy w  tej lidze jest
najważniejsze - podsumowuje trener IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz Borowy.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

NA TERENIE FUNDACJI "KRZYŻOWA" POWSTAŁA
OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA PLENEROWA

Mieszkańcy Krzyżowej oraz osoby odwiedzające zabytkowy kompleks pałacowo - parkowy,
znajdujący się na terenie Fundacji "Krzyżowa" już od kilku dni mogą korzystać z 5 stanowiskowej
ogólnodostępnej siłowni plenerowej. Projekt zrealizowano w ramach programu "WzMOCnij swoje
otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Siłownia jest uzupełnieniem dotychczasowej strefy rekreacji sportowej i składa się z 5 urządzeń:
biegacz, twister siedzący i stojący, stepper, narciarz, orbitrek. Nowa infrastruktura przeznaczona jest
dla młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów, którzy bezpiecznie, w przyjaznym otoczeniu będą
mogli zadbać o swoje zdrowie i wzmocnić swoją kondycję fizyczną. Dla Fundacji "Krzyżowa" będzie
to okazja do podejmowania i realizacji inicjatyw w obszarze zdrowego trybu życia i zrównoważonego
rozwoju.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek - np. przedszkoli,
szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą
wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących
obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej prze-
strzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach progra-
mu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz
www.wzmocnijotoczenie.pl.
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rami romantycznymi:  późnoromantycznymi
(m.in. Antonim Radziwiłłem, Stanisławem
Moniuszką czy Richardem Wagnerem). Wy-
stąpi w nim doskonale znana dolnośląskiej
publiczności Ewa Vesin (sopran), która w
ostatnich sezonach śpiewała m.in. na sce-
nach Opery Rzymskiej (Turandot), Teatru
Wielkiego Opery Narodowej (Halka) czy
praskiego Nrodniego Divadla (Tosca), a
przy fortepianie śpiewaczce towarzyszyć
będzie Justyna Skoczek, wrocławska piani-
stka, korepetytorka, wykładowczyni akade-
micka, kierowniczka muzyczna Narodowe-
go Teatru Starego w Krakowie.  
W programie koncertu, na który wstęp jest
wolny (bezpłatne wejściówki do pobrania na
stronie lub w kasach ŚOK-u), znajdą się arie
operowe i utwory instrumentalne m.in. Gia-
como Pucciniego, Amilcare Ponichellego,
Pietra Mascagniego czy Stanisława Moniu-
szki.
Projekt Śladami wielkich kompozytorów po
Dolnym Śląsku dofinansowano z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Partnerem wydarzenia jest Klinika Okulisty-
czna Optegra.
Wstęp wolny (obowiązują bezpłatne wej-
ściówki dostępne od 12 grudnia)

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2022, godz. 20:00 - 22:00
Bilety: 80 zł - 90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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 sty-
lowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątkowa
muzykalność, niespotykany temperament
sceniczny, znakomity kontakt z publiczno-
ścią a także przebogaty program koncertu.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści
Wrocławskich Scen Muzycznych w ponad
100-minutowym sylwestrowym koncercie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy w najle-
pszym stylu z gwarancją artystycznych wra-
żeń najwyżej klasy.
W programie koncertu m.in. :
Muzyczne toasty na powitanie Nowego Ro-
ku oraz Usta milczą dusza śpiewa; Wielka
sława to żart; Czardasz Sylvy; Brunetki
blondynki; Przetańczyć całą noc; Tango Mi-
longa; Oriental Flamenco; Taniec Bollywo-
od; Czardasz Montiego, Odgłosy Wiosny,
Marsz Radeckiego i WIELE INNYCH
WSPANIAŁYCH UTWORÓW
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec)
Trio Instrumentalne w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utworów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Gustaw Bachorz (klarnet)
Realizacja:
prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz

www.expressem.eu









Gmina Świdnica

PREMIEROWY WYSTĘP PRZEDSZKOLAKÓW 
Z  BAJKOWEJ DOLINKI  

Premierowy występ na deskach świdnickiego teatru mają już za sobą. W czwartkowe popołudnie Przedszkolaki z "Bajkowej Dolinki" w Pszennie
zaprezentowały program artystyczny "Przedszkolaki dla Niepodległej" i od razu skradły serca publiczności.

Ideą koncertu jest uwydatnienie wartości obywatelskich, ponieważ wychowanie patriotyczne jest bardzo ważnym elementem naszej tożsamości
narodowe. Nie znając swojej historii nie możemy uczyć się być świadomym, rozważnym, mądrym i myślącym obywatelem - mówiła w swoim wystąpieniu
Ewa Wasilenia, dyrektor przedszkola.

175 dzieci z 7 oddziałów przedszkolnych tańczyło, śpiewało i recytowało patriotyczne utwory. Młodzi artyści poruszyli serca publiczności i wywołali
wzruszenie na twarzach swoich rodziców, nauczycielek, babć i dziadków, którzy licznie przybyli w tym dniu do teatru i gorąco oklaskiwali ich występy.

Pomysłodawczynią całego wydarzenia była Justyna Duda, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkola "Bajkowa Dolinka"
w Pszennie. Na sukces całego występu oprócz choreografii Anny Trzeciak złożyły się również fanatycznie przygotowane dzieci przez 12 nauczycieli
oraz 10 pracowników obsługi.

Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego występu i jestem z Was dumna. Te piękne, barwne stroje, inne dla każdej grupy przedszkolnej z pewnością
podniosły rangę uroczystości. Gratuluję pani dyrektor Ewie Wasileni , kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi przedszkola tak
wspaniałego programu "Przedszkolaki dla Niepodległej". Słowa uznania dla Waszych rodziców. Patrząc na tak młode pokolenie, możemy być spokojni
o naszą przyszłość - mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Wielką niespodzianką tego popołudnia był występ zespołu muzycznego "Jesienna Gama" działającego przy Uniwersytecie III Wieku, który uświetnił
uroczystość swoimi aranżacjami muzycznymi znanych patriotycznych utworów. Współpraca z zespołem nie byłaby możliwa gdyby nie przedstawiciel
rady rodziców przedszkola, pan Krystian Przybylski, który jest również muzykiem tegoż zespołu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w to wyjątkowe wydarzenie.

Gmina Świdnica

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
JEDNYM Z TEMATÓW LXXI SESJI RADY GMINY

Podczas LXXI sesji Rady Gminy Świdnica dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy Świdnica w roku szkolnym 2021/2022.

Raport zawierał informacje na temat sytuacji organizacyjnej, finansowej i dydaktycznej we wszystkich placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest gmina Świdnica. W przygotowanej informacji wykorzystano analizy wewnętrzne, sprawozdania, informacje przedłożone przez
dyrektorów szkół podstawowych i dyrektorów przedszkoli, danych z Systemu Informacji Oświatowej oraz arkuszy organizacyjnych placówek
oświatowych.
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Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało łącznie 1.400 uczniów, tj. o 54 uczniów więcej niż w roku poprzednim. Natomiast
do przedszkoli gminnych w analogicznym okresie uczęszczało ogółem 361 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat, a do oddziałów przedszkolnych w
trzech szkołach podstawowych uczęszczało 81 dzieci, głównie sześciolatków, realizujących obowiązkowe przygotowanie do nauki w szkole. Na terenie
gminy Świdnica działają dwa niepubliczne przedszkola (Boleścin i Krzyżowa), do których ogółem w roku szkolny 2021/2022 uczęszczało średnio ok.
60 dzieci, w tym blisko 42 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy. Dodatkowo w okresie wiosennym 2022 r. do placówki w Krzyżowej uczęszczało
średnio ok. 7 dzieci z Ukrainy, a do Boleścina 2 ukraińskich dzieci niepełnosprawnych - podkreślała dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska.

Gmina Świdnica

AKTYWNI, BEZPIECZNI I CIEKAWI ŚWIATA 
CZYLI ABC SENIORA W BYSTRZYCY DOLNEJ

Zastanawialiście się Państwo co słychać u naszych seniorów z Klubu ABC Seniora? 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. W przedszkolu
to Dzień Misia. Zatem nasze seniorki wspólnie z przedszkolakami przytulały misie. W Klubie jest też czas na wspólne świętowanie urodzin, które w
ostatnich dniach obchodziła Teresa. Drogiej jubilatce życzymy dużo zdrowia i jeszcze więcej energii do działania. W każdy poniedziałek na basenie w
Witoszowie Dolnym seniorzy mają też możliwość skorzystania z zajęć w wodzie, w ramach aqua aerobiku. Natomiast dwa razy w miesiącu, w siedzibie
Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej odbywają się zajęcia zumby i ćwiczenia relaksacyjne. Serdecznie zapraszamy!

Gmina Świdnica

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ NAUKOWCEM?
25 listopada Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, w ramach cyklicznych "Spotkań z Osobowościami" miała zaszczyt gościć

prof. Marcina Drąga.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Rady Rodziców, a w szczególności Pani Katarzyny

Puszcz Mazur i Panu Pawłowi Paterakowi udało się zaaranżować spotkanie z uczniami klas IV- VIII.
Pan profesor jest absolwentem II LO w Świdnicy, a obecnie kieruje Katedrą Chemii Biologicznej

i Bioobrazowania na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od początku pandemii
zajmował się badaniami nad strukturą koronawirusa SARS-CoV-2. Stworzył unikalne laboratorium
obrazowania, w którym wraz ze swoim zespołem rozpracował kluczowy enzym koronawirusa
SARS-CoV-2 i otworzył tym samym drogę do powstania leku na COVID-19.

Na swoim koncie prof. Marcin Drąg ma już dziewięć patentów i blisko 110 prac naukowych
opublikowanych w najwyższej klasy czasopismach. Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, tzw. polskiego Nobla za rok 2019. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał Nagrodę Naukową Wrocławia. Podczas spotkania zdradził
nam "tajemnicę", że oto właśnie 25 listopada we Wrocławiu odbiera kolejną nagrodę "Dolnośląski
Klucz Sukcesu"!

Pracował na uczelniach we Włoszech, Austrii, Francji i w Stanach Zjednoczonych. Jest związany
z prestiżowym Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute w Kalifornii.

Prof. Marcin Drąg został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.
W tej prestiżowej organizacji naukowej będzie działał w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Techni-
cznych.

Spotkanie z uczniami klas IV- VIII pod tytułem "Dlaczego warto zostać naukowcem", to
rewelacyjne informacje naukowe przekazane w formie zrozumiałej dla wszystkich, to wielka dawka
inspiracji, pobudzenia motywacji do poszukiwania i rozwijania swoich zainteresowań i pasji w
różnych dziedzinach, bo przecież kreowanie własnej przyszłości i zdobywanie wiedzy począwszy od szkoły podstawowej po dalsze szczeble kształcenia,
może kiedyś zaowocować kreatywnymi rozwiązaniami problemów naukowych przez naszych uczniów. Społeczności szkolnej gratulujemy pomysłu, a
panu profesorowi dziękujemy za obecność.

Gmina Świdnica

LAUREATKI DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
Mamy dwie laureatki Dyktanda Niepodległościowego. 26 października uczennice Szkoły Podstawowej w Pszennie wzięły udział w wojewódzkim

finale X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii".
 Z dumą informujemy, że Milena Dudziak i Maria Grabska znalazły się w gronie najlepszych w województwie i uzyskały tytuł laureata konkursu.
W miniony poniedziałek zwyciężczynie uczestniczyły w uroczystej gali podsumowującej w XIV LO we Wrocławiu, podczas której miały okazję

wysłuchać wykładu gościa specjalnego - prof.Jana Miodka. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne polonistyczne sukcesy!
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BARAN To dobrze, że masz silne postanowie-
nia i plany. Ważne, abyś to wszystko powoli
realizował. Nie słuchaj rad "życzliwych" , tylko
twardo trzymaj się swego. Sukces gwarantowa-
ny. Nadchodzący tydzień będzie pełen nowych
możliwości. Nie zastanawiaj się długo, tylko
korzystaj z okazji.
BYK Unikaj towarzystwa osób które sprawia-
ją, że czujesz się źle i nieswojo. Po co utrzy-
mywać takie sztuczne kontakty i przyjaźnie.
Ten tydzień przyniesie wiele dobrego. Roz-
wiążesz ważny dla Ciebie i Twojej rodziny
problem. Znajdziesz czas na odpoczynek i
przyjemności. Świetnie ułożą się sprawy za-
wodowe i finansowe.
BLIŹNIĘTA Najwyższy czas, abyś uregulo-
wał zaległe zobowiązania. Nie możesz ciągle
przekładać zapłacenia rachunków, których
jest coraz więcej. Sprawy sercowe będą ukła-
dały się po Twojej myśli. Najbliższe dni zali-
czysz do udanych i szczęśliwych. Nie obawiaj
się ryzyka w sprawach zawodowych.
RAK Porozmawiaj z partnerem o tym, co Cię
trapi. We dwoje łatwiej znajdziecie wyjście z
sytuacji. Nadszedł czas, abyś skierował swoją
uwagę na sprawy rodzinne. Pewne sprawy
trzeba będzie zaplanować już dzisiaj. Za-
czniesz odnosić sukcesy w pracy. Będzie się to
jednak wiązało z dużym wysiłkiem.
LEW Tydzień przyniesie wiele zmian. W pra-
cy nadal nic ciekawego. Będziesz rozmyślał

nad swoim życiem. Stosunki z partnerem będą
układały się w miarę dobrze. Obejdzie się bez
kłótni i nieporozumień. W niedzielę odwiedzi
Was ktoś spod znaku Raka. Będzie to bardzo
miła wizyta.
PANNA Nie popadaj w przesadny pesymizm.
Mówienie wszystkim, że nic Ci nie wychodzi,
ciągle narzekanie i brak wiary we własne mo-
żliwości przeszkadzają Ci w osiągnięciu
upragnionego sukcesu. Więcej uśmiechu na co
dzień! Będziesz miał jeszcze wiele szczęśli-
wych i udanych dni. Już niebawem się o tym
przekonasz.
WAGA Nastąpi wiele korzystnych zmian w
Twoim życiu zawodowym. Obejmiesz nowe
obowiązki, które będziesz chciał jak najlepiej
wykonać. Poczujesz się doceniony i dowarto-
ściowany. Świetnie ułożą się sprawy rodzinne.
Szkoda tylko, że tak mało będziecie mieli dla
siebie czasu.
SKORPION Zapowiada się pracowity ty-
dzień. Będzie sporo do zrobienia. Bardzo do-
brze ułożą się sprawy finansowe, pod warun-
kiem, że nie będziesz rozrzutny. Rozwiążesz
problemy, o których ostatnio dużo myślałeś.
Odkryjesz w sobie nowe zdolności i pasję i z
radością się temu poświęcisz.

STRZELEC Poczujesz się zmęczony i na nic
nie będziesz miał ochoty. Postaraj się wypo-
cząć. Sprawy mniejszej wagi przełóż na nastę-
pny tydzień. W miłej atmosferze rodzinnej z
pewnością Ci się to uda. Już niebawem Twoje
problemy finansowe zostaną rozwiązane. Bar-
dzo Cię to ucieszy.
KOZIOROŻEC W sprawach finansowych
nie licz na wiele. Pamiętaj, że wszystko można
zaplanować, wydatki też. Rozsądne działanie
sprawi, że szybko znajdziesz jakieś wyjście z
trudnej sytuacji. Ktoś przygotowuje dla Ciebie
miłą niespodziankę. Otrzymasz zaproszenie,
które bardzo Cię zaskoczy.
WODNIK Będziesz w dobrej formie psychicz-
nej i fizycznej. Nie bój się radykalnych zmian.
Aby coś osiągnąć trzeba się czasami poświęcić.
Unikaj zbędnych wydatków. Pieniądze bardzo
Ci się przydadzą w nadchodzącym tygodniu.
Postaraj się więcej czasu spędzać z rodziną.
RYBY Jeżeli przestaniesz wydziwiać Twoje
stosunki z bliskimi świetnie się poukładają.
Daj im trochę czasu na naprawienie błędów.
Zachowaj spokój. Spokojnie poczekaj na finał
całej sprawy. Unikaj pesymistów, bo oni mają
na Ciebie zły wpływ. Nareszcie poprawi się
sytuacja w pracy. Wszystko wróci do normy.

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
okolice Galerii Świdnickiej 425.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem,
ogrzewanie piecowe, 395.000 zł
10676  38,30 m kw., parter, 2 pokoje, ogrzewanie elektryczne, po
remoncie, 289.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OSIEDLE MŁO-
DYCH:
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie 265.000 zł
0-6824 45 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie, 265.000 zł
0-6717 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, oś. Młodych,
ogrzewanie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie
miejskie, oś. Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego
remontu, Zarzecze 238.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, oś.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, oś.
Słowiańskie 719.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł

0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawaler-
ka 30,70 m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21
m kw ., komórka, 180.000 zł
0-6646 sprzedażmieszkanianawsi 10 km od Świdnicy, 61,10 m
kw., 198.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I piętro nowy Zawiszów,  miejsce
postojowe w garażu 3.500 zł, 
0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewa-
nie gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, oś. Młodych, częściowo
umeblowane, 2.400 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m
kw.
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0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-6748 8 a, 12 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową, 90.000 zł
0-6797A 28a, Panków, 155.000 zł
0-6623 63,67 a gmina Walim, częściowo rolna, 220.000 zł
10671 23,93 a, 10 km od Świdnicy 79 zł/m kw.,
0-6683 8 a, 10 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową 90.000 zł
0-6599 sprzedażdziałek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - BystrzycaGórna 99.960 zł
0-6495A gmina Żarów, 1,0211 ha rolna 80.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

004976 WL 51 m kw., centrum, witryna 3.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka9, Świdnica, oś. Słowiańskie
719.000 zł

0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa,
Świdnica, 860.000 zł
10833 106 m kw. połowabliźniaka, Świdnica, działka 7,87 a
785.000 zł
0-6740 215 m kw., działka 7 arów, wolnostojący, Bojanice,
380.000 zł
0-6797 115,85 m kw., działka 27a, Panków, 460.000 zł
0-6796 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu, Żarów, 448.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 5,42 a, wolnostojący, po remoncie, 12
km od Świdnicy 820.000 zł
0-6575 120 m kw., 2 km od Świdnicy, połowa bliźniaka stan
deweloperski, 5 pokoi 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
-----------------------------------------------------------------------------

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

-----------------------------------------------------------------------------

WIĘCEJ OFERT NA 
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