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W skrócie...

PIOTR KOZAK - RZEŹBA 
(wernisaż wystawy)
03.02.2023, godz. 18:00
PIOTR KOZAK urodzony we Wrocławiu,
ale duchowo związany z Krakowem. Studia
ukończył na wydziale artystyczno-pedago-
gicznym w Cieszynie. Dyplom z rzeźby uzy-
skał w pracowni prof. Jana Hery. Zajmuje się
rzeźbą plenerową, ogrodową, portretową
oraz małą formą rzeźbiarską.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; 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.

Świdnica

PRACE 
SPOŁECZNIE
UŻYTECZNE

Radni miejscy podjęli uchwałę w spra-
wie ustalenia rocznego planu potrzeb w za-
kresie wykonywania prac społecznieużyte-
cznych na rok 2023 rok.18 osób bezrobot-
nych, bez prawa do zasiłku, korzystających
ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, od marca do
końca listopada, znajdzie zatrudnienie w ra-
mach tych prac. 

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym
okresie wyniesie ponad 60 tys. zł. Miasto pokry-
wa 40% wypłaconych świadczeń,a pozostałe
60% refunduje Starosta Powiatu Świdnickiego
ze środków Funduszu Pracy. Przez ten czas bez-
robotni przepracują prawie 7000 godzin.Program jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu
wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Prace zlecone będą
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby będą
porządkować tereny zielone, wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku publicznego, czyli
m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.

Prace te wykonywane będą w wymiarze 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania, bądź
pobytu osoby bezrobotnej. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby
bezrobotnej, gdyż między podmiotem w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie
nawiązuje się żaden stosunek pracy.

- Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek
pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywi-
zacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem
możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możli-
wość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobot-
ne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia  - podkreśla Krystian Werecki,
zastępca prezydent Świdnicy. 

W 2022 rokumiasto odebrało 28 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci. Osoby
zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych będą m.in. porządkować takie tereny. 

- Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie w naszym mieście znajdują się dzikie wysypiska, to
prosimy o ich zgłaszanie do Wydziału Gospodarki Odpadami tel. 74 856 29 21 - dodaje
Krystian Werecki.
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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.
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

STREFA RELAKSU 
- WARSZTATY FLORYSTYCZNE
14.02.2023, godz. 17:00
Zapraszamy na walentynkowe warsztaty
florystyczne "Z miłością tworzone". Popro-
wadzi je Grażyna Zieniuk, która krok po
kroku wytłumaczy, jak stworzyć piękną
kwiatową dekorację idealną na prezent w
święto zakochanych.
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK
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Świdnica

GDZIE ZGŁOSIĆ AWARIĘ
OŚWIETLENIA MIEJSKIEGO

Od 1 lutego 2023 roku oświetlenie miejskie objęte wynikającym z ustawy obowiązkiem utrzy-
mania w sprawności, będzie serwisowane przez dwa odrębne podmioty. Jeden podmiot, to wybrana
w drodze przetargu publicznego firma Janaszek Electric z Warszawy. Drugim pozostaje dotychcza-
sowy eksploatator oświetlenia Tauron Nowe Technologie z Wrocławia, który operuje w ramach
koncernu energetycznego TAURON.

W związku z powyższym o uszkodzeniach oświetlenia, bądź jego awariach (kolizje drogowe,
skutki działania żywiołów itp.) należy powiadamiać:

1. Serwis oświetlenia realizowany przez firmę Janaszek Electric - nr tel. na centralę 74/660 66 48
czynny całą dobę, gdzie przyjmowane będą zgłoszenia o niesprawności oświetlenia, jak i o jego
awariach. Kontakt mailowy na adres: awarie@elecrtic .waw.pl do przekazywania informacji o
wadach oświetlenia.
2. Pogotowie Energetyczne Tauron Dystrybucja S.A. - nr tel. 991 czynny całą dobę, gdzie można
zgłaszać sytuacje awaryjne, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojaz-
dów; braki oświetlenia na dużych obszarach (całe ulice, bądź dzielnice miasta).
3. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego - nr tel. 74/856 29 20 czynny w
godzinach pracy urzędu, tj od 7 .30 do 15.30, gdzie można zgłaszać wszelkie sprawy związane
z oświetleniem miejskim.

MBP Świdnica

ŚWIDNICKIE "FRAZY"
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz redakcja kwartalnika literacko-artystycznego

"Fraza" zapraszają 23 lutego (czwartek) 2023 roku o godzinie 17.00 do MBP w Świdnicy na spotkanie
Świdnickie "Frazy".

W programie promocja dwóch świdnickich numerów "Frazy" - najnowszego numeru kwartalnika
(2022, nr 1-4) oraz archiwalnego (2019, nr 4). W spotkaniu udział wezmą główni bohaterowie obu
numerów pisma (m.in. Tomasz Hrynacz, Tamara Hebes, Adam Lizakowski, Karol Maliszewski,
Antoni i Iwona Matuszkiewiczowie). Spotkanie poprowadzi redaktorka naczelna "Frazy" prof.
Magdalena Rabizo-Birek.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


TRUSKAWKA #26: Wisielec + Atone-
ment [black metal]
18.02.2023, godz. 20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny tym razem
zaprasza do wspólnego spojrzenia w Ot-
chłań. Zaprezentujemy black metalowe hor-
dy, w których udzielają się świdniczanie.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

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!
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
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Informacje o spotkaniu:
Kwartalnik literacko-artystyczny "Fraza" wychodzi w Rzeszowie od ponad 30 lat i jest literac-

ko-artystyczno-naukową wizytówką Rzeszowa i Podkarpacia w Polsce i na świecie, gdzie dociera
przez publikacje twórców z polskiej diaspory i bogaty dział przekładowy. W numerze ostatnim (2022,
nr 1-4) po raz pierwszy w historii "Frazy" i unikatowy na skalę ogólnopolską zaprezentowana została
literatura grecka XX i XXI wieku (m.in. poezja i proza jej klasyków: Liwaditisa, Ritsosa, Seferisa,
Theotokisa, teksty krytycznoliterackie i naukowe). Ponadto opublikowano blok tekstów ukraińskich:
wiersze i nową prozę Jurija Andruchowycza, rozmowę z nim i eseje o jego twórczości w związku z
przyznaniem mu w czerwcu 2022 roku doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
wiersze klasyka poezji ukraińskiej Pawło Tyczyny i współczesnej poetki i reżyserki Iryny Ciłyk.
Jednym z głównych bohaterów tego numeru jest z racji okrągłego jubileuszu urodzin - poeta ze
Świdnicy Tomasz Hrynacz, o którego twórczości piszą Tamara Hebes i Karol Maliszewski. Na
spotkaniu przypomniany zostanie także archiwalny, czwarty numer "Frazy" z 2019 roku, którego
zaplanowaną już promocję w Świdnicy w kwietniu 2020 roku uniemożliwiła pandemia covid.
Bohaterami tamtego numeru byli także inni świdniccy i dolnośląscy pisarze i pisarki: Danuta
Saul-Kawka, Barbara Elmanowska, Wojciech Koryciński, Antoni i Iwona Matuszkiewiczowie,
Helena Semenetz, Marzena Bryksa, Marta Hożewska.

MAGDALENA RABIZO-BIREK
Literaturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Rzeszowskiego, krytyczka literacka, krytyczka

sztuki, od 1998 roku redaktorka naczelna kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza", członkini
Komitetu Nauk o Literaturze PAN, przewodnicząca jury Konkursu na recenzję literacką im. Tymo-
teusza Karpowicza, członkini jury Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, współpracuje z Festiwalem
Góry Literatury w Nowej Rudzie. Pomysłodawczyni i współredaktorka pierwszych monografii
zbiorowych o twórczości: Janusza Szubera (2008), Olgi Tokarczuk (2013), Andrzeja Stasiuka (2018)
i Tomasza Różyckiego (2019). Autorka książek: Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991-1996
(1997), Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego (2002), Józef Mehoffer.
Artysta dwóch epok (2010, współautor Józef Ambrozowicz) oraz Romantyczni i współcześni. Formy
obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (2012). Laureatka Nagrody Fundacji W.
i N. Turzańskich (Toronto 2006). Mieszka w Rzeszowie i Jedlinie-Zdroju.

MBP Świdnica

PROMOCJA ANTOLOGII "Drugie Piętro"
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na promocję książki Drugie Piętro. ANTO-

LOGIA TWÓRCÓW ŚWIDNICKICH WARSZTATÓW PISARSKICH. TOM 4, która odbędzie się
9 marca, o godz. 17.00 w bibliotece. Autorki i Autorzy przeczytają fragmenty swoich utworów.

Tego wieczoru odbędzie się również Turniej Jednego Wiersza. Do wygrania 150 zł.
Antologia "Drugie piętro" tom 4 to zbiór utworów autorstwa: Marian Bełtkiewicz, Paweł

Buczma, Hubert Gościmski, Tamara Hebes, Helena Pietrzak, Izabela Prypin, Liwia Żak.
W bibliotece czekają na Państwa darmowe egzemplarze.

ciąg dalszy na str. 6
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Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

BASIA 3 (kino familijne)
19.02.2023, godz. 11:00
Basia jest bohaterką każdego przedszkolaka
- to zwykła dziewczynka i jej codzienne
historie. Ta 5-latka nie tylko uczy się świata
wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzi-
com pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej
perspektywy i ma pozytywny wpływ na
przyjaciół w przedszkolu.
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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"
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.
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
wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki

MBP Świdnica

ALE BABKI ZACZAROWAŁY PUBLICZNOŚĆ!

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, zespół Ale Babki wrócił do biblioteki z
koncertem kolęd i autorskich utworów. Frekwencja pokazała, że wszyscy stęskniliśmy się za tymi

ciąg dalszy na str. 8

http://www.domsenioracm.pl




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 -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,

www.expressem.eu
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znakomitymi muzykami. Zespół istnieje już ponad 30 lat, od 1992 r. czaruje publiczność, porywa do
zabawy i wprawia w doskonały nastrój nie tylko mieszkańców powiatu świdnickiego, ale wielu
regionów w Polsce. Zachwyca także jury wielu konkursów, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
Zespół występował m.in. we Francji, Niemczech, Czechach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
Akompaniatorem zespołu jest pan Zdzisław Christ.

Ale Babki wprowadziły wszystkich gości w doskonały humor, wniosły dużo pozytywnej energii
i uśmiechu. Ponad godzinny koncert zakończył się biesiadnymi utworami śpiewanymi wspólnie z
widownią. Na zakończenie pożegnaliśmy się obiecując wszystkim kolejny koncert w przyszłym roku.

tekst i foto: MBP Świdnica

OSiR Świdnica

CZWÓRKI CHŁOPCÓW 
MINIPIŁKA SIATKOWA KLAS 6 SP

Po dziewczętach przyszedł czas na rozgrywki chłopców w zawodach minipiłki siatkowej
klas 6 szkół podstawowych. Do turnieju Czwórek, który odbył się 30 stycznia na Hali Zawiszów
przy SP 1 zgłosiły się 4 reprezentacje świdnickich podstawówek. Drużyny rywalizowały syste-
mem każdy z każdym do dwóch wygranych setów z utrzymaniem zasady gry pierwszą czwórką
zawodników w pierwszym secie oraz drugą czwórką w secie drugim. Taka forma rozgrywek w

minisiatkówce ma na celu aktywizować większą ilość uczniów biorących udział w rywalizacji.
Bardzo wyrównany poziom rozgrywek z meczami kończącymi się dopiero w tie-breaku i wiele
pozytywnych emocji towarzyszyło grom aż do ostatniego meczu, który mógł zdecydować o miej-
scach na podium. Najlepiej z rywalizacji wyszli młodzi siatkarze z SP 1, którzy ostatecznie zajęli
pierwsze miejsce w turnieju i awansowali do dalszych szczebli rozgrywek czyli do finału strefy
wałbrzyskiej.

Tradycyjnie na zakończenie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy-
gotował pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy: Mikołaj
Światowy (SP 1), Stanisław Stramek (SP 4), Mikołaj Kozar (SP 6), Wiktor Święs (SP 8 ).
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Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 1 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 8  - 6 pkt
Fotorelacja: Waldi Kurek
https://www.facebook.com/photo/?fbid=730578398642752&set=pcb.730580411975884

OSiR Świdnica

CZWÓRKI DZIEWCZĄT
MINIPIŁKA SIATKOWA KLAS 6 SP

W piątek 27 stycznia na Hali Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy rozegrany został turniej
minisiatkówki tzw. Czwórek dziewcząt klas szóstych szkół podstawowych. Do zawodów przystąpiło
6 drużyn reprezentujących świdnickie podstawówki. Po rozstawieniu do dwóch grup eliminacyjnych
mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów przy założeniu zasady, że w pierwszym secie

ciąg dalszy na str. 11

10 www.expressem.eu

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

LEKKO NIE BĘDZIE 
(spektakl komediowy)
09.03.2023, godz. 17:30
Oburza was nieco większa różnica wieku w
związkach? Śmieszą Panie i Panowie zauro-
czeni młodszymi partnerkami w myśl zasa-
dzie: mnie by się to nie przydarzyło? Przy-
gotujcie się na wyjątkowo zabawny wieczór,
a jeśli nie lubicie się śmiać, to możemy wam
obiecać, że Lekko nie będzie!
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: Impresariat
Teatralny M-BART, ŚOK

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-

www.expressem.eu
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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
jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich ryt-
mów.
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

gra pierwsza czwórka dziewcząt plus jedna rezerwowa, natomiast w drugim secie grają już drugie
składy. Taka forma rozgrywek w minisiatkówce ma na celu aktywizować większą ilość uczniów
biorących udział w rywalizacji. Po rozegraniu grup eliminacyjnych w meczach każdy z każdym po
dwie najlepsze drużyny walczyły dalej w grupie finałowej grając każdy z każdym. Ostatecznie
zwycięsko z całego turnieju wyszła reprezentacja dziewcząt z SP 6, która najpierw w eliminacjach
łatwo pokonała zespoły NKSP Caritas i SP 4 oraz w meczu grupy finałowej SP 8. Dopiero w ścisłym
finale w meczu o pierwsze miejsce więcej kłopotu szóstce sprawiły zawodniczki SP 105. Mecz ten
zakończył się tie-breakiem, w którym to właśnie młode siatkarki z SP 6 wygrały. Podobnie bardzo
wyrównane spotkanie toczyło się w meczu o trzecie miejsce pomiędzy drużynami SP 8 i SP 4. Tutaj
też o zwycięstwie ósemki zadecydował tie-break.

Tradycyjnie na zakończenie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy-
gotował pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki: Julia
Styś (SP 1), Hanna Biedroń (SP 4), Angelika Borońska (SP 6), Aleksandra Foltak (SP 8 ), Wiktoria
Bernatowicz (SP 105), Amelia Karwała (NKSP Caritas).

Zwycięska reprezentacja SP 6 awansowała i powalczy w dalszych szczeblach rozgrywek współ-
zawodnictwa w finałach strefowych.

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 105 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4  - 6 pkt
5. SP 1 - 5 pkt
6. NKSP Caritas - 4 pkt
Fotorelacja: Waldi Kurek
https://www.facebook.com/photo/?fbid=729807455386513&set=pcb.729809725386286
https://www.facebook.com/photo/?fbid=729814475385811&set=pcb.729816262052299

ŚKPR Świdnica

POCZĄTEK ZAWAŻYŁ O WSZYSTKIM
W meczu 13. kolejki I ligi ŚKPR Świdnica po zaciętym boju przegrał we własnej hali z

Grunwaldem Poznań 25:27 (11:14).
Pierwszoligowi piłkarze ręczni wrócili do walki o punkty po ponad miesięcznej przerwie. Brak

rytmu meczowego był widoczny w poczynaniach obu zespołów. Na parkiecie sporo było nerwowości
i prostych błędów, ale spotkanie trzymało w napięciu do ostatnich sekund.

W meczowej szesnastce ŚKPR-u zabrakło kontuzjowanych Norberta Migi, Mateusza Siwińskie-
go i Aleksandra Ingrama. W ich miejsce pojawili się: najlepszy strzelec zespołu juniorów młodszych,
16-letni Maksymilian Bieryt oraz Krzysztof Griman. Ten drugi jest wychowankiem Lwa Kłodzko, a
przez kilka ostatnich sezonów występował w Moto-Jelczu Oława. Ostatecznie debiut, okraszony
zdobyciem jednej bramki, zanotował Griman.

Podopieczni Krzysztofa Terebuna wyjątkowo źle rozpoczęli spotkanie. Mieli problem z rozmon-
towaniem defensywy Grunwaldu, a jeśli już kończyli akcję rzutem, to na przeszkodzie w zdobywaniu
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bramek stawał bramkarz rywali - Dariusz Zarzycki. Problemów ze skutecznym kończeniem ataków
nie mieli goście i w efekcie po 20 minutach gry Grunwald prowadził już 11:4. Dodatkowym kłopotem
był fakt, że już w piątej minucie najlepszy strzelec naszej drużyny, Michał Wojtala miał na koncie
dwie kary. Na szczęście końcówka pierwszej połowy była lepsza w wykonaniu Szarych Wilków i do
przerwy przewaga rywali stopniała do trzech trafień (11:14).

Po zmianie stron świdniczanie próbowali odrabiać straty i zbliżyli się na dystans jednej bramki
(16:17, 17:18). Niestety, kolejne minuty znów należały do graczy Grunwaldu, którzy w 55. minucie
odskoczyli na 26:20. Szare Wilki rzuciły się jeszcze do desperackiego ataku i w sumie niewiele
zabrakło, aby doprowadzić do remisu. Ostatecznie jednak to goście zwyciężyli 27:25 . Najlepszymi
zawodnikami spotkania uznani zostali: Dawid Pęczar (ŚKPR) i Kacper Siejek (Grunwald).

- O wyniku zadecydował początek spotkania. Mimo tego uważam, że była szansa na
odwrócenie losów spotkania. Liczę, że w następnych meczach złapiemy właściwy rytm - mówił
po meczu Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Za tydzień świdniczanie ponownie zagrają we własnej hali. W sobotę, 4 lutego o godzinie 18.00
ŚKPR podejmie trzeci w tabeli Bór Oborniki Śl.

ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań
25:27 (11:14)

Przebieg meczu: 5 min 1:2, 10 min 1:6, 15 min 2:8, 20 min 4:11, 25 min 7:12, 30 min 11:14, 35
min 12:16, 40 min 15:17, 45 min 17:19, 50 min 20:22, 55 min 20:26, 60 min 25:27
ŚKPR: Shupyk, Jabłoński, Wiszniowski - Pęczar 8, Redko 5, Chmiel 3, Galik 3, Zelek 2, Wojtala
2, Etel 1, Griman 1, Dobrzański , Wołodkiewicz, Pierzak

Karne: ŚKPR 3/2, Grunwald 5/5
Kary: ŚKPR: 8 minut, Grunwald 14 minut

13. kolejka (28-29.01)
ZEW Świebodzin - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 29:26 (8:12)
SPR Gorzyce Wielkie - Olimp Grodków 30:34 (13:18)
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - Trójka Nowa Sól 29:26 (13:15)
Real Astromal Leszno - Bór Joynext Oborniki Śląskie 25:23 (11:11)
ŚKPR Świdnica - Grunwald Poznań 25:27 (11:14)
Siódemka Miedź Huras Legnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 26:27 (14:13)
Wolsztyniak Wolsztyn - Tęcza Folplast Kościan 32 :27 (13:12)

tekst: www.skprswidnica.pl
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"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...

PIOTR KOZAK - RZEŹBA 
(wernisaż wystawy)
03.02.2023, godz., godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

PIOTR KOZAK urodzony we Wrocławiu,
ale duchowo związany z Krakowem. Studia
ukończył na wydziale artystyczno-pedago-
gicznym w Cieszynie. Dyplom z rzeźby uzy-
skał w pracowni prof. Jana Hery. Zajmuje się
rzeźbą plenerową, ogrodową, portretową
oraz małą formą rzeźbiarską. Jest członkiem
Związku Artystów Rzeźbiarzy i ZPAP Pol-
ska Sztuka Użytkowa. Były nauczyciel sztu-
ki. Prowadzi również Autorską Pracownię
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Sztuk Plastycznych. Jego prace znajdują się
w zbiorach krajowych i zagranicznych, bie-
rze czynny udział w wystawach w kraju i
poza jego granicami. Odznaczony srebrną
odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocła-
wia oraz złotą odznaką Związku Artystów
Rzeźbiarzy.

TRUSKAWKA #26: Wisielec + Atone-
ment [black metal]
18.02.2023, godz. 20:00
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Świdnicki Przegląd Muzyczny tym razem
zaprasza do wspólnego spojrzenia w Ot-
chłań. Zaprezentujemy black metalowe hor-
dy, w których udzielają się świdniczanie.
WISIELEC
Niezależny zespół grający na pograniczu
Black i Death Metalu, teksty utrzymane w

ŚKPR Świdnica

MŁODZIEŻOWY RAPORT LIGOWY
Chłopcy i młodzicy z grup A oraz juniorzy młodsi walczyli w minionym tygodnu o ligowe punkty.

Wygrali i to bardzo wysoko młodzicy. Pozostałe ansze drużyny stoczyły bardzo zacięte mecze, ale
minimalnie lepsi okazali się przeciwnicy. Oto szczególy ...

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Drużyna juniorów młodszych w niedzielę, 29 stycznia udała się do Wrocławia. Mecz z miejsco-

wym Śląskiem Forzą Akademią dostarczył wielu emocji, ale ostatecznie ekipa trenera Patryka
Dębowczyka wróciła do Świdnicy bez punktów. W pierwszej połowie lepiej prezentowali się
zajmujący trzecie miejsce w tabeli gospodarze i wysoko prowadzili 23:13. W drugiej części świdni-
czanie zdecydowanie poprawili grę i systematycznie odrabiali. Ambitna pogoń pozwoliła zbliżyć się
do Śląska na zaledwie dwa trafienia, ale na odwrócenie losów meczu zabrakło czasu. Ostatecznie
ŚKPR uległ 36:39. Zdaniem trenera o przegranej zadecydował przespany początek meczu. - Nie
wykorzystaliśmy wielu "setek", szkoda, że mieliśmy tylko moment fajnej, twardej gry w obronie -
mówił

Śląsk Forza Akademia Wrocław - ŚKPR Świdnica 
39:36 (23:13)

ŚKPR: Szwaczek - Bieryt 13, Polus 10, Słomiński 5, Turzański 3, Sz. Paluch 2, Folcik 2, Legan
1, Sz. Błaszczyk, Walaszczyk

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW, GRUPA A
Rekordowych rozmiarów zwycięstwo odniosła drużyna trenera Krzysztofa Terebuna w kolejnym

meczu Dolnośląskiej Ligi Młodzików. W sobotę, 28 stycznia świdniczanie rozgromili we własnej
hali GOKiS Kąty Wrocławskie 53:9 (26:6). Wynik mówi sam za siebie. Młode Szare Wilki były w
tym dniu o dwie klasy lepsze od przeciwników. Zwraca uwagę zaledwie dziewięć straconych bramek.
Ostatnie swoje trafienie goście zaliczyli czternaście minut przed końcem meczu. Wynik od tego
momentu gry - 14:0! Brawa dla zespołu, że starał się odnieść maksymalnie wysokie zwycięstwo - to
też przejaw szacunku dla przeciwników!
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ŚKPR I Świdnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 
53:9 (26:6)

ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 8, Ruszaj 8,
Choiński 7, Bagiński 6, Mitek 6, Szczygieł
6,, Czapla 5, Marek 5, D. Błaszczyk 2, Pa-
muła, Zisiadis

DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW,
GRUPA A

W absolutnym szlagierze kończącym pier-
wszą rundę rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Chło-
pców w poniedziałek, 23 stycznia Śląsk Forza
Wrocław pokonał ŚKPR I Świdnica 24:23
(14:10). Była to dopiero pierwsza przegrana Sza-
rych Wilczków w tym sezonie. Na półmetku
rozgrywek podopieczni Justyny Curyl zameldo-
wali się na drugim miejscu, Walka o dolnośląskie
złoto na dobre rozgorzeje w rundzie rewanżowej!

Oba zespoły przystąpiły do spotkania na
szczycie mając na koncie po komplecie ośmiu
zwycięstw. Jak można się było spodziewać mecz
był bardzo dramatyczny i zacięty. Po dziesięciu
minutach ŚKPR prowadził 6:4, ale kolejne frag-
menty należały do wrocławian i to oni zeszli na
przerwę w lepszych nastrojach, bo przy swoim
prowadzeniu 14:10. Po zmianie stron Szare Wil-
czki błyskawicznie odrobiły straty i w 24 minu-
cie był remis 14:14. Nasz zespół poszedł za cio-
sem i w 31. minucie po bramce Filipa Palucha
odskoczył na trzy bramki (21:18). W nerwowej
końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak
rywale. Bramkę na wagę zwycięstwa Śląsk rzucił
z rzutu karnego na minutę przed końcem spotka-
nia. - Przeżywaliśmy olbrzymie emocje. Do zwy-
cięstwa czegoś nam dzisiaj zabrakło. Może tro-
chę szczęścia i pomysłu na ostatnie akcje? Nie
poddajemy się i walczymy dalej. Przed nami cała
druga runda i rewanż ze Śląskiem w Świdnicy -
mówiła po spotkaniu trenerka młodego ŚKPR-u.

Śląsk Forza Wrocław - ŚKPR I Świdnica 
24:23 (14:10)

ŚKPR: Wasilewicz - Sawicki 6, St. Stramek
6, Kozar 4, Bronikowski 3, F. Paluch 2, Sz.
Kocjan 1, Matlak 1, Warachim, Kortas, B .
Miedziński, Grasiewicz, Ożóg, Szumowski,
Włudyka, Kula

tekst: www.skprswidnica.pl







ŚKPR Świdnica

DRUGA LOKATA 
NA LIBIĄŻ CUP!

 Z drugim miejscem wracają z Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Libiąż Cup młodzi
zawodnicy ŚKPR-u Świdnica z rocznika 2011. W gronie dwunastu zespołów z Polski i Czech
podopieczni Justyny Curyl ustąpili pola tylko Olimpowi Grodków, który w finale zrewanżował się
naszej drużynie za przegraną w fazie grupowej.

Turniej od 27 do 29 stycznia odbywał się w Libiążu. Świdniczanie wygrali swoją grupę
eliminacyjną notując cztery zwycięstwa (18:8 z Żagwią Dzierżoniów, 13:7 z Sępem Wilczyska, 19:11
z HC Zubri, 13:12 z Olimpem Grodków) i jeden remis (18:18 z Diamentem Ostrołęka).

W półfinale Szare Wilczki pokonały 17:13 gospodarzy z UKS Czwórka Libiąż. W drugiej grze
o finał Olimp Grodków okazał się lepszy od Siódemki Miedzi Legnica i to właśnie zespół z Grodkowa
ponownie stanął na drodze świdniczan.

Finał, tak jak i mecz w grupie był niezwykle zacięty. Tym razem minimalnie lepsi okazali się
szczypiorniści Olimpu wygrywając 14:13. Trzecia lokata przypadła Siódemce Miedzi.

Świetny wynik całego zespołu uzupełniły dwa wyróżnienia indywidualne. Jan Sawicki został
królem strzelców turnieju (54 bramki), natomiast najlepszym zawodnikiem ŚKPR-u uznany został
Oskar Ożóg.

ŚKPR: Warachim, Pawlak - Sawicki 54, Matlak 23, Sz. Kocjan 15, Ożóg 10, B. Miedziński
8, Brygier 3, Suszycki 2, F. Miedziński 1, Wiśniewski 1 Konas, Wyszyński, Tatko, Krynicki,
Hupał

tekst: www.skprswidnica.pl
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stylistyce okultyzmu, śmierci, mizantropii,
samobójstwa. Założony w 2017 roku w
Świebodzicach z inicjatywy Barta (wokal,
gitara), do którego jeszcze w tym samym
roku dołączyli Kurojatka (gitara) i Cichy
(perkusja) a w 2019 roku Leviath (bas, wo-
kal wspierający).
Na początku 2020 zespół wydał pierwsze
demo. W 2021 zarejestrowali materiał na EP
o tytule "Prolog". W 2023 planują nagrać i
wydać swój pierwszy longplay o roboczym
tytule "Akt I".
ATONEMENT
Atonement powstało jesienią 2018 roku z
inicjatywy Predatora (Sebastian Cembrzyń-
ski ) i Almighty Blasphemera (Damian Zdu-
nek). Ich pierwszym materiałem było demo
"Genesis of Blasphemy" wydane w 2020
roku nakładem wytwórni Putrid Cult. W ze-
szłym roku, w składzie uzupełnionym przez
perkusistę i basistę wydali album "Where
The Light Devoured By Darkness".

BASIA 3 (kino familijne)
19.02.2023, godz. 11:00
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Basia 3
reż. Marcin Wasilewski (Polska 2019)
Trzecia odsłona przygód ulubienicy przed-
szkolaków, znanej wielbicielom kultowej
serii książek. W kolejnych czterech epizo-
dach Basia, z właściwym sobie urokiem i
energią, stawia czoła wyzwaniom codzien-
ności: zmaga się z domowym bałaganem,
radzi sobie z kolejnymi obowiązkami, na-
wiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się
do Świąt. Basia jest bohaterką każdego
przedszkolaka - to zwykła dziewczynka i jej
codzienne historie. Ta 5-latka nie tylko uczy
się świata wokół siebie, ale też go kształtuje.
Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dzie-
cięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ
na przyjaciół w przedszkolu. Wszystko to
sprawia, że Basia, choć nieidealna, ma moc
zmieniania świata na lepsze.
kategoria wiekowa: 4+
czas trwania: 45’

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-

ciąg dalszy na str. 22
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ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA (4-5.02.2023)
W tym tygodniu czeka nas wielka weekendowa kumulacja. W Świdnicy zagrają seniorzy,

juniorzy młodsi i młodsza drużyna młodzików. Starszą ekipę młodzików i najmłodszą grupę chło-
pców czekają spotkania na wyjazdach. Oto szczegóły...
SOBOTA (4.02.2023)

Dolnośląska Liga Młodzików, grupa B, godz. 11.00, hala przy SP 105, ul. Saperów 27 w Świdnicy
ŚKPR II Świdnica - Śniadek Jelenia Góra
I liga, godz. 18.00, Świdnica, Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul.
Galla Anonima 1a
ŚKPR I Świdnica - Bór Joynext Oborniki Śl.
Partner meczu: IgnerHome

NIEDZIELA (5.02.2023)
Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych, godz. 11.00, Świdnica, Hala sportowo-widowiskowa im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a
ŚKPR Świdnica - SMS Zagłębie II Lubin
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa C godz. 14.00, Legnica
Turniej: Siódemka Miedź Legnica - ŚKPR II Świdnica, ŚKPR II Świdnica - GOKiS Katy
Wrocławskie, Siódemka Miedź - GOKiS

ciąg dalszy na str. 25

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+
Scenariusz i reżyseria:
Arkadiusz Klucznik:
Scenografia i kostiumy:
Mateusz Mirowski
Muzyka:
Piotr Klimek
Choreografia:
Szymon Michlewicz-sowa
Teksty piosenek:
Dariusz Czajkowski
przygotowanie wokalne:
Anna Mansfeld
Obsada:
Marta Kaczmarczyk
Karolina Bartkowiak
Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Bartłomiej Zdeb
Paweł Kuźma
Paweł Pawlik
Filip Niżyński
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-







Dolnośląska Liga Młodzików, grupa A godz. 15.15, Wrocław
Śląsk Wrocław - ŚKPR I Świdnica

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

WILKI KONTRA BOBRY! (ZAPOWIEDŹ 14. KOLEJKI I LIGI)
Broniący tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu, a aktualnie trzeci w tabeli zespół Boru

Oborniki Śląskie stanie na drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica w pierwszym meczu rundy
rewanżowej w I lidze. Szlagierowo zapowiadający się pojedynek już w sobotę, 4 grudnia o godzinie
18.00 w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.

Obie drużyny są żądne zdobycie pierwszych punktów w nowym roku. Przed tygodniem świdni-
czanie po zaciętym boju ulegli 25:27 Grunwaldowi Poznań, natomiast Bór niespodziewanie przegrał
w Lesznie z Realem Astromalem 23:25. Zapowiada się ciekawy mecz, a przypomnijmy, że wielkich
emocji nie zabrakło też w pierwszym starciu obu drużyn w tym sezonie. Po spotkaniu pełnym
niezwykłych zwrotów akcji "Bobry" - taki przydomek noszą nasi najbliżsi rywale pokonały ŚKPR
34:29. Czy Szare Wilki wezmą w sobotę rewanż? Historycznie zdecydowanie częściej wygrywał
ŚKPR, ale trzy ostatnie mecze o punkty padły łupem Boru. Najwyższa pora wrócić do wygrywania!

Najlepszymi strzelbami rywali są Kamil Ramiączek (80 bramek/13 meczów/średnia 6,1), Piotr
Piróg (57/12/4,75) i Bartosz Żubrowski 57/13/4,3). Ten ostatni w przeszłości występował w naszej
drużynie. "Żuberek" zawsze imponował kibicom sercem do walki i zaangażowaniem, ale w sobotę
te atuty poświęci dla swojego aktualnego zespołu. Wśród Szarych Wilków zdecydowanie najlepszym
snajperem pozostaje Michał Wojtala (95/13/73), a następnie Mateusz Redko (64/13/4,9) oraz Adam
Chmiel (51/13/3,9) i Dawid Pęczar (51/13/3,9).

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 - Bór Joynext Oborniki Śl.
KIEDY: Sobota, 4.02.2023, 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
14. kolejka (4-5.02)
Wolsztyniak Wolsztyn - EUCO UKS Dziewiątka Legnica
Tęcza-Folplast Kościan - GOKiS Katy Wrocławskie
Siódemka Miedź Huras Legnica - Grunwald Poznań
ŚKPR Świdnica - Bór Joynext Oborniki Śląskie
Real Astromal Leszno - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra
Trójka Nowa Sól - Olimp Grodków
SPR Gorzyce Wielkie - ZEW Świebodzin

tekst: www.skprswidnica.pl
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BIAŁO-ZIELONE STRZELANIE 
Z WICELIDEREM OPOLSKIEJ IV LIGI

Ostre strzelanie zafundowali sobie seniorzy IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica podczas trzeciej
gry kontrolnej w trakcie  zimowego okresu przygotowawczego. Po pechowej porażce 0:1 z Karko-
noszami  Jelenia Góra i remisie 2:2 z Górnikiem Wałbrzych, przyszedł czas na  bardzo efektowne
zwycięstwo z czołową ekipą opolskiej IV ligi - LZS-em  Starowice Dolne.

- Rozegraliśmy dziś naprawdę dobre zawody. Widać było po naszych  zawodnikach, że granie
piłką już nam nie sprawia tyle trudności, jak w  pierwszych dwóch grach kontrolnych. Organizmy
chłopaków już się  zaadoptowały do obciążeń i kilka ciekawych, składnych akcji nam dziś  wyszło.
Wiemy, w którym kierunku musimy podążać i że wykonana, ciężka  praca daje wymierne korzyści.
Oczywiście mamy po drodze kilka problemów,  bo dziś wystąpiliśmy bez pięciu ludzi ale to tylko
pokazuje, że  konkurencja w zespole będzie tylko działać motywująco - ocenia trener pierwszej
drużyny IgnerHome Polonia-Stal Świdnica, Grzegorz Borowy.

Gospodarze od początku ruszyli do zdecydowanych ataków. Strzelanie  rozpoczęliśmy chwilę
po przekroczeniu kwadransa gry. Na listę strzelców  wpisał się Wojciech Sowa, a chwilę później było
już 2:0. Sowa wystąpił w  roli asystenta, a akcję sfinalizował Damian Kasprzak. Miejscowi nie
zamierzali rezygnować z kolejnych ataków i po znakomitej, zespołowej  akcji trafiliśmy po raz trzeci.
W roli egzekutora wystąpił tym razem  świdnicki napastnik - Oskar Trzepacz. Jeszcze przed przerwą
po raz  czwarty znaleźliśmy receptą na defensywę wicelidera opolskiej IV ligi.  Błąd przy wyprowa-
dzeniu piłki przez rywali wykorzystał Wojciech Sowa,  który pewnym uderzeniem trafił na 4:0. Jak
się okazało tak akcja  ustaliła końcowy rezultat tego pojedynku.

W kolejnym sparingowym boju znów zagramy z drużyną z Opolszczyzny. W  środę, 1 lutego o
godz. 18.00 podejmiemy na terenie sztucznego boiska  Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przedstawiciela makroregionalnej  III ligi - Polonię Nysa.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS Starowice Dolne
4:0 (4:0)

Skład: Kot, Przyborowski, Migas, Sowa, Kasprzak,  Kozachenko, Filipczak, Białasik, Kotyla,
Wojciechowski, Trzepacz,  Michta, Salamon, Busch, Ratajczak oraz 1 zawodnik testowany.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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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
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.

LEKKO NIE BĘDZIE
(spektakl komediowy)
09.03.2023, godz. 17:30
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: Impresariat
Teatralny M-BART, ŚOK

Oburza was nieco większa różnica wieku w
związkach? Śmieszą Panie i Panowie zauro-
czeni młodszymi partnerkami w myśl zasa-
dzie: mnie by się to nie przydarzyło?
Jeśli tak - to sztuka rozbawi Was do łez i
pokarze, że teoria w życiu bardzo różni się
od praktyki. "Lekko nie będzie" autorstwa
Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa
komedia o miłości, pozorach, szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom, toleran-
cji dla własnych wyborów i hipokryzji w
ocenianiu innych. Stateczny wykładowca
Eudardo (Jan Jankowski / Tomasz Sapryk)
romansujący ze sprytną studentką Sarah

ciąg dalszy na str. 28
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NAJMŁODSI ADEPCI FUTBOLU POKAZALI MOC
Aż piętnaście zespołów z terenu Dolnego Śląska wzięło udział w  kolejnym turnieju futsalu dla

dzieci organizowanym przez klub IgnerHome  Polonia-Stal Świdnica i odbywającym się pod patro-
natem Dolnośląskiego  Związku Piłki Nożnej. Tym razem do walki przystąpili zawodnicy i  zawod-
niczki z rocznika 2016, a areną zmagań w niedzielę, 29 stycznia  była hala sportowa na Zawiszowie.

Podobnie jak grudniowe zmagania w kategorii skrzatów, tak i teraz walka  odbywała się na trzech
specjalnie przygotowanych boiskach. Kibicom swoje  umiejętności zaprezentowali piłkarze i piłkarki
reprezentujący barwy aż  15 zespołów. Na starcie turnieju nie zabrakło: Parasola Wrocław,  Bume-
rangu Wrocław, Piasta Nowa Ruda, UKS-u Lechia Dzierżoniów, Football  Academy Wałbrzych,
Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica i gospodarzy -  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Na uczestni-
ków czekała spora dawka  grania - każda z ekip rozegrała bowiem aż 8 meczów i łącznie spędziła na
boisku 72 minuty. Tradycyjnie młodzi zawodnicy zbierali cenne szlify  turniejowe, a dla niektórych
były to pierwsze, poważne zawody. Nie  prowadzono klasyfikacji końcowej, a każdy uczestnik, który
stanął na  linii startu był zwycięzcą i został odpowiednio nagrodzony za swój  wysiłek. Na Każdego
uczestnika czekały pamiątkowe dyplomy i  okolicznościowe medale, jak również gadżety przygoto-
wane przez patronów  turnieju - Sad Burkatów (jabłka) i Mineral Zdrój (wody mineralne).  Turniej
odbył się pod patronatem i dzięki wsparciu Dolnośląskiego  Związku Piłki Nożnej.

foto, tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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GOPS PRZYJMUJE WNIOSKI O ZWROT PODATKU
VAT NA GAZ ZIEMNY ZAKUPIONY W 2023 ROKU
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw

gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się
ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają tego paliwa do celów grzewczych. Oznacza to, że
gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie
otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy
podgrzewają gazem wodę użytkową. Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w
okresie od

 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wypłata rekompensaty powiązana jest z kryterium
dochodowym.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń
grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz
ziemny. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej wniosek.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za
okres objęty wnioskiem.

ciąg dalszy na str. 31
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(Katarzyna Grabowska), jego była żona Ma-
rion (Lucyna Malec / Andżelika Piecho-
wiak) zakochana w młodym partnerze i ich
córka Julie (Milena Staszuk) mająca nowego
troszkę starszego narzeczonego Merco wą-
satego artystę, lekko, bez grosza przy duszy
(Kacper Kuszewski) zapoczątkują lawinę
omyłek i absurdu, komplikacji i rozwiązań,
które nie wpadłyby Wam do głowy, bo kiedy
wszystko zawodzi można zawsze zrzucić
winę na hydraulika - imigranta ze wschodu
Przygotujcie się na wyjątkowo zabawny
wieczór, a jeśli nie lubicie się śmiać, to mo-
żemy wam obiecać, że Lekko nie będzie!
Obsada:
Lucyna Malec / Andżelika Piechowiak,
Tomasz Sapryk / Jan Jankowski
Kacper Kuszewski,
Milena Staszuk,
Katarzyna Grabowska
Natalia Smagacka

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.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
◆ fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,

dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
- wieloosobowym nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.
Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do

21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Termin składania wniosków: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
◆ od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym

poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,







◆ od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.
Wnioski w formie papierowej i elektronicznej przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4.

Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną (ePUAP). Informujemy, że wnioski składane drogą elektroniczną
przez system ePUAP muszą mieć podpisane załączniki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Wzór wniosku do pobrania:
http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2023/02/Wniosek_gaz.pdf

Gmina Świdnica

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
W STACHOWICACH i WILKOWIE

Miniony weekend obfitował w ostatnie tego roku spotkania noworoczne w sołectwach na terenie gminy Świdnica. Piękna tradycja kolędowych
spotkań w naszej gminie trwała nieprzerwanie od pierwszych dni Narodzenia Pańskiego.

Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa jest klasyczną opowieścią o świątecznym duchu i przebaczeniu. Mottem przewodnim tej historii jest idea,
że prawdziwe szczęście pochodzi z dzielenia się z innymi i okazywania miłości bliźnim. To właśnie tę historię w swoim przedstawieniu przypomnieli
czytelnicy zrzeszeni wokół Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica - filia Lutomia Dolna, pod kierunkiem Natalii Janiszewskiej.

Obecna na spotkaniu wójt gminy Teresa Mazurek podkreśliła, że "Opowieść wigilijna" ma ponadczasowe przesłanie, mówiące o takich wartościach
jak miłość, dobroć i empatia. Życzyła mieszkańcom Stachowic dużo zdrowia i pokoju, tego w rodzinach i na świecie. Ciepłe życzenia od wójt gminy
popłynęły również do seniorów z okazji ich niedawnego święta Dnia Babci i Dziadka.

Gmina Świdnica

NAWZAJEM SOBIE POTRZEBNI

WSPÓLNE WARSZTATY PLASTYCZNE SENIORÓW I UCZNIÓW

Uświadomienie dzieci i młodzieży, że starość to naturalna faza w życiu każdego człowieka oraz tworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy,
przyczyniając się do rozwoju więzi międzypokoleniowej - to główne cele programu  Edukacja do starość. Nawzajem sobie potrzebni, opracowanego
prze Regionalną Koalicję Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, realizowanego w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.

24 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu, a były to warsztaty malarskie "Pejzaże zimowe" Seniorki z KGW Lutomia Dolna
wraz z uczniami SP w Lutomi wspólnie malowali pejzaże pod bacznym okiem plastyczki szkolnej, Pani Aleksandry Głowy. Powstały przepiękne prace.
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W ramach programu w kolejnych etapach planowane są:

◆ projektowanie i wykonanie kartek walentynkowych i przekazanie ich podopiecznym hospicjum,
wspólne przyrządzanie koktajli i soków ze świeżych owoców jako promowanie zdrowego żywienia,
warsztaty kulinarne - pieczenie baranków, zajączków i bab wielkanocnych,

◆ wspólny spacer po Lutomi oraz ognisko,
◆ wyjazd do teatru.

Gmina Świdnica

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W DOMU SENIORA

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej wraz z dyrektorem i wychowawcą, w ramach spotkań noworocznych wyjechały z wizytą do
Domu Seniora w Pałacu Roztocznik. Przedszkolaki przedstawiły seniorom świąteczny program artystyczny ,,Jasełkowe Zgadywanki" oraz wręczyły
podopiecznym Domu Seniora prezenty i własnoręcznie wykonane upominki.

Spotkanie dzieci z seniorami było ciekawym doświadczeniem zarówno dla jednych jak i drugich, upłynęło w miłej atmosferze, uśmiech na twarzach
seniorów z występu i upominków wręczanych przez dzieci oraz wspólne śpiewanie kolęd dało wszystkim poczucie satysfakcji i radości - podkreśla
Beata Klęsk-Nazarko, dyrektor przedszkola.

Wielkie podziękowania dla dyrektora i pracowników Domu Seniora Pałac Roztocznik za przemiłe przyjęcie oraz dla rodziców dzieci z Publicznego
Przedszkola w Bystrzycy Dolnej za pomoc w zbiórce upominków dla dzieci.

Gmina Świdnica

LEKCJA SAMORZĄDU Z WÓJT GMINY ŚWIDNICA
30 stycznia uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,  pod kierunkiem Edyty Zerki, doradcy zawodowego i nauczyciela

WOS poszerzali swoją wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Świdnica. Podczas spotkania z młodzieżą wójt
gminy Teresa Mazurek wraz zastępcą Bartłomiejem Strózikiem cierpliwie, a - co najważniejsze - ciekawie tłumaczyli zawiłości funkcjonowania
samorządu gminnego. Przedstawili uczniom jakie zadania realizuje gmina, w jaki sposób gmina jest finansowana, jak odbywa się realizacja inwestycji,
a także odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów.

Dzięki żywej lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad działania samorządu, dowiedzieli się również, jak
mądrze i aktywnie włączać się w działania na rzecz gminy Świdnica. Zdobytą wiedzę mogli od razu sprawdzić w praktyce, odwiedzając wybrane jednostki
organizacyjne, a także działy w Urzędzie Gminy Świdnica. Gdzie złożyć pismo? Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dowód osobisty? Na te i wiele
innych pytań odpowiedzi udzielała sekretarz gminy Jadwiga Generowicz podczas oprowadzenia po urzędzie.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali upominki, a wśród nich broszurę z Konstytucją, za co szczególnie dziękowała pani Edyta Zerka. Z
pewnością dzięki takim lekcjom WOS z wójtem gminy Teresą Mazurek uczniowie naszej szkoły są bardziej świadomymi mieszkańcami gminy Świdnica.
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BARAN  W związku z pewną sprawą, jaką
przyjdzie Ci rozwiązać, odkryjesz w sobie
nowe zdolności. Będziesz się cieszył wspania-
łym zdrowiem i kondycją psycho-fizyczną.
Wszystko to sprawi, że nadchodzący tydzień
będzie bardzo udany. Rozmowa z partnerem
utwierdzi Cię w Twoich uczuciach. 
BYK Przesadziłeś ostatnio z wydatkami. Bę-
dziesz musiał teraz myśleć, jak powiązać ko-
niec z końcem. Jeżeli dobrze zaplanujesz wy-
datki, to okaże się, że nie jest wcale tak źle.
Dobry tydzień na załatwianie spraw rodzin-
nych. Zapomniałeś się skontaktować z kimś
spod znaku Wagi. 
BLIŹNIĘTA Choć niezbyt zmieni się Twoja
sytuacja materialna, to świetnie poradzisz so-
bie z problemami finansowymi. Wystarczy na
bieżące opłaty, codzienne życie, a może na-
wet coś odłożysz? Dojdziesz do porozumie-
nia z kimś, z kim od dawna toczysz spór.
Dobry tydzień na rozwiązywanie wszelkich
konfliktów. 
RAK Dobrze przemyśl swoje plany na najbliż-
sze dni. Pewne sprawy nie są tak ważne, jak Ci
się wydaje. Postaraj się skoncentrować na napra-
wdę istotnych wydarzeniach. Niebo się nad Tobą
rozjaśnia i większość Twoich problemów roz-
wiąże się samoistnie. Czekaj na wiadomość od
osoby spod znaku Strzelca. 
LEW Ten tydzień będzie należał do udanych
i szczęśliwych. Zrealizujesz wszystko po swo-

jej myśli. Nadarzy się kilka świetnych okazji,
które wykorzystasz. Trudno będzie utrzymać
harmonię w Waszym związku. Spokojna roz-
mowa wszystko wyjaśni. Bądź szczery i
otwarty.  
PANNA Nadchodzący tydzień nie będzie sprzy-
jał rozwojowi uczuć. Nie planuj więc żadnych
poważnych rozmów z partnerem. Twoja sympa-
tia przeżywa teraz trudne chwile. Postaraj się
więc okazać jej wiele zrozumienia i czułości.
Razem łatwiej będzie Wam znaleźć rozwiązanie
problemu. 
WAGA Powinieneś śmielej okazywać uczucia.
I to zarówno te pozytywne jak i negatywne.
Duszenie wszystkiego w sobie powoduje nara-
stającą frustrację. Wyrzuć wszystko z siebie, a
poczujesz się lepiej. Ktoś poświęci Ci swoją
uwagę, nie odrzucaj pomocnej dłoni. 
SKORPION W nadchodzących dniach bar-
dzo wiele zmieni się w Twoim życiu zawodo-
wym. Być może zmienisz pracę lub awansu-
jesz na wyższe stanowisko. Będzie to miało
korzystny wpływ na wynagrodzenie. Zdobę-
dziesz cenne doświadczenia, dzięki którym
inaczej, dojrzalej spojrzysz na wiele spraw.
STRZELEC Ogarnie Cię wielki optymizm. Bę-
dziesz chciał wszystko zmieniać, upiększać, no-

welizować. Weźmiesz udział w jakiś ważnych
przygotowaniach do pewnego wydarzenia lub
uroczystości. Sprawy finansowe tymczasem
niewiele się zmienią. Cierpliwości, już wkrót-
ce wyjdziesz na prostą.
KOZIOROŻEC Ostatnio bardzo się rozleni-
wiłeś, więc nic dziwnego, że nie będziesz
miał na nic ochoty. Ten stan nie może jednak
trwać wiecznie. Nadchodzące dni wymuszą
na Tobie aktywność, o jaką nawet siebie nie
podejrzewasz. A wszystko za sprawą nowej,
interesującej znajomości. 
WODNIK Wiele spraw potoczy się inaczej,
niż byś sobie tego życzył. Wszyscy i wszystko
będzie Cię drażniło. Nie powinieneś się jednak
poddawać złemu nastrojowi. Wszystko można
jeszcze naprawić. Nie obwiniaj partnera za
swoje niepowodzenia. Może z tego wyniknąć
tylko awantura.
RYBY Ten tydzień rozwiąże kilka proble-
mów, które bardzo Cię martwią. Przekonasz
się, jak łatwo znaleźć wyjście z trudnej sytu-
acji, w jakiej się znalazłeś. Spotkasz się z
życzliwością i oddaniem wielu osób, na które
nawet nie liczyłeś. W piątek uregulujesz zobo-
wiązania finansowe.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

36

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej

Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.

Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.



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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