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W skrócie...

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

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ ŚWIDNICKA SZOPKA BOŻO-
NARODZENIOWA
16.12.2022 18:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wernisaż wystawy pokonkursowej Świdnicka
Szopka Bożonarodzeniowa, który odbędzie się
w piątek 16 grudnia o godzinie 18:00. 
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; or-
ganizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 37, 58-100 Świdnica

V NEPTUN ŚWIDNICA SWIMMING
MEETING
17.12.2022, godz. 09:00
Zawody pływackie  w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Pływalnia OSIR ul.
Równa; organizator: KS Neptun Świdnica

X CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁ-
KARSKI
17.12.2022, godz. 10:00

Świdnica

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI Z NOWYM WYKONAWCĄ
Wybrano nowego wykonawcę przebudowy alei Niepodległości, którym jest firma HYPMAR z

Modlęcina. Prace, o ile pogoda na to pozwoli, rozpoczną się w styczniu 2023 roku. Koszt zadania to
6 750 000zł. Zgodnie z umową roboty drogowe powinny zakończyć się 31 październik 2023 roku. 

W ramach I etapu inwestycji, zgodnie z protokołem inwentaryzacyjnym stwierdzono, że stopień
zaawansowania prac jest na poziomie 42%. Wykonano w ok. 90% roboty związane z montażem
kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z siecią gazową, wykonano również część konstrukcyjną
jednego pasa ruchu pod ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowo nawierzchnie ciągów
pieszych i zatok postojowych. Zaawansowane też są prace przy renowacji muru obronnego wraz z
balustradą. Do zrobienia pozostaje m.in.: dokończenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,
chodników i ścieżki rowerowej, oznakowanie ,oświetlenie drogowe oraz zieleń. 

Przypomnijmy, że trwają już prace przy przebudowie przejścia pieszego pomiędzy al. Niepod-
ległości i ul. Garbarską. 9 listopada podpisano umowę z firmą TINARG Sp. z o. o. z Mściwojowa,
która zrealizuje zadanie za kwotę 159 233 zł. Prace powinny zakończyć się w styczniu. 

Świdnica

BLISKO 11 MILIARDÓW ZŁOTYCH 
DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Sprawiedliwej
Transformacji zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Blisko 11 miliardów złotych
zostanie wykorzystane na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska. Taką informacje przedsta-
wicielom gmin przekazał Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski wraz z
zarządem, czyli wicemarszałkami: Grzegorzem Macko, Krzysztofem Majem i Tymoteuszem Myrdą
na spotkaniu zorganizowanym w czwartek, 8 grudnia w Świdnicy. Uczestniczył w nim również
minister Michał Dworczyk. 

- Bardzo ważne jest to, że spotkanie to odbyło się w naszym mieście, to dla nas wielki zaszczyt.
Jako samorządowcy czekaliśmy na te decyzje od dwóch lat. Mamy wiele gotowych projektów, tych
które dotyczą m.in. poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji, wymiany źródeł
energii. To są kluczowe sprawy dla poprawy jakości życia mieszkańców. Projektów mamy dużo i
mam nadzieję, że będziemy realizować je w miarę płynnie i szybko, bo czas perspektywy nie jest
zbyt długi. Jedynym problemem, który zgłaszaliśmy dzisiaj panom marszałkom jest wysokość
wkładu własnego, który wynosi 30%. Liczę jednak na to, że zarząd województwa i polski rząd
przychylą się do próśb samorządowców, aby wspomóc samorządy w zorganizowaniu wkładu
własnego- mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Fundusze europejskie będą wykorzystane m.in. na cele związane ze wspieraniem innowacyjności
oraz przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii,
transport, ochronę zdrowia, aktywizację zawodową, edukację oraz włączenie społeczne mieszkań-
ców.

ciąg dalszy na str. 3
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Po raz dziesiąty Fundacja Wspierania Sportu
"Łączy nas Football" zaprasza na Charyta-
tywny Turniej Piłkarski. Przed nami rozgry-
wki piłkarskie, licytacje gadżetów oraz ko-
szulek piłkarskich a wszystko w szczytnym
celu wsparcia leczenia świdnickich dzieci.
Wstęp: cegiełka 15 zł; miejsce: Hala OSIR
Zawiszów; organizator: Fundacja Wspiera-
nia Sportu Łączy nas Football

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
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

www.expressem.eu
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Jednocześnie Dolny Śląsk uzyskał drugą (po Śląsku) co do wielkości kwotę wsparcia dla regionu
węglowego - 581 mln euro. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo tak będzie nazywał się nowy
unijny instrument w ramach którego będą dostępne te pieniądze, będzie miał za zadanie wesprzeć
rozwój subregionu wałbrzyskiego.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą rozdysponowywane przez zarząd woje-
wództwa dolnośląskiego poprzez dwie jednostki, z których jedna  zlokalizowana będzie w Świdnicy.

- Będzie to bardzo duże ułatwienie dla samorządów czy też przedsiębiorców, którzy z tych
środków będą korzystać - dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Świdnica

ZAPRASZAMY DO "WYMIANY CIEPŁA"
Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw ciepłe okrycie wierzchnie na

wieszaku.Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, jeszcze przed świętami, możemy wyposażyć w ciepłe
kurtki nie tylko osoby bezdomne, ale również samotnych czy przeżywających trudności finansowe.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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 (operetka)
25.03.2023, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
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- Zapraszamy do udziału w akcji "Wymiana ciepła".Jeśli posiadacie Państwo ciepłą kurtkę lub
płaszcz, które mają niewielkie ślady użytkowania, możecie pomóc. Wystarczy, że przyniesiecie takie
okrycie i powiesicie na naszym wieszaku. A osoby, które mają taką potrzebę będą mogły ubrać się
ciepło, czyli podejść do wieszaka i wziąć potrzebne okrycie. Proszę się nie martwić, ubrania nie będą
mokre, gdyż nad wieszakiem jest zamontowany daszek - mówi Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

Przez cały tydzień, do poniedziałku, 19 grudnia będzie możliwość pozostawienia okrycia na
wieszaku lub skorzystania z przekazanych kurtek i płaszczy. Ważne jest tylko to, żeby ciuchy były
czyste i niezniszczone. Wieszak znajduje się przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 oraz na osiedlu Zawiszów, przy ul. Kazimierza
Wielkiego 12.

- Proszę nie zapomnieć, że w okresie jesienno - zimowym jesteśmy słabo widoczni dla kierowców,
dlatego zapraszamy równieżpo kolorowe odblaski do naszej "PoMocnejchoinki". Można ją rozebrać
z odblaskowych ozdób i przypiąć je do ubrania, plecaka, wózka lub przekazać innej osobie - dodaje
Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektora MOPS w Świdnicy.

Powiat Świdnica 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W JICINIE
W dniach 08- 10 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane ostatnie spotkanie projektu pn. "Przy

wspólnym stole rozwijamy partnerstwo" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003056 w Jicinie.

ciąg dalszy na str. 6
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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 zafascynowa-
ny, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale rów-
nolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich 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"
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...

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.

W jego ramach odbyły się czesko- polskie warsztaty kulinarne, podczas których młodzi ludzie z
K-Klub w Jicinie wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy przygoto-
wywali tradycyjne dania kuchni czeskiej. Nad ich pracą czuwali opiekunowie z K-Klub: p. Lenka
Vackowa, p. Petr Vacek oraz z ZSHT w Świdnicy p. Emilia Młynarczuk oraz p. Ewa Rudownik. Podczas
pobytu w Jicinie uczestnicy projektu odwiedzili firmę Han Design s.r.o. -producenta ozdób bożonarodze-
niowych, gdzie mogli przyjrzeć się pracy dekoratorów bombek choinkowych oraz wziąć udział w
warsztatach. Okazją do podsumowania projektu była konferencja kończąca projekt z udziałem władz
Miasta Jicin- Burmistrza Jana Malego, Wiceburmistrz Aleny Stillerovej oraz koordynator z ramienia
Miasta Jicin Radmily Vvrovej. Powiat Świdnicki reprezentował również zespół projektowy pod przewod-
nictwem dyrektor Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Anny Boro-
wskiej. Zwieńczeniem projektu był koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy wraz z opiekunem p. Joanną Janas, którzy zaprezentowali się zgromadzonej publicz-
ności w Lodżii Wallensteina oraz w Parku Zamkowym w Jicinie.

Spotkanie w Jicinie poprzedziły działania zrealizowane w Powiecie Świdnickim tj. promocja
projektu połączona z degustacją specjałów kuchni czeskiej na wspólnym stoisku wystawienniczym
oraz dystrybucją materiałów promocyjnych w dniach 26-27 sierpnia 2022 oraz konferencja inaugu-
rująca projekt połączona z warsztatami kulinarnymi oraz degustacją kuchni polskiej w dniach 26-28
października 2022 r.

Na realizację powyższego mikroprojektu Powiat Świdnicki oraz Miasto Jicin otrzymały dofinan-
sowanie w ramach Osi priorytetowej 11.4 Współpraca instytucji i społeczności oraz priorytetu
inwestycyjnego: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowa-
nych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i
administracyjnej oraz współpracy między obywatelami i instytucjami.

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

http://www.domsenioracm.pl




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

Monika Pasternak - Domagała

MDK Świdnica

"MANSARDA" NA WARSZTATACH 
OZDABIANIA BOMBEK

10 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty ozdabiania bombek organizowane przez MDK Świdnica.
Pracownię plastyczną "Mansarda" reprezentowało 16 osób: Emilka, Oliwia, Dorota, Alinka, Kaja,
Pola, Marta, Lidka, Nika, Pola K., Olek, Nadia, Amelka, Magdalena, Jagna, Mikaela. Sobotnie,
zimowe, grudniowe przedpołudnie minęło bardzo szybko w miłej atmosferze. W Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych stoi już piękna choinka ozdobiona pracami dzieci i młodzieży z
MDK. Certyfikaty za udział w warsztatach i reniferki wręczał Szymon Chojnowski - wiceprezydent
Świdnicy. A w piątek ,16 grudnia o godz. 16 , w Teatrze Miejskim podsumowanie konkursu "Kartka
Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy Rok". 

Zapraszam serdecznie! Joanna Waksmundzka

MDK Świdnica

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "KARTKA
ŚWIĄTECZNA- BOŻE NARODZENIE-NOWY ROK"
8 grudnia 2022 roku komisja w składzie : Wanda Szwegler i Dorota Hurlak oceniła prace, które

wpłynęły na Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy Rok".
Na konkurs wpłynęło 1339 prac z 137 placówek oświatowych z całej Polski.  Komisja postano-

wiła przyznać 30  równorzędnych nagród i 30  wyróżnień.

ciąg dalszy na str. 10

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-
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,
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Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano również 30 prac.
Na wystawie pokonkursowej będziemy mogli podziwiać 90 prac plastycznych autorów z całej

Polski.
Jak co roku w naszym konkursie plastycznym w ramach "Kolędy Świdnickiej 2022" zostaną

wydrukowane kartki świąteczne. Komisja wybrała 7 prac do druku. Ogłoszenie laureatów tej
dodatkowej nagrody - niespodzianki nastąpi podczas wernisażu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów - uczestników wystawy pokonkursowej na werni-
saż, w piątek, 16 grudnia 2022 r., godz.16.00. Hol Teatru Miejskiego w Świdnicy, Rynek 43.

Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie Plastycznym "Kartka Świąteczna - Boże Naro-
dzenie - Nowy Rok". , składamy gratulacje laureatom i ich opiekunom.
NAGRODY:

JULIA BOBELA , 12 lat, MDK Świdnica
MARTYNKA MIERNICZAK, 5 lat, Przedszkole Miejskie nr 14 Świdnica
AMELIA WARAKOMSKA, SP 1 Świdnica
LEON MATUSIAK, SP 4 Świdnica
JULIA BRULEWSKA, 12 lat, SP 6 Świdnica
LILIANA PONICHTERA, 9 lat, SP 6 Świdnica
ALEKSANDRA KOZIEJ, 13 lat, SP Jarczew
MARIA SIERADZKA, 12 lat, SP w Majdanie Sieniawskim
DAWID DYJAK , 10 lat, SP w Majdanie Sieniawskim
ZUZANNA WOŹNIAK , 11 lat, MGOK w Sompolnie
MAGDALENA ROGOWSKA, 13 lat, Ignacewo
MATEUSZ MUSZYŃSKI, 7 lat, Fundacja Oświatowa "Nasza Szkoła" Łódź
ALEKSANDRA KWIATKOWSKA , 9 lat, MDK Świdnica
KAMILA OLCZAK , 16 lat , ZS Szczawno Zdrój
KATERYNA ZEZEKALO, 15 lat, ZS Szczawno Zdrój
ANTONINA BUDZYK , 13 lat, PCK Nowy Targ
MARIA LIPOWY , 7 lat, ZPP- CWU Jelenia Góra
WERONIKA PASZKOWSKA, 12 lat, SP 51 Lublin
JULIA TUKAJSKA - ZĘBIK , 10 lat, MOK w Kłobucku
MAKSYMILIAN WACOWSKI , 12 lat, MOK w Kłobucku
MARCELINA STAŃCZYK , SP Gnojnik
EMILA SUŁEK , 18 lat, MDK Rybnik, Pracownia Plastyczna "Creatio"
ANTONINA OLESZCZUK, 18 lat, MDK Krasnystaw
NATALIA MARUSARZ, PCK w Nowym Targu.
AURELIA WOJEŃSKA, PCK w Nowym Targu.
WIKTORIA WASILEWSKA, 8 lat, GOK w Szepietowie
MAGDALENA MORAWSKA , 16 lat , MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 11
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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

10 www.expressem.eu
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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-
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
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjąt-
kowa muzykalność, niespotykany tempe-
rament sceniczny, znakomity kontakt z
publicznością 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-

EWA STARĘGA , 13 lat, MDK Świdnica
MASZA AWTONOMOWA, 8 lat, MDK Świdnica
OLEKSYI LOZYNSKYI, 11 lat, MDK Świdnica

WYRÓŻNIENIA:
NATALIA CZERWIŃSKA, PSP 37 Wałbrzych
LENA SAMUŁA , 6 lat, Przedszkole Miejskie nr 6 Świdnica
MIŁOSZ KOWALCZYK , 6 lat, Przedszkole Miejskie nr 15 Świdnica
BLANKA MORAWSKA, 7 lat, SP 2 Świdnica
ZOFIA MALCZYK, 12 lat, SP 6 Świdnica
BARTOSZ KRZYWICKI , SP 4 Świdnica / świetlica/
MARIIA MINIAILO, SP 105 Świdnica
MARCELI BUCZMA-MIELNICZAK , SPS Świdnica
ADA PIECZONKA, 9 lat, MDK Świdnica
JAŚMINA BICZYSKO, 7 lat, MDK Świdnica, pracownia "Agrafka"
MAJA ŚWIGOST , 10 lat, SP Marcinowice
IGOR SEREMAK, 9 lat, SP 1 Dzierżoniów
ŁUCJA FAJKS, 10 lat, ZPP-CWU Jelenia Góra
WERONIKA KAPŁON , 14 lat, PCK Nowy Targ
JAGODA MACIEJEWSKA, 13 lat, MGOK w Sompolnie
JULIA RACIS, 14 lat, MDK Rybnik, Pracownia Plastyczna "CREATIO"
ANTONINA COJG, MDK Rybnik, Pracownia Plastyczna "CREATIO"
URSZULA JUSIS, 12 lat, MDK w Lidzbarku Warmińskim
MILENA JACHIMCZUK, 12 lat, SP 51 Lublin
NADIA KRZYSZKOWSKA, 8 lat, SP z oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 Płock
TYMOTEUSZ WERTEPNY, 9 lat, Zespół Edukacyjno Artystyczny Przygoda w Rybniku
FILIP GŁOWACKI, 9 lat, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Rybniku
GABRIELA KARBOWSKA , 10 lat, SP 3 Żyrardów
KAMILA RECZKO, GOK w Szepietowie
NATALIA STRZELCZYK, 16 lat, MDK Świdnica
POLA SOŚNICKA , 12 lat, MDK Świdnica
ALINA BONDARENKO, 12 lat, MDK Świdnica
AGATA GALUBA, 16 lat, I LO Świdnica
JULIA GŁOGOWSKA, 13 lat , MDK Świdnica
ANNA DUSZYŃSKA , 12 lat, MDK Świdnica

KWALIFIKACJA DO WYSTAWY:
MAJA SORBIAN, 13 lat, ZSS Świdnica
ALICJA SZTANDERA, 6 lat, SP 6 Świdnica
ALEKSANDRA BROŻBAR, 8 lat, SP 8 Świdnica
IGA STRZELCZYK, 7 lat, MDK Świdnica
JAŚMINA STĘPIEŃ, SP Jaworzyna Śląska
MARTA PRZYBYSZ, SP 6 Świdnica
MAJA SOCHACZEWSKA, 9 lat, Pierwsza Społeczna SP w Chełmie
LENA WOYNO, 8 lat, MDK Płock
KAROL PIESZKO, PSP w Jaroszowie
GABRIELA ŁUGOWSKA, SP 7 Siedlce
JULIA REDECKA, 12 lat, SP w Czermnie
SYLWIA OPOKA, 7 lat, SP z oddziałami Specjalnymi w Chełmcu.
GABRIELA MARCZAK, 12 lat, SP 3 Żyrardów

MDK Świdnica

TYDZIEŃ Z MIKOŁAJEM W "POLIFONII"

Ostatni tydzień w pracowni "Polifonia" był chyba najsłodszy w całym roku - każdego dnia już
od poniedziałku 5 grudnia, aż do piątku odwiedzał nas Mikołaj. 6 grudnia przybył osobiście i to z
Panią Mikołajową, w inne dni wsuwał się niespodziewanie przez komin, a raczej kratki wentylacyj-
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ne:) i zostawiał nam słodkości. I chyba wszyscy byliśmy grzeczni, bo nikomu nie przyniósł rózgi,
tylko wszystkim pyszne cukierki. Tak to można pracować - od razu inaczej się gra i śpiewa, a nogi
same ruszają do tańca! Najmłodszym czyli naszym "Timkom" udało się nawet zrobić sobie z zdjęcie
z Mikołajem, inni musieli zadowolić się jedynie koszykiem z cukierkami i robili zdjęcia dla Mikołaja.

Ale wszyscy świetnie się bawili - nie tylko tańczące  "Timki", ale też grająca "Klawiatura",
fletujący zespół "Totus Musicus" czy śpiewające "Studio Piosenki". Zobaczcie sami:
https://mdk.swidnica.pl/tydzien-z-mikolajem-w-polifonii/

MBP Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z ADAMEM LIZAKOWSKIM

9 listopada, w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Adamem Lizakowskim. Na spotkanie
została zaproszona młodzież ze Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Świdnicy. Autor przybli-
żył nam swoją historię poprzez wiersze z własnego tomiku Gdybym Twą miłość miał Ameryko.

ciąg dalszy na str. 16
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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
scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankiewicz
choreografia: Anna Jankiewicz
Sprzedaż biletów:
Sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury -
Rynek 43, boczne wejście (pn.- pt. godz.
8.00 -16.00),
Galeria Fotografii, Rynek 44 (w godzinach
otwarcia galerii: wt.- pt. godz. 14.00 -18.00,
sob. 12.00-16.00)
oraz on-line: www.sok.com.pl oraz kupbile-
cik.pl
Organizator zastrzega sobie prawo dokona-
nia zmian w programie koncertu i/lub skła-
dzie zespołu.
Podczas koncertu obowiązuje zakaz foto-
grafowania i rejestrowania.
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Całość spotkania uświetniły nam występy młodych artystów Weroniki Osińskiej, Martyny Hertman , Zofii Plicner, Oliwii Gołuch, Taisy Kuchinskayi
oraz odczyt wierszy przez Zbigniewa Zająca.

foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

NAJSTARSZA CZYTELNICZKA BIBLIOTEKI ŚWIĘTUJE SWOJE 95. URODZINY
Czytelniczka Filii nr 2, pani Hildegarda Py-

tel, 7 grudnia 2022 r. świętowała jubileusz swoich
95-tych urodzin. Pani Hildegarda jest najstarszą,
aktywnie korzystającą Czytelniczką naszej biblio-
teki. Z tej niecodziennej okazji biblioteka przygo-
towała dla swej "czytelniczej nestorki" małą nie-
spodziankę. Jubilatkę odwiedziła biblioteczna dele-
gacja - Ewa Cuban, dyrektor MBP w Świdnicy oraz
Anna Podbielska, kierownik Filii nr 2, składając na
ręce pani Hildy symboliczny list gratulacyjny,
kwiaty i najlepsze życzenia urodzinowe.

Jubilatka nie kryła radości i wzruszenia z
odwiedzin. Jako biblioteczna społeczność jeste-
śmy pod wielkim wrażeniem wieloletniej czytel-
niczej aktywności pani Hildegardy, jej ogromnej
wiedzy na temat literatury, pogody ducha, skro-
mności i niegasnącego uśmiechu.

Gratulujemy jubilatce pięknej rocznicy,
życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu i ra-
dości.

foto: Daniel Gębala/MBP Świdnica

ciąg dalszy na str. 19
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Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

04.12.2022r. godz. 4.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące mężczyzny, który zała-
twił swoje potrzeby fizjologiczne w Zaułku
Świętokrzyski. Już po chwili na miejscu po-
jawili się strażnicy, którzy ukarali mandatem
karnym sprawcę tego czynu. To już kolejny
taki przypadek. Rejon ten jest pod  stałym
dozorem monitoringu miejskiego i wię-
kszość takich przypadków kończy się ukara-
niem sprawcy.

04.12.2021r. godz. 11.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące po-
jazdu ciężarowego parkującego na całej sze-
rokości chodnika przy skrzyżowaniu ulic Pu-
łaskiego i Bohaterów Getta. To było już ko-
lejne zgłoszenie dotyczące tego pojazdu.
Trzy godziny wcześniej kierowcę tego samo-
chodu pouczono i nakazano zmianę miejsca
parkowania. Mężczyzna zlekceważył pole-
cenie strażnika. Tym razem za popełnione
wykroczenia funkcjonariusz nałożył na kie-
rowcę mandat karny. Sprawca wykroczenia
odmówił jego przyjęcia. Sprawę rozpatrzy
Sąd Rejonowy w Świdnicy.

04.12.2022r. godz. 17.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące dwóch mężczyzn, którzy
spali na poczekalni dworca autobusowego
przy ulicy Kolejowej. Na miejscu strażnicy
zastali doskonale znanych z wcześniejszych
interwencji bezdomnych. Obaj byli w stanie
upojenia alkoholowego a w czasie interwe-
ncji używali słów wulgarnych. Po zbadaniu
przez lekarza zostali przewiezieni do Policyj-
nej Izby Zatrzymań do wytrzeźwienia. Za
swoje zachowanie odpowiedzą przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.
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07.12.2022r. godz. 11.21
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu, który wystawał z
parkingu przy Siostrzanej niemal do połowy jezdni. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Ustalono, iż prawdopodobnie samochód
został nieprawidłowo zabezpieczony po zaparkowaniu i samoistnie wytoczył się na jezdnię . Ustalono właściciela pojazdu, który zaparkował go
prawidłowo. Kierowca został pouczony.

07.12.2022r. godz. 12.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego od dłuższego czasu przy jednym ze sklepów
przy ulicy Wróblewskiego. Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził zgłoszenie. Pomimo rozpytania nie udało się ustalić opiekuna psa.
Zwierzę ostatecznie trafiło do schroniska. W toku czynności wyjaśniających ustalono właściciela psa, którego ukarano mandatem karnym. Pies
powrócił do swego pana. Oby następnym razem nie zapomniał on o swoim podopiecznym.

info: SM Świdnica

MDK Świdnica

QUEST: Śladami
Mieczysława

Kozara-Słobódzkiego
Miło nam jest poinformować, że w Świdnicy

od 9 grudnia dostępny jest nowy Quest, stworzo-
ny przez Nas. Czym jest Quest? Jest to gra tere-
nowa. Zadaniem jest uważne czytanie wskazó-
wek i rozwiązywanie zagadek. Można robić to z
ulotką (dostępną m.in. w sekretariacie oraz na
stronie, link poniżej) lub z aplikacją mobilną
Questy - Wyprawy Odkrywców (Android i Ipho-
ne).

Chcielibyśmy zaprosić na wieczorne questo-
wanie, które odbędzie się 3 stycznia o godz.
16:00

Startujemy z posesji MDK, ul. Nauczyciel-
ska 2.

Dla przybyłych pamiątkowe certyfikaty, cie-
pła herbata i kilka niespodzianek ?

Nasz Quest opowiada o Mieczysławie Koza-
rze-Słobódzkim, patronie placówki.

Quest jest w pętli.
Dostępny 24/7 przez cały rok.
Ulotka dostępna na stronie https://que-

sty.org.pl/quest/sladami-mieczyslawa-kozara-s
lobodzkiego-w-swidnicyWięcej informacji
czym jest QUESTOWANIE mogą Państwo prze-
czytać na stronie https://questy.org.pl/o-questach

Świdnica

GRUDNIOWA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Jesteś w trakcieprzedświątecznych porządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 17 grudnia w

godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO
organizuje kolejną zbiórkę elektrośmieci. 

Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci  można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie
miasta, w następujących lokalizacjach:
◆ ul. Spółdzielcza - parking,
◆ ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
◆ ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,
◆ ul. Kraszowicka -  przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,
◆ ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
◆ ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,
◆ ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały
kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w
sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów
i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany
jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia,
w tym opakowania po chemikaliach, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych,  papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania
ulegające biodegradacji.

 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 885
066 505).Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. 
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Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie
przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora
możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być
umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.: odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
budowlane i remontowe, przeterminowane i niepotrzebne leki.

Gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl  

OSiR Świdnica

TRZECI RAZ POPŁYNĘLI NA MAKSA
60175 - taki dystans wspólnymi siłami pokonało 48 śmiałków, którzy stanęli w szranki wydarzenia "TRZECIE 30 minut na MAKSA. Popłyńmy

razem na rekord Świdnicy". Do ustanowionego w 2020 rokurekordu tym razem sporo zabrakło. Wówczas, przepłynięto dystans 69200 metrów.
Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 11 grudnia. Areną pływackiego happeningu przygotowanego przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i klub

Żelazna Świdnica była Pływalnia przy ulicy Równej. Idea zawodów była bardzo prosta. Każdy z uczestników miał za zadanie przepłynięcie jak
najdłuższego dystansu w czasie 30 minut, przy czym zaliczane były tylko pełne długości basenu. Na starcie stawiło się 48 osób: 33 panów i 15 pań.

U pań najlepsza okazała się Aleksandra Wojnowska (1900 metrów), przed Katarzyną Kalitą (1750 metrów) i Karolina Malinowską (1700 metrów).
U panów - już po raz drugi z rzędu wygrał Patryk Cichoń (2150 metrów). Drugi był Jakub Kierul (1950 metrów), a trzeci Krystian Jasiczek (1750
metrów). O trzeciej lokacie decydował wiek uczestnika. Krystian był najmłodszy z tercetu zawodników z takim samym dystansem. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy certyfikat, medal i słodką niespodziankę. Dla trzech najlepszych pań i panów przygotowano statuetki i
sprzęt sportowy. 

MĘŻCZYŹNI
1. Patryk Cichoń - 2150 metrów 
2. Jakub Kierul - 1950 metrów
3. Krystian Jasiczek - 1750 metrów
4. Kacper Dzień cel Rakoczy - 1750 metrów
5. Jakub Popławski - 1750 metrów
6. Łukasz Orłowski  - 1625 metrów
7. Daniel Święcicki  - 1575 metrów
8. Paaweł Jakubowski - 1500 metrów

9. Wojciech Kałużny - 1450 metrów
10. Robert Kuriata - 1400 metrów
11. Stanisław Gałka - 1350 metrów
12. Adam Jarosz - 1300 metrów
13. Filip Ziemba - 1300 metrów
14. Marcin Wach - 1300 metrów
15. Tomasz Jarosz - 1250 metrów
16. Aleksander Żurek - 1200 metrów
17. Marek Ostrowski - 1200 metrów

18. Juliusz Gabryliszyn - 1125 metrów
19. Marcin Kistela - 1125 metrów
20. Patryk Wilczyński - 1100 metrów
21. Artur Cichoń - 1100 metrów
22. Dawid Korub - 1075 metrów
23. Wojciech Kabała - 1025 metrów
24. Kajetan Dzień vel Rakoczy - 1000 metrów
25. Tomasz Wiśniewski - 1000 metrów
26. Łukasz Dmytrowski - 1000 metrów

ciąg dalszy na str. 25
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27. Henryk Niewęgłowski - 1000 metrów
28. Wojciech Jasiński - 900 metrów
29. Artur Cichoń - 900 metrów
30. Dorian Pyk - 750 metrów
31. Andrii Shimkiv - 750 metrów
32. Tomasz Kluka - 675 metrów
33. Jevhenii Shimkiv - 550 metrów

KOBIETY
1. Aleksandra Wojnowska 1900 metrów
2. Katarzyna Kalita  - 1750 metrów
3. Karolina Malinowska - 1700 metrów
4. Martyna Markiewicz - 1675 metrów
5. Julia Rokicka - 1475 metrów
6. Lena Kaśkiewicz  - 1400 metrów
7. Ola Szpytma - 1300 metrów

8. Małgorzata Łaszuk - 1300 metrów
9. Joanna Kozłowiecka - 1275 metrów
10. Lilianna Zgraja - 1150 metrów
11. Maja Kułakowska - 1050 metrów
12. Paula Kluzek - 975 metrów
13. OleksandraKiryliuk - 875 metrów
14. Maja Sikora - 875 metrów
15. Agnieszka Jasińska 600 metrów

ŁĄCZNY DYSTANS POKONANY PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW: 60175 (średnio: 1253 metry)
ŁĄCZNY DYSTANS POKONANY PRZEZ PANÓW: 40875 metrów (średnio: 1239 metrów)
ŁĄCZNY DYSTANS POKONANY PRZEZ PANIE: 19300 metrów (średnio: 1287 metrów)
REKORD ŚWIDNICY: 69 200 metrów (2020 rok) 

OSiR Świdnica

ZAWODY PŁYWACKIE - W SOBOTĘ
17 grudnia basen przy ulicy Równej nieczynny!
W związku z organizowanymi przez Neptun Świdnica zawodami V Neptun Świdnica Swimming Meeting w sobotę, 17 grudnia basen przy

ulicy Równej będzie nieczynny dla klientów indywidualnych. Zapraszamy do kibicowania!

OSiR Świdnica

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 SP
Zawodniczki SP 8 w Świdnicy powtórzyły wynik z zeszłego roku i wygrały w zawodach Piłki ręcznej klas 7-8 w ramach "Współzawodnictwa

szkolnego 2022-2023". Turniej zorganizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji odbył się we wtorek 13 grudnia na Hali Zawiszów przy SP
1. Do imprezy przystąpiły cztery reprezentacje świdnickich szkół podstawowych rywalizując systemem każdy z każdym. Młode szczypiornistki z ósemki
przeszły przez turniej gładko wygrywając kolej-
no z zespołami SP 1 (11-2), SP 4 (8-3) i SP 6
(12-5). Tym samym drużyna SP 8 awansowała do
dalszych szczebli rozgrywek na szczeblu strefy
wałbrzyskiej. Na drugim miejscu uplasowały się
dziewczęta z SP 4, które zwyciężyły z SP 1 (5-1) i
SP 6 (6-2) . O trzecim miejscu zadecydowały rzuty
karne w spotkaniu pomiędzy zespołami SP 1 i SP
6. Po wyrównanym meczu zakończonym remisem
4-4 w rzutach karnych lepsze okazały się zawodni-
czki jedynki. Na zakończenie turnieju drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy oaz medale. Wy-
różnione zostały również najlepsze zawodniczki w
swoich zespołach: Hanna Walczak (SP 1), Kornelia
Rostkowska (SP 4), Julia Biliniewicz (SP 6), Zofia
Miłkowska (SP 8 ).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

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

Fotorelacja: Waldi Kurek
https://www.facebook.com/photo/?fbid=690552062645386&set=pcb.690554209311838

ŚKPR Świdnica

MŁODY ŚKPR Z PRESTIŻOWYM ZWYCIĘSTWEM!
W wielkim stylu, z kompletem siedmiu wygranych meczów drużyna chłopców ŚKPR-u Świdnica trenerki Justyny Curyl zwyciężyła w X

Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej w Obornikach Wielkopolskich. Szare Wilczki zupełnie zdominowały zawody zgarniając równi
eż cztery nagrody indywidualne!
Turniej z udziałem 10 zespołów odbywał się od 9 do 11 grudnia. W fazie grupowej ŚKPR kolejno pokonał SAS Gmina Kwidzyn 17:13, SP 16 Płock

26:7, Spartę Oborniki Śląskie 26:12 i Chrobrego Głogów 28:9. W ćwierćfinale przyszło zwycięstwo 29:7 z SP 4 Oborniki Wlkp., a w półfinale ze Spartą
20:6. Także w finale ŚKPR wygrał bardzo pewnie, bo 20:11 z Siódemką Miedzią Legnica.

Mikołaj Kozar został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Do najlepszej siódemki turnieju trafili także Stanisław Stramek i Radosław
Bronikowski. Wyróżnienie dla zawodnika zespołu trafiło natomiast do Mikołaja Kuli.

Dodajmy, że trzecia lokata przypadła gospodarzom - Sparcie Oborniki Wlkp., a czwarta Cartusii Kartuzy.
ŚKPR: Wasilewicz - F. Paluch, Kula, Włudyka, Szumowski, Bronikowski, Stramek, Matlak, Kortas, Kozar, Ożóg, Sawicki, S. Kocjan .

info: skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

PECHOWA TRZYNASTKA I NIEPOKONANI CHŁOPCY!
W minionym tygodniu o ligowe punkty walczyli juniorzy młodsi, młodzicy i chłopcy. Tym razem trzy punkty zdobyli tylko najmłodsi zawodnicy

ŚKPR-u, dla których był to zresztą czwarty triumf w czwartym meczu w tym sezonie!







DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
W niedzielne przedpołudnie 11 grudnia podopieczni trenera Patryka Dębowczyka podejmowali będący trzecią siła ligi Śląsk Wrocław. Niestety, w

tym dniu rywal był lepszy zwyciężając w Świdnicy 35:27 (17:11). Kłopoty zaczęły się po dziesięciu minutach gry, goście rzucili pięć bramek z rzędu i
wyszli na prowadzenie 7:3. Dystans kilku trafień utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej gra obu drużyn falowała i strat do Śląska nie udało
się odrobić.

ŚKPR Świdnica - Śląsk Wrocław 
27:35 (11:17)

ŚKPR: Szwaczek, Jarosz - Bieryt 12, Słomiński 6, Kotarba 3, Folcik 3, Turzański 2, Sz. Błaszczyk 1, Sz. Paluch, Walczak, Legan, Polus, Walaszczyk
DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

Każda seria ma swój koniec. Na dwunastu kolejnych zwycięstwach zatrzymali się młodzicy ŚKPR-u I Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna. W
spotkaniu na szczycie świdniczanie ulegli we własnej hali Siódemce Miedzi Legnica 24:35 (13:15). Goście wzięli mocny rewanż za przegraną z Szarymi
Wilkami w Legnicy.

Pierwsza połowa była zacięta i wyrównana. Częściej na prowadzeniu byli goście, ale i ŚKPR wychodził naprzód. Ostatecznie po 25 minutach gry
Siódemka prowadziła 15:13. Rywale lepiej też weszli w drugą część spotkania i po kilku minutach odskoczyli na pięć trafień (20:15). Nasz zespół zaczął
popełniać coraz więcej błędów, a problemów dostarczali też dobrze dysponowani bramkarze z Legnicy. Mimo ambitnej walki, w tym dniu to przeciwnicy
byli lepsi i ostatecznie zwyciężyli 35:24.

Po tym meczu obie drużyny mają na swoim koncie po 36 punktów, ale teraz to Siódemka Miedź wyszła na czoło tabeli mając korzystniejszy bilans
bezpośrednich spotkań. Przypomnijmy, że w Legnicy ŚKPR wygrał 25:22.

ŚKPR I Świdnica - Siódemka Miedź Legnica 
24:35 (13:15)

ŚKPR: Anioł - Mitek 7, Czapla 6, D, Błaszczyk 5, Maksymowicz 4, Szczygieł 2, Bagiński, Marek, Choiński
DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW

Wyjątkowy sympatycznym dniem dla drużyny chłopców ŚKPR I Świdnica trenerki Justyny Curyl był mikołajkowy wtorek, 6 grudnia. Piąty mecz
w Dolnośląskiej Lidze Chłopców i piąte zwycięstwo, tym razem z Dziewiątką Legnica 27:10 (11:3). Była radość z kolejnych trzech punktów i radość z
odwiedzin brodatego staruszka z workiem prezentów. Dzięki Agnieszce Kortas i marce KORTAS chłopcy zostali zaopatrzeni w ciepłe i gustowne czapki.

Markę KORTAS oczywiście mocno polecamy (zwłaszcza paniom, ewentualnie panom chcącym obdarować swoje panie) z co najmniej kilku
powodów: wysoka jakość, niebanalne kroje, lokalny produkt no i nasza szarowilcza krew w żyłach.

A wracając jeszcze do meczu. Było to bardzo pewne zwycięstwo naszej drużyny. W pierwszej połowie pozwolili rywalom rzucić tylko trzy bramki.
W drugiej bardziej niż na grze obronnej skupili się na zdobywaniu bramek i ostatecznie zwyciężyli różnicą siedemnastu trafień! Warto podkreślić, że na
parkiecie pojawiła się cała szesnastka zawodników!

ŚKPR I Świdnica - Dziewiątka Legnica 
27:10 (11:3)

ŚKPR: Wasilewicz - Kozar 8, Stramek 8, Bronikowski 4, Święs 3, Warachim 1, Kortas 1, B. Miedziński 1, Matlak 1, Sawicki, Ożóg , Szumowski,
Banaś, Włudyka, Szmaj, Kula

info: skpr.swidnica.pl
fotorelacja Daniela Gębali:

https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2322

ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA 
To już ostatni w tym roku Kalendarz Kibica. Przed nami trzy wyjazdowe mecze i aby zobaczyć w akcji Szare Wilki trzeba ruszyć ich tropem - DO

CZEGO MOCNO ZACHĘCAMY Chłopcy i młodzicy udadzą się do Żórawiny, a seniorzy do Kątów Wrocławskich. Oto szczegóły...
SOBOTA (17.12.2022)
Dolnośląska Liga Chłopców, godz. 10.00, Żórawina
Chrobry Żórawina - ŚKPR I Świdnica
Dolnośląska Liga Młodzików, godz. 11.30, Żórawina
Chrobry Żórawina - ŚKPR I Świdnica
I liga, godz. 19.00, Kąty Wrocławskie
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica

info: skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

KOLEJNA PRZESZKODA WZIĘTA
Bardzo dobrze spisujący się w tym sezonie beniaminek, Wolsztyniak Wolsztyn nie był w stanie zatrzymać rozpędzonych Szarych Wilków. ŚKPR

Świdnica wysoko pokonał rywali we własnej hali 32:22 (19:15) i było to już czwarte kolejne zwycięstwo świdniczan, którzy systematycznie pną się w
gorę ligowej tabeli.

Była to bardzo przekonująca wygrana podopiecznych trenera Krzysztofa Terebuna, którzy za wyjątkiem krótkiego przestoju w pierwszej części
spotkania cały czas kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Pierwsze minuty były wręcz popisowe, bo ŚKPR zaczął od prowadzenia 6:0. Goście na swoje
pierwsze trafienie czekali aż do dziesiątej minuty. Świetne otwarcie chyba nieco zbyt mocno rozluźniło świdniczan, bo kolejne minuty należały do gości
i w 21. minucie na tablicy pojawił się wynik remisowy (10:10). ŚKPR ponownie musiał budować przewagę, aby na przerwę zejść przy stanie 19:15.

Po zmianie stron Szare Wilki szybko odskoczyły na 22:16 i przez kolejne minuty utrzymywała się przewaga 4-6 bramek. Chwilowe kłopoty w ataku
rekompensował znakomicie dysponowany Volodymyr Shupyk, który przez całe spotkanie utrzymał wysoką koncentrację. W ostatnich minutach
świdniczanie ponownie wrzucili wyższy bieg i ostatecznie dobili do dziesięciu bramek przewagi.

Najlepszymi zawodnikami meczu uznani zostali kołowi obu zespołów: Olgierd Etel (ŚKPR) i Mateusz Rogoziński (Wolsztyniak). Olgierd był
bezbłędny w ataku i ustrzegł się kar. Jego vis a vis był natomiast świetnie obsługiwany przez 42-letniego grającego trenera gości, Marcina Pietruszkę
oraz potrafił utrzymać nerwy na wodzy, bo chociaż bardzo szybko złapał dwie kary , to dotrwał do końca zawodów.

Za tydzień, w ostatnim występie w tym roku nasz zespół czeka wizyta na parkiecie lidera tabeli - GOKiS-u Kąty Wrocławskie. Gospodarze z byłymi
zawodnikami ŚKPR-u w składzie - bramkarzem Tomaszem Wasilewiczem i skrzydłowym, Patrykiem Rogaczewskim będą faworytem, ale Szare Wilki
już jednego lidera w tym sezonie zdetronizowały...

ŚKPR Świdnica - Wolsztyniak Wolsztyn 
32:22 (19:15)

Przebieg meczu: 5 min. 3:0, 10 min 6:1, 15 min 10:5, 20 min 10:9, 25 min 13:12, 30 min 19:15, 35 min 22:16, 40 min 23:17, 45 min 25:20, 50 min
26:21, 55 min 27:22, 60 min 32:22
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ciąg dalszy na str. 30





www.expressem.eu

ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski - Etel 6, Wojtala 6, Chmiel 4, Wołodkiewicz 4, Redko 4, Zelek 3, Pęczar 2, Dobrzański 2, Siwiński 1 , Ingram, Galik,
Pierzak, Bal
Kary: ŚKPR 8 minut, Wolsztyniak 10 minut
Karne: ŚKPR 3/3, Wolsztyniak 3/3
11. kolejka (10.12)
Olimp Grodków - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 29:36 (17:15)
ZEW Świebodzin - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 27:23  (14:11)
SPR Gorzyce Wielkie - Bór Joynext Oborniki Śląskie 29:36 (12:19)
Trójka Nowa Sól - Grunwald Poznań 22:22 (12:9). k.5:4
Real Astromal Leszno - GOKiS Kąty Wrocławskie 19:33 (12:18)
ŚKPR Świdnica - Wolsztyniak Wolsztyn 32:22 (19:15)
Siódemka Miedź Huras Legnica - Tęcza Folplast Kościan 35:21 (18:10)

info: skpr.swidnica.pl
fotorelacja Daniela Gębali:

https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2320

ŚKPR Świdnica

POWALCZYĆ W HALI LIDERA! (ZAPOWIEDŹ 12. KOLEJKI I LIGI)
Kapitalnie zapowiada się ostatni w tym roku mecz naszych Szarych Wilków. W 12. kolejce I ligi świdniczanie udadzą się do Kątów Wrocławskich

na pojedynek z liderem tabeli, GOKiS-em. Smaczków jest dużo, toteż i apetyty są spore. Wyjazd nieodległy, warto zatem wybrać się na mecz i w sobotę,
17 grudnia o godzinie 19.00 dopingować ŚKPR w hali rywala!

GOKiS otwiera tabelę mając na koncie dziesięć zwycięstw i zaledwie jedną porażkę (na wyjeździe z Borem Oborniki Śląskie). Ekipa z Kątów ma
tyle samo punktów, co druga w stawce Siódemka Miedź Legnica. O wyższym miejscu kąteckiej drużyny decyduje lepszy bilans bramkowy - cezpośrednie
starcie tych zespołów zaplanowane jest w następnej kolejce, już po nowym roku. GOKiS legitymuje się najlepszą obroną w lidze - 253 stracone bramki
(średnio 23 na mecz). Lwia w tym zasługa bramkarza Tomasza Wasilewicza. Popularnego "Miśka" nie trzeba specjalnie przedstawiać - przez wiele lat
strzegł także bramki naszego klubu. GOKiS to także trzecia siła ofensywna ligi 356 rzuconych bramek (średnio 32 na mecz). Wielką cegłę do tego wyniku
dorzucił kolejny nasz były zawodnik, wychowanek ŚKPR-u - Patryk Rogaczewski (82 bramki). I to właśnie owe dwa największe smaczki, jakie czekają
na kibiców w sobotni wieczór.

Faworytem będą gospodarze, ale Szare Wilki też mają swoje cele i ambicje, a ostatnia forma - cztery zwycięstwa z rzędu napędzają apetyt watahy
na kolejną zdobycz. W tym sezonie świdniczanie już jednego lidera zdetronizowali, zatem...

Najlepszymi strzelcami zespołu z Kątów są wspomniany już skrzydłowy Patryk Rogaczewski (80 bramek/11 meczów/średnia 7,4), a także
skrzydłowy Michał Wysocki (49/10/4,9) i rozgrywający Dawid Król (44/11/4)

W szeregach ŚKPR-u (i całej ligi) liderem pozostaje: Michał Wojtala (88/11/8). Drugą strzelba jest Mateusz Redko (53/11/4,8), a trzecią Adam
Chmiel (46/11/4,2).

Zapraszamy gorąco kibiców, aby w sobotni wieczór wieczór wsparli nasz zespół dopingiem w hali rywala. Dla tych, którzy nie dotrą będzie
przeprowadzona relacja tekstowa (wynik co kilka minut) na naszej stronie FB.
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12. kolejka (17-18.12)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Tęcza Folplast Kościan
Wolsztyniak Wolsztyn - Siódemka Miedź Huras Legnica
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica
Grunwald Poznań - Real Astromal Leszno
Bór Joynext Oborniki Śląskie - Trójka Nowa Sól
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - SPR Gorzyce
Wielkie
Olimp Grodków - ZEW Świebodzin
KARTKI Z HISTORII
Liczba meczów: 4

Zwycięstwa Świdnicy: 2 (2 w Świdnicy)
Remisy: 0
Zwycięstwa Kątów Wrocławskich: 2 (2 w Kątach)
Bilans bramek: 97:112
2021/22 - I liga
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica 37:23 (17:13)
ŚKPR Świdnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 25:20 (16:10)
2018/19 - II liga
ŚKPR Świdnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 26:23 (16:12)
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica 32:23 (16:8)

info: skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

PLAN ZIMOWYCH SPARINGÓW SENIORÓW
Zimą piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica będzie czekało  sporo grania i testowania w trakcie gier kontrolnych przed startem  rundy

rewanżowej na boiskach grupy wschodniej Koleje Dolnośląskie IV  ligi. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego rozegrają prawdopodobnie  jedenaście
sparingów, w zdecydowanej większości z trzecioligowcami i  czwartoligowcami.

Serię gier kontrolnych piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  rozpoczną od wyjazdowego boju z Karkonoszami Jelenia Góra. To spotkanie
zaplanowano już na sobotę, 14 stycznia. Później przyjdzie czas na  rywalizację z czwartoligowcami z grupy wschodniej i zachodniej, a także z  terenu
Opolszczyzny, z polskimi i czeskim trzecioligowcem, jak również  jednym przedstawicielem klasy A. W sobotę, 4 marca może dojść już do  inauguracji
rozgrywek ligowych. Jeśli tak się nie stanie zagramy  sparingowo na wyjeździe z trzecioligowymi rezerwami Chrobrego Głogów.

Harmonogram meczów kontrolnych:
◆ 14 stycznia (sobota): Karkonosze Jelenia Góra (IV liga) - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - wyjazd
◆ 18 stycznia (środa): Górnik Wałbrzych (IV liga) - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - wyjazd
◆ 21 stycznia (sobota): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Prochowiczanka Prochowice (IV liga) - OSiR Świdnica
◆ 28 stycznia (sobota): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS Starowice (IV liga) - OSiR Świdnica
◆ 1 lutego (środa): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Polonia Nysa (III liga) - OSiR Świdnica
◆ 4 lutego (sobota): Polonia Środa Śląska (IV liga) - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - wyjazd
◆ 11 lutego (sobota): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - III-ligowiec z Czech - OSiR Świdnica
◆ 18 lutego (sobota): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina Gubin (III liga) - OSiR Świdnica
◆ 22 lutego (środa): IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Rokita Brzeg Dolny (klasa A) - OSiR Świdnica
◆ 25 lutego (sobota): AKS Strzegom (IV liga) - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - wyjazd
◆ 4 marca (sobota): start ligi / sparing Chrobry II Głogów (III liga) - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - wyjazd 
◆

info: www.poloniastal.swidnica.pl
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FANTASTYCZNE ZMAGANIA NAJMŁODSZYCH PIŁKARZY
Klub piłkarski IgnerHome Polonia-Stal Świdnica po raz drugi w  tym sezonie zimowym był organizatorem turnieju dla młodych adeptów  futbolu.

Po ostatniej walce zawodników z rocznika 2015, w niedzielę, 11  grudnia doszło do rywalizacji jeszcze młodszych piłkarzy. Swoje  umiejętności
zaprezentowały skrzaty z rocznika 2016 i gracze młodsi!

Tego dnia nie liczył się wynik, nie prowadzona była klasyfikacja  końcowa, a wygranym i bohaterem był każdy uczestnik, który znalazł się  na linii
startu. Na wszystkich młodych sportowców czekały pamiątkowe  medale i okolicznościowe dyplomy, jak również słodkości i niespodzianki  przygoto-
wane przez partnerów turnieju - firmę Mineral Zdrój (wody  mineralne), a także Sad w Burkatowie (jabłka). Do sportowej walki  przystąpiło w sumie
aż 15 drużyn, a zmagania toczyły się równolegle na  trzech specjalnie przygotowanych boiskach na terenie hali  widowiskowo-sportowej im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno na Zawiszowie . Na  placu gry oprócz czterech zespołów gospodarzy - IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica zobaczyliśmy również
reprezentantów Parasola Wrocław, Bumerangu  Wrocław, MKP Wołów, UKS-u Lechii Dzierżoniów, Dziewiątki Wałbrzych,  Górnika Wałbrzych,
Football Academy Wałbrzych i Akademii Piłkarskiej 13  Świdnica. Sportowa walka trwała w niedzielę, 11 grudnia od 15.00 do  19.00, rozegrano w
sumie 60 meczów i strzelono niezliczoną ilość  fantastycznych goli.

info: www.poloniastal.swidnica.pl
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NAJLEPSI W REGIONIE I Z AWANSEM DO WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU
Świetnie zaprezentowali się trampkarze Ig-

nerHome  Polonii-Stali Świdnica podczas rozgry-
wanego w ostatnią sobotę, 10  grudnie turnieju
kwalifikacyjnego Podokręgu Wałbrzych Dolnoślą-
skiego  Związku Piłki Nożnej do Mistrzostw Polski
w futsalu w kategorii wiekowej  U-15.

Na starcie turnieju zaprezentowało się pięć
drużyn, walczących o  tytuł mistrzowski i awans
do kolejnej rundy - wojewódzkiego finału na
szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
W Jaworzynie Śląskiej nie  zabrakło drużyny
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica dowodzonej
przez  trenera Piotra Krygiera. Biało-zieloni na
starcie zanotowali bezbramkowy  remis, ale
później sięgnęli już po komplet trzech wygra-
nych, zasłużenie  sięgając po mistrzowską koro-
nę i awans do kolejnej rundy. Trzeba  zwrócić
uwagę, że świdniczanie jako jedyni w turnieju nie
stracili  choćby gola. Kolejne miejsca na podium
wywalczyli zawodnicy Górnika  Wałbrzych i Po-
goni Pieszyce.

- Tego dnia byliśmy najlepsi i zasłużenie odnieśliśmy zwycięstwo.  W pierwszym meczu zanotowaliśmy bezbramkowy remis z Pogonią Pieszyce,
a  na nasze małe usprawiedliwienie dodam, że uczyliśmy się jeszcze nowych  dla nas przepisów futsalu, które nie są wcale łatwe. Później było już
znacznie lepiej, pokonaliśmy Gwarka Wałbrzych 3:0, Górnika Wałbrzych 2:0  i Karolinę Jaworzyna Śląska 2:0. Finalnie z 10 punktami i bilansem goli
7:0 stanęliśmy na najwyższym stopniu podium - komentuje trener trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Piotr Krygier.

Skład drużyny: Oleś, Sikora, Ladenberger, Kołodziejczyk, Dudek, Łabędź, Marczak, Pieńkowski, Stelmach, Pierzchała.
Wyróżnienia indywidualne ufundowane przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej otrzymali:
 1. Miłosz Rosada - Pogoń Pieszyce
 2. Natan Dudek - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
 3. Nadia Mierzwa - Gwarek Wałbrzych
 4. Wojciech Araszczuk - Karolina Jaworzyna Śląska
 5. Rodion Kabanets - Górnik Wałbrzych

info, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

NOWY RADIOWÓZ DLA POSTERUNKU POLICJI W SŁOTWINIE
W ostatnich dniach do dolnośląskich poste-

runków i komisariatów trafiło 9 nowych radio-
wozów Kia Sportage i Volkswagen Crafter. Jeden
z nich zasili flotę świdnickiej policji, a dokładnie
Posterunku Policji w Słotwinie. Nasza gmina to
bardzo duży obszar , 208 km.kw. Z pewnością
otrzymany pojazd będzie dobrze służył funkcjo-
nariuszom policji w Słotwinie, przy realizacji
ustawowych zadań, zapewniając bezpieczeń-
stwo naszym mieszkańcom - mówiła wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek podczas symboliczne-
go przekazania kluczyków.

Radiowóz marki Kia model Sportage został
zakupiony przy udziale środków samorządu
gminy Świdnica i policji. Oprócz nowego wzoru
oznakowania oznakowania, pojazd wyposażony
jest w silnik o mocy 150 Samochód posiada
najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa,
porty USB, dodatkowe światła, a także czujniki i
kamerę cofania oraz automatyczną klimatyzację.
Ponadto w pojeździe znajdziemy apteczkę pier-
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wszej pomocy z rozszerzonym jej wyposażeniem, koło dojazdowe, a także system łączności radiowej dedykowany dla Policji.
Warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu władz gminy Świdnica świdnicka drogówka otrzymała w 2022 r. specjalistyczne oświetlenie do miernika

prędkości TruCAM II oraz najwyższej klasy alkomat Promiler iBlow10 Premium. Wszystkie te urządzenia służą nie tylko poprawie bezpieczeństwa na
drogach w powiecie świdnickim i gminie Świdnica, ale i wyeliminowaniu z ruchu pijanych kierowców i piratów drogowych.

Gmina Świdnica

MIKOŁAJKOWY PREZENT DLA NAJMŁODSZYCH 

Magiczny koncert piosenek z bajek Walta Disneya był prezentem na gwiazdkę dla najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica. Na scenie I LO w
Świdnicy wybrzmiały utwory z klasycznych animacji i najnowszych przebojów kinowych: "Ty druha we mnie masz" (Toy Story), "Nie bój się chcieć"
(Zwierzogród), "Miłość rośnie wokół nas" i "Hakuna Matata" (Król Lew), "Mam tę moc" (Kraina lodu), "Kolorowy wiatr" (Pocahontas), a także "Witajcie
w naszej bajce", "Dzik jest dziki", "Kaczka dziwaczka" i wiele innych piosenek dobrze znanych z bajkowych filmów.

To muzyczne wydarzenie przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
dedykowane było wszystkim miłośnikom muzycznych przebojów filmów Disneya, które od lat skradają serca małych i dużych. Uroczystego otwarcia
koncertu dokonała wójt gminy Teresa Mazurek wraz z dyrektorem GOKSiR w asyście bajkowych postaci. 

Gmina Świdnica

60. LECIE KGW WITOSZÓW DOLNY
Mają za sobą sześć dekad działalności. Po KGW Lutomia Dolna są drugim w gminie Świdnica Kołem Gospodyń Wiejskich z tak dużym stażem.

Szyją, gotują, śpiewają, uczestniczą w kulinarnych konkursach, zwiedzają, dbają o odpowiednią oprawę dożynek i wielu muzycznych koncertów,
pomagają starszym i samotnym i tak od 60 lat. Koło Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym obchodzi 60-lecie istnienia. Obecna na jubileuszu wójt
gminy Teresa Mazurek wraz z zastępcą wójta Bartłomiejem Strózikiem i sekretarz Jadwigą Generowicz dziękowała za te wspólne lata aktywnej
działalności na rzecz gminy Świdnica i lokalnych społeczności.

Zawsze byłyście obecne na wydarzeniach gminnych. Napawa optymizmem fakt, że w waszych strukturach są już trzypokoleniowe rodziny: babcia,
mam i córka. Jesteście jednym z najliczniejszych kół w naszej gminie. Wszystkim życzę dużo zdrowia, żeby nie zabrakło Wam sił do dalszego działania
- życzyła wójt Teresa Mazurek.  

W sobotnich uroczystościach uczestniczyli również radni, sołtysi  i przedstawiciele organizacji na co dzień współpracujących z KGW Witoszów
Dolny. Jak przestało na tak dostojny jubileusz nie obyło się bez koncertu muzycznego zespołu "Ale Babki" wraz z kapelą Zdzicha oraz przedstawienia
w wykonaniu członkiń z KGW Witoszów Dolny. Śpiewająco opowiedziały także historię swojego Koła. A było to tak.

Była jesień jak dziś. Z drzewa sfrunął liść. Szepną Zofii - Zofio miła, nuda się w tej wsi ukryła. Siły, chęci sporo masz i kłopoty kobiet znasz. Zwołaj
w koło gospodynie, niech weselej zima minie. Posłuchała Zosia rad, kiedy pierwszy śnieżek spadł . Gospodynie się zebrały, długo nad czymś uradzały.
Tak powstało koło to, a w tym kole kobiet sto. Matka z córką społem siędzie, gdy świętować dzisiaj będziem. Bo to już sześćdziesiąt lat, odkąd tamten
listek spadł. Lecz kto w kole zawsze młody i nie braknie nam urody. Praca, nauka, żart i śpiew, zamiast nudy smutkom wbrew.  Dziękujemy Zofio miła,
żeś to koło rozkręciła.
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PIERWSZY PROJEKT "WĄŻ" W SP LUTOMI DOLNEJ
Liczy się droga, a nie cel.  A bezcenne jest wręcz to wszystko, co po drodze sami doświadczamy i czego się uczymy: od innych, z autopsji, w sposób

zamierzony bądź przypadkiem- mawiał Marek Kamiński, polski alpinista, podróżnik, pisarz. W tym duchu w ramach "Laboratoriów Przyszłości" w
Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej na lekcjach techniki, w klasach IV -VI, rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego ,,Wąż". Czas zaplanowany
na jego realizację wynosi około 24 jednostki lekcyjne.

Projekt podzielony jest na osiem podprojektów. Aby wykonać ozdobne elementy z włóczki oraz pompony na korpus węża i długopis, uczeń musi
wykonać trzy przyrządy: kostkę dziewiarską, przyrząd do wykonywania pomponów oraz szydełko. Praca na tych przyrządach kształtuje układy
kostno-mięśniowe rąk, co jednocześnie pozytywnie wpływa na rozwój półkul mózgowych, a także działa relaksująco. Warto wspomnieć, że głównym
celem projektu jest nie tylko realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej techniki, ale również doskonalenie sprawności manualnych
uczniów, którzy w praktyce zdobywają wiedzę techniczną.

Przez takie działania stają się samodzielni i odpowiedzialni na stanowisku pracy, uczą się współpracy i planowania, a zdobyte umiejętności dają im
ogromną satysfakcję. Uczniowie uczą się czytać rysunki techniczne, trasować, szlifować, piłować i wiercić . Do tej pory wykonali podstawę węża i
narzędzie do wykonywania pomponów. Przed nimi jeszcze dużo trudnych i ciekawych wyzwań np. samodzielne zrobienie szydełka, kostki dziewiarskiej.

Realizacja tego projektu to wspólna wyprawa nauczyciela z uczniami drogą nieznaną, pełną niespodzianek, której cel nie jest najważniejszy. Działania
praktyczne powiązane są ściśle odpowiednią dyscypliną pracy podczas lekcji. Wiąże się ona z przestrzeganiem przepisów określonych w regulaminie
pracowni technicznej i instrukcjach BHP.

Efektem końcowym projektu jest długopis ozdobiony kolorową dzianiną zakończoną pomponem oraz przybornik na długopisy w kształcie węża.

Gmina Świdnica

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

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

Na terenie gminy Świdnica występują cztery kategorie dróg publicznych. Pod adresem https://sip.gison .pl/swidnicaswidnicki_drogi znajdą Państwo
ewidencję dróg, która w przypadku wątpliwości pomoże ustalić właściwego zarządcę drogi.
◆ Droga krajowa nr 35 w miejscowościach Mokrzeszów, Słotwina, Pszenno (ul. Świdnicka i ul. Wrocławska) podlega utrzymaniu przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu - Rejon Dróg w Wałbrzychu tel. 74 841 03 65.
◆ Drogi wojewódzkie utrzymywane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
◆ Za utrzymanie DW nr 379 w Modliszowie oraz DW nr 382 w Boleścinie i w Grodziszczu (na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową do

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

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

◆ Drogi gminne utrzymywane są przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100
Świdnica. Informacje o zagrożeniach występujących na drogach gminnych można zgłaszać pod nr tel. 74 851 59 80 (od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00) lub na adres: sgpk@sgpk.pl.
Poza godzinami pracy przedsiębiorstwa oraz w soboty, niedziele i święta pilne potrzeby w zakresie utrzymania można kierować do koordynatora

"Akcji zima" pod nr tel. 885-59-49-49. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłania wiadomości SMS z podaniem danych
umożliwiających lokalizację utrudnienia/zagrożenia (to jest nr drogi/nazwy ulicy lub nr posesji).

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

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

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

wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek sprzątania chodnika
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz
z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Świdnica i dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i
sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję.
Zimowe utrzymanie chodnika należy realizować niezwłoczne poprzez uprzątnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po
zakończeniu okresu zimowego.
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BARAN Ktoś bardzo Cię zawiódł i zranił
Twoje uczucia. Zastanów się, czy ta osoba
jest warta takich emocji. Masz przecież wie-
lu fantastycznych przyjaciół, na których
możesz polegać. Głowa do góry. Tym bar-
dziej, że najbliższe dni będą bardzo ciekawe
w wydarzenia. 
BYK Niespodziewanie pojawią się pewne
komplikacje w sprawach zawodowych. Bę-
dziesz musiał ostro skoncentrować się na
pracy, a wszelkie przyjemności przełożyć na
następny tydzień. Dopisze Ci jednak dobry
humor, a to za sprawą stale poprawiającej się
sytuacji materialnej. 
BLIŹNIĘTA Ktoś będzie Cię kusił wspaniałą
okazją, jakąś promocją czy czymś podobnym.
Nie daj się oszukać. W sprawach sercowych
wszystko na najlepszej drodze. Wiele czasu
poświęcisz na spotkania towarzyskie. Praca
zawodowa odejdzie na dalszy plan. Nie zosta-
nie jednak zaniedbana. 
RAK Powinieneś odwiedzić swojego przy-
jaciela. Bardzo teraz potrzebuje wsparcia.
Sprawy finansowe ułożą się tak, jak tego
oczekiwałeś. Dokładnie zaplanuj wydatki.
Bardzo dobre relacje z członkami rodziny.
Nareszcie nawiążecie nić porozumienia.
Otrzymasz jakąś przesyłkę.
LEW  Postaraj się odpocząć. Zbliża się okres
wytężonej pracy. Będziesz musiał ostro za-
działać, aby osiągnąć upragniony cel. Poprawi

się Twoja sytuacja finansowa, nareszcie zro-
bisz długo planowane zakupy. Ktoś spod
znaku Wagi pilnie obserwuje jak się zacho-
wujesz. 
PANNA Będziesz bardzo zabiegany. Przygo-
towania do nadchodzących świąt pochłoną Cię
bez reszty. Postaraj się nie wprowadzać ner-
wowej atmosfery w domu. Dobre stosunki z
domownikami są przecież dla Ciebie bardzo
ważne. Ostrożnie wydawaj pieniądze. 
WAGA Nadejdą bardzo szczęśliwe dni. Bę-
dzie Ci dopisywał humor i dobre samopoczu-
cie. W sobotę oczekuj miłej niespodzianki
przygotowanej przez kogoś, na kim bardzo Ci
zależy. Oszczędnie gospodaruj pieniędzmi, bo
znikąd Ci ich nie przybędzie, a miesiąc jest
długi. 
SKORPION Twoje serce mocniej zabije do
kogoś, kogo znasz już dawno, a dotychczas
go nie zauważałeś. Wszystko inne przesta-
nie być już tak ważne. W szaleństwie uczuć
nie zapominaj o codziennych powinno-
ściach. Sprawy zawodowe przyniosą wiele
zadowolenia i satysfakcji. Nareszcie zosta-
niesz doceniony. 
STRZELEC Jeszcze raz dokładnie przemyśl
ostatnio podjętą decyzję. Kieruj się zdrowym

rozsądkiem a nie emocjami. Jeżeli się wahasz,
poproś o radę zaufanego przyjaciela. Sprawy
domowe ułożą się po Twojej myśli. Będziesz
się cieszył dobrym zdrowiem. W pracy na
razie bez zmian. 
KOZIOROŻEC  Wraz z nastaniem wiosny
zmieni się Twoje nastawienie do wielu spraw.
Na życie spojrzysz bardziej optymistycznie i
pełen nadziei na lepsze dni. Zacznie Ci dopi-
sywać dobry humor. Pojawi się okazja, żeby
sobie co nieco zarobić. Będziesz planował
jakieś wydatki. Nie zapominaj o przyjacio-
łach. 
WODNIK Będziesz miał więcej czasu dla sie-
bie. Poczynisz pewne zmiany w swoim wyglą-
dzie. Zadbasz o zdrowie i kondycję. Sprawy
zawodowe odejdą na dalszy plan. Najbliższy
weekend spędzisz w gronie rodzinnym wspomi-
nając dawne czasy, żartując i dyskutując o przy-
szłości. 
RYBY Dobra passa w interesach. Zarobisz
dużo, ale nie zapominaj o zobowiązaniach.
Ureguluj zaległe rachunki, trochę się tego
nazbierało. Przeproś partnera za swoje ostat-
nie, niezbyt delikatne zachowanie. Warto,
aby wróciła dawna, miła atmosfera. 

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
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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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