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W skrócie...

RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO oraz świdniccy artyści
27.01.2023, godz. 20:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dzie koncert coverów współczesnej, polskiej
muzyki rozrywkowej w wykonaniu lokal-
nych artystów oraz Natalii Lubrano.
Wstęp: bilety od 2 stycznia; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - Grunwald Poznań
28.01.2023, godz. 18:00
Po świąteczno-noworocznej przerwie do
walki o punkty wracają piłkarze ręczeni
ŚKPR-u Świdnica. Jak spiszą się w konfron-
tacji z mocną drużyną z Poznania?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

STREFA RELAKSU - SZTUKA WI-
TRAŻU
30.01.2023, godz. 17:00
Witraż to rzemiosło piękne i tajemnicze, ale
każdy może się w nie zagłębić i poznać jego
sekrety. Zapraszamy więc dzieci, młodzież i
dorosłych ciekawych nowych, artystycz-
nych wyzwań na nasze warsztaty. Są one
adresowane do wszystkich, którzy chcą w
twórczy sposób spędzić swój czas.

Świdnica

"Zimowy PGE Narodowy w Trasie"
Spora atrakcja w trakcie ferii zimowych czeka gości lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji. 18 i 19 lutego w obiekcie trwać będzie akcja "Zimowy PGE Narodowy w Trasie". W jej
ramach odbędą się ślizgawki z animatorami i atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
dyskoteki na lodzie! Na każdą z dziesięciu tematycznych ślizgawek organizator przewidział pulę
bezpłatnych biletów. 

"Zimowy PGE Narodowy w Trasie" odbywa się po raz drugi. W tym roku animatorzy odwiedzą
16 miast w Polsce. Jednym z nich będzie Świdnica.  - Uczestnicy będą mogli liczyć na bezpłatne
szkolenia z wykwalifikowaną kadrą instruktorską prosto ze znanego wszystkim Zimowego Narodo-
wego w ramach cykli tematycznych, którym towarzyszyć będą animacje na lodowisku i w strefie
zabaw, rozgrzewki z układami choreograficznymi, kolorowanki dla dzieci, wielkoformatowe klocki,
a także łamigłówki i konkursy wiedzy o Zimowym PGE Narodowym w Trasie z nagrodami oraz
popularne tworzenie gifów - informuje Paulina Czaplińska.

Zajęcia będą odbywać się w 45 minutowych blokach w ramach obowiązującego w trakcie ferii
harmonogramu ślizgawek, przy wejściach na godzinę 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 i 18.30. Bilety
dostępne będą w kasie lodowiska w standardowych cenach - dodatkowe aktywności na lodowisku
w ramach wydarzenia będą bezpłatne.- Na odwiedzających stronę www.zimowynarodowy.pl czeka
niespodzianka - darmowe wejściówki do pobrania. Liczba bezpłatnych biletów jest ograniczona-
przekazuje Paulina Czaplińska. Na każdą ze ślizgawek przygotowano pulę kilkunastu takich wejśció-
wek. Osoba która pobierze taki "wirtualny bilet" będzie mogła następnie wymienić go u obecnych
na lodowisku hostess na "bilet papierowy". 
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Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: JAREK
SZUBRYCHT (warsztaty dziennikarskie)
30.01-31.01.2023, godz. 08:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dą warsztaty dziennikarstwa muzycznego.
Punkt kulminacyjny projektu nastąpi 5 lute-
go, kiedy zakończymy nabór prac do nasze-
go konkursu.
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZY-
SZTOFEM POLACZENKO
03.02.2023, godz. 18:00
Tematykę swoich prac literackich czerpie
bezpośrednio z obserwacji otaczającego nas
świata. W 2014 roku ukazał się jego literacki
debiut, powieść pt. "Wanna" wydana przez
wydawnictwo GSMA. Eksperymentalna
forma i kontrowersyjna tematyka książki
często wywoływała burzliwe dyskusje pod-
czas spotkań autorskich
Wstęp WOLNY; miejsce: Miejskiej Bibliote-
ka Publiczna w Świdnicy; organizator: MBP

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - Bór Joynext Oborniki Śl.
04.02.2023, godz. 18:00
Kolejny mecz świdnickich szczypiornistów.
Na inaugurację rundy rewanżowej będzie
mistrz poprzedniego sezonu - Bór Oborniki
Śląskie.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
05.02.2023, 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.
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ROZKŁAD JAZDY NA LODOWISKU W ŚWIDNICY (18-19.02.2023)
STREFA ZIMOWEGO PGE NARODOWEGO W TRASIE - 11:00 - 19:00
Poranki dla dzieci z PGE - 11:00 - 11:45; 12:30 - 13:15
Zajęcia dla najmłodszych, dzięki którym pewniej postawią swoje pierwsze kroki na łyżwach.
Trening łyżwiarski dla młodzieży i dorosłych - 14:00 - 14:45; 15:30 - 16:15
Warsztaty dedykowane młodzieży i dorosłym, których celem jest zachęcenie do wejścia w nową

formę zimowej aktywności fizycznej .
Disko Lodowisko z 4FUN.TV - 18:30 - 19:15
Popularna na zimowym miasteczku lodowa dyskoteka w rytm największych hitów stacji

4FUN.TV.

Świdnica

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 27 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni

rozpatrywać będą 11 projektów uchwał. 
W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w

zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;ustalenia stawki za 1 km przebiegu
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży,
uczniów oraz rodziców; przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do porozumienia międzygminnego
dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru
Funkcjonalnego".

Przedstawione zostaną także sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy
za 2022 rok oraz ich plany pracy na 2023 rok. 

Świdnica

MAPA POTENCJAŁU SOLARNEGO 
Wśród wielu działań realizowanych przez Gminę Miasto Świdnica w zakresie adaptacji do zmian

klimatu tj. podniesienia efektywności energetycznej obiektów publicznych, podejmowanych jest
również szereg działań wspierających świdniczan, m.in. dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, czy
projekty edukacyjne. Na wspólny użytek wdrożono także narzędzia informatyczne wspierające nasze
działania w zakresie inwestycji w OZE.

Mapa potencjału solarnego dla miasta wykonana została przez firmę SolarMap Sp. z o.o. , w
ramach grantu uzyskanego w konkursie organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju w projekcie

www.taxi-swidnica.pl
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Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: 
NAJLEPSZE ALBUMY 2021-2022 
(konkurs)
05.02.2023, godz. 23:30
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Punkt kulminacyjny
projektu nastąpi 5 lutego, kiedy zakończymy
nabór prac do naszego konkursu.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI: Volley Świdnica -
AZS AWF 43 Sokół Katowice
11.02.2023, godz. 17:00
Mocna drużyna Sokoła Katowice będzie ko-
lejnym przeciwnikiem siatkarek Volleya
Świdnica w meczu 15. kolejki II ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

ZIMOWY NARODOWY W TRASIE
18.02-19.02.2023, godz. 11:00
Spora atrakcja w trakcie ferii zimowych cze-
ka gości lodowiska Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. 18 i 19 lutego w obiekcie
trwać będzie akcja "Zimowy PGE Narodo-
wy w Trasie". W jej ramach odbędą się śliz-
gawki z animatorami i atrakcjami dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz dyskoteki na lo-
dzie!
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Giełda Miejskich Technologii. Miasto pozyskało na ten cel kwotę 50 000 zł,która całkowicie pokryła
koszty wdrożonego rozwiązania. Pomysł został zainicjowany w ramach prac Klastra Świdnicka
Energia Odnawialna, którego członkiem jest Świdnica.

Giełda Miejskich Technologii to platforma łączącą potrzeby samorządów gminnych w zakresie
cyfryzacji z dostępnymi obecnie rozwiązaniami informatycznymi.Umożliwia dostawcom rozwiązań
technologicznych dedykowanych samorządom gminnym, zaprezentowanie swojej oferty, a przed-
stawicielom tych samorządów, wyszukiwanie interesujących rozwiązań i udział w konkursie. Plat-
forma dostępna jest pod adresem: www.gieldamiejskichtechnologii.pl.

Mapa potencjału solarnego pozwala sprawdzić jaka ilość energii słonecznej jest dostarczana do
nieruchomości w okresie całego roku.Narzędziedaje możliwość samodzielnej weryfikacji przydat-
ności nieruchomości pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych. Mapa
uwzględnia czynniki wpływające na potencjalne zmniejszenie produktywności instalacji fotowoltai-
cznej, takie jak: kierunek i kąt nachylenia połaci dachu, rzeźba terenu oraz sąsiadujące budynki i
drzewa .Narzędzie umożliwia precyzyjnie określenie, która połać dachu jest optymalna pod wzglę-
dem budowy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej. Korzystanie z tego narzędzia pozwali na
zwiększenieuzyskówz instalacji,dzięki montażowi jej w miejscu o najwyższym potencjale.

Link do aplikacji znajduje się na Geoportalu Świdnickim w zakładce Planowanie przestrzenne
w kafelku Mapa potencjału solarnego(https://portal.solarmap.pl/mswidnica/).

Wdrożenie zostało przeprowadzone w ramach projektu Giełda Miejskich Technologii, realizowa-
nego przez Polski Fundusz Rozwoju. 

Świdnica

KOLEJNE DODATKI WĘGLOWE DLA ŚWIDNICZAN
Do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już 2441 dodatków węglowych na

kwotę ponad 7 mln 300 tys. złotych. Terminy wypłat uzależnione są od przekazania środków
finansowych przez stronę rządową.

Świdniczanie złożyli 2 875 wniosków. Przewidywana łączna wnioskowana kwota to 8 mln 625
tys. zł. Wysokość dopłat będzie jednak ostatecznie uzależniona od ich weryfikacji.

- Już wkrótce zakończymy prace nad wypłatą dodatku węglowego. Każdego dnia do Działu
Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS docierają informacje z wywiadów środowiskowych od
naszych współpracowników w terenie. To na ich podstawie obecnie opiera się weryfikacja i ocena
złożonego wniosku. W tym miejscu nasza prośbą do mieszkańców. Kiedy nasz pracownik nawiąże
kontakt w celu przeprowadzenia wywiadu, prosimy aby pozostać w domu lub mieszkaniu w
umówionym terminie. Wpłynie to na czas zakończenia sprawy. Brak wywiadu spowoduje, że czas
rozpatrzenia wniosku się wydłuży lub zostanie wydana decyzja odmowna - mówi Wojciech Burdek,
zastępca dyrektora MOPS w Świdnicy.

Przypomnijmy, że miasto wybrało operatora, który w jego imieniu zajmuje się preferencyjną
sprzedażą węgla. Jest to konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AMA Sp. z o.o. z
oddziałem Skład Opału MARGO w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 4A oraz P.H.U. "HUZAR" Piotr
Huzar, ul. Nadbrzeżna 10, 58-125 Pszenno.

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp bilet wstępu na lodowisko; miejsce:
Lodowisko, ul. Śląska; organizator: Zimo-
wy Narodowy

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - Olimp Grodków
18.02.2023, godz. 18:00
W meczu 16. kolejki I ligi piłkarzy ręcznych
ŚKPR Świdnica zmierzy się z ekipą z Grod-
kowa. W pierwszym meczu w Grodkowie
był remis. Czy Szarym Wilkom uda się re-
wanż?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA KOSZYKÓWKI: Domino Polo-
nia Świdnica - Exact Systems Śląsk
25.02.2023, godz. 17:00
Kolejny mecz świdnickich koszykarzy.
Awansem, w ramach 15. kolejki spotkań III
ligi zmierzą się z drużyną z Wrocławia.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" opo-
wiada o podróży Dorotki, dziewczynki miesz-
kającej w stanie Kansas, która dzięki splotowi
zdarzeń przenosi się z szarego Kansas do ko-
lorowej, sztucznej i magicznej Krainy Oz.
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MIKE STERN BAND
01.03.2023, godz. 19:00
Bilety: 50 zł - 60 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury, arte

PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Podczas ponad godzinnego koncertu słucha-
cze mają okazję do chwil zadumy, nostalgii,
refleksji nad codziennością. Moc słowa

Aby skorzystać z zakupu węgla po preferencyjnej cenie należy przedstawić zaświadczenie,
potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne-
go rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej. Termin wydania zaświadczenia, zgodnie z ustawą, wynosi
do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z zaświadczeniem będzie można się udać do punktu, który
zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu.

MOPS wydał w 2022 roku 383 zaświadczenia, w tym roku złożono już ponad 130 wniosków.
Do tej pory węgiel zakupiło 140 osób, w kolejce oczekuje jeszcze ponad 200 osób. W środę, 25

stycznia spodziewany jest transport 25 ton węgla, który był zamówiony w pierwszej partii na rok
2023. Aktualnie dostępna jest kostka i groszek.

Świdnica

OGRANICZENIA W PARKOWANIU 
NA REMONTOWANYM PODWÓRKU

26 stycznia rozpocznie się kolejny etap robót budowlanych na terenie podwórka w obrębie ulic
Grodzkiej oraz Kotlarskiej. W pierwszej kolejności nastąpią dostawy materiałów budowlanych oraz
rozpoczną się prace ziemne, w związku z tym na ww. obszarze wystąpią utrudnienia w dojeździe do
garaży i posesji lub czasowy brak takiego dojazdu. Od poniedziałku, 30 stycznia nastąpi brak
możliwości parkowania. 

W pierwszym etapie z parkowania wyłączony zostanie obszar zaznaczony na mapie na czerwono,
czyli wjazd od ulicy Kotlarskiej oraz podwórko na wysokości ulicy Grodzkiej 7,9,11. Teren zazna-
czony na żółto będzie dostępny dla mieszkańców i właścicieli, jednak dojazd do niego będzie

http://www.domsenioracm.pl




wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki
przeniesie, choć na chwilę, każdego wysoko
ponad chmury.
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; organizator: ŚOK

KABARET HRABI: POCIECHY
03.03.2023, godz. 20:00
Najnowszy program kabaretu Hrabi, który
nawet dla jego twórców jest jeszcze wielką
tajemnicą. Uchylmy jednak chociaż jej rąb-
ka Albo może urąbmy jej uchyłki O czym
będzie? O najważniejszych istotach na Zie-
mi - dzieciach. Dlaczego? Bo nie ma le-
pszych pociech, niż nasi milusińscy. Jaki bez
nich byłby świat?
Wstęp 130/120 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - SPR Gorzyce Wielkie
04.03.2023, godz. 18:00
18. kolejka spotkań o mistrzostwo I ligi pił-
karzy ręcznych.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA KOSZYKÓWKI: Domino Polo-
nia Świdnica - Zastal Zielona Góra
05.03.2023, godz. 18:00
Ostatni domowy mecz pierwszej fazy roz-
grywek. Do Świdnicy zawita Zastal Zielona
Góra.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

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 -

www.expressem.eu
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przechodził przez teren budowy, w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
w trakcie jazdy. Informacji w zakresie wyłączeń  z ruchu, w zależności od zaawansowania robót
budowlanych, udziela Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich - Sławomir Bielski, tel. 74/ 856
28 66, e-mail: s.bielski@um.swidnica.pl. 

Dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Przypomnimy, że realizacja prac związa-
nych z rewitalizacją podwórek przy ulicach Grodzkiej i Franciszkańskiej zaplanowana została do
końca października 2023 roku. Zarówno wykonawca, jak i pracownicy Wydziału Przetargów i
Inwestycji Miejskich dokładają wszelkich starań, aby prace te przebiegały możliwie szybko i
sprawnie.

Powiat Świdnica

SPOTKANIE KOMISJI 
W czwartek 19 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było zagrożenie związane z
wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii, który

udzielił informacji w kontekście epizootii i ognisk obu chorób oraz wynikających stąd zagrożeń dla
Powiatu Świdnickiego.

Na spotkaniu przedstawione zostały zasady postępowania dla służb, inspekcji i innych podmio-
tów podległych powiatowi.

foto: Starostwo Powiatowe

MBP Świdnica

ABYSS OF THE SOUL
Abyss Of The Soul to performance audiowizualny z aktywnym udziałem publiczności, którego

twórcą i producentem wykonawczym jest Dariusz MIZIDAR Miziarski. Będzie to istna audiowizu-
alna wędrówka na podstawie dzieła BOSKA KOMEDIA - Dante Alighieri. Główny bohater tej
opowieści, jakim jest sam Dante poprowadzi widzów poprzez 3 krainy/światy INFERNO (piekło),
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PURGATORIO (czyściec) oraz PARADISO (raj). To będzie metaforyczna audiowizualna wędrówka
poprzez ludzkie dusze, alegoryczna przypowieść o sensie istnienia człowieka na Ziemi. Wybrane
cytaty, aforyzmy i sentencje z największego dzieła życia Dantego, będą przeplatać się z obrazami
francuskiego grafika, ilustratora i malarza Gustave Dore, który to w 19 wieku zilustrował ów cały
poemat ponad stu czarno-białymi ilustracjami. Na potrzeby tego wydarzenia większość ilustracji
zostało "ożywione" poprzez animacje komputerowe, dodanie koloru, efektów dźwiękowych czy
muzyki specjalnie stworzonej na potrzeby tego spektaklu. To wszystko będzie stanowić nierozerwal-
ną, synergiczną całość, pomimo podziału performancu na 3 części. Ale to nie koniec opisu tego
wydarzenia. Na scenie pojawi się także tajemnicza i milcząca postać, brat Adelmus. Jest to wierny
powiernik Dantego, który zna kilka sekretów i tajemnic związanych z tym wydarzeniem. To właśnie
brat Adelmus będzie rękoma i oczami samego Dantego podczas całego występu, który będzie
wykonywał jego polecenia i porozumiewał się z publicznością. Abyss Of The Soul to z pewnością
wydarzenie jakiego nie było do tej pory w Świdnicy. Jesteśmy bardzo ciekawi tej metaforyczno-sym-
bolicznej wędrówki poprzez światy, jakie zaproponuje nam autor tego wydarzenia. Jednakże wiemy,
iż będzie to wydarzenie pełne tajemniczego klimatu, dobrej muzyki, świetnego obrazu, ciekawych
dekoracji i rekwizytów. Serdecznie państwa zapraszamy, bo z pewnością warto zobaczyć ten 50
minutowy performance w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wstęp na wydarzenie jest BEZPŁATNY.

MDK Świdnica

POLA I MARTYNA "SPOJRZAŁY OKIEM MIRO" 
Znamy już wyniki 7 Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego "Spójrz okiem artysty - Joan
Miro" organizowanego przez Młodzieżowy
Dom Kultury "Śródmieście" we Wrocławiu.

Na konkurs wpłynęły 1253 prace ze 139
szkół i pracowni z całej Polski. Do wystawy
zakwalifikowano 189 prac. Miło nam poinfor-
mować, że na wystawie pokonkursowej, wśród
prezentowanych prac znalazły się dwie ze świd-
nickiej pracowni "Mansarda". Autorkami prac
malarskich są Martyna Trelewska i Pola Sośni-
cka.

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny
prac. Organizatorzy zapraszają na wernisaż 27
stycznia 2023 w MDK "Śródmieście" we Wrocławiu.

ciąg dalszy na str. 11
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nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

XXVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI PEGAZIK - ELIMINA-
CJE MIEJSKIE
09.03.2023, godz. 10:00 - 14:00
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają
dla Państwa wybitni artyści sceny operetko-
wej. Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w
świat koncertów wiedeńskich, operetki, oraz
musicali.
Wstęp 109/99/95 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 na-
pisana przez najwybitniejszych libreci-
stów wiedeńskich. Operetka przepełniona
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Praca Martyny Trelewskiej

http://www.bojero.com.pl
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Gratulacje dla Poli i Martyny. Z pracowni
"Mansarda" w konkursie wzięło udział 12 osób.
Zostały także wysłane prace, które wykonali:
Julia Bobela, Valeriia Zelinska, Lidia Słoma, Pa-
trycja Wturska, Izabela Synowska, Natalia
Strzelczyk, Jagna Habzda , Gabriel Wojsiat, Mar-
ta Augustynowicz, Natalia Strzelczyk.

 (nauczyciel Joanna Waksmundzka)

Praca Poli Sośnickiej

MDK Świdnica

"TIMKI" I "WIRUSY" ZAŚPIEWAŁY 
NA "WIERSZYKARNI" DLA BABCI I DZIADKA

Pracownia Muzyczna "Polifonia" z dz. II MDK też uczciła Dzień Babci i Dziadka. Reprezentantki
zespołu "Timki" czyli Zuzia Szachniewicz, Amelka Sobaszek, Tosia Zawierucha i Milenka Tadrzak
oraz Patrycja Krupka i Lila Lusa z zespołu "Wirusy" wystąpiły w miniony piątek w sali widowiskowej
dz.II dla licznie przybyłych widzów, w większości naszych kochanych babć i dziadków. Właśnie z
myślą o nich, 20 stycznia 2023r. czyli w przeddzień święta Babci i Dziadka odbyła się kolejna edycja

Konkursu Recytatorskiego "Wierszykarnia". Recytowane wiersze były bardzo różnorodne, ale
piosenki przygotowane przez wokalistki z "Polifonii" były specjalnie dedykowane Babciom i
Dziadkom, którzy zawsze mają czas dla swoich wnuczek i wnuków, służą im pomocą i radą, mają
dla nich przygotowane smakołyki i pomysły na nowe zabawy, zabierają na wakacje i długie spacery!

Powiat Świdnica

NOWA KARETKA DLA POGOTOWIA

W poniedziałek 23 stycznia nastąpiło uroczyste przekazanie władzom Gminy Strzegom nowo-
czesnej karetki ratunkowej, która na co dzień pełnić będzie służbę w podstacji w Strzegomiu.
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jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
przeboje włoskie i francuskie
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 pol-
skiej sceny kabaretowej! Artystka znana
przede wszystkim z kabaretów "Potem" i
"Hrabi" tym razem występuje na scenie
solo. Podczas recitalu usłyszymy nowe
piosenki stworzone przy współpracy z wy-
jątkowymi osobistościami sceny kabare-
towej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

STREFA RELAKSU - SZTUKA WI-
TRAŻU
30.01.2023, godz. 17:00
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

Witraż jest sztuką intrygującą i szlachetną,
sztuką barwy i światła.
To rzemiosło piękne i tajemnicze, ale każdy
może się w nie zagłębić i poznać jego sekre-
ty. Zapraszamy więc dzieci, młodzież i do-
rosłych ciekawych nowych, artystycznych
wyzwań na nasze warsztaty. Są one adreso-
wane do wszystkich, którzy chcą w twórczy
sposób spędzić swój czas.
Obcowanie z kawałkami barwionego szkła
stwarza nowe możliwości artystyczne, wi-
zualne - jest zmierzeniem się z własną
wyobraźnią oraz drogą do poznania włas-
nych umiejętności manualnych.
Zajęcia poprowadzą uczestnicy warsztatu
Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - PSO-
NI Koło w Świdnicy.

***
"Strefa relaksu" to cykl warsztatów ręko-
dzieła skierowany do tych wszystkich,
którzy szukają chwili wytchnienia, odpo-
czynku i skupienia w spokojnej, życzliwej
atmosferze grupy osób połączonych
wspólną pasją do robótek ręcznych. To też
świetna okazja do zdobycia nowych - lub
odświeżenia starych i nieco zapomnianych
- umiejętności.









Oprócz samego ambulansu typu B zakup obejmował defibrylator, respirator, pompę infuzyjną,
ssak akumulatorowy - przenośny, krzesełko kardiologiczne, nosze i deska ortopedyczna. Koszt całej
inwestycji wyniósł prawie 660 tys. zł. z czego 260 tys. zł to wkład Powiatu Świdnickiego, 130 tys.
zł. to dofinansowanie Gminy Strzegom a prawie 270 tys. zł. to wkład własny pogotowia ratunkowego.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta, Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu oraz Małgorzata Jurkowska - dyrektor
świdnickiego pogotowia i Grzegorz Kloc - dyrektor Szpitala Latawiec.

Świdnica

NOWY RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ 

20 stycznia tego roku Straż Miejska w Świdnicy otrzymała nowy radiowóz. Samochód ten zastąpi
Volkswagena Caddy rocznik 2008 z przebiegiem niemal 320 tysięcy kilometrów.

Zakup nowego radiowozu był podyktowany koniecznością wycofania z eksploatacji piętnasto-
letniego Volkswagena, który przejechał po ulicach  Świdnicy 320 000 kilometrów. Żegnamy dziś
samochód, który przez wiele lat efektywnie był wykorzystywany do służby przez funkcjonariuszy

ciąg dalszy na str. 16
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Wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia / wpła-
ty podczas zajęć

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz"
opowiada o podróży Dorotki, dziewczynki
mieszkającej w stanie Kansas, która dzięki
splotowi zdarzeń przenosi się z szarego Kan-
sas do kolorowej, sztucznej i magicznej
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę powrotną
do domu, Dorota spotyka zarówno dobre,
jak i złe postaci. Jej przyjaciółmi stają się
surrealistyczni bohaterowie: Strach na
Wróble, Blaszany Drwal i Lew. Każdy z nich
poszukuje fragmentu swojej osobowości i
wspólnie z Dorotką przeżywają barwne
przygody.
Cała historia opisana przez Bauma zdaje się
być wyjęta z literatury czy plastyki surreali-
stycznej. I taką też estetykę obrano w insce-
nizacji wałbrzyskiego "Oza". Wszystkie
formy, kostiumy czy projekcje w swoich
inspiracjach sięgają do okresu wielkich
surrealistów, a szczególnie obrazów Ren
Magrittea.
Czas trwania: 70 minut bez przerwy
Wiek: 5+
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naszej jednostki. Zastąpi go Mercedes-Benz Citan, którego wyposażenie zostało dostosowane do
nowych zadań, które realizuje nasza jednostka. W zależności od potrzeb samochód można przysto-
sować do realizacji różnych zadań. Mogą to być urządzenia techniczne służące do zabezpieczania
miejsc niebezpiecznych, sprzęt do pobierania próbek popiołów z palenisk domowych, apteczki
ratownika drogowego, indywidualne apteczki dla strażników, mierniki tlenku węgla. Radiowóz ten
wyposażony jest również w sprzęt do chwytania i transportu zwierząt potrzebujących natychmiasto-
wej pomocy. Ponadto do dyspozycji funkcjonariuszy będą wodery, sprzęt chroniący przed skażenia-
mi, awaryjne urządzenie rozruchowe, koce termiczne. Mamy nadzieję, że nowy radiowóz przez wiele
lat będzie służył  mieszkańcom Świdnicy.

ŚKPR Świdnica

PRACOWITY TYDZIEŃ MŁODZIEŻY
Nie zawsze były zwycięstwa, ale ważniejsze, że wszystkie nasze młode Szare Wilki mają za sobą

dobre mecze. W minionym tygodniu zagrali juniorzy młodsi, dwie drużyny młodzików i najmłodsza
drużyna chłopców. Oto szczegóły...

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Wicelider tabeli okazał się za mocny dla Szarych Wilków. W kolejnym meczu Dolnośląskiej Ligi

Juniorów Młodszych ŚKPR uległ we własnej hali Siódemce Miedzi Legnica 22:30 (11:16), ale
długimi fragmentami dzielnie stawiał czoła faworytowi.

Do 25 minuty to świdniczanie kontrolowali wydarzenia na boisku, prowadząc 11:9. Niestety, w
ostatnich minutach przydarzył się bardzo kosztowny przestój. Miedź rzuciła siedem bramek z rzędu
i do ;przerwy prowadziła 16:11.

Na początku drugiej części ŚKPR zbliżył się na trzy bramki (14:17), ale potem inicjatywę przejęli
przeciwnicy i ostatecznie zwyciężyli różnicą ośmiu trafień (30:22).

ŚKPR Świdnica - Siódemka Miedź Legnica 
22:30 (11:16)

ciąg dalszy na str. 19
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ŚKPR: Szwaczek, Jarosz - Bieryt 7, Polus 5,
Walczak 4, Słomiński 3, Walaszczyk 2, Sz. Pa-
luch 1, Turzański, Folcik

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW,
GRUPA A

19 stycznia był dla zespołu młodzików
ŚKPR I iście ekstremalny. Za Szarymi Wilczka-
mi najdalszy wyjazd w sezonie (ponad 100 km
do Głogowa), karkołomna pora rozegrania spot-
kania (19.30 w środku tygodnia), gra w hali
ciaśniejszej nawet niż ciasna hala przy SP 105 i
wreszcie bardzo trudny pojedynek z trzecim w
stawce, miejscowym Chrobrym. Ostatecznie
wszystko skończyło się happy endem i zwycię-
stwem 24:23 (15:13), które zapewniło młodym
Szarym Wilkom co najmniej drugą lokatę w ta-
beli!

Był to piętnasty trumf w szesnastym meczu
naszej drużyny. Łatwo jednak nie było. Mniej
więcej do 37 minuty wszystko układało się po-
myślnie. ŚKPR utrzymywał przewagę 2-4 tra-
fień. Przez kolejnych siedem minut nasz zespół
nie rzucił jednak ani jednej bramki, nie wykorzy-
stując w tym okresie nawet rzutu karnego i go-
spodarze zwietrzyli swoją szansę. Cztery bramki
z rzędu pozwoliły Chrobremu wyprowadzić wy-
nik na 22:21 na swoją korzyść. W dramatycznej
końcówce więcej zimnej krwi zachowali na
szczęście podopieczni Krzysztofa Terebuna.
Bramkę na 24:23 w ostatniej minucie spotkania
rzucił Kacper Maksymowicz.

Chrobry I Głogów - ŚKPR I Świdnica 
23:24 (13:15)

ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 9, Mitek 5, Czapla
3, Bagińśki 2, D. Błaszczyk 2, Marek 2, Choiński
1, Pamuła, Ruszaj, Zisiadis, Szczygieł

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW,
GRUPA B

Niewiele brakło, a świdniczanie pokonaliby
mocną w tym roczniku Victorię. I to na jej tere-
nie! ŚKPR prowadzony w tym dniu wyjątkowo
przez trenera Krzysztofa Terebuna, świetnie
wszedł w mecz i bardzo długo kontrolował prze-
bieg gry. Do przerwy było 15-11. W drugiej
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Scenariusz i reżyseria:
Arkadiusz Klucznik:
Scenografia i kostiumy:
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Teksty piosenek:
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przygotowanie wokalne:
Anna Mansfeld
Obsada:
Marta Kaczmarczyk
Karolina Bartkowiak
Anna Jezierska
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Filip Niżyński







części przeciwnicy poprawili swoją grę, ale i świdniczanie nie odpuszczali. Jeszcze w 38 minucie był
remis 24-24. Dopiero w samej końcówce Victoria przechyliła szal? na swoją korzyść i zwyciężyła
30-27.

Victoria Świebodzice - ŚKPR II Świdnica 
30:27 (11:15)

ŚKPR: Firlej - J. Kocjan 7, F. Stadnik 7, Przybycin 5, Zając 3, Litwińczuk 2, Pawlak 2,
Szychowski 1, Lurka, Satała, Boroński

DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW, GRUPA C
Szare Wilczki prowadzone przez Justynę Curyl w sobotę, 21 stycznia walczyli na trzecim turnieju

w Świebodzicach. Zaczęły turniej od pewnej wygranej 11-9 (8-3) z Siódemką Miedzią Legnica, ale
w drugim meczu musiały uznać wyższość gospodarzom. Dla tych młodych zawodników ważniejsza
niż wynik jest możliwość zbierania doświadczenia i radość z gry!

ŚKPR II Świdnica- Siódemka Miedź Leginca 
11-9 (8-3)

ŚKPR: Pawlak - Wiśniewski 3, Tatko 3, Brygier 1, F . Miedziński 1, Szmaj, Krynicki, Żywicki,
Jażwik, Morawski, Mrzygłód, Grudziński, Wilczyński

Victoria Świebodzice - ŚKPR II 
16-9 (11-5)

ŚKPR: Pawlak - Wiśniewski 3, F. Miedziński 2, Krynicki 2, Jażwik 1, Tatko 1,Szmaj, Brygier,
Żywicki, Morawski, Grudziński, Wilczyński

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

BITWA Z GRUNWALDEM 
NA OTWARCIE NOWEGO ROKU

Po ponadmiesięcznej przerwie wracają emocje związane z piłką ręczną. W sobotę, 28 stycznia o
godzinie 18.00 w hali sportowow-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy, w 13,
kolejce I ligi ŚKPR Świdnica podejmie renomowany zespół Grunwaldu Poznań. Starcie sąsiadów w
tabeli ma wielką wagę. Zwycięzca jako pierwszy ruszy w pościg za czołową trójką ligi!

W ligowej tabeli ścisk. Czwarty ZEW Świebodzin ma tyle samo punktów co szósty Grunwald
Poznań i raptem jeden więcej od siódmego ŚKPR-u. Niezwykłe emocje są niemal pewne. Świdni-
czanie we własnej hali, przy wsparciu kibicó,w są w stanie dokonywać rzeczy wielkich, że wspo-
mnimy jedynie, że właśnie tam jedyne punkty w tym sezonie zgubił spadkowicz z Ligi Centralnej,
Siódemka Miedź Legnica. Na pokrzepienie wspomnijmy jeszcze mecz z Grunwaldem z poprzednie-
go sezonu. W ocenie wielu kibiców był to najlepszy występ Szarych Wilków na przestrzeni kilku lat,
a wynik tamtego spotkania - 35:24 mówi sam za siebie.

Ale... Nowy sezon, nowy mecz, nowe rozdanie! Nie ma wątpliwości, że tylko przy pełna
koncentracja i perfekcyjna realizacji taktyki da szansę na zdobycie kompletu punktów. Podopieczni
Krzysztofa Terebuna niestety nie będą mogli zagrać w optymalnym składzie. Wciąż uraz stawu
skokowego leczy bramkarz Norbert Mirga, a w okresie przygotowawczym na dłuższy czas z kadry
wypadli Mateusz Siwiński i Aleksander Ingram. Na drobniejsze urazy skarży się jeszcze kilka graczy,
ale, umówmy się, taka jest specyfika tego twardego sportu. Podczas miesięcznej przerwy ŚKPR dwa
razy sparował z czeskim pierwszoligowcem z Nachodu (porażka 26:30 w Świdnicy i zwycięstwo
27:23 w Nachodzie), a szkoleniowiec Szarych Wilków testował nowe rozwiązania taktyczne. Czy
uda się nimi zaskoczyć poznaniaków?

Grunwald posiada mocny skład z wieloma doświadczonymi zawodnikami w składzie. Aktualnie
najlepszymi strzelcami zespołu są: skrzydłowy Damian Bajka 52 bramki/11 meczów/średnia 4,7)
oraz rozgrywający Eryk Bernacik (40/12/3,3) i Patryk Marcinkowski (34/10.3,4). W ekipie Szarych
Wilków najwięcej bramek na koncie mają: Michał Wojtala (93/12/7,7), Mateusz Redko (59/12/4,9)
i Adam Chmiel (48/12,4).

Historia kontaktów obu drużyn jest skromna. ŚKPR dotąd potykał się z Grunwaldem tylko
czterokrotnie. Raz wygrał ŚKPR, dwa razy górą był Grunwald, a raz pał remis.

Tradycyjnie zapraszamy kibiców na mecz i prosimy i doping. Dla tych, którzy nie dotrą na
spotkanie w przeprowadzimy relację TEKSTOWĄ na naszej stronie na facebooku. Aktualny wynik
meczu będzie podawany co kilka minut.

CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań
KIEDY: Sobota, 28.01.2022, godzina 18.00
GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a
BILETY: 10 zł - normalny, dzieci i młodzież co 18 lat - wstęp wolny
PARTNER MECZU: IgnerHome - Twój sprawdzony deweloper
13. kolejka (28-29.01)
ZEW Świebodzin - EUCO UKS Dziewiątka Legnica
SPR Gorzyce Wielkie - Olimp Grodków
Trójka Nowa Sól - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra
Real Astromal Leszno - Bór Joynext Oborniki Śląskie
ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań
Siódemka Miedź Huras Legnica - GOKiS Kąty Wrocławskie
Wolsztyniak Wolsztyn - Tęcza Folplast Kościan 32 :27 (13:12) Mecz odbył się awansem.

KARTKI Z HISTORII
Liczba meczów: 4
Zwycięstwa Świdnicy: 1
Remisy: 1 (w Poznaniu)

www.expressem.eu

Kamil Król
Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu

MIKE STERN BAND
01.03.2023, godz. 19:00
Bilety: 50zł - 60zł; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Rynek 43; organizator: Świdni-
cki Ośrodek Kultury, arte

Legenda i jeden z najlepszych gitarzystów
światowej sceny muzycznej Mike Stern za-
gości w Świdnicy wraz ze swoim kwintetem
w ramach 30. ŚNJ.
Mike Stern - gitara
Leni Stern - gitara
Piotr Lemańczyk - bass
Rafał Sarnecki - gitara
Adam Golicki - drums
Bilety w przedsprzedaży 50 zł, w dniu kon-
certu 60 zł
Mike Stern amerykański gitarzysta jazzowy.
Prezentuje styl muzyczny fusion, czyli jazz
z elementami charakterystycznymi dla mu-
zyki rockowej. Jego idolami w młodości byli
Jimi Hendrix i Eric Clapton. To właśnie im
zawdzięcza ten rockowy pierwiastek, który
zawarty jest w jego grze i muzyce. Jest ab-
solwentem prestiżowej akademii bostoń-
skiej Berklee College of Music. Jednym z
jego wykładowców był Pat Metheny, który
w 1976 roku zarekomendował Sterna do
słynnej grupy Blood, Sweat and Tears,
otwierając mu drogę do świata jazzu. W 1981
roku rozpoczął współpracę z Milesem Davi-
sem. Dwa lata później wraz z Jaco Pastoriu-
sem stworzył formację World of Mouth, któ-
ra szybko zyskała uznanie. Od początku lat
80. prowadzi karierę solową prezentując styl
fusion, jazz-rock. Inspirują go tacy gitarzy-
ści jak George Benson, Wes Montgomery,
Jim Hall, jednak w jego grze słychać rów-
nież wpływy idoli z młodości. Gra z takimi
muzykami jak: Richard Bona, Bob France-
schini, Dennis Chambers, Dave Weckl, Vic-
tor Wooten, Marcus Miller, Bob Berg, Her-
bie Hancock, Mino Cinelu, Billy Cobham,
Mike Mainieri. Współpracował z zespołem
Steps Ahead i grupą braci Brecker.

PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; organizator: ŚOK

Ponad Chmurami (Katarzyna i Nikodem Ja-
cuk) działa od 2013 roku. Wtedy właśnie
spotkało się dwoje młodych ludzi wychowa-
nych na muzyce krainy łagodności. Dzielo-
ne wzajemnie zainteresowanie zaowocowa-
ło marzeniami o publicznym prezentowaniu
własnych pomysłów na twórczość znanych
w muzycznym świecie postaci. Wbrew te-
mu, co obecnie dociera do nas z radiowych
odbiorników, fundamentem dla Ponad
Chmurami jest twórczość Bułata Okudżawy,
Leonarda Cohena, Starego Dobrego Mał-
żeństwa, czy zespołu Pod Budą. Podczas
ośmioletniej drogi na muzycznej mapie ze-
spół zagrał ponad 400 koncertów na terenie

ciąg dalszy na str. 22
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Zwycięstwa Poznania: 2
Bilans bramek: 110:109
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2021/22 - I liga
Grunwald Poznań - ŚKPR Świdnica 32:24 (15:13)
ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań 35:24 (14:13)
2018/19 - I liga
ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań 23:25 (12:12)
Grunwald Poznań - ŚKPR Świdnica 28:28 (13:13), k. 5:3

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA 
PIĄTEK-NIEDZIELA (27-29.01.2023)

12. Międzynarodowy Turniej Libiąż Cup (2011 i młodsi), Libiąż
ŚKPR Świdnica, Siódemka Miedź Legnica, Orzeł Opole, Żagiew Dzierżoniów, Olimp Grodków,
Sęp Wilczyska, SKKP Handball Brno, Handball Club Zubri, MUKS Aries Baranów, Dmianet
Ostrołęka, Orlęta Zwoleń, UKS Czwórka Libiąż

SOBOTA (28.01.2023)
Dolnośląska Liga Młodzików, grupa A, godz. 12.00, Świdnica, Hala sportowo-widowiskowa im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a
ŚKPR I Świdnica - GOKiS Kąty Wrocławskie
I liga, godz. 18.00, Świdnica, Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul.
Galla Anonima 1a
ŚKPR I Świdnica - Grunwald Poznań
Partner meczu: IgnerHome

NIEDZIELA (29.01.2023)
Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych, godz. 9.45, Wrocław
Śląsk Forza Wrocław - ŚKPR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

EMOCJE DO SAMEGO KOŃCA
Niezwykle wyrównany przebieg miał kolejny turniej futsalu dla dzieci organizowany w hali

widowiskowo-sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno na Zawiszowie przez klub IgnerHome
Polonia-Stal Świdnica. O ile zwycięzca wygrał pewnie, to o rozkładzie miejsc 2-5 decydowały
dosłownie detale, a losy rywalizacji toczyły się do ostatniego meczu turnieju rozgrywanego systemem
każdy z każdym.

Na starcie zawodów przeznaczonych dla graczy z rocznika 2012 zameldowało się osiem drużyn
z terenu Dolnego Śląska. W ostatniej chwili ekipę Football Academy Wałbrzych z powodu licznych
chorób i przeziębień wśród zawodników zastąpił trzeci zespół gospodarzy. Oprócz biało-zielonej
trójki, w akcji zobaczyliśmy reprezentantów Moto-Jelcza Oława, Górnika Nowe Miasto Wałbrzych,
Futgolu Czarny Bór i Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica (2 drużyny). Jako jedyni bez porażki i tylko
z jednym remisem zakończyli młodzi piłkarze z Wałbrzycha. Druga lokata powędrowała na konto
"jedynki" IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, którzy w wirtualnej tabeli rzutem na taśmę przeskoczyli
z czwartej na drugą pozycję. W ostatnim pojedynku turnieju doszło bowiem do starcia wspomnianej
pierwszej, biało-zielonej drużyny z Akademią Piłkarską 13 I Świdnica. Ci drudzy prowadzili 2:0, co
gwarantowało im drugie miejsce na zakończenie imprezy. Gospodarze turnieju najpierw złapali
kontakt, a na około minutę przed końcowym gwizdkiem arbitra trafili na 2:2. To doprowadziło do
sporych przetasowań w stawce. Finalnie wicemistrzami zostali właśnie zawodnicy IgnerHome
Polonii-Stali I Świdnica, a na trzecim miejscu finiszowali ich klubowi koledzy z drugiej ekipy.
Zespoły IgnerHome Polonii-Stali II Świdnica i Akademii Piłkarskiej 13 I Świdnica legitymowały się
takim samym dorobkiem zdobytych punktów, a w ich bezpośrednim starciu widniał remis. Pod uwagę
zgodnie z regulaminem został wzięty bilans goli uzyskany przez te dwie zainteresowane ekipy
podczas całego turnieju. Minimalnie lepszym współczynnikiem mogli pochwalić się zawodnicy
IgnerHome Polonii-Stali II. Warto dodać, że na piątej lokacie znaleźli się gracze Moto-Jelcza Oława,
tracąc do podium tylko punkt. 

Na koniec zmagań na wszystkich zawodników czekały pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych
drużyn i piłkarzy (król strzelców, bramkarz i zawodnik MVP) przygotowano puchary oraz nagrody
rzeczowe. O zawodników jak zawsze zadbali także patroni turnieju - Sad Burkatów (jabłka) i Mineral
Zdrój (wody mineralne). Było sporo emocji i dużo grania, bowiem każda z drużyn rozegrała 7 spotkań
po 11 minut każde. Już w najbliższą niedzielę, 29 stycznie klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
zorganizuje kolejną imprezę dla dzieci. W godzinach popołudniowych również w hali na Zawiszowie
dojdzie do zmagań młodych piłkarzy z rocznika 2016 i młodszych. Turniej przeprowadzony zostanie
na trzech specjalnie przygotowanych, równoległych boiskach. Wszystkie styczniowe turnieje odby-
wają się pod patronatem i dzięki wsparciu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
2. IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica
3. IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica
4. Akademia Piłkarska 13 I Świdnica
5. Moto-Jelcz Oława
6. Futgol Czarny Bór
7. IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica

ciąg dalszy na str. 25

kraju i za granicą. W tym czasie zespół wy-
dał także kilka płyt dostępnych w szerokiej
sprzedaży w całym kraju, w tym dwie auto-
rskie: Ponad Chmurami (2019) oraz Czas nic
nie zmienił (2021).
Zespół jest bardzo serdecznie przyjmowany
przez licznie zgromadzoną publiczność na
każdym z koncertów, który ma zaszczyt za-
grać. Podczas ponad godzinnego spotkania
słuchacze mają okazję do chwil zadumy,
nostalgii, refleksji nad codziennością. Moc
słowa wplątana w delikatne, akustyczne
dźwięki przeniesie, choć na chwilę, każdego
wysoko ponad chmury.

XXVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI PEGAZIK - ELIMINA-
CJE MIEJSKIE
09.03.2023, godz. 10:00 - 14:00
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że
tradycyjnie już organizuje Eliminacje Miej-
skie XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego PEGAZIK dla uczniów szkół
podstawowych w kategoriach:
młodsi: klasy IV,V,VI SP
starsi: klasa VII i VIII SP
Eliminacje miejskie odbędą się:
9 marca 2023 r. o godz. 10.00 - młodsi
9 marca 2023 r. około godz. 11.00 - starsi
w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43,
sala lustrzana
Każdą ze szkół w eliminacjach miejskich
reprezentuje po 3 wykonawców w każdej
kategorii. Karty zgłoszeń należy dostarczyć
osobiście najpóźniej do dnia 28 lutego 2023
r. do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry, Rynek 43, Świdnica lub mailem: m .ko-
złowski@sok.com.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu PE-
GAZIK można uzyskać w Świdnickim
Ośrodku Kultury u p. Mariusza Kozłowskie-
go, tel. 74 851 56 54, kom. 605 821 750.

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
Wstęp 109/99/95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają dla
Państwa wybitni artyści sceny operetkowej.
Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w świat
koncertów wiedeńskich, operetki, oraz mu-
sicali.
W prezentowanej gali usłyszymy najsłyn-
niejsze arie i duety miłosne:
m.in.: kuplety Barinkaya z operetki Baron
Cygański - J.Straussa.
Kuplety Adeli z operetki Zemsta Nietoperza
- J.Straussa,



Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną
zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie
drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym
samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny
margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy
bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami
redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy zapisać na urządzeniu przenośnym PENDRIVE
oraz wydrukować w 1 egzemplarzu.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu.
Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.

Jury przyzna tylko jedną nagrodę.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz.
(w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.

Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.

Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania
nagrody.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2023 roku
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA 
z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2023”.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2023 roku. Zawiadomienie
o wynikach do 15 maja 2023 roku na stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji.

Nadesłane prace i urządzenie przenośne PENDRIVE nie będą zwracane. Wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia
2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie
i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków
regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl

16. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2023

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej
do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej
graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej

(np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym

graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej

przygotowanej zgodnie z wizją autora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.





8. Akademia Piłkarska 13 II Świdnica
Najlepszy bramkarz: Tytus Bukowski (Futgol Czarny Bór)
Najlepszy strzelec: Filip Kasperek (Górnik Nowe Miasto Wałbrzych)
Najlepszy zawodnik: Franciszek Folkman (IgnerHome Polonia-St
al I Świdnica)

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WICEMISTRZOSTWO DOLNEGO ŚLĄSKA
Spory sukces zapisali na swoim koncie trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica rywalizu-

jący w ostatnią sobotę, 21 stycznia w wielkim finale Dolnego Śląska w futsalu w kategorii wiekowej
U-15. Biało-zieloni zakończyli rozgrywki w Kobierzycach na bardzo wysokim, drugim stopniu
podium i z nagrodą dla zawodnika MVP całej imprezy!

Podczas dolnośląskiego finału na placu boju zameldowały się cztery, najlepsze ekipy z terenu
Dolnego Śląska. Byli to wcześniej wyłonieni mistrzowie Podokręgu Wałbrzych, Podokręgu
Legnica, Podokręgu Jelenia Góra i Podokręgu Wrocław. Były to kolejno zespoły IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica, Zagłębia Lubin, Karkonoszy Jelenia Góra i Olympicu Wrocław. Przy-
pomnijmy, że świdniczanie okazali się najlepsi podczas grudniowego finału strefowego rozgry-
wanego w Jaworzynie Śląskiej. Za naszymi plecami uplasowały się wtedy drużyny Górnika Wał-
brzych, Pogoni Pieszyce, Gwarka Wałbrzych i Karoliny Jaworzyna Śląska.
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Aria Boniego z operetki Księżniczka Czar-
dasza - Imre Klmna,
Czardasz Sylvi z operetki Hrabina Marica -
Imre Klmna,
Duet Barcelona z operetki Clivia - Nico Dostal,
Mieć kochanek choćby 100 z operetki Paga-
nini - F.Lehara oraz wiele innych hitów.
Usłyszycie Państwo ponad to, takie utwory
jak: I will always love you, miłosne Besame
mucho, a także taneczne Abballati.
Wystąpią cenieni artyści:
Romuald Spychalski - tenor,
Przemysław Radziszewski - tenor,
Anna Spychalska - mezzosopran,
Sylwia Nowicka - sopran,
Marcin Janiszewski - fortepian.
Koncert poprowadzi fantastyczna Krystyna
Pietranek-Kulis.
Nasi Artyści występują w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych.
Jak mawiał Bogusław Kaczyński: "Ten re-
pertuar oraz jego wykonanie jest gwarancją
satysfakcji widzów."
Przeżyją Państwo wieczór pełen magii,
wzruszeń i radości.
Po koncercie spotkanie z Artystami, rozmo-
wy, wspólne zdjęcia, podpisywanie płyt!
Gwarantujemy niezapomniane wspomnie-
nia z wieczornej gali, które pozostaną we
wspomnieniach na długo. Zapraszamy fa-
nów dobrej muzyki.
Czas trwania koncertu 120 minut.

Podczas wielkiego, dolnośląskiego finału bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Karkonoszy Jelenia Góra, wygrywając wszystkie spotkania. Nam
przypadła druga lokata, a za plecami pozostawiliśmy z kolei Olympic Wrocław i Zagłębie Lubin. - Pierwszy mecz wygraliśmy z zespołem Olympicu
Wrocław, później musieliśmy uznać wyższość Karkonoszy, a na koniec po raz drugi dopisaliśmy do swojego dorobku pełną pulę punktów, pokonując
Zagłębie. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany ponadto Paweł Łabędź. Ogólnie jestem zadowolony, aczkolwiek na mecz z Karkonoszami
po prostu "nie dojechaliśmy". To była dobra odskocznia od tradycyjnej piłki nożnej na boisku - komentuje trener trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica, Piotr Krygier. 

Skład świdnickiego zespołu: Sikora, Oleś, Stelmach, Pierzchała, Łabędź, Kołodziejczyk, Ladenberger, Pieńkowski, Dudek, Mazur.
tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SOWIM NA FINISZU
Do końca stycznia br. mają zakończyć się prace związane z przebudową dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap I i II.

Przedmiotem zawartej umowy z firmą FIRMĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ DABRO-BAU Paweł Dąbrowski, z siedzibą w Opoczce jest wykonanie
m .in.: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, regulacja pionową z zaworów wodociągowych i gazowych, montaż
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krawężników betonowych na ławach betonowych, wykonanie nawierzchni drogi i wjazdów z kostki
betonowej, oczyszczenie i pogłębienie rowów, montaż nowego oświetlenia drogowego w ilości 15
szt.  oraz wymiana 14 szt.  istniejących opraw sodowych.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 2,6 mln zł., a środki na realizację inwestycji w całości
pochodzą z budżetu gminy Świdnica.

Gmina Świdnica

SOŁECTWO WIŚNIOWA 
MA NOWĄ PANIĄ SOŁTYS

19 stycznia 2023 r. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej we wsi Wiśniowa. Nowym
włodarzem wsi została pani Jadwiga Kołodziej, zastępując na tym stanowisku Patrycję Krekora.
Nowej pani sołtys i radzie życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej na rzecz lokalnej
społeczności pracy.

Tym samym w 33 sołectwach na terenie gminy Świdnica mamy 18 pań i 15 panów pełniących
funkcję sołtysa. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej http://bip.gmina.swidnica .pl/start/jednostki-pomocnicze-solectwa

Gmina Świdnica

OTWARTY TURNIEJ W PIŁKARZYKI 
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 

Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 dwuosobowych drużyn. Uczestnicy podzieleni zostali ma 3 grupy, w których rozegrali mecze "każdy z każdym".
Zdobywcy najlepszych wyników w poszczególnych grupach, stoczyli rozstrzygające mecze w finale.

Zebranych przywitali i Turniej rozpoczęli Krzysztof Jas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz sędziowie i
jednocześnie pracownicy GOKSiR Jakub Curyl oraz Marzena Puć Piotrowska. Nie zabrakło wielkich sportowych emocji, kibicowania, okrzyków radości,
a całość przebiegła w niezwykle przyjaznej atmosferze.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczyli zastępca wójta gminy Świdnica, Bartłomiej Strózik oraz radny Rady Gminy Świdnica Kazimierz Korta oraz
Alicja Masłyk, zastępca dyrektora GOKSiR.

Na podium stanęły drużyny
1. Dream Team
2. Goździk Skład
3. D&D
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.
Organizatorem Turnieju była gmina Świdnica oraz Gminny  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy Uczestnikom serdecznie gratulujemy,

dziękujemy za udział i oczywiście zapraszamy do udziału w kolejnych odsłonach wydarzenia. Podziękowania kierujemy także do Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Pszenno Aktywne Pszenno które zadbało o pyszny poczęstunek i napoje dla gości wydarzenia.

Gmina Świdnica

NOWOROCZNE SPOTKANIE W BYSTRZYCY DOLNEJ
Nawet przerwa w dostawie prądu, spowodowana intensywnymi opadami śniegu i niska temperatura w budynku świetlicy nie zniechęciła

mieszkańców Bystrzycy Dolnej do uczestnictwa w noworocznym spotkaniu. Wspólne kolędowanie było okazją do dzielenia się radością i wzajemnego
wsparcia.

W niedzielny wieczór, 22 stycznia młodzi artyści zrzeszeni wokół Teatrzyku Obrzędowego "Pogwarki" i działający pod kierunkiem Teresy Kmery
dedykowali swój występ wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. To właśnie do seniorów i nie tylko powędrowały kwiaty wraz z życzeniami
od sołtysa i rady sołeckiej Bystrzycy Dolnej.

Warto podkreślić że za prezentację kolędniczą "W drodze do Betlejem" i za żywą oprawę muzyczną, wartkie dialogi mówione gwarą góralską młodzi
artyści zostali nagrodzeni jedną z dwóch głównych nagród podczas XXX Świdnickiego Przeglądu Kolędniczego. Na scenie zaprezentował się również
zespół śpiewaczy Ale Babki wraz z kapelą Zdzicha, który zachęcał zaproszonych gości do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

ciąg dalszy na str. 29
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Obecna na spotkaniu wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z kierownictwem urzędu życzyła wszystkim seniorom dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności. Podzieliła się także dobrą wiadomością o planach budowy nowej świetlicy w Bystrzycy Dolnej, co z pewnością ucieszy zarówno młodych
jak i będących w jesieni życia mieszkańców sołectwa.

***

KOLĘDOWALI Z MISYJNYM PRZESŁANIEM
Od 15 lat spotkania noworoczne w Bojanicach mają swoje przesłanie. Nie inaczej było w tym roku. Kolędnicy Misyjni działający przy parafii pw.

NMP Częstochowskiej w Bojanicach opowiadali o swoich rówieśnikach w Papui-Nowej Gwinei. Ten odległy skrawek ziemi na Oceanie Spokojnym
boryka się z wieloma problemami. Dzieci, którym udaje się chodzić do szkoły często idą do niej pieszo przez busz, 1-2 godziny dziennie w jedną stronę.

Spotkanie noworoczne, na które przybyli mieszkańcy Opoczki Bojanic i Makowic, a także zaproszeni goście było okazją do złożenia sobie
noworocznych życzeń i okazją do wspólnych rozmów, tak potrzebnych po okresie pandemii i zamknięcia w domach.

Do seniorów popłynęły również dziecięce życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kochana babciu, kochany dziadku dziękujemy Ci za wszystko,
co dla nas robisz i jak ważnymi osobami jesteście w naszym życiu. Wasza mądrość i doświadczenie wywołują ciepło w naszych sercach każdego dnia.
Dziękujemy Wam za wszystko, co dla nas robicie. Kochamy Was bardzo!

Kolędnicy za swój występ otrzymali gromkie brawa, a szczególne słowa uznania otrzymali od obecnego w tym dniu zastępcy wójta gminy Bartłomieja
Strózika, ks. proboszcza Marcina Mazura i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świdnica Arkadiusza Piaseczego.

***

NOWOROCZNE SPOTKANIE W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Za nami tradycyjne już spotkanie noworoczne w Bystrzycy Górnej. Zebranych mieszkańców sołectwa gospodarzy oraz sołectw sąsiednich przywitał

sołtys Marian Gębski oraz przewodnicząca Rady Sołeckiej Weronika Połczyńska. Na scenie we wzruszającym występie jasełkowym z przesłaniem
"Przekażmy sobie znak pokoju" zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.

Nie zabrakło wspólnego kolędowania, życzeń, prezentów, planów na najbliższy rok, a także podziękowań - w tym także dla gminy Świdnica,
złożonych na ręce obecnych podczas wydarzenia zastępcy wójta gminy Świdnica Bartłomieja Strózika oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji Krzysztofa Jasa. Całość spotkania zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i poczęstunkiem przygotowanym przez lokalne gospodynie.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Gmina Świdnica

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W MOKRZESZOWIE Z ZAKRESU ROBOTYKI I ELEKTRONIKI

W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie gościły dzieci z Przedszkola w Witoszowie Dolnym.
Dzieci miały możliwość poznać szkołę, w której we wrześniu być może rozpoczną naukę. W ramach
realizacji Programu Laboratoria Przyszłości przedszkolaki poznały kreatywne zabawki. Z nowoczes-
nych technologii wykorzystywanych w placówce poznały robota Photona. Dzieci sterowały robotem
na odległość, uczyły się programowania, przez co mogły zapoznać się z bardziej skomplikowanymi
mechanizmami z zakresu robotyki i elektroniki. Następnie miały możliwość zobaczyć jak działa
drukarka 3D.

Urządzenie pozwala na stworzenie trójwymiarowego obiektu precyzyjnie zadanych kształtach.
Obiekt, zwany również wydrukiem, powstaje z surowca zwanego filamentem. Filament jest rozta-
piany w głowicy, a następnie bardzo dokładnie, warstwa po warstwie , rozprowadzany zgodnie z
zadanym projektem. Przedszkolaki wraz z nauczycielem prowadzącym wydrukowały nutki, które
następnie wykorzystały podczas zajęć muzycznych. W świat Klocków LEGO WoDo wprowadzili
gości uczniowie klasy trzeciej. Starsi koledzy wraz z nauczycielem prowadzącym podczas zajęć
uczyli przedszkolaki budować m.in. krokodyla, lwa, ptaki, samoloty, a następnie zaprogramować
roboty. Wyposażyli je w silnik, czujnik odległości i przekładnie. Maluchy dowiedziały się jak
sterować robotami za pomocą przycisków na klawiaturze. Dzięki pracy w parach goście korzystali
z doświadczenia i wiedzy starszych kolegów.

Wizyta przedszkolaków w szkole to duże wydarzenie, często pamiętane przez dzieci przez całe
życie. Widać było duże podekscytowanie wśród dzieci. Udział w zajęciach z robotyki dał dzieciom
dużo radości i satysfakcji. Praca z wykorzystaniem wspomnianego sprzętu rozwija kreatywność,
myślenie logiczne i abstrakcyjne, a także uczy dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań.
Programowanie staje się doskonałą zabawą, poprzez którą łatwiej przyswoić trudniejsze tematy szkolne, a także zagadnienia z informatyki.
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BARAN Będziesz miał świetny nastrój. Od-
poczniesz od spraw, które dotychczas Cię tra-
piły. Odzyskasz dawny optymizm. Nie martw
się o partnera, doskonale sobie poradzi ze swoimi
problemami. W pracy niewiele się teraz będzie
działo. Możesz wykorzystać ten czas na drobne
zmiany. 
BYK Rozwiązanie problemów finansowych
spowoduje, że nabierzesz dystansu do wielu
spraw. Zrozumiesz swoje dotychczasowe błę-
dy i wyciągniesz z nich wnioski. Dobrze ułożą
się sprawy sercowe. Może ożyje stare uczucie.
Będzie to powodem do wspomnień. Sprawy
zawodowe potoczą się starym rytmem. 
BLIŹNIĘTA Nie ulegaj wpływom. Kieruj się
własną logiką i dążeniem do tego, co dla Cie-
bie dobre i korzystne. Tylko w taki sposób
możesz osiągnąć sukces. Po bardzo pracowi-
tym tygodniu będzie okazja, żeby odpocząć.
Postaraj się nie myśleć o pracy, uwagę skieruj
na bliskie osoby. 
RAK Nie zazdrość innym świetnej pozycji.
Nie wiesz przecież, jak jest naprawdę. Pozory
mylą. Skoncentruj się na pracy zawodowej.
Będzie wiele okazji, żeby zabłysnąć. Być mo-
że odniesiesz znaczący sukces, otrzymasz ja-
kąś podwyżkę. Gwiazdy będą Ci teraz sprzy-
jały w interesach. 
LEW Brak zmian w życiu zawodowym spo-
woduje, że zaczniesz się rozglądać za jakimś
lepszym zajęciem. Działaj jednak rozważnie.

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. W
sprawach sercowych wszystko dobrze się uło-
ży. Nieporozumienia szybko zostaną wyjaś-
nione. Będziesz jednak za kimś lub za czymś
tęsknił. 
PANNA W tym tygodniu poczujesz się zmę-
czony i na nic nie będziesz miał ochoty. Posta-
raj się odpocząć. Sprawy mniejszej wagi prze-
łóż na następny tydzień. Sprawy domowe za-
czną wyglądać lepiej i ciekawiej. Stosunki
rodzinne będą źródłem radości. We wtorek
czeka Cię miła niespodzianka. 
WAGA Dobry tydzień na podejmowanie ry-
zyka w sprawach zawodowych. Wiele okoli-
czności będzie sprzyjało Twoim przedsięwzię-
ciom. Ważne, abyś wierzył w swoje możliwo-
ści i nie ufał nieodpowiednim osobom. We
wszystkim kieruj się własnym rozumem i in-
tuicją. Na sukces finansowy trzeba jeszcze
trochę poczekać.
SKORPION Twój świat nabierze barw. Bę-
dziesz miał dobre dni. Poprawa nastroju spowo-
duje, że wszystko będzie Ci się udawało. Ten
optymizm i radość udzieli się również Twoim
bliskim. Otrzymasz jakąś wiadomość, która
zmusi Cię do zmiany planów. Pojawią się nowe
zadania, których z chęcią się podejmiesz. 

STRZELEC Bardzo dobrze ułożą się Twoje
stosunki z partnerem i bliskimi. Wszystko bę-
dzie sprzyjało miłej atmosferze w domu. Nie-
porozumienia pójdą w niepamięć. Nienajle-
piej w sprawach finansowych. Będziesz mu-
siał żyć oszczędniej. Dokładnie przemyśl
swoje wydatki. 
KOZIOROŻEC Wzbudzisz czyjeś zaintere-
sowanie. Ktoś będzie się starał bliżej Cię po-
znać. Odrobina tajemniczości nie zaszkodzi.
W sprawach zawodowych nastąpi ożywienie,
które sprawi, że z większą chęcią podejdziesz
do pracy. Sprawy finansowe pozostaną na ra-
zie bez większych zmian. 
WODNIK W tym tygodniu będziesz pokony-
wał własne słabości. Stawisz czoło jakimś skom-
plikowanym sprawom. Nie poddawaj się! Wiele
okoliczności będzie Ci sprzyjało. Sprawy finan-
sowe ułożą się po Twojej myśli. Postaraj się
trochę zaoszczędzić. Wiele czasu poświęcisz na
naukę lub zdobywanie jakiejś umiejętności. 
RYBY Znaczna poprawa w sprawach doty-
czących życia zawodowego. Być może osiąg-
niesz jakiś znaczący sukces, z którego bę-
dziesz bardzo zadowolony. Na dalszy plan
odejdą sprawy sercowe. W sprawach finanso-
wych dokładnie wszystko przemyśl. 

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 

www.nowak-az.pl

www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl



