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W skrócie...

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

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

Świdnica

MILIONY NA INWESTYCJE DROGOWE W ŚWIDNICY
Ponad 9,5 miliona złotych trafi do Świdnicy na inwestycje drogowe. Decyzję w tej sprawie ogłosił

minister Michał Dworczyk podczas briefingu prasowego, który odbył się w poniedziałek, 6 lutego
w Świdnicy. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. 

W spotkaniu uczestniczyli także wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, poseł Marcin
Gwóźdź, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko oraz Krystian Werecki zastępca prezydent Świdnicy. 

Na rozbudowę wraz z przebudową ulicyKraszowickiejetap IV miasto otrzyma 4 535 813 zł i na
budowę z przebudową ulicy Inżynierskiej - 5 010 000 zł. 

- Drogi mają bardzo duże strategiczne znaczenie w świdnickiej sieci drogowej. W ciągu ostatnich
trzech lat kilkakrotnie, niestety bezskutecznie, ubiegaliśmy się o dofinansowanie remontu, gdyż
miasto nie uniosłoby samodzielnie takiej inwestycji. Przypomnę, że w tym czasie właśnie bez
wsparcia zewnętrznego zrealizowaliśmy 9-milionową modernizację Polnej Drogi. Bardzo dzię-
kuję ministrowi Dworczykowi za skuteczną pomoc. Jednocześnie jestem wdzięczna Pani wójt
Teresie Mazurek za wsparcie inicjatywy dotyczącej ulicy Kraszowickiej. To ważna droga,
łącząca nasze gminy.Inwestycja nie tylko poprawiał komfort jazdy samochodem, ale stworzy
nowe bezpieczne połączenie rowerowe w naszym regionie.Jak widać - w sprawach ważnych dla
miasta, warto rozmawiać. I dochodzić do dobrych rozwiązań - mówi prezydent Beata Moskal-
Słaniewska.
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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 Grodko-
wa. W pierwszym meczu w Grodkowie był
remis. Czy Szarym Wilkom uda się rewanż?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
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

www.expressem.eu
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Inwestycja przy ul. Inżynierskiej ma bardzo duże znaczenie, zarówno w aspekcie technicznym,
jak i społecznym. Z jednej strony  usprawni układ komunikacyjny Świdnicy, w szczególności pozwoli
na dostęp do terenów inwestycyjnych WSSE INVEST-PARK oraz nowych trenów inwestycyjnych
w strefie aktywności gospodarczej i ich aktywizację, z drugiej zaś usprawni dojazd mieszkańcom do
miejsc pracy, a przede wszystkim ograniczy liczbę wozokilometrów w transporcie publicznym, gdyż

właśnie przy tej ulicy znajduje się baza MPK. Obliczono, że budowa nowego odcinka ul. Inżynierskiej
pozwolina roczne zmniejszenie przejazdów technicznych o 16 000 km, co daje ok. 50 tysięcy złotych
oszczędności, wynikających ze zmniejszenia zużycia paliwa. Wartość inwestycji szacowana jest na
kwotę ok. 9 mln zł. 

Ulica Kraszowicka, przez połączenie z drogą powiatową 2876D wyprowadza ruch pojazdów z
uprzemysłowionego rejonu miasta w kierunkach na Dzierżoniów  (w tym do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej) i Zagórze Śląskie. Stanowi dogodne połączenie drogowe, a w przypadku budowy
drogi rowerowej - także rowerowe dla mieszkańców gminy wiejskiej Świdnica. Może też być

www.taxi-swidnica.pl
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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
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?
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kontynuacją tras turystycznych - rowerowych dla mieszkańców Świdnicy.Obecny stan techniczny
ulicy jest bardzo zły - brak oświetlenia, chodników, ścieżki rowerowej.Inwestycja ma na celu
usprawnienie połączeń na w/w kierunkach poprzez stworzenie ciągu komunikacyjnego o podniesio-
nych parametrach użytkowych i zwiększonej przepustowości. Jest to bardzo istotne z uwagi na fakt
budowy w rejonie ulic Bystrzycka/Kraszowicka dużego osiedla mieszkaniowego, którego mieszkań-
cy dojeżdżają ulicą Kraszowicką do pracy, szkół, instytucji publicznych, itp. Droga zapewnia też
jedyny dostęp do terenów przyległych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługo-
we.Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 9 mln zł. 

- Pamiętamy i zdajemy sobie sprawę, że stan techniczny wielu ulic w mieście pozostawia wiele
do życzenia. Aplikujemy o środki zewnętrzne z różnych źródeł, realizujemy też kosztowne inwestycje
drogowe z własnego budżetu, przypomnę o przebudowie ul. Polna Droga, Wrzosowej czy też
Jarzębinowej. Sukcesywnie staramy się realizować naprawy, remonty i przebudowy mniejszych i
większych ulic. Proces ten jest jednak rozłożony w czasie ze względu na ograniczone możliwości
finansowe miasta - mówi zastępca prezydent, Krystian Werecki. 

Świdnica

FERIE W ŚWIDNICY
Ferie dla uczniów z województwa dolnośląskiego rozpoczną się już 13 lutego. I dla tych, którzy

nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne, bo przygotowana została bardzo różnorodna
oferta zajęć sportowych, artystycznychi edukacyjnych.

Specjalny program atrakcji na te dwa tygodnie przygotował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Gry sportowe w hali na osiedlu Zawiszów, wodny tor przeszkód na pływalni przy ulicy Równej
oraz pełen atrakcji weekend z akcją "Zimowy Narodowy w Trasie" - to oferta ŚOSiR.

Atrakcje przewidziane na lodowisku i pływalni przy ulicy Równej nie będą ograniczały dostępności
tych obiektów. Co więcej, w okresie ferii na lubiących pływać czekać będą ogólnodostępne godziny
przedpołudniowe, które zwykle rezerwowane są dla uczniów szkół. Nieco krócej natomiast pracować
będzie pływalnia przy ulicy Marcinkowskiego. Więcej ślizgawek będzie na lodowisku. Tradycyjnie w
okresie ferii funkcjonować będzie dedykowany dzieciom i młodzieży - "Karnet ferie" obejmujący aż 14
wejść w cenie 90 zł - mówi Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

---
13-17.02 (poniedziałek-piątek) - Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a, godz. 10.00-13.00 - piłka
nożna, koszykówka, siatkówka. Obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne. Wstęp wolny.
18-19.02 (sobota-niedziela) - lodowisko, ul. Śląska 35, "Zimowy PGE Narodowy w Trasie":
Poranki dla dzieci z PGE - 11.00, 12.30
Trening łyżwiarski dla młodzieży i dorosłych - 14.00, 15.30
Disko Lodowisko z 4FUN.TV - 18.30
Wstęp - bilet wstępu na lodowisko - 12/18 zł
---
20-26.02 (poniedziałek-niedziela) - pływalnia, ul. Równa 9:25-metrowy wodny tor przeszkód -
Watermania. Atrakcja przeznaczona dla dzieci umiejących pływać.

ciąg dalszy na str. 6
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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,
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-

20-24.02 (poniedziałek-piątek): 6.00-22.00
25-26.02: (sobota-niedziela): 10.00-18.00
Wstęp - bilet wstępu na pływalnię - 10/14 zł

HARMONOGRAM PRACY OBIEKTÓW ŚOSiR W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
Lodowisko, ul. Śląska 35:
poniedziałki: ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
wtorki: ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.  Otwarty
trening DKC Dzik Świdnica - 20.00
środy: ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
czwartki: ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.
Otwarty trening DKC Dzik Świdnica - 20.00
piątki: ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
soboty-niedziele: trening klubu LetsSkate - 8.30-10.30. Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00. 12.30,
14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Bilet wstępu: 12/18 zł
"Karnet ferie" dla dzieci i młodzieży: 14 wejść/90 zł
Pływalnia, ul. Równa 9
poniedziałek-piątek: 6.00-22.00
sobota-niedziela: 10.00-18.00
Wejście do wody o każdej pełnej godzinie
Bilet wstępu: 10/14 zł
Pływalnia, ul. Marcinkowskiego 4 
poniedziałek-piątek: 12.00-20.00
sobota-niedziela: nieczynne
Wejście do wody o każdej pełnej godzinie
Bilet wstępu: 10/14 zł

***
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spektakle, warsztaty, a także zajęcia plastyczno-literac-

kie. Program przedstawia się następująco:
13.02 - zajęcia ruchowe dla dzieci - klub Bolko, godz. 10.00-12.00 - wstęp wolny
14.02 - warsztaty Urban Sketching dla młodzieży (11-18 lat), Galeria Fotografii, godz.12.00-14.00
14.02 - planszówki w klubie Bolko, godz. 17.00, wstęp wolny
14.02 - strefa relaksu "Z miłością tworzone" - warsztaty florystyczne, godz. 17.00, klub Bolko.
Zapisy do 12 lutego sok@sok .com.pl. Koszt. 40 zł.
15.02 - spacer "Śladami księcia Bolka", godz. 10.00 - zapisy sok@sok.com.pl
16.02 - warsztaty Urban Sketching dla młodzieży (11-18 lat), Galeria Fotografii, godz.12.00-14.00
18.02 - koncert w klubie Bolko - bilety na stronie sok.com.pl
19.02 - plastyczne warsztaty familijne, Galeria Fotografii, godz. 12.30, bilety 15 zł
19.02 - kino Spektrum dla dzieci - "Basia"- sala teatralna, godz. 11.00, bilety 10/15 zł
21.02 - warsztaty Urban Sketching dla młodzieży (11-18 lat), Galeria Fotografii, godz.12.00-14.00
22.02 - warsztaty "Breloczki z makramy" (7-12 lat), godz. 10.00, kawiarnia Ważka, zapisy
sok@sok.com.pl
23.02 - zajęcia plastyczno-literackie "Proust dla dzieci" (5-10 lat), godz. 12.00-14.00, bilety 10
zł, zapisy sok@sok.com.pl
23.02 - warsztaty Urban Sketching dla młodzieży (11-18 lat), Galeria Fotografii, godz.12.00-14.00
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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-
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 napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
przeboje włoskie i 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
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25.02 - spektakl familijny "Czarnoksiężnik z krainy Oz" - sala teatralna, godz. 16.00, bilety 25 zł. 
***

Młodzieżowy Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w zimowisku. Podczas dwóch
turnusów, czyli od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 24 lutegow godzinach od 8.00 do 15.00
przygotowano dla najmłodszych świdniczan atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty
tematyczne, a także gry edukacyjne. Cena turnusu to 550 zł (w cenę wliczone są obiady). 

12 lutego na hali sportowej przy ul. Galla Anonima 1 odbędą się XIII Szachowe Mistrzostwa
Świdnicy. Regulamin dostępny jest na stronie www.mdk.swidnica.pl. A 16 lutego MDK zaprasza na
"Hopsanki" do Andrzejówki. Cena wycieczki to 10 zł od osoby. Obowiązują zapisy do 13 lutego. 

***
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza turystów indywidualnych i grupy zorganizowane do

skorzystania ze standardowej oferty zwiedzania ekspozycji muzealnych. Turystom indywidualnym
polecamy zwiedzanie z audio przewodnikiem, którego wypożyczenie jest bezpłatne. Z kolei grupom
zorganizowanym polecamy zwiedzanie połączone z oprowadzaniem przez przewodnika muzealne-
go, a także skorzystanie z oferty lekcji muzealnych.

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 16:00. W soboty i niedziele od godz.
11:00 do 17:00. Ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem. 

Bilety wstępu: normalny - 10 zł, ulgowy - 6 zł, usługa przewodnicka - 40 zł. Wspólny bilet
muzeum + wieża ratuszowa: normalny - 15 zł, ulgowy - 9 zł

Dodatkowo na zakończenie ferii w piątek, 24 lutego odbędzie się wernisaż wystawy czasowej
pochodzącej ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju pt. "Z papierem przez dwa
tysiąclecia". Wystawa będzie dostępna dla wszystkich chętnych od soboty 25 lutego i potrwa aż do 23
kwietnia. Opowiada ona o liczącej prawie dwa tysiące lat historii papieru jak i o dziejach dusznickiej
papierni, która obecnie jest siedzibą Muzeum Papiernictwa. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z
zagadnieniami związanymi ze współczesną produkcją papieru, jego zastosowaniem i właściwościami.
Całość uzupełnią zabytkowe sita czerpalnicze, stanowisko do ręcznego wyrobu papieru, aparatura służąca
do pomiaru jego cech i właściwości, wzorniki papieru oraz obiekty sztuki papieru. 

Wystawie towarzyszy również specjalne stanowisko czerpalnicze, które umożliwia prowadzenie
warsztatów z czerpania papieru. Warsztaty będą prowadzone przez pracownika muzeum i będzie
można z nich skorzystać po wcześniejszej rezerwacji. 

***
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz jej wszystkie filie przygotowały dla dzieci w

wieku szkolnym warsztaty "Dookoła Świata z Biblioteką". Są to odpłatne zajęcia, na które obowią-
zywały zapisy. Zainteresowanie wśród najmłodszych czytelników było tak duże, że w tej chwili
istnieje tylko możliwość zapisania się na listę rezerwową. Informacje w tej sprawie można uzyskać
pod nr tel. 74/6400946. 

Pracownicy biblioteki zapraszają także na cztery seanse kina feryjnego. W każdy wtorek i
czwartek o godz. 13.15 w budynku głównym przy ul. Franciszkańskiej 18 odbędą się bezpłatne seanse
filmowe.

Świdnica

9. FESTIWAL FILMOWY SPEKTRUM 
CZEKA NA ZGŁOSZENIA

Nabór filmów do czterech konkursów Okiem Młodych potrwa do 30 czerwca 2023 roku
Rozpoczął się nabór filmów do konkursów Okiem Młodych w ramach  Festiwalu Filmowego

Spektrum! Do 30 czerwca młodzi filmowcy mogą zgłaszać swoje krótkie metraże w czterech sekcjach
konkursowych, które zostaną zaprezentowane podczas 9. już edycji festiwalu, który tradycyjnie
odbędzie się jesienią - ogłoszenie dat już niedługo.
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Konkurs Okiem Młodych - Fabuła; Konkurs Okiem Młodych - Dokument; Konkurs Okiem
Młodych - Animacja; Konkurs Amatorski Okiem Młodych

Konkursy Okiem Młodych: Fabuła - Dokument - Animacja są dedykowane twórcom do 35 roku
życia. Konkurs Amatorski Okiem Młodych jest przeznaczony dla osób stawiających swoje pierwsze
kroki w świecie kina i krótkiego metrażu.Do konkursu amatorskiego mogą zgłaszać się jedynie
autorzy filmów w wieku do 21 lat, nie będący studentami szkół filmowych. Długość filmów w każdej
z kategorii nie może przekraczać 30 min. 

Laureatów wszystkich konkursów wybierze trzyosobowe Jury, w którego skład wejdą przedsta-
wiciele świata filmu i sztuki, wskazując w ten sposób, komu z reżyserów i reżyserek warto przyglądać
się w najbliższych latach. Dodatkowo, podkreślając wyjątkowy, lokalny charakter festiwalu, filmy
oceniać będzie również Jury złożone z członków świdnickiej społeczności. 

Zgłoszenia filmów przyjmowane są wyłącznie przez portal FilmFreeway:
https://filmfreeway.com/spektrum

Więcej informacji o naborze i procesie selekcyjnym na stronie festiwalu:
https://spektrumfestiwal.pl/zglos-swoj-film/i w wydarzeniu na Facebooku:

https://fb.me/e/3luF7qFkt
Kontakt w sprawie zapytań dotyczących naboru i procesu selekcyjnego:

Paweł Kosuń / kosun@wrocff.com.pl / +48 664 084 949

ciąg dalszy na str. 11

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...

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
stylistyce okultyzmu, śmierci, mizantropii,
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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-

***
Festiwal Filmowy Spektrumjest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz Świd-

nicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica. Projekt dofinansowano z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Festiwal odbędzie się jesienią 2023 roku.

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz
oficjalnych mediów społecznościowych: 

http://spektrumfestival.pl/.
Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/

MBP Świdnica

WIECZÓR Z TWÓRCZOŚCIĄ
KRZYSZTOFA POLACZENKI

3 lutego w bibliotece odbył się wernisaż, a następnie spotkanie autorskie z Krzysztofem Pola-
czenko - artystą, który od ponad dwudziestu lat zajmuje się malarstwem, muzyką i pisaniem.

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o twórczości pana Krzysztofa i przyjrzeć się jej w naszej
bibliotece. Wszystko przy akompaniamencie muzyki, także jego autorstwa.

Prowadzący spotkanie, Andrzej Protasiuk najpierw skupił się na rozmowie o malarstwie, obie-
ktach i źródłach inspiracji prac artysty, o idolu w osobie Jacka Malczewskiego a także technice
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przedstawiania rzeczywistości w bardzo surrealistyczny sposób . Następnie rozmowa przeszła na
promowaną książkę - poetycki kryminał grozy "Mniedźwiedzi głos".

Krzysztof Polaczenko, dla którego wzorem jest Bruno Schulz czy nasz polski artysta Tomasz
Stańko zastosował różne sposoby narracji przenosząc wiele elementów z codziennego życia do fabuły
książki. Autor odczytał fragmenty wątków poetyckich, stanowiących zasadniczą część jego dzieła.
Całe spotkanie dopełniała muzyka w tle, także autorstwa Krzysztofa Polaczenki. Widownia żywo
dyskutowała o obecnym środowisku literackim, także świdnickim, o odbiorcach twórczości artysty
i sposobie tworzenia przez niego prac, zarówno malarskich, powieści jak i muzyki. Na koniec nie
mogło zabraknąć pamiątkowych wpisów do książek oraz wspólnych zdjęć. Jak podkreślali wycho-
dzący ze spotkania czytelnicy wieczór był bardzo klimatyczny, pełny rozmów o literaturze i sztuce
oraz o znaczeniu twórczości i osobistych spotkań w obecnym szybkim i medialnym świecie.

Wystawa prac Krzysztofa Polaczenki będzie prezentowana w bibliotece do końca lutego. Zapraszamy.
tekst, foto: MBP Świdnica

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
27.01.2022r. godz. 8.15 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Słobudzkiego. Na
miejscu zastano bezdomnego Artura S. Jak ustalono był on poszukiwany w celu odbycia kary
aresztu. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.

29.01.2023r. godz. 12.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który bezpośrednio przed wejściem na poczekalnię dworca
PKP Świdnica Miasto spożywał alkohol. Sprawcą tego czynu okazał się bezdomny, który ze
względu na stan upojenia alkoholowego został osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie
Zatrzymań. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

29.01.2023r. godz. 14.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące podejrzenia
spalania odpadów w jednym z budynków przy ulicy Kołłątaja. Na miejsce skierowano patrol,
który dokonał kontroli paleniska i składu opału. Strażnicy stwierdzili, że w piecu było spalane
jedynie paliwo dopuszczone do obrotu. Niestety paliwa te również wytwarzają dym mogący
negatywnie wpływać na otoczenie.

29.01.2023r. godz. 19.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące grupy młodzieży spożywającej alkohol i zaśmiecającej poczekalnię dworca autobuso-
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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.
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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+
Scenariusz i reżyseria:
Arkadiusz Klucznik:
Scenografia i kostiumy:
Mateusz Mirowski
Muzyka:
Piotr Klimek
Choreografia:
Szymon Michlewicz-sowa
Teksty piosenek:
Dariusz Czajkowski
przygotowanie wokalne:

wego przy ulicy Kolejowej. Tym razem interwencję podjął patrol Straży Miejskiej oraz patrol
Policji. Cztery osoby zostały ukarane mandatami karnymi.

31.01.2023r. godz. 20.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spalania
odpadów w jednym z mieszkań przy ulicy Okrężnej. Na miejsce skierowano patrol w celu
dokonania kontroli paleniska i opału. Właściciela mieszkania niezwykle zaskoczyła wizyta
strażników gdyż mieszkanie swe ogrzewa piecem gazowym.

01.02.2023r. godz. 9.18 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu
ciężarowego (TIR) parkującego na całej szerokości chodnika oraz na ścieżce rowerowej w rejonie
skrzyżowania ulicy Komunardów i Wałowej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Kierowca pojazdu został ukarany mandatem karnym.

***
Mieszkaniec powiatu wrocławskiego posta-

nowił w minioną niedzielę odwiedzić Świdnicką
Giełdę Staroci, Numizmatów i Osobliwości . Wi-
zyta w Świdnicy przebiegała bardzo przyjemnie,
dopisali wystawcy, pogoda i odwiedzający.
Problem pojawił się dopiero gdy mężczyzna po-
stanowił wrócić do domu

Świdnicka giełda jest jedną z największych
w Polsce. Każdego miesiąca do naszego miasta
ściągają wystawcy oraz odwiedzający z całego
kraju nawet z zagranicy. Urokiem giełdy zachłys-
nął się również mieszkaniec powiatu wrocła-
wskiego, który w ostatnią niedzielę odwiedził
nasze miasto. Zaparkował samochód i natychmiast zaczął chodzić po Rynku i okolicznych uliczkach
szukając czegoś ciekawego dla siebie. Gdy po kilku chwilach postanowił wrócić do domu pojawił
się problem. "Gdzie zaparkowałem samochód ? Na pewno gdzieś blisko Rynku". Po trzech godzinach
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poszukiwań samochodu pojawiły się obawy, czy
czasami Renault naszego gościa nie został skra-
dziony. Ostatecznie, tuż przed godziną 17.00,
zapadła decyzja, telefon do straży miejskiej. W
poszukiwania włączyli się strażnicy. To była do-
bra decyzja. Już po kwadransie funkcjonariusze
zlokalizowali pojazd na ulicy 1 Maja, w zupełnie
innym rejonie niż wskazywał kierowca. 

tekst, foto: SM Świdnica

ŚKPR Świdnica

PODZIAŁ PUNKTÓW 
Z BOREM

Na inaugurację rundy rewanżowej w I lidze
piłkarzy ręcznych ŚKPR Świdnica zremisował
na własnym parkiecie z obrońcą tytułu mistrzo-
wskiego z poprzedniego sezonu, Borem Oborni-
ki Śląskie 28:28 (12:13). Drugi bonusowy pun-
kcik zabrali ze sobą goście, którzy wygrali kon-
kurs rzutów karnych 4:2.

- Zdobyty punkt musi nas cieszyć, ale i zmo-
bilizuje zespół do dalszej pracy - mówił po meczu
prezes ŚKPR-u, Arkadij Makowiejew. Oczywi-
ście można czuć pewien niedosyt, ale w tym
wyrównanym meczu każdy wynik był możliwy.
Szare Wilki miały szansę zgarnąć pełną pulę, ale
też mogły pozostać z niczym. W końcówce spot-
kania to podopieczni Krzysztofa Terebuna gonili
wynik. Bramkę na remis rzucił Olgierd Etel po
podaniu wybranego najlepszego zawodnikiem
meczu, Bartosza Galika. Goście mieli jeszcze
ponad pół minuty na rozegranie decydującej
akcji. Oddali dwa rzuty - raz udanie interwenio-
wał Volodymyr Shupyk, a następnie, już po koń-
cowej syrenie, piłka ugrzęzła w szczelnym murze
rąk świdnickich szczypiornistów.

Przez pełną godzinę tylko raz  jedna z ekip
odskoczyła na dystans większy niż dwie bramki
(10:7 dla Boru w 21 minucie). Wydaje się, że z
perspektywy gospodarzy kluczowy okazał się
nie do końca wykorzystany dobry okres gry w
pierwszych minutach spotkania. Szare Wilki
szybko objęły prowadzenie 2:0 i miały szanse na
kolejne trafienia. W kilku zdawało się stuprocen-
towych sytuacjach świetnie bronił jednak bram-







karz Boru Maciej Skrzypek. Golkiperzy byli zresztą jednymi z najjaśniejszych postaci na boisku -
bardzo dobre zawody rozegrał też Volodymyr Shupyk. W konkursie rzutów karnych dwa rzuty
świdniczan obronił Julien Philippe z Boru, a Rafał Wiszniowski (ŚKPR) odpowiedział jedną
skuteczną interwencją i ostatecznie tę swoistą dogrywkę 4:2 wygrali goście.

Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Symboliczne pierwsze podanie wykonała kibicka
naszego klubu, radna Rady Miejskiej w Świdnicy, Violetta Wiercińska, która wraz z pamiątkami
klubowymi wylicytowała to prawo przed tygodniem podczas świdnickiego 31 finału Wielkiej
Orkiestry Świiątecznej Pomocy. Pani Violetta ufundowała również tort, który po meczu trafił do
sztani Szarych Wilków i trochę osłodził ten nie do końca udany wieczór.

Zdobyty punkt pozwolił naszej drużynie zachować siódme miejsce w tabeli. Za tydzień Szare
Wilki czeka kolejny mecz z wyżej notowanym rywalem - wyjazd do Zielonej Góry.

ŚKPR Świdnica - Bór Oborniki Śląskie 
28:28 (12:13), k. 2:4

Przebieg meczu: 5 min. 2:0, 10 min. 2:2, 15 min. 5:6, 20 min. 7:9, 25 min. 9:10, 30 min. 12:13,
35 min. 16:16, 40 min. 18:17, 45 min, 19:20, 50 min. 23:23, 55 min. 26:26, 60 min. 28:28. Karne
2:4
ŚKPR: Shupyk, Jabłoński, Wiszniowski - Chmiel 7, Pęczar 5, Wojtala 5, Etel 4, Galik 3,
Wołodkiewicz 2, Dobrzański 2, Bal, Pierzak, Zelek, Redko
Kary: ŚKPR 6 minut, Bór 4 minuty
Kary: ŚKPR 3/2, Bór 2/2
14. kolejka (4-5.02)
Wolsztyniak Wolsztyn - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 26:32 (15:15)
Tęcza-Folplast Kościan - GOKiS Katy Wrocławskie 19:28 (9:9)
Siódemka Miedź Huras Legnica - Grunwald Poznań 35:22
ŚKPR Świdnica - Bór Joynext Oborniki Śląskie 28:28 (12:13), k. 2:4
Real Astromal Leszno - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 24:24 (12:13), k.1:3
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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-
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-

ciąg dalszy na str. 22
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Trójka Nowa Sól - Olimp Grodków 27:22 (13:10)
SPR Gorzyce Wielkie - ZEW Świebodzin 24:35 (10:17)

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

BYŁY ZWYCIĘSTWA, BYŁY PORAŻKI
Za naszymi dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami kolejne mecze ligowe. Tym razem ze

zwycięstw cieszyli się młodzicy z ekipy ŚKPR I i najmłodsza drużyna chłopców z ŚKPR II. Oto
szczegóły...

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Dobiegł końca sezon zasadniczy Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych. W ostatnim meczu

ŚKPR Świdnica przegrał w Świdnicy z SMS Zagłębiem II Lubin 26:28 (14:11). Grający dolnym
rocznikiem podopieczni trenera Patryka Dębowczyka nie zakończyli jednak grania o stawkę. W
marcu czekają ich bowiem jeszcze baraże o awans do rozgrywek centralnych!

Porażka z Zagłębiem była z kategorii tych na własne życzenie. Szare Wilki prowadziły od
początku spotkania. W 40. minucie było już nawet 21:15! Niestety, przewaga sześciu trafień okazała
się zbyt małym kapitałem. W ostatnich dwudziestu minutach gry inicjatywę przejęli rywale i zdołali
odwrócić losy spotkania, wygrywając ostatecznie 28:26.

Wśród ośmiu zespołów biorących udział w lidze, aż sześć, w tym ŚKPR, ma swoich zawodników
w szkołach mistrzostw sportowego. W związku z tym zagrają one baraże o jedno miejsce premiowane
awansem do rozgrywek centralnych. Forma barażów nie jest jeszcze znana. W tych spotkaniach
świdniczan wzmocni Dawid Czerwiński. Gracz ten weźmie również udział w barażach młodzików
ŚKPR-u I .

ŚKPR Świdnica - Zagłębie II Lubin 
26:28 (11:14)

ŚKPR: Szwaczek, Jarosz - Polus 10, Walczak 5, Bieryt 3, Legan 3, Słomiński 2, Walaszczyk 2,
Folcik 1, Turzański, Kotarba, Sz. Błaszczak, Sz. Paluch

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW, GRUPA A
Siedemnaście zwycięstw i jedna porażka i w efekcie druga lokata w lidze - oto dorobek

młodzików ŚKPR I trenera Krzysztofa Terebuna w Dolnośląskiej Lidze Młodzików. Nasza ekipa
ustąpiła pola tylko Siódemce Miedzi Legnica - wyższym miejscu legniczan decydował bilans
bramkowy bezpośrednich spotkań (obie drużyny wygrały po jednym meczu).

W ostatnim spotkaniu w rundzie zasadniczej ŚKPR wysoko pokonał w niedzielę we Wrocławiu
Śląsk 39:24 (17:10).

W marcu Szare Wilczki czekają baraże o awans do rozgrywek centralnych. W dwumeczu z
Żagwią Dzierżoniów w obu zespołach zagrają zawodnicy uczący się w Szkołach Mistrzostwa
Sportowego. Trener Terebun będzie mógł skorzystać z Dawida Czerwińskiego .

Śląsk Wrocław - ŚKPR I Świdnica 
24:39 (10:17)

ŚKPR I: Anioł - Maksymowicz 10, Marek 7, D. Błaszczyk 6, Czapla 5, Mitek 4, Bagiński 3,
Pamuła 1, Ruszaj 1, Szczygieł 1, Choiński 1, Zisiadis

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW, GRUPA B
W meczu 6. kolejki grupy B Dolnośląskiej Ligi Młodzików zespół ŚKPR II Świdnica trenera

Patryka Dębowczyka przegrał w Świdnicy ze Śniadkiem Jelenia Góra 21:24 (11:9). Goście zrewan-
żowali się młodym Szarym Wilkom za przegraną w pierwszym pojedynku obu zespołów.

Spotkanie było bardzo wyrównane. W pierwszej części wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie.
Końcówka należała do świdniczan, którzy rzucili cztery bramki z rzędu i objęli prowadzenie 11:9.
Po zmianie stron trwała wymiana ciosów, a bramki padały seriami. Śniadek odskoczył na 15:12, ale
wkrótce znów był remis (15:15). W 44. minucie po trafieniu najskuteczniejszego w ŚKPR-ze Fabiana
Stadnika nasza ekipa odskoczyła na 19:17. Niestety, ostatnie minuty nie poszły po naszej myśli i
ostatecznie z trzech punktów cieszył się Śniadek wygrywając 24:21.

ŚKPR II Świdnica - Śniadek Jelenia Góra 
21:24 (11:9)

ŚKPR II: Firlej - F. Stadnik 8. J. Kocjan 6, Szychowski 5, Zając 1, Lurka 1, Litwińczuk, Pawlak,
Boroński, Przibycin, Satała

DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW, GRUPA C
Młodsza drużyna chłopców trenerki Justyny Curyl ma za sobą trzeci turniej ligowy. Tym razem

w Legnicy. Młodzi świdniczanie pokonali gospodarzy, Siódemkę Miedź 12:7 (6:5), a następnie ulegli
14:17 (4:11) GOKiS-owi Katy Wrocławskie. Sporą dramaturgię miał drugi mecz. Świdniczanie
przegrywali już 10:17, ale w końcówce ambitnie rzucili się do odrabiania strat. Ostatecznie nie udało
się dopaść rywali, ale wynik został znacznie poprawiony!

W drodze do Legnicy Szare Wilczki miały drobne perypetie, bo awarii, na szczęście już bardzo
blisko hali, uległ bus wiozący naszych zawodników. Na miejsce turnieju trzeba było dotrzeć pieszo
- była więc dodatkowa rozgrzewka. Powrót do Świdnicy odbył się już bez komplikacji innym
pojazdem.

ciąg dalszy na str. 25

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
(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,







Siódemka Miedź Legnica - ŚKPR II Świdnica 
7:12 (5:6)

ŚKPR II: F. Pawlak - Brygier 4, Tatko 4, F. Miedziński 2, Kuźdub 1, Wiśniewski 1, Szmaj,
Żywicki, Krynicki, Morawski, Wyszyński, Grudziński, Wilczyński, Mrzygłód, Jaźwik

GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR II Świdnica 
17:14 (11:4)

ŚKPR II: F. Pawlak - Brygier 6, Krynicki 4, Wiśniewski 3, Tatko 1, Kuźdub, Szmaj, Żywicki,
Morawski, Wyszyński, Mrzygłód, Grudziński, F. Miedziński, Wilczyński, Jaźwik

tekst:: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

WICEMISTRZWIE DOLNEGO ŚLĄSKA!
Oficjalnie! Pierwszy w tym sezonie (i mamy nadzieję, że nie ostatni!) medal rozgrywek młodzie-

żowych Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej dla naszego klubu, a konkretnie młodzików ŚKPR I
Świdnica!

Drużyna trenera Krzysztofa Terebuna w wielkim stylu - odnosząc 17 zwycięstw w 18 spotkaniach
wywalczyła SREBRO! Złoto dla kolegów z Siódemka Miedź Legnica, z którą nasza drużyna jako
jedyna w lidze wygrała, ale też i poniosła jedyną porażkę. Brąz dla Chrobrego I Głogów. Gratulacje
dla naszych młodzików i ich rywali!

Nasze Szare Wilczki czeka jeszcze barażowy dwumecz o awans do rozgrywek Mistrzostw Polski.
2 i 4 marca zagramy z Żagwią Dzierżoniów. Oba te zespoły mają uczniów Szkoły Mistrzostwa
Sportowego i dlatego rozegrają baraże, w których mogą zagrać ci zawodnicy. ŚKPR czeka na
wsparcie Dawida Czerwińskiego.

tekst:: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

TRUDNY WYJAZD DO ZIELONEJ GÓRY 
(ZAPOWIEDŹ 15. KOLEJKI I LIGI)

To pierwszy wyjazdowy mecz Szarych Wilków w nowym roku. W ramach 15. kolejki I ligi nasza
drużyna w sobotę, 11 lutego o godzinie 15.00 zagra w Zielonej Górze z tamtejszym AZS-em. Na
ziemi lubuskiej nigdy nie gra się łatwo. Mocnej przeprawy można się spodziewać i teraz, ale mamy
nadzieję, że uruchomiony przed tygodniem licznik punktowy zacznie pracować na dobre!

Akademicy to od lat bardzo solidna drużyna. W tym sezonie aktualnie piąta siła ligi. W dorobku
naszych rywali jest 26 punktów w piętnastu meczach, na które złożyło się 8 zwycięstw, 1 remis
(wygrana po rzutach karnych) i sześć porażek. W pierwszym spotkaniu obu drużyn w Świdnicy po
zaciętej walce AZS wygrał 30:29. Najlepszymi strzelcami ekipy z Zielonej Góry są: skrzydłowi Alan
Młynkowiak (64 bramki/15 meczów/średnia: 4,3) i Julian Reszczyński (58/15/3,9) oraz rozgrywający
Jakub Jaszczuk (53/15/3,5). W ŚKPR-ze pierwszymi strzelbami są aktualnie: Michał Wojtala
(100/14/7,1), Mateusz Redko (64./14/4,6) i Adam Chmiel (58/14/4,1).

Historycznie lepszy bilans bezpośrednich gier ma klub z Zielonej Góry. Z 19 pojedynków w XXI
wieku 12 razy wygrywał AZS, raz był remis, a 6 razy triumfowali świdniczanie. Niemal zawsze były
to jednak bardzo zacięte boje. Aż jedenaście spotkań kończyło się zaledwie 1-2 bramkowym
zwycięstwem którejś ze stron.

Zachęcamy kibiców do wyprawy do Zielonej Góry, aby na miejscu wspierać nasz zespół. Dla
tych, którzy nie dotrą na spotkanie w przeprowadzimy relację TEKSTOWĄ na naszej stronie na
facebooku. Aktualny wynik meczu będzie podawany co kilka minut.

tekst:: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

MŁODZICY I TRAMPKARZE 
PO KOLEJNYCH SPARINGACH

Kolejny, pracowity tydzień w trakcie zimowego okresu przygotowawczego mają za sobą grupy
młodzików trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka oraz trampkarzy trenera Piotra
Krygiera IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Obie drużyny młodzików w sobotę, 4 lutego rywalizowały na terenie sztucznego boiska Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze Ślęzą Wrocław. Starsi z rocznika 2010 prowadzili 2:0, ale
później chwile przestoju kosztowały ich utratę trzech goli i porażkę 2:3. Młodsi zawodnicy z rocznika
2011 po ambitnym grze ulegli wrocławianom 1:3. Dzień później biało-zieloni mieli rozegrać kolejne
dwa pojedynki, ale finalnie odbył się jeden, bowiem na teren OSiR-u Świdnica nie dotarł Górnik
Wałbrzych. Młodsza drużyna młodzików zagrała z nawet 3 lata starszymi trampkarzami Pogoni
Pieszyce. Górą byli goście (3:0 - gole w końcówce pojedynku), lecz biało-zieloni zaprezentowali się
bardzo dobrze. - Jestem bardzo zadowolony z tych wszystkich sparingów. Wyniki w okresie
przygotowawczym są sprawą absolutnie drugorzędną, interesuje mnie to, byśmy popełniali jak
najmniej błędów nad którymi pracujemy, a tak właśnie się dzieje. W najbliższy weekend czekają nas
spotkania wyjazdowe w Nachodzie i Opolu - komentuje trener drużyny młodzików, Mariusz
Krupczak. 

Sparingowe zwycięstwo odnotowała biało-zielona drużyna trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica z ligi dolnośląskiej. Podopieczni trenera Piotra Krygiera podejmowali na własnym obiekcie
rówieśników z UKS-u Lechia Dzierżoniów, pewnie i przekonująco triumfując 5:1 (Łabędź - 2, Dudek,
Dola, Pieńkowski). - Tego dnia byliśmy lepsi, prowadziliśmy grę i stwarzaliśmy sytuacje. Niestety
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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.

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,
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.

ciąg dalszy na str. 28







po raz kolejny choroby wyeliminowały z gry sporą liczbę zawodników. Cały czas pracujemy dalej i myślami jesteśmy już przy kolejnych zajęciach i
meczach kontrolnych - mówi trener naszych trampkarzy, Piotr Krygier. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

SOLIDNE GRANIE JUNIORÓW Z LIDEREM OKRĘGÓWKI
Bardzo solidne przetarcie w starciu z wyma-

gającym rywalem zaliczyli podczas ostatniego
weekendu juniorzy starsi IgnerHome Polonii-
Stali Świdnica z ligi wojewódzkiej. Biało-zieloni
na własnym terenie podejmowali lidera klasy
okręgowej seniorów - zespół Górnika Nowe
Miasto Wałbrzych. 

- Mimo sporych braków kadrowych zagrali-
śmy całkiem przyzwoite zawody na tle lidera
klasy okręgowej seniorów. Zaprezentowaliśmy
się dziś solidnie, grając na dużej intensywności i
w naszej grze w końcu pojawiła się cierpliwość,
której brakowało w poprzednich sparingach.
Brawo dla drużyny za dobre granie! Nie zatrzy-
mujemy się i pracujemy dalej - komentował
chwile po zakończeniu sparingowego spotkania
z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych, trener
juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica - Jakub Rosiak. Biało-zieloni mieli
swoje szanse, by wygrać to spotkani, a najlepszą
był z pewności zmarnowany niestety przez nas
rzut karny. Na uwagę zasługuje bardzo dobra
postawa dwójki młodych zawodników z rocznika 2007 - Igora Zawiły i Jakuba Sośnickiego.  

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (LDJ) - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych (OS) 
0:0

Skład: Widła, Markowski, Oboza, Sośnicki, Wysoczański, Król, Zawiła, Korab, Kruczek, Szewczyk , Lipiński oraz Telicki, Czyż, Kałwak, Cybruch,
Styś, zawodnik testowany.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 31
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Polonia Stal Świdnica

ORLIKI NA DRUGIM STOPNIU PODIUM
Z drugim miejscem z Jawora z turnieju Jaworzanka Cup wyjechała biało-zielona grupa orlików z rocznika 2012 trenera Przemysława Malczyka.

Nasi młodzi zawodnicy przegrali finał dopiero w karnych, ale do domu wracali ponadto z jedną nagrodą indywidualną!
- Zespół zaprezentował się przyzwoicie. Do meczu finałowego wygraliśmy wszystkie mecze. Finał przegraliśmy po rzutach karnych z Chojnowem

w wymiarze 7:8 (w regulaminowym czasie gry
było 1:1). Warto dodać, że wcześniej w grupie
zdołaliśmy ograć naszych przeciwników z decy-
dującego starcia. Turnieje halowe traktujemy ja-
ko przerywnik podczas przygotowań do sezonu,
gdzie będziemy rywalizować ze starszymi za-
wodnikami w lidze młodzika młodszego - ko-
mentuje trener drużyny orlików IgnerHome Po-
lonii-Stali Świdnica z rocznika 2012, Przemy-
sław Malczyk.

Klasyfikacja końcowa:
1. KS Chojnowianka Chojnów
2. IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica
3. Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych
4. Jaworzanka 1946 Jawor II
5. AKS Strzegom
6. Jaworzanka 1946 Jawor I 
7. Wilkowianka Wilków
8. MLKS Polonia Środa Śląska
Nagrody indywidualne:
Król strzelców - Oskar Błaszczak (Górnik
Wałbrzych)
MVP - Kajetan Siedukiewicz (IgnerHome Polonia-Stal Świdnica)
Najlepszy bramkarz - Szymon Motyka (Chojnowianka Chojnów)
Skład naszej drużyny: Antoniuk, Marciniszyn, Krawczyk, Siedziukiewicz, Ulfik, Walczak, Święcicki, Ryzhenko, Szefler

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU RECYTATORSKIEGO "PEGAZIK" 
Pegazik w SP Bystrzyca Górna8 lutego w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego

"Pegazik". Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: młodsi (klasy IV - VI szkół podstawowych) oraz starsi (uczniowie kl. VII - VIII). Po
wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja konkursowa w składzie: Teresa Wagilewicz, Mariusz Kozłowski i Teresa Kmera postanowiła:

W kategorii młodsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Olivier Keler (SP w Pszennie)
Hanna Konior (SP w Witoszowie Dolnym)
Hanna Ostafińska (SP w Pszennie)
Paula Wawrzynkowska (SP w Mokrzeszo-
wie)
Wyróżnienia:
Julia Zoła (SP w Pszennie)
Maja Szymanowska (SP w Bystrzycy Gór-
nej)
Leyla Kuliczkowska (SP w Witoszowie Do-
lnym)
W kategorii starsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Antonina Jagiełło (SP w Bystrzycy Górnej)
Emilia Dymitruk (SP w Bystrzycy Górnej)
Maciej Kaźmierczak (SP w Witoszowie Do-
lnym)
Wyróżnienia:
Kalina Nowakowska (SP w w Witoszowie
Dolnym)
Mikołaj Urbański (SP w Lutomi Dolnej)
Emilia Waligóra (SP w Grodziszczu)

Powiat Świdnica

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Świdnicki przygotowały szeroką ofertę dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
Od 1 września 2023 r. chcemy otworzyć aż 61 oddziałów, w tym 24 oddziały w liceach ogólnokształcących, 27 oddziałów w technikach i 10 oddziałów

w branżowych szkołach I stopnia. Na absolwentów szkół podstawowych czekają ciekawe profile w liceach ogólnokształcących, przygotowujące ich do
studiowania na kierunkach politechnicznych, medycznych, ekonomicznych, językowych i społecznych. Zaletą techników jest natomiast możliwość
przystąpienia po ich ukończeniu do egzaminu maturalnego oraz zdobycia dyplomu zawodowego w ciekawych zawodach, na które zapotrzebowanie na
rynku pracy jest niezmiennie bardzo wysokie. Zachęcam również do wybierania branżowych szkół I stopnia. Fachowcy na rynku pracy byli i będą
zawsze bardzo potrzebni.

Pełna oferta na stronach 32, 33, 34, 35.
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 Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Pi�cioletnie technikum 

Technik �ywienia i usług gastronomicznych 1 32

Technik usług fryzjerskich 1 32

Technik logistyk 2 64

Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce (oddział integracyjny)

Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: j�zyk polski, j�zyk angielski, 

historia) 
1 20

Trzyletnia bran�owa szkoła I stopnia 

wielozawodowa 3 96

Razem 8 244

Pi�cioletnie technikum 

Technik hotelarstwa 1 32

Technik �ywienia i usług gastronomicznych 1 32

Technik organizacji turystyki 1 32

Technik organizacji turystyki 0,5 16

Technik �ywienia i usług gastronomicznych 0,5 16

Razem 4 128

Pi�cioletnie technikum 

Technik budownictwa 1 32

Technik elektryk 1 32

Technik elektronik 0,5 16

Technik urz�dze� i systemów energetyki odnawialnej 0,5 16

Technik informatyk 1 32

Technik programista 1 32

Trzyletnia bran�owa szkoła I stopnia 

Monter zabudowy i robót wyko�czeniowych w budownictwie 1 32

Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 32

7 224

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadz�cym 

jest Powiat �widnicki na rok szkolny 2023/2024

Typ szkoły 

Plan 2023/2024

Zespół Szkół Nr 1 w �widnicy                                            

ul. Budowlana 7-9, 58-100 �widnica, tel. 852-07-00

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w �widnicy                                            

ul. Równa 18, 58-100 �widnica, tel. 853-30-33

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w �widnicy                                            

ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 �widnica, tel. 852-10-05



Pi�cioletnie technikum 

Technik ekonomista 2 64

Technik reklamy  1 32

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0,5 16

Technik fotografii i multimediów 0,5 16

Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce

Klasa: piłki siatkowej dziewcz�t i chłopców (przedmioty rozszerzone: 

j�zyk angielski, biologia) 
1 24

Razem 5 152

Pi�cioletnie technikum 

Technik mechanik 1,5 48

Technik spedytor 1,5 48

Technik pojazdów samochodowych 1 32

Technik mechatronik 1 32

Trzyletnia bran�owa szkoła I stopnia 

Operator obrabiarek skrawaj�cych 1 32

Mechanik pojazdów samochodowych 1 32

Razem 7 224

Pi�cioletnie technikum 

Technik informatyk 1 32

Technik handlowiec 1 32

Technik ekonomista 0,5 16

Technik górnictwa odkrywkowego 0,5 16

Trzyletnia bran�owa szkoła I stopnia 

wielozawodowa 2 64

Razem 5 160

Pi�cioletnie technikum 

Technik transportu kolejowego 1 32

Technik eksploatacji portów i terminali 1 32

Trzyletnia bran�owa szkoła I stopnia 

wielozawodowa 1 32

Razem 3 96

Zespół Szkół Ekonomicznych w �widnicy                                            

ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 �widnica, tel. 852-26-41

Zespół Szkół Mechanicznych w �widnicy                                            

ul. Sikorskiego 41, 58-100 �widnica, tel. 852-21-52

Zespół Szkół w Strzegomiu                                                                             

ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom, tel. 649-48-70

Zespół Szkół w �arowie                                                                                                

ul. Zamkowa 10, 58-130 �arów,  tel. 858-04-03



Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce 

Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, 

chemia, matematyka) 
1 32

Klasa: matematyczno-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu) przedmioty rozszerzone: 

matematyka, geografia, j�zyk angielski) 

1 32

Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej) 

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ j�zyk 

angielski) 

1 32

Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: j�zyk polski, historia, 

j�zyk angielski) 
1 32

Klasa: j�zykowo-matematyczna (przedmioty rozszerzone: j�zyk 

angielski, matematyka)
1 32

Razem 5 160

Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce 

Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty 

rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/j�zyk angielski) 
1 32

Klasa: biologiczno-chemiczna (medyczna)            

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo:  

matematyka w naukach przyrodniczych i stereochemia, zaj�cia 

laboratoryjne)  

1 32

Klasa: biologiczna z elementami nauk medycznych (przedmioty 

rozszerzone: biologia, matematyka, j�zyk angielski oraz dodatkowo: 

pomoc przedmedyczna, elementy fizjoterapii)  

1 32

Klasa: j�zykowo- matematyczna (przedmioty rozszerzone: j�zyk 

angielski, matematyka oraz dodatkowo j�zyk niemiecki w 

komunikacji) 

1 32

Klasa: lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: j�zyk polski, j�zyk 

angielski, geografia oraz dodatkowo j�zyk niemiecki w komunikacji 
1 32

Razem 5 160

Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce 

Klasa: humanistyczna z edukacj� muzyczn� i teatraln� (przedmioty 

rozszerzone: j�zyk polski, historia, j�zyk angielski) 
1 32

Klasa: artystyczna z histori� sztuki i grafik� komputerow� (przedmioty 

rozszerzone: j�zyk polski, historia sztuki, j�zyk angielski)
1 32

Klasa: przyrodnicza z edukacj� prozdrowotn� (przedmioty 

rozszerzone: biologia, chemia, j�zyk angielski)
1 32

Klasa: mened�ersko-j�zykowa (przedmioty rozszerzone: j�zyk 

angielski, matematyka, geografia)
1 32

Klasa: psychologiczno-społeczna (przedmioty rozszerzone: biologia, 

wiedza o społecze�stwie, j�zyk obcy: j. angielski i/lub j. niemiecki w 

zale�no�ci od wyboru kandydatów)

1 32

Razem 5 160

III Liceum Ogólnokształc�ce w �widnicy                                            

ul. Ko�cielna 32, 58-100 �widnica, tel. 852-01-11

I Liceum Ogólnokształc�ce w �widnicy                                            

ul. Pionierów 30, 58-100 �widnica, tel. 858-29-42

II Liceum Ogólnokształc�ce w �widnicy                                            

ul. Równa 11, 58-100 �widnica, tel. 852-05-73 



Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce 

Klasa: humanistyczno-medialna (przedmioty rozszerzone: j�zyk 

polski, historia, j�zyk obcy - j�zyk angielski lub j�zyk niemiecki )
1 32

Klasa: matematyczno-lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: 

matematyka, fizyka, j�zyk obcy - j�zyk angielski lub j�zyk niemiecki )
1 32

Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, 

chemia, j�zyk obcy - j�zyk angielski lub j�zyk niemiecki)
1 32

Razem 3 96

Czteroletnie liceum ogólnokształc�ce 

Klasa: społeczno-medialna (humanistyczna)(przedmioty rozszerzone: 

j�zyk polski, historia, j�zyk angielski) 
1 32

Klasa: klasa mundurowa (przedmioty rozszerzone: j�zyk polski, 

geografia, j�zyk angielski)
1 32

Klasa: biologiczno-turystyczna (przedmioty rozszerzone: biologia, 

geografia, j�zyk angielski) 
1 32

Klasa: matematyczno-fizyczna (przedmioty rozszerzone: 

matematyka, fizyka, informatyka/j�zyk angielski)
1 32

Razem 4 128

Razem 61 1932

Bran�owa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7

Pracownik pomocniczy obsugi hotelowej, ogrodnik lub kucharz 1 9

Razem 1 9

Zespół Szkół Ogólnokształc�cych w �wiebodzicach                                       

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 58-160 �wiebodzice, tel. 665-09-52

Zespół Szkół Ogólnokształc�cych w Strzegomiu                                  

ul. Ko�ciuszki 31, 58-150 Strzegom, tel. 855-02-33 

Zespół Szkół Specjalnych w �widnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3,       

58-100 �widnica, tel. 637-91-31
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FERIE Z GMINĄ ŚWIDNICA 
Warsztaty kulinarne, warsztaty drukowania w 3D i programowania Lego Spike Prine, warsztaty ceramiczne w Starej Kopalni, warsztaty lawendowe,

wizyta w Parku Trampolin i Teatrze Lalek w Wałbrzychu, wyjazdy do Multikina, warsztaty tkackie, czy ferie na sportowo. To tylko kilka z wielu
propozycji programu FERII Z GMINĄ ŚWIDNICA. Dzięki zaangażowaniu jednostek organizacyjnych: Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz GLKS Świdnica w tegorocznej ofercie zimowego wypoczynku każdy
będzie mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. 

Zajęcia w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym

Zajęcia organizowane przez placówki oświatowe gminy Świdnica
1. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej - 13.02 - Walentynkowe warsztaty w drewnie, 14.02 - Warsztaty kulinarne, Warsztaty drukowania w 3D
i programowania Lego Spike Prine, 15.02 - Warsztaty kulinarne, Warsztaty tkackie (wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów
Przyszłości)
2. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu - 13.02 - warsztaty plastyczne, robotyka, 14.02 - szkolny turniej sportowy, robotyka, 17 .02 - Muzeum Dawnego
Kupiectwa i kino Świdnica
3. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej - 14.02 - kino Świdnica, 15.02 - turniej tenisa stołowego, gry i zabawy po angielsku, zajęcia plastyczno-te-
chniczne, 16.02 - Cudawianki - warsztaty lawendowe, 17.02 - kino Świdnica
4. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie - 14.02 - Kino Świdnica
5. Szkoła Podstawowa w Pszennie - 13.02 - Kino Świdnica, gry i zabawy edukacyjne, 14.02 - Stara Kopalnia Wałbrzych - warsztaty ceramiczne,
15.02 - Muzeum Cukrownictwa Pszenno, zajęcia z robotyki i programowania, zajęcia sportowe, 17.02 - Zagroda Edukacyjna w Mościsku
6. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym - 13.02.- zajęcia z robotyki, 15.02. - Teatr Lalek w Wałbrzychu, 16.02. - Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
17.02. - Park Trampolin w Wałbrzychu.
Również w okresie ferii zimowych w świetlicy w Pszennie prowadzone będą zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica. Serdecznie
zapraszamy dzieci w wieku 5-8 i 9 lat od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-11:30 i 12:30-14:30. Szczegółowe informacje na plakacie.

Gmina Świdnica

EDUKACJA DO STAROŚCI CZYLI PRZYGOTOWANIA DO WALENTYNEK
Walentynki to święto głównie zakochanych par, dzień, w którym świętują i cieszą się uczuciami, którymi obdarzają siebie nawzajem. To jednak także

dzień, w którym serce i dobro możemy okazać nie tylko swoim drugim połówkom, ale także bliskim czy potrzebującym. Z takim założeniem członkinie
KGW Lutomia Dolna wraz z uczniami Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej przygotowały
wyjątkowe, walentynkowe laurki, które w dniu
14 lutego dostarczone zostaną do podopiecznych
Hospicjum Ojca Pio w Świdnicy. Do kartek do-
łączone zostaną pyszne i pięknie pachnące "ser-
duszkowe" pierniki, przygotowane przez gospo-
dynie z KGW Lutomia Dolna.

Inicjatywa ta jest jednym z wielu przedsię-
wzięć realizowanych w ramach programu "Edu-
kacja do starości. Nawzajem sobie potrzebni",
opracowanego przez Regionalną Koalicję Na
Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

W ramach programu w kolejnych etapach
planowane są:
◆ wspólne przyrządzanie koktajli i soków ze

świeżych owoców jako promowanie zdrowe-
go żywienia,

◆ warsztaty kulinarne - pieczenie baranków,
zajączków i bab wielkanocnych,

◆ wspólny spacer po Lutomi Dolnej oraz ogni-
sko,

◆ wyjazd do teatru.
ciąg dalszy na str. 36
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EDUKACJA DO STAROŚCI - NAWZAJEM SOBIE POTRZEBNI

6 lutego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie została zaproszona grupa seniorów ze Świebodzic na warsztaty pt.
"Zabawy integracyjne z dawnych lat". Spotkanie to zapoczątkowało realizację projektu "Edukacja do starości. Nawzajem sobie potrzebni." Celem
projektu, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie jest 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.

Goście zaprezentowali dzieciom nowe zabawy ruchowe i kołowe, które były popularne w ich młodości. Przedszkolaki wysłuchały "Bajki o Paluszku",
którą przeczytała jedna z pań seniorek. Na zakończenie spotkania dzieci zaprezentowały swoje talenty wokalne. Program będzie realizowany cyklicznie
na terenie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. Podczas zajęć seniorzy będą edukować dzieci i młodzież, dzielić się swoją wiedzą, pasjami i talentami.
W Mokrzeszowie zostały zaplanowane m.in. warsztaty taneczne, plastyczne, wokalne, kulinarne oraz spacer po Mokrzeszowie i ciekawa lekcja historii.
Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom dzieci przekonają się, że seniorzy są niezwykłymi i ciekawymi osobami.

Gmina Świdnica

FUNKCJONARIUSZE Z POSTERUNKU POLICJI W SŁOTWINIE PODSUMOWALI
KOLEJNY ROK SŁUŻBY

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek podczas dorocznej odprawy podsumo-
wującej pracę Posterunku Policji w Słotwinie. W spotkaniu udział wzięli komendant powiatowy Policji w Świdnicy Andrzej Dobies, kierownik
Posterunku Policji w Słotwinie Tomasz Zdeb wraz z funkcjonariuszami, prezydium Rady Gminy Świdnica wraz z jej przewodniczącą Reginą Adamską,
zastępca wójta Bartłomiej Strózik, sekretarz gminy Jadwiga Generowicz, skarbnik gminy Anna Szymkiewicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Dorota Waliszak.

W czasie odprawy kierownik posterunku Tomasz Zdeb zaprezentował i omówił wyniki osiągnięte przez policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie. W
ubiegłym roku policjanci interweniowali, aż 2442 razy. Najwięcej interwencji podejmowano w Witoszowie Górnym (334), Słotwinie (281) i Pszennie (270)

Zatrzymali na "gorącym uczynku" 207 sprawców różnych przestępstw (o 3 mniej w porównaniu z 2021 r.), w tym 58 nietrzeźwych kierujących. W
minionym roku nie odnotowano ani jednego rozboju, bójki i pobicia. Spadła także liczba odnotowanych kradzieży z 22 w roku 2021 do 18 w roku 2022.
Zmniejszyła się również liczba kolizji i wypadków drogowych. W 2022 roku odnotowano ich 211, a w 2021 było ich aż 258, czyli aż o 47 mniej.

W ramach procesu standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych w roku 2022 wdrożono i realizowano następujące działania profilaktyczne:
◆ WZOROWY SENIOR - PROGRAM WOJEWÓDZKI, spotkania i pogadanki z osobami starszymi po 65 roku życia na tematy związane z ich

bezpieczeństwem. W 2022 roku takie spotkania przeprowadzono m.in. w Gogołowie i w Pszennie.
◆ SENIOR ON-LINE - KONCEPCJA WOJEWÓDZKA, szkolenia dla osób w wieku senioralnym z wykorzystaniem platformy internetowej YouTube

. W każdy roboczy poniedziałek miesiąca za pośrednictwem kanału KPP Świdnica łączymy się za żywo omawiając problemy z zakresu bezpieczeństwa
seniorów w tym oszustwa, kradzieże, itp.

◆ SPOTKANIA I POGADANKI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA, dzielnicowi Posterunku Policji w
Słotwinie prowadzili działania edukacyjne związane z:
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ciąg dalszy na str. 42





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.



www.expressem.eu www.expressem.eu42
◆ "Bezpieczną Drogą Do Szkoły"
◆ "Bezpiecznym Wypoczynkiem Nad Wodą"
◆ Bezpieczeństwem dzieci i młodzieży m.in. w kontakcie z osobami obcymi, kontakcie z bezpańskimi zwierzętami, Cyberprzemocą oraz hejtem w sieci,
◆ SPOTKANIA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ- przesyłanie kaskadowych wiadomości e-mail o podłożeniu ładunków wybuchowych lub zaistnieniu

innych "zagrożeń" dla zdrowia i życia
◆  SPOTKANIA Z PROBOSZCZAMI - zagrożenia związane ze zwiększeniem aktywności oszustów, skierowanej wobec osób duchownych.

Jak zapewniał kierownik posterunku Tomasz Zdeb policja wsłuchuje się w głos mieszkańców. Każdego dnia mundurowi analizują zgłoszenia
pojawiające się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zaznacza się na niej miejsca, gdzie dochodzi do łamania prawa. W ciągu ostatniego roku
mieszkańcy dodali tam 197 zgłoszeń. Najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości, niewłaściwej infrastruktury drogowej i nielegalnych rajdów
samochodowych.

Komendant świdnickiej policji Andrzej Dobies pozytywnie ocenił kolejny rok służby Posterunku Policji w Słotwinie, dziękując jednocześnie
władzom gminy Świdnica za dotychczasową pomoc. Drodzy funkcjonariusze, dysponujecie nowoczesną flotą pojazdów oraz bardzo dobrymi warunkami
lokalowymi za co raz jeszcze słowa podziękowania kieruję na ręce wójt gminy Teresy Mazurek oraz przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Reginy
Adamskiej wraz z radnymi.

Cieszę się, że od 2017 r. na terenie gminy Świdnica, a dokładnie w Słotwinie mamy posterunek policji. Problem bezpieczeństwa publicznego przez
wiele lat był podnoszony podczas licznych spotkań z naszymi mieszkańcami. Zasadność jego funkcjonowania potwierdzają liczby, a w zasadzie spadek
wielu przestępstw. To dobrze rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Pragnę podziękować panu kierownikowi,
dzielnicowym i funkcjonariuszom działu prewencji za kolejny rok służby. Utrzymujecie bezpośredni kontakt ze społecznościami swoich rejonów,
rozpoznając ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Diagnozujecie wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy,
ustalając ich przyczyny i pomagacie w poszukiwaniu sposobów ich rozwiązania. Angażujecie do tego zarówno instytucje publiczne, placówki oświatowe
czy organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Za to raz jeszcze bardzo dziękuję - podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.
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BARAN Nagle postanowisz coś zmienić w
swoim życiu i nikt nie będzie mógł Cię od-
wieść od tego pomysłu. Zapragniesz rzeczy,
które dotychczas wydawały się być nieosią-
galne. Dobrze ułożą się sprawy finansowe,
więc będziesz miał wspaniały humor. Nie ule-
gaj prośbom osoby spod znaku Wodnika. 
BYK Koniecznie uporządkuj swoje sprawy.
Nie możesz pewnych rzeczy przeciągać w nie-
skończoność. W pracy pojawią się jakieś nowe
osoby, do których będziesz miał duży dystans.
Twoja intuicja Cię jednak nie zawiedzie. W
finansach nadal bez zmian. Musisz zmienić
trochę swoje przyzwyczajenia, a gotówki
przestanie brakować. 
BLIŹNIĘTATydzień będzie obfitował w nie-
spodzianki. Ktoś zaskoczy Cię czymś miłym.
Dobry nastrój spowoduje, że z zapałem podej-
dziesz do obowiązków zawodowych. Postaraj
się wygospodarować więcej czasu dla swojego
partnera. Czuje się teraz bardzo zaniedbany i
niepotrzebny. 
RAK Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję. Bę-
dzie się to wiązało z pewnym ryzykiem, ale
możesz na tym wiele zarobić. Dokładnie
wszystko przemyśl. Nie kłóć się z partnerem
o drobiazgi, które tak naprawdę nie mają dla
Was większego znaczenia. Energię skoncen-
truj na sprawach zawodowych. 
LEW Nareszcie opuści Cię zły nastrój i nabie-
rzesz chęci do działania. Pojawią się przed

Tobą nowe możliwości, które będziesz chciał
wykorzystać. Sytuacja finansowa na razie nie
ulegnie zmianie. Nadal musisz żyć oszczęd-
nie. Odnowisz kontakty towarzyskie. 
PANNA W tym tygodniu będziesz miał bar-
dzo dużo wolnego czasu, który poświęcisz
na przyjemności. W pracy będzie bardzo
spokojnie, wręcz nudno. Gotówki nie po-
winno Ci zabraknąć, ale na dodatkowe wy-
datki nie możesz sobie na razie pozwolić.
Dobrze ułożą się stosunki z partnerem. 
WAGA Twoje problemy sercowe już wkrótce
się rozwiążą i to z pomyślnym dla Ciebie
skutkiem. Nie popadaj więc w rozpacz, tylko
skoncentruj się na codziennych sprawach. A
masz przecież wiele do zrobienia. Osoba spod
znaku Strzelca będzie Cię do czegoś bardzo
namawiać. Nie ulegaj jej. 
SKORPION Spędzisz miłe chwile w gronie
przyjaciół. W tym tygodniu będzie wiele spot-
kań towarzyskich. Postaraj się nie zaniedby-
wać obowiązków, bo później nie dasz sobie ze
wszystkim rady - obowiązki domowe na nie
zwróć szczególną uwagę. Poprawi się Twoja
sytuacja finansowa. 
STRZELEC Ważne sprawy zawodowe spo-
wodują, że będziesz musiał zmienić swoje

osobiste plany. Najgorzej będzie powiedzieć o
tym partnerowi, który bardzo liczy, że wszy-
stko się uda. Dopisze Ci szczęście w intere-
sach. Może nawet zarobisz duże pieniądze.
Wiele zależy wyłącznie od Ciebie. 
KOZIOROŻEC Więcej czasu poświęć swo-
im bliskim. Nie możesz żyć samą pracą. W
domu pojawi się pewien problem, z którym
sami sobie nie poradzą. Ktoś spod znaku Byka
będzie Cię wspierał w sprawach zawodowych.
Wspólnie wypracujecie niezłe efekty. Poprawi
się Twoja sytuacja finansowa. 
WODNIK Po długim okresie wyrzeczeń, na-
reszcie poczujesz ulgę w sprawach finanso-
wych. Będziesz mógł sobie pozwolić na małe
zakupy, które sprawią Ci ogromną przyje-
mność. Postaraj się wyjść z domu. Ciągłe prze-
siadywanie przed telewizorem niekorzystnie
na Ciebie wpływa. 
RYBY W pracy nastąpi jakieś ożywienie. Z
przyjemnością podejmiesz się nowych wy-
zwań, gdyż zapanuje miła i życzliwa atmosfe-
ra. W środę spotka Cię miła niespodzianka ze
strony bliskiej osoby. Rozmowa z przyjacie-
lem uświadomi Ci, że musisz coś zmienić w
swoim życiu. Dodatkowa gotówka bardzo Cię
ucieszy. 

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

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

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

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

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

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

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

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

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

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

WIĘCEJ OFERT NA 
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