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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA - Z PAPIEREM
PRZEZ DWA TYSIĄCLECIA
25.02-23.04.2023, godz. 11:00
Zapraszamy na wystawę czasową ze zbio-
rów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-
Zdroju opowiadającej nie tylko o liczącej
prawie dwa tysiące lat historii papieru ale
także o dziejach dusznickiej papierni.
Wstęp N - 10 zł, U - 6 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

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

WODNY TOR PRZESZKÓD
20.02-26.02.2023, godz. 08:00
25 metrowy tor przeszkód będzie dostępny
dla gości basenu przy ulicy Równej w dru-
gim tygodniu ferii zimowych.
Wstęp 10/14 zł; miejsce: Basen Kryty, ul.
Równa 9; organizator: Watrermania/ŚOSiR

PROUST DLA DZIECI - ZAJĘCIA PLA-
STYCZNO-LITERACKIE
23.02.2023, godz. 12:00

Świdnica

RZĄDOWE DOTACJE NA ZABYTKI 
Rząd uruchomił Program Odbudowy Zabytków, na który przeznaczył 3 miliardy złotych.

Wnioskodawcami w tym programie mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Potencjalnie
zatem w programie wnioski złożyć może około 3 tysiące podmiotów. Każdy wnioskodawca może
złożyć aż 10 wniosków o wartości maksymalnie 3,5 mln zł na jeden projekt. 

W otwartym naborze, ogłoszonym przez miasto, wpłynęło 99 wniosków, z których 2 nie spełniały
wymogów formalnych. Komisja po bardzo dokładnej analizie 97 wniosków złożonych do programu
uznała wszystkie za zasadne i merytoryczne. Świdnica może zarekomendować maksymalnie 10
obiektów należących do miasta lub do innych właścicieli.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bezzwrotne rządowe wsparcie może być przeznaczone na dofi-
nansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisa-
nych do rejestru. W przypadku Świdnicy komisja w składzie - Krystian Werecki, zastępca prezydent
Świdnicy, Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków, Małgorzata
Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury, Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego oraz radny Ryszard Makowski, podjęła decyzję o
złożeniu 4 wniosków dotyczących budynków użyteczności publicznej  i 6 wniosków dotyczących innych
właścicieli. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a
minimalny wkład własny - 2%. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych. 

ciąg dalszy na str. 3
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Zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci na
familijne zajęcia plastyczno-literackie "Pro-
ust dla dzieci"! Razem poznamy sztukę, mo-
dę i muzykę francuskiej belle epoque, a także
zilustrujemy wybraną scenę z arcydzieła
Marcela Prousta, jakim jest powieść "W po-
szukiwaniu straconego czasu".
Wstęp 10 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

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

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

MISTRZOSTWA POLSKI AMATO-
RÓW W HOKEJU NA LODZIE
02.03-04.03.2023, godz. 08:00
Trzy dni hokejowych zmagań ma świdnic-
kim lodowisku. W Mistrzostwach Polski
Amatorów Dywizji 4 w hokeju na lodzie
zagra kilkanaście zespołów z całej Polski, w
tym gospodarze - Odyńce Świdnica!
Wstęp wolny; miejsce: Lodowisko, ul. Ślą-
ska; organizator: Odyńce Świdnica

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
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Spośród wniosków, składanych przede wszystkim przez wspólnoty mieszkaniowe i prywatnych
właścicieli wybrano obiekty, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym i wymagają
szybkiej interwencji. Zabytki te wymagają pilnego remontu, który powstrzyma ich dalszą degradację.
Miasto rekomenduje do rządowego programu:

- dom mieszkalny - willa przy ul. Sportowej 3 - remont dachu, elewacji i stolarki,
- kamienica przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 - remont elewacji,

- kościół pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21 - remont elewacji,
- kamienica przy ul. Kotlarskiej 14 - remont elewacji budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej,
- kamienica przy ul. Długiej 45 - remont elewacji budynku,
- dom mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 78 - kompleksowe prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane
oraz miejskie obiekty pełniące funkcje publiczne:
- Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Komunardów 2 - remont elewacji i detali architektonicznych,

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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

MINIATURY MUZYCZNE: KOBIETY
W MUZYCE
07.03.2023, godz. 17:00
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- Przedszkole Miejskie nr 6  przy ul. Komunardów 2 - remont wnętrz,
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 - remont elewacji,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Rynku - remont wnętrz.
Dwa największe zabytki Świdnicy, czyli Kościół Pokoju oraz katedra pw. św. Stanisława i

Wacława otrzymały rekomendacje od komisji do ubiegania się o fundusze europejskie w ramach
programu FENX. Przeznaczono w nim specjalną pulę pieniędzy na ochronę i podniesienie atrakcyj-
ności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na listę UNESCO lub też Pomni-
ków Historii Prezydenta RP na cały kraj.

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można składać do 17
marca. Ostatecznego wyboru zabytków objętych dofinansowaniem podejmie Premier RP. 

- Ilość złożonych wniosków pokazuje skalę potrzeb. W Świdnicy jest to ponad tysiąc zabytko-
wych obiektów, a utrzymanie ich w dobrym stanie wymaga nieustannych nakładów finansowych.
Uważam, że rząd przeznaczył zbyt małą ilość środków na pierwszą edycję programu, liczę zatem na
kolejne. Przypomnę, że przez kilka lat Świdnica prowadziła program dotacji miejskich na remonty
obiektów zabytkowych, przeznaczając na ten cel kilkanaście milionów złotych. Dziś szczupłość
budżetu uniemożliwia jego kontynuację, ale gdy tylko dysponować będziemy środkami, na pewno
do projektu powrócimy. Tymczasem będziemy rekomendować inne programy dotyczące możliwości
uzyskania wsparcia - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Już 2 marca w godz. 9:30-12:30 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii
Krajowej 49, otwarty zostanie Mobilny Punkt Informacji o środkach Unii europejskiej, które można
uzyskać na renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych związaną z efektem energetycz-
nym, w tym m.in. na remonty i ocieplenie dachów, wymianę stolarki. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z tej propozycji. Udział jest nieodpłatny i ogólnie dostępny.

Ponadto w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków można ubiegać się o dotacje
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetów:

- Województwa Dolnośląskiego (sprawy prowadzi Dział Dziedzictwa Kulturowego w Departa-
mencie Sportu i Infrastruktury Sportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),

- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szczegółowe informacje o regulaminach i terminach naborów wniosków znajdują się na stronach

internetowych w/w instytucji. 
foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Powiat Świdnica

1,5 % DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego do przekazania 1,5% swojego

podatku dochodowego za rok 2022 organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego
powiatu.

Każdy z nas bez problemu znajdzie organizację, którą chciałby wesprzeć swoim podatkiem.
Wykaz organizacji na str. 5

ciąg dalszy na str. 6
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Utalentowani uczniowie i nauczyciele Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Ludomira Różyckiego zaprezentują utwory
wybitnych kompozytorek oraz wykonają
utwory napisane przez mężczyzn, ale kobie-
tom dedykowane i poświęcone.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

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

MUZYCZNY PEJZAŻ Z KOBIETĄ W
TLE
08.03.2023, godz. 18:00
Studio Piosenki i Tańca Fart w Bielawie
zaprasza Państwa w piękną podróż muzycz-
ną w czasie i przestrzeni . Polskie piosenki
które powstały w różnych dekadach od lat
dwudziestych aż po lata osiemdziesiąte
dwudziestego wieku i stały się wielkimi
przebojami swoich czasów, zaprezentują
młodzi i utalentowani artyści.
Wstęp 20/30 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-

Powiat Świdnica

KOLEJNE RZĄDOWE ŚRODKI 
NA REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

W dniu 6 lutego br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań
gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Powiat świdnicki otrzymał dofinansowanie na realizację następujących inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica etap

1. Długość odcinka - 1,277 km.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków - granica powiatu. Długość odcinka - 1,218

km.
Wysokość dofinansowań dla każdego zadania w wysokości 80%.

Świdnica

UKRAIŃSCY UCZNIOWIE 
Z II LO AKTYWNIE SPĘDZAJĄ FERIE

II Liceum Ogólnokształcące od początku tego roku szkolnego współpracuje z wrocławską
Fundacją Ukraina. Dzięki temu w szkole pracuje pani Liudmyla Tkachenko - asystentka międzykul-
turowa.

W czasie roku szkolnego pani Ludmila opiekuje się ukraińskimi uczniami uczącymi się w II LO
a teraz w czasie ferii zimowych udało się dla grupy zorganizować cztery wyjazdy do Wrocławia na
zajęcia psychologiczne połączone z programem wypoczynkowo-edukacyjnym. Po warsztatach psy-

ciąg dalszy na str. 8
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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

2. ŚWIDNICKI TURNIEJ 
CURLINGOWY
10.03-12.03.2023, godz. 08:00
Duże wydarzenie! Zawody 2. Świdnickiego
Turnieju Curlingowe i Grand Prix Polski w
Curlingu zagości na świdnickim lodowisku.
Wstęp wolny; miejsce: Lodowisko, ul. Ślą-
ska; organizator: DKC Dzik Świdnica

GORDON I PADDY (kino familijne)
11.03.2023, godz. 11:00
Piękna, animowana historia przyjaźni mysz-
ki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by
chronić mieszkańców lasu.
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: 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

DOLNY ŚLĄSK: ZAGINIONE SKARBY
- spotkanie z Łukaszem Kazkiem
17.03.2023, godz. 18:00
Czy w Świdnicy mamy jakichś pasjonatów
historii? Prowadzący program "Dolny
Śląsk: zaginione skarby" razem z HISTORY
Channel - Łukasz Kazek, już 17 marca spot-
ka się ze miłośnikami tajemnic i lekcji, jakie

www.expressem.eu
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chologicznych kolejnym punktem programu była wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej "Hydro-
polis" we Wrocławiu. Jak pokazują załączone zdjęcia, podróż po "wodnym świecie" stanowiła
atrakcję pełną tajemnic i przygód takich jak: wirtualna podróż batyskafem, doświadczanie śnieżnej
zamieci, zamieniane pary wodnej w ogień, śledzenie procesu ewolucji w wodzie czy wizualizacja
"powodzi tysiąclecia" z 1997 roku.

Ukraińscy uczniowie z uwagą i zrozumieniem wsłuchiwali się w ciekawe komentarze przewod-
nika - oczywiście po polsku - co świadczyło notabene o tym, że coraz lepiej opanowują tajniki języka
polskiego. Wizytę w "Hydropolis" sfinansowała Gmina Wrocław, a grupą opiekowała się asystentka
międzykulturowa Liudmyla Tkachenko z Fundacji "Ukraina".
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Jacek Iwancz: W wyjazdach do Wrocławia uczestniczyli uczniowie ukraińscy z II LO oraz grupa
uczniów z innych szkół, którzy uczęszczają do Banacha na zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla
obcokrajowców prowadzonych przez panią Annę Bielawską. Cieszę się bardzo, że udało nam się
dzięki Fundacji Ukraina zatrudnić w szkolę asystentkę międzykulturową, która świetnie współpracuje
z młodzieżą i ich rodzicami pomagając w aklimatyzacji w Polsce oraz w procesie nauczania.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MDK Świdnica

ZAKOŃCZENIE I TURNUSU PÓŁKOLONII
Czas półkolonii był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, wspólnych zabaw, integracji, a także

doskonałą lekcją  przyrody i bezpieczeństwa. Każdego dnia dzieci robiły coś ciekawego i  niepowtarzal-
nego. Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne
upominki serdecznie się pożegnali i z uśmiechami na twarzach zakończyli wspólną przygodę. Nie

zabrakło również wzajemnych podziękowań za mile spędzony tydzień półkolonii. Zwycięzcy Tur-
nieju Sportowo Rekreacyjnego również odebrali swoje dyplomy. Serdecznie gratulujemy!

foto: MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 11

niesie nam przeszłość. Będzie to niezwykła
okazja, by porozmawiać z dziennikarzem i
podróżnikiem.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna

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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ciąg dalszy na str. 15

www.expressem.eu

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...

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.

MBP Świdnica

ZAGINIONE SKARBY - ZAPROSZENIE 
NA SPOTKANIE Z ŁUKASZEM KAZKIEM

Czy w Świdnicy mamy jakichś pasjonatów historii? Prowadzący program "Dolny Śląsk: zagi-
nione skarby" razem z HISTORY Channel - Łukasz Kazek, już 17 marca spotka się ze miłośnikami
tajemnic i lekcji, jakie niesie nam przeszłość. Będzie to niezwykła okazja, by porozmawiać z
dziennikarzem i podróżnikiem, a także posłuchać, jak opowiada o historii - a w tej sztuce nie ma
sobie równych!

Spotkanie odbędzie się 17 marca o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Łukasz Kazek jest polskim dziennikarzem, autorem książek, prezenterem telewizyjnym, popu-

laryzatorem historii na platformie YouTube oraz prowadzącym program "Dolny Śląsk: Zaginione
skarby" w telewizji HISTORY Channel. Opowiada o prawdziwych i ludzkich historiach, robiąc to w
charakterystyczny dla siebie wyjątkowy i niepowtarzalny sposób.

MBP Świdnica

KARCZMA - SESJE RPG W BIBLIOTECE
18 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone grom RPG w naszej bibliotece o

nazwie "Karczma". Jest to cykl spotkań organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników
Fantastyki Dębowy Leszy, w trakcie którego odbywają się sesje RPG (role-playing game), zwane grą
wyobraźni.

W trakcie rozgrywek osoba prowadząca (mistrz gry) odgrywa rolę narratora, a gracze są aktorami
pierwszego planu. Cała rozgrywka opiera się o z góry określony scenariusz, gdzie gracze poddawani
są próbom i swoje starania opierają o rzuty kośćmi (k6, k20 itp.).

Uczestnicy naszej rozgrywki musieli wydostać się z sieci jaskiń, gdzie czekały na nich podstępne
gobliny i o wiele gorsze poczwary Po wielu zawirowaniach udało im się bezpiecznie ujść cało z
tarapatów, ale jest to dopiero początek ich przygody.

Pierwsze spotkanie za nami, nic stoi na przeszkodzie żeby dołączyć do zabawy i wcielić się w
rolę heroicznego poszukiwacza przygód tego fantastycznego świata.

Przypominamy, że obowiązują zapisy, a rozgrywki są przeznaczone dla graczy w wieku powyżej
16. roku życia.

Na spotkanie obowiązują zapisy numer telefonu: 74 640 09 42
MBP Świdnica

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.

www.expressem.eu11









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.

MBP Świdnica

PO NITCE DO JULKI I SZPULKI 
15 lutego br. w naszej bibliotece odbyły się rodzinne warsztaty detektywistyczne oraz spotkanie

autorskie z Mają Strzałkowską autorką książek dla dzieci o Julce i Szpulce.
Poprzez twórcze działania i nieszablonowe pytania uczestnicy wcielili się w detektywów, którzy

wyruszyli na poszukiwania tropów i ukrytych wskazówek w bibliotece. Po nitce do  Szpulki.
Było kreatywnie, emocjonalnie, artystycznie, edukacyjnie po prostu wspaniale !

Maja Strzałkowska, mama dwójki cudownych dzieci, autorka książki dla dzieci "Julka i Szpulka.
Sprawa zaginięcia Lulu", mieszkanka Rumi. Twierdzi, że wszystkie dzieci są cudowne - każde ma
swój własny charakter, własne możliwości i ograniczenia oraz własne tempo rozwoju. Jako mama
zmaga się, jak każdy inny rodzic, z wychowaniem swoich dzieci. Inspiracją do powstania pierwszej

ciąg dalszy na str. 16
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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:
Anna Mansfeld
Obsada:
Marta Kaczmarczyk
Karolina Bartkowiak
Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Bartłomiej Zdeb
Paweł Kuźma
Paweł Pawlik
Filip Niżyński

www.expressem.eu15
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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

książki (a planowana jest seria i to pokaźna, bo autorka deklaruje 20 tytułów!) jest jej córka. Pewnego
wieczoru, po wyjątkowo paskudnym napadzie złości, opowiedziała córce historię o pewnej dziew-
czynce, która musiała radzić sobie ze swoją bezradnością i złością. Wtedy właśnie narodziła się Julka
i Szpulka. Szpulka to dziwny stworek - kłębek nerwów Julki - którego nitki reagują na emocje
dziewczynki. Gdy Julka się złości - Szpulka się jeży, gdy Julka jest smutna, Szpulce opadają nitki.
Razem starają się zrozumieć problemy Julki i wspólnie poszukiwać rozwiązań. Tak narodził się
pomysł na pierwszą książkę "Julka i Szpulka. Sprawa zaginięcia Lulu", na książkę detektywistyczną
i interaktywną.

tekst, foto: MBP Świdnica

Świdnica

WYSTAWA 
CZASOWA 

"Z PAPIEREM PRZEZ
DWA TYSIĄCLECIA"
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na

wernisaż wystawy "Z papierem przez dwa ty-
siąclecia", który odbędzie się w najbliższy pią-
tek 24 lutego o godzinie 17:00. Wystawa ta jest
wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach-Zdroju, firmy Interna-
tional Paper S.A. w Kwidzynie oraz Stowarzy-
szenia Papierników Polskich i opowiada nie
tylko o liczącej prawie dwa tysiące lat historii
papieru ale także o dziejach dusznickiej pa-
pierni, która obecnie jest siedzibą Muzeum
Papiernictwa.

Na zwiedzających czekają liczne plansze
informacyjne przybliżające zagadnienia zwią-
zane z historia papieru i technikami jego pro-
dukcji oraz zastosowaniem i właściwościami.
Całość ekspozycji uzupełniają zabytkowe sita
czerpalnicze, stanowisko do ręcznego wyrobu
papieru, aparatura służąca do pomiaru jego
cech i właściwości, przedwojenne i współczes-
ne wzorniki oraz różne obiekty wytwarzane z
papieru takie jak m.in.: banknoty, dokumenty,
grafiki.

Ponadto dzięki specjalnemu stanowisku
czerpalniczemu, możliwe będzie prowadzenie
warsztatów z czerpania papieru, na które zapra-
szamy zarówno grupy zorganizowane jak i indy-
widualnych zwiedzających.

Wystawę będzie można oglądać od soboty 25
lutego do niedzieli 23 kwietnia.

Godziny otwarcia: wt -pt 10:00 - 17:00, sb -
nd 11:00 - 17:00, ostatnie wejście na pól godziny
przed zamknięciem, ceny biletów: N-10 zł, U-6
zł, karnet muzeum + wieża: N-15 zł, U - 9 zł, w
piątek wstęp bezpłatny.

Baner na stronie 9

Serdecznie zapraszamy!

16 www.expressem.eu







Świdnica

IGRZYSKA ZIMOWEJ AKADEMII SPORTU
"SENIORIADA"

3 lutego w hali sportowej "Zawiszów" podczas Igrzysk Zimowej Akademii Sportu "Senioriada",
zorganizowanych przez Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica, rywalizowali świdniccy
seniorzy. Był curling, mini hokej, skisymulator, biathlon i wiele innych. Mnóstwo radości, super
zabawa, ruch, rywalizacja sportowa, integracja i spędzenie czasu we wspaniałej atmosferze to jest to,
co młodzi duchem seniorzy lubią najbardziej .

tekst, foto: MOPS Świdnica

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
10.02.2022r. godz. 19.56 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu marki
FIAT parkującego bezpośrednio na przejściu dla pieszych na ulicy Jarosława Dąbrowskiego.
Patrol potwierdził zgłoszenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że
zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do dyżurnego
naszej jednostki - tel.986 lub 112. Zgłaszanie e-mailowe takich sytuacji jest nieskuteczne, gdyż
poczta elektroniczna obsługiwana jest przez sekretariat w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku
do piątku.

11.02.2023r. godz. 16.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca ulicy
Zmorskiego, który twierdził, iż w jednym z budynków spalane są odpady, gdyż z komina leci
czarny, śmierdzący dym. Na miejsce skierowano patrol. Strażnicy dokonali kontroli paleniska
oraz sprawdzili skład opału. Stwierdzono, że w piecu spalany jest opał dopuszczony do obrotu.
Niestety spalany węgiel również powoduje uciążliwości dla mieszkańców naszego miasta, jednak
obecnie jest to paliwo w pełni legalne.

14.02.2023r. godz. 11.18 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące podejrzenia
spalania odpadów w jednym z budynków przy ulicy Przyjaźni. Zgłaszającą zaniepokoił gęsty,
czarny dym wydobywający się z komina zakładu usługowego. Na miejsce skierowano patrol,
który dokonał kontroli paleniska i składu opału. I tym razem strażnicy stwierdzili, że w piecu
było spalane jedynie paliwo dopuszczone do obrotu. Niestety paliwa te również wytwarzają dym
mogący negatywnie wpływać na otoczenie.

15.02.2023r. godz. 9.59
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego w rejonie ulicy Westerplatte. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował
bezdomnego Marcina G. Mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego. Oświadczył, że wypił
litr denaturatu i bardzo źle się czuje. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło
mężczyznę do szpitala "Latawiec".

15.02.2023r. godz. 15.25 
Patrol straży miejskiej w czasie kontroli rejonu Rynku zauważył bezdomnego, Krzysztofa T.,
który załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne nie zważając na licznych przechodniów. Mężczyzna
został zatrzymany i umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu
następnym za swe zachowanie został ukarany przez Sąd Rejonowy w Świdnicy karą 30 dni
aresztu.

Świdnica

MISTRZOSTWA POLSKI W HOKEJU NA LODZIE
Takiego wydarzenia na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jeszcze nie było.

Od 2 do 4 marca szesnaście zespołów z całej Polski stanie w szranki Mistrzostw Polski Amatorów

www.expressem.eu

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

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

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

ciąg dalszy na str. 22
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w hokeju na lodzie MPA Dywizji 4. Honoru naszego miasta będą broniły Odyńce Świdnica. Wstęp
dla kibiców na zawody wolny!

Mimo nieporównywalnie gorszej infrastruktury i mniejszej liczby lodowisk niż choćby w
sąsiednich Czechach, okazuje się, że hokej na lodzie, przynajmniej ten w wydaniu amatorskim, ma
się całkiem nieźle i wyraźnie się rozwija. Istnieje kilka poziomów rozgrywek, każdego roku powstają
kolejne kluby. Ekipa świdnickich Odyńców jest tego zresztą najlepszym przykładem. Po kilku latach
treningów grupa pasjonatów nie tylko zdecydowanie poprawiła swój poziom gry, ale również
formalizuje swoją działalność i jest w trakcie powoływania stowarzyszenia. W poprzednim sezonie
Zachodniej Ligi Hokejowej Odyńce zajęły drugie miejsce w stawce pięciu zespołów. W tym roku
może być jeszcze lepiej

Obok Odyńców w Świdnicy zobaczymy takie ekipy jak: ADK Auto Toruń, Amatorzy Oświęcim,
Chemik Kędzierzyn-Koźle, Dragons Tychy, Drwale Czarny Dunajec, Grizzlies Gdynia, Humbaki
Kraków, Koguty Sanok, Media Team, Orły Oleśnica, Piraci Skarżysko-Kamienna, Siekiery Szamo-
cin, Sokół Śląsk, Torpeda Warszawa i Wataha 71 Wrocław 2. Przez trzy dni rozegrane zostaną aż 34
mecze. W pierwszej fazie świdniczanie zagrają w grupie z ADK Auto Toruń (czwartek, 2 marca, godz.
14.15), Watahą Wrocław 2 (piątek, 3 marca, godz. 8.00) oraz Grizzlies Gdynia (piątek, 3 marca, godz.
19.15). W sobotę odbędzie się faza pucharowa - w zależności od wyników w grupie Odyńce zagrają
o awans lub utrzymanie. 

W związku z zawodami w dniach 2-4 marca na lodowisku nie będą odbywały się ślizgawki
ogólnodostępne. Ostatnie dni ślizgawek w tym roku zaplanowano na 5, 6 i 7 marca - prosimy o
wykorzystanie obowiązujących karnetów. Od 8 marca lodowisko będzie nieczynne w związku z
przygotowaniami do organizowanych przez DKC "Dzik" Świdnica zawodów w curlingu.

ŚKPR Świdnica

NOWY ROK ODCZAROWANY, OLIMP POKONANY!
Kibice ŚKPR-u Świdnica doczekali się premierowego zwycięstwa swoich pupili w 2023 roku.

W meczu 16. kolejki I ligi w sobotę, 18 lutego Szare Wilki pokonały Olimp Grodków 37:31 (19:19).
Do starcia z Olimpem świdniczanie przygotowywali się nie bez kłopotów. Wciąż poza składem

są kontuzjowani Michał Wojtala, Mateusz Siwiński i Krzysztof Griman. W tygodniu dokuczliwe
infekcje dopadły Mateusza Redko i Bartosza Galika. Obaj zacisnęli jednak zęby i mimo osłabienia
wybiegli na boisko. - Nasza gra nie była może tak płynna, ale wszyscy zawodnicy zostawili na boisku
serce i to dało nam zwycięstwo. Motorami napędowymi byli dzisiaj Dawid Pęczar i Olek Zelek, ale
słowa uznania należą się wszystkim, a szczególnie Mateuszowi i Bartkowi, którzy mimo choroby
dużo dali drużynie - mówił po spotkaniu Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

W pierwszej połowie oba zespoły miały kłopoty ze skuteczną grą w obronie i stąd wysoki wynik
(19:19). W drugiej części zaczęła zarysowywać się przewaga gospodarzy, którzy powoli budowali
swoją przewagę. W 48. minucie po bramce Marcela Dobrzańskiego ŚKPR po raz pierwszy odskoczył
na cztery bramki (29:25) i już do końca kontrolował wydarzenia. W 51. minucie na 30:26 trafił Adam
Chmiel i było to jego dokładnie pięćsetny gol w 101 występie w barwach świdnickiego klubu. Adam
debiutował w zespole seniorów w styczniu 2017 roku, jeszcze w II lidze u trenera Grzegorza
Garbacza. Nasz lewoskrzydłowy w sobotni wieczór sporo czasu spędził... na środku rozegrania.
Trener Krzysztof Terebun z konieczności mocno rotował ustawieniem zawodników. Gdy w drugiej
połowie z parkietu z podkręconym stawem skokowym zszedł Miłosz Wołodkiewicz zdarzało się, że
na boisku było nawet czterech nominalnych skrzydłowych!

Najlepszym zawodnikiem Szarych Wilków uznany został Dawid Pęczar, natomiast u gości
Michał Niewiadomski, który trafił do siatki aż dwanaście razy.

Przed meczem odbyła się ceremonia nagrodzenia srebrnymi medalami Mistrzostw Dolnego
Śląska młodzików ŚKPR-u I Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna. Naszych młodych graczy
dekorowała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, przewodniczący Rady Miejskiej, Jan
Dzięcielski oraz z ramienia Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej Arkadij Makowiejew. Pdodatko-
wo prezydent Świdnicy wykonała symboliczne pierwsze podanie w meczu I ligi.

W przerwie tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs partnera meczowego - świdnickiego dewelopera
- IgnerHome. Klubowa pamiątka trafiła do Szymona Kocjana.

Po wygranej z Olimpem ŚKPR utrzymał siódmą lokatę w tabeli. Za tydzień świdniczan czeka
trudny wyjazdowy mecz z ZEW-em Świebodzin.

ŚKPR Świdnica - Olimp Grodków 
37:31 (19:19)

Przebieg meczu: 5 min 4:4, 10 min 6:8, 15 min 9:10, 20 min 13:13, 25 min 16:17, 30 min 19:19, 35
min 21:19, 40 min 22:21, 45 min 26:24, 50 min 29:26, 55 min 32:29, 60 min 37:31
ŚKPR: Shupyk, Jabłoński - Zelek 8, Pęczar 8, Redko 5, Etel 5, Dobrzański 4, Wołodkiewicz 3, Chmiel
2, Galik 1, Pierzak 1, Ingram, Bieryt
Kary: ŚKPR 8 minut, Olimp 10 minut
Karne: ŚKPR 5/4, Olimp 3/2
16. kolejka (18-19.02)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 27:26 (13:13)
Wolsztyniak Wolsztyn - Grunwald Poznań mevz przełożony
Tęcza Folplast Kościan - Bór Joynext Oborniki Śląskie 22:20 (13:8)
Siódemka Miedź Huras Legnica - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 29:22 (15:10)
ŚKPR Świdnica - Olimp Grodków 37:31 (19:19)
Real Astromal Leszno - ZEW Świebodzin 28:28 (14:15), k. 1:3

ciąg dalszy na str. 25

Oburza was nieco większa różnica wieku
w związkach? Śmieszą Panie i Panowie
zauroczeni młodszymi partnerkami w
myśl zasadzie: mnie by się to nie przyda-
rzyło?
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, tole-
rancji dla własnych wyborów i hipokryzji
w ocenianiu innych. Stateczny wykładow-
ca Eudardo (Jan Jankowski / Tomasz Sa-
pryk) romansujący ze sprytną studentką
Sarah (Katarzyna Grabowska), jego była
żona Marion (Lucyna Malec / Andżelika
Piechowiak) zakochana w młodym partne-
rze i ich córka Julie (Milena Staszuk) ma-
jąca nowego troszkę starszego narzeczo-
nego Merco wąsatego artystę, lekko, bez
grosza przy duszy (Kacper Kuszewski) za-
początkują lawinę omyłek i absurdu, kom-
plikacji i rozwiązań, które nie wpadłyby
Wam do głowy, bo kiedy wszystko zawo-
dzi można zawsze zrzucić winę na hydrau-
lika - imigranta ze wschodu
Przygotujcie się na wyjątkowo zabawny
wieczór, a jeśli nie lubicie się śmiać, to
możemy wam obiecać, że Lekko nie bę-
dzie!
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-







Trójka Nowa Sól - SPR Gorzyce Wielkie 28:20 (12:7)
WIDEO - SKRÓT MECZU: Mariusz Ordyniec
https://www.youtube.com/watch?v=u6fm5a1h63c&t=39s
WIDEO - CEREMONIA WRĘCZENIA MAEDALI MŁODZIKOM: Mariusz Ordyniec
https://www.youtube.com/watch?v=x05q6GUVVOE&t=65s

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

TOWARZYSKI TURNIEJ DLA MŁODZIKÓW ŚKPR-U
Zespół młodzików ŚKPR I Świdnica zwyciężył w rozgrywanym w niedzielę, 19 lutego w

Świdnicy towarzyskim turnieju z udziałem czterech zespołów. Dla podopiecznych trenera Krzysztofa
Terebuna był to element przygotowań do marcowych barażów o awans do rozgrywek centralnych
Mistrzostw Polski.

Obok Szarych Wilczków w turnieju wystąpiły zespoły Tęczy Kościan, Realu Astromalu Leszno
i Kadry Wojewódzkiej Młodzików DZPR 2009, prowadzonej przez naszego trenera, Patryka Dębow-
czyka.W półfinałach ŚKPR zwyciężył 48:24 Real Astromal Leszno, a Tęcza Kościan pokonała 27:26
KWM DZPR 2009. W meczu o trzecie miejsce kadrowicze wygrali 35:31 z ekipą z Leszna, natomiast
w finale ŚKPR zwyciężył Tęczę Kościan 49:29. Najlepszymi zawodnikami turnieju wybrani zostali:
Kacper Maksymowicz (ŚKPR), Franciszek Kaczor (Tęcza), Karol Zubko (Kadra DZPR), Tobiasz
Kotecki (Real Astromal).

ŚKPR I: Anioł - Maksymowicz, Mitek, D. Błaszczyk, Marek, Czapla, Ruszaj, Bagiński, Choiński,
Szczygieł, Pamuła, Zisiadis, J. Kocjan

tekst, foto: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

ŚWIETNA GRA I ZASŁUŻONY TRIUMF NAD CARINĄ!
Znakomite spotkanie rozegrali w sobotnie popołudnie piłkarze pierwszej drużyny IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego pewnie i przekonująco pokonali
bardzo solidnego trzecioligowca - Carinę Gubin. To był z pewnością nasz najlepszy sparing podczas
tej zimy i to cieszy, bowiem do rozpoczęcia meczów o stawkę pozostało coraz mniej czasu...

- Gratulacje dla chłopaków. Wynik pozytywny, ale jeszcze bardziej jesteśmy zadowoleni z
przebiegu meczu. Spotkanie toczyło się w bardzo szybkim tempie i trzeba powiedzieć, że je
wytrzymaliśmy. Mam nadzieję, że to zwycięstwo z zespołem z wyższej ligi da chłopakom pozytyw-
nego kopa i pewności siebie. Tworzy się grupa, która chce pracować, rozwijajmy się jako zespół i
napędza to wszystko konkurencja. Widzimy perspektywy, ale to wszystko będzie do udowodnienia
w pierwszych kolejkach ligowych - komentuje trener Grzegorz Borowy. 

Od samego początku biało-zieloni nie przestraszyli się rywala z wyższej klasy rozgrywkowej,
który dotąd bardzo dobrze spisywał się w meczach kontrolnych, pokonując między innymi 7:1 Lechię
Zielona Góra. Obie ekipy szukały swoich szans, gra toczyła się w szybkim tempie i błyskawicznie
potrafiła się przenosić z jednej połowy na drugą. W pierwszej części meczu padł jeden gol, a jego

www.expressem.eu

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.
Nasi Artyści występują w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych.
Jak mawiał Bogusław Kaczyński: "Ten re-
pertuar oraz jego wykonanie jest gwarancją
satysfakcji widzów."
Przeżyją Państwo wieczór pełen magii,
wzruszeń i radości.
Po koncercie spotkanie z Artystami, rozmo-
wy, wspólne zdjęcia, podpisywanie płyt!
Gwarantujemy niezapomniane wspomnie-
nia z wieczornej gali, które pozostaną we
wspomnieniach na długo. Zapraszamy fa-
nów dobrej muzyki.
Czas trwania koncertu 120 minut.

ciąg dalszy na str. 28
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autorem byli gospodarze. W polu karnym faulowany był Adam Wojciechowski, sędzia wskazał na "wapno", a pewnym egzekutorem okazał się Wojciech
Sowa. Po zmianie stron Sowa dołożył drugie trafienie (strzał z woleja po dograniu od jednego z zawodników testowanych) i potwierdził, że podczas
zimowych sparingów ma znakomicie nastawiony celownik, podobnie zresztą jak w trakcie całej rundy jesiennej sezonu 2022/2023. Nasi piłkarze nie
rezygnowali z kolejnych ataków i trafili w efekcie na 3:0. Na listę strzelców wpisał się Paweł Michta, precyzyjnie uderzając z 16 metrów. Goście z
Gubina w czwartej minucie doliczonego czasu gry odpowiedzieli honorowym trafieniem i mecz zakończył się naszą wygraną w stosunku 3:1. 

Wygrana cieszy, ale przede wszystkim wart odnotowania jest dobry występ całego zespołu IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, determinacja i
realizowanie założeń taktycznych. Trzeba dodać, że w naszych szeregach tradycyjnie zabrakło dziś sporej liczby kontuzjowanych graczy - Michała
Orzechowskiego, Sebastiana Białasika, Kornela Traczyka, czy Oskara Trzepacza. Bardzo godnie zastąpili ich dziś inni piłkarze i z tego należy się cieszyć.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina Gubin 3:1 (1:0)
Skład: Kot, Przyborowski, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Ratajczak, Kozachenko, Paszkowski, Filipczak, Sowa, Michta, Busch, Kotyla, Wojciecho-
wski, Migas oraz 3 zawodników testowanych.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl







Polonia Stal Świdnica

NASZA PIŁKARKA POWOŁANA DO KADRY!
O kolejnym sporym sukcesie na swoim koncie może mówić Zosia Przyborowska, piłkarka IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Nasza utalentowana

zawodniczka z rocznika 2009 została powołana do kobiecej kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii trampkarek U-15. 
Zosia na co dzień swoje umiejętności rozwija pod okiem trenerów Mariusza Krupczaka i

Szymona Krupczaka, rywalizując przeciwko chłopcom w rozgrywkach młodzików.
Lista powołanych zawodniczek:
1. Jankowiak Małgorzata (MKS Chrobry Głogów)
2. Dacków Maria (MKS Pogoń Oleśnica)
3. Szoliba Aleksandra (KKS Jelenia Góra)
4. Wochnik Marta (MKS Pogoń Pieszyce)
5. Romanczuk Laura (Lechia Piechowice)
6. Bogucka Zuzanna (UKS FEM Gol Lubin)
7. Zaczek Hanna (KP Gwarek Wałbrzych)
8. Kupiec Zuzanna (MKS Pogoń Pieszyce)
9. Przyborowska Zofia (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
10. Pałyga Natasza (MKS Pogoń Pieszyce)
11. Stefaniuk Blanca (AP Gol Kamieniec Ząbkowicki)
12. Aleksandra Kwilecka (1 KS Ślęza Wrocław)
13. Madej Kornelia (AP Piast Nowa Ruda)
14. Gubernat Hanna (WKS Śląsk Wrocław)
15. Kocik Aleksandra (1 KS Ślęza Wrocław)
16. Szkwarek Amelia (WKS Śląsk Wrocław)
17. Strasburger Julia (WKS Śląsk Wrocław)
18. Traczyk Daria (AP Piast Nowa Ruda)

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

MOCNE STRZELANIE
JUNIORÓW

Wysokim zwycięstwem zakończył się mecz
sparingowy piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica z I ligi wojewódzkiej juniorów star-
szych przeciwko reprezentantowi klasy A senio-
rów - Zielonym Mokrzeszów. 

Biało-zieloni wygrali 14:1, a łupem bramko-
wym podzielili się: Hubert Lipiński (4), Paweł
Michta (3), Kornel Busch (3), Eryk Korab, Paweł
Markowski i Oskar Czyż. Padł do tego też jeden
gol samobójczy. - Zagraliśmy dwie gry w ostatni
weekend. W sobotę doszło do meczu wewnętrz-
nego, natomiast w niedzielę była potyczka z se-
niorami A-klasowego Mokrzesza. Fizycznie je-
steśmy dobrze przygotowani, w niedzielę chło-
pcy wybiegali swoje, postrzelali, ale już zapomi-
namy o tym i skupiamy się na dalszej pracy -
komentuje trener drużyny, Jakub Rosiak. 

Skład: Roma, Widła, Styś, Ratajczak, Błasz, Król, Zawiła, Korab, Michta, Malawski, Czyż, Busch, Markowski, Lipiński, Kruczek.
tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

OSIEDLE SOWIE 
Z NOWYMI DROGAMI
Zakończyły się prace związane z przebudo-

wą dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości By-
strzyca Górna - etap I i II.

W ramach inwestycji wykonano m.in.: kana-
lizację deszczową wraz ze studniami rewizyjny-
mi i wpustami ulicznymi, regulację pionową z
zaworów wodociągowych i gazowych, montaż
krawężników betonowych na ławach betono-
wych, nawierzchnię drogi i wjazdów z kostki
betonowej, oczyszczono i pogłębiono rowy. Za-
montoesno nowe oświetlenie drogowe w ilości
15 szt.  oraz wymieniono 14 szt.  istniejących
opraw sodowych. Łącznie z budżetu gminy wy-
dano 2,6 mln zł. 

ciąg dalszy na str. 31
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MALUJĄ, ROZWIJAJĄ UMIEJĘTOŚCI 
MANUALNE I MIŁO SPĘDZAJĄ FERIE ZIMOWE

Drugi tydzień ferii w gminie Świdnica upływa pod hasłem "zMalowanie na Feriach". To propozycja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Świdnicy na kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży realizowane w 10 miejscowościach.

Warsztaty z malowania ceramiki dla dzieci to świetny pomysł na kreatywną zabawę, podczas której uczestnicy mogą wykazać się swoją wyobraźnią
i pomysłowością. To zajęcia dla osób początkujących i tych, którzy pierwsze spotkanie z ceramiką mają już za sobą - podkreśla Krzysztof Jas, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Na zajęciach animatorzy pomagają  zaprojektować własną, niepowtarzalną pracę, którą można używać w swoim domu. Za nami spotkania w
Lubachowie, Gogołowie, Burkatowie, Makowicach i Wilkowie. 

Radość tworzenia czegoś własnego, czegoś wyjątkowego i własnoręcznego, co może być prezentem dla naszych bliskich a przede wszystkim świetna
forma spędzania czasu - to jedne z wielu pozytywnych komentarzy dzieci uczestniczących w warsztatach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, w partnerstwie z sołectwem Lubachów i Pogorzała oraz z 8 organizacjami pozarządowymi z terenu gminy:
Stowarzyszeniem "Trzy Sosny", Stowarzyszeniem "Aktywne Pszenno", KGW Burkatów, KGW Gogołów, KGW "Makowy Szlak", KGW Boleścin,
KGW Słowianki i KGW Witoszów Dolny.

Gmina Świdnica

GMINA BUDUJE SALĘ GIMNASTYCZNĄ W GRODZISZCZU
Kolejne tygodnie na placu budowy sali gimnastycznej upływają pod kątem docieplenia stropu, wykonania sufitów w części socjalnej i nad łącznikiem.

Dobiegają też końca prace przy elewacji budynku. Jednocześnie trwa zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku sali.
***

Wybudowany obiekt będzie miał wymiary 32,54 x 19,04 m i wysokość 6,54 m.
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem: 1022,63 m2
Powierzchnia użytkowa: 912,26 m2
Kubatura: 8058,95 m3.
Płyta sali gimnastycznej zostanie wykonana z certyfikowanej nawierzchni sportowej montowanej

na wentylowanej mechanicznie przestrzeni podpodłogowej. Budynek ogrzewany będzie powietrzną
pompą ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologiczne ogrzewanie bezemisyjne (również
podgrzewanie ciepłej wody).

Wykonawcą inwestycji jest EMBUD Laskowski Emil Usługi Budowlano-Remontowe.
Wartość umowy 12 804 807,00 zł.
Planowany termin zakończenia - październik 2023 r.
Budowa sali gimnastycznej w Grodziszczu to jedna z trzech inwestycji dofinansowanych w

ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. We wrześ-
niu 2022 r. oddano do użytku przebudowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Pszennie. Do końca października 2023 r. planowane jest zakończenie budowy remizy
strażackiej przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37.

Łączna wartość wszystkich 3 inwestycji - 14 978 233,84 zł.
Wkład własny to 5 023 233,84 zł (tj. 33,5%)
Dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych 9 955 000,00 zł.

Gmina Świdnica

GRATULACJE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z OSP WITOSZÓW DOLNY
Słowa uznania i gratulacji dla druhów ochotników z OSP Witoszów Dolny za niesienie bezinteresownej pomocy.
Jak czytamy na oficjalnym profilu OSP Witoszów Dolny:
z radością informujemy, że nasza zbiórka dla niespełna 2-letniego dziecka została udana dzięki wsparciu ze strony Koła Gospodyń Wiejskich w

Witoszowie Dolnym oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym. Dzięki zbiórce rodzina została obdarowana środkami medyczno-higie-
nicznymi. Szczególnie chcielibyśmy podziękować firmie HiGHER z Żarowa za hojne wsparcie w postaci agregatu prądotwórczego. Agregat ten będzie
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służyć jako podtrzymanie aparatury, która jest niezbędna do utrzymania życia dziecka. W miejscowości Witoszów Górny często dochodzi do zaniku
prądu, a agregat pozwoli uniknąć takiej sytuacji i zapewni bezpieczeństwo dziecku. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i pomogli spełnić
potrzeby dla tego maleństwa. Razem możemy wiele zdziałać i pomagać potrzebującym.

To piękny i szlachetny gest, a wszystkim darczyńcom składamy raz jeszcze ogromne słowa podziękowania i gratulacje.

Gmina Świdnica

SUPER FERIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Rokrocznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie swojej

placówki oświatowej, ale tym razem w opinii dzieci to były "Super Ferie". Wypowiedzi uczniów: "to były jedne z najlepszych ferii", "nie wiedziałam,
że pirografia jest taka fascynującachyba kupię sobie pirograf", sprawiają, organizatorzy i opiekunowie mogą czuć się spełnieni i docenieni.

To wielka radość móc obserwować młodzież, która z pasją angażuje się w różne przedsięwzięcia i odkrywa w sobie nowe zdolności . Nie bez znaczenia
jest wyposażenie szkoły w różnorakie zdobycze techniki w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", z którego zarówno nauczyciele jak i uczniowie
na bieżąco korzystają przy organizacji imprez, czy codziennych zajęć szkolnych. Bardzo dobrze zaopatrzone zaplecze kulinarne, umożliwiło przepro-
wadzenie zajęć dla uczniów młodszych i starszych. Dzieci piekły chleb, rogaliki, pizzę, gofry, przygotowywały przekąski oraz zdrowe koktajle, a
następnie organizowały ogólnodostępną degustację swoich wypieków.

Dzięki walentynkowym warsztatom w drewnie, których hitem okazała się wspomniana już pirografia, uczniowie prezentowali swoje talenty
artystyczne, wykonując samodzielnie rysunki i zdobienia w drewnie. Poznając tajniki techniki deoupage z wielką starannością stworzyli walentynkowe
i wielkanocne ozdoby, doskonaląc przy tym bardzo cenną umiejętność uważności i dbałości o szczegóły.

Klocki Lego Spike Prime wraz z zestawami rozszerzającymi, umożliwiły tworzenie i programowanie najróżniejszych pojazdów wyposażonych w
czujniki. Dały one uczniom szansę na wypróbowane swoich zdolności konstruktorskich i programistycznych oraz finalnie na zorganizowanie zawodów
szybkościowych skonstruowanych pojazdów.

Warsztaty tkackie z wykorzystaniem dużych, średnich i małych krosen były okazją do zapoznania się z techniką pracy dawnych tkaczy oraz stworzyły
możliwość do wypróbowania własnych sił w tej dziedzinie. Uczniowie pod okiem instruktora wykonywali bransoletki, serwetki i fragmenty różnoko-
lorowej dzianiny.

Dopełnieniem całości atrakcji były zajęcia sportowe, podczas których dzieci młodsze pływały na basenie oraz próbowały swoich sił na ściance
wspinaczkowej. Na prośbę uczniów starszych przez trzy kolejne dni na hali sportowej odbywały się rozgrywki siatkarskie chłopców, w czasie których
można było zaobserwować rodzące się talenty sportowe.

"Dziękujemy za takie wspaniałe ferie" podsumowały dzieci, kończąc zajęcia w mijającym tygodniu.



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.
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BARAN Koniecznie ureguluj wszystkie zo-
bowiązania. Jeżeli masz taką możliwość,
postaraj się trochę odłożyć. W niedalekiej
przyszłości otrzymasz niesamowitą propo-
zycję. Będziesz musiał w związku z nią po-
nieść pewne koszty. Ale na pewno się opłaci.
Na pierwszy plan wyjdą teraz sprawy serco-
we. 
BYK Zmienna pogoda sprawi, że poczujesz
się senny i zmęczony. Nie będziesz miał na nic
ochoty. Powinieneś odpocząć. Nie może być
to jednak wypoczynek bierny. Ruch na świe-
żym powietrzu poprawi Twoją formę i samo-
poczucie. Nie martw się o pieniądze. Nieba-
wem będziesz miał ich więcej. 
BLIŹNIĘTA Dobry tydzień na łagodzenie
konfliktów i dawnych urazów. Wykorzystaj
okazję, aby odnowić dawne przyjaźnie i zna-
jomości. To jedyny sposób, abyś przestał się
nudzić i nabrał chęci do pracy, którą trzeba
będzie wykonać. Bardzo dobra sytuacja finan-
sowa. Nie bądź jednak rozrzutny. 
RAK Tydzień upłynie pod znakiem porząd-
ków. Będziesz bardzo zajęty i niewiele czasu
pozostanie Ci na przyjemności. W pracy po-
wstanie konflikt, który zepsuje atmosferę i
humor Twoim kolegom. Na szczęście Ciebie
on nie będzie dotyczył. Postaraj się jednak nie
zabierać zdania w tej sprawie. 
LEW Powinieneś bardziej skupić się na bli-
skich. Od dawna przestałeś interesować się ich

sprawami, a codzienne relacje ograniczają się
tylko do krótkich rozmów na tematy domowe.
Postaraj się częściej okazywać swoje uczucia.
Rodzina bardzo Cię teraz potrzebuje. 
PANNA Z każdym dniem będzie lepiej. Nie
warto się więc tak bardzo przejmować. Wiele
problemów rozwiążesz bez większego wysił-
ku. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć. Masz
wiele możliwości które powinieneś wykorzy-
stać. Nie poddawaj się przygnębieniu. W pią-
tek miła niespodzianka. 
WAGA Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz
ważną decyzję, od której bardzo wiele będzie
zależało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać,
tym bardziej, że sprawa jest oczywista, a roz-
wiązanie tylko jedno. Sprawy finansowe prze-
staną spędzać Ci sen z powiek. Z każdym
dniem będziesz miał lepszy humor. 
SKORPION Brak pieniędzy to jeszcze nie
koniec świata. Póki ich nie będzie postaraj się
skoncentrować na innych ważnych rzeczach.
Niebawem czekają Cię miłe chwile spędzone
w gronie bliższej i dalszej rodziny. Będziesz z
wielką radością i nadzieją oczekiwał tego
spotkania. 
STRZELEC Będziesz miał teraz bardzo
wiele pracy. Warto, abyś wszystko dokład-

nie zaplanował. Czasu jest bowiem bardzo
mało. Możesz liczyć na pomoc ze strony part-
nera. Nie wykorzystuj jednak sytuacji i nie
zrzucaj wszystkiego na jego barki. Dobrym
dniem będzie wtorek. 
KOZIOROŻEC Brak wiary we własne mo-
żliwości jest poważną przeszkodą do osiąg-
nięcia sukcesu. Nie bój się wyrażać włas-
nych myśli i poglądów, które mogą wiele
wnieść do spraw, którymi się aktualnie zaj-
mujesz. Koniecznie spotkaj się z osobą spod
znaku Wagi, ma dla Ciebie interesujące wie-
ści. 
WODNIK Co odwlecze, to nie uciecze. Nie
ma sensu, abyś przeciągał tę sprawę w nie-
skończoność. Postaraj się jak najszybciej
znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Pomy-
ślnie ułożą się sprawy finansowe. Nawet się
nie spodziewasz jak bardzo. Zadbaj o dobrą
atmosferę w domu. 
RYBY W tym tygodniu unikaj sytuacji kon-
fliktowych i ryzykownych posunięć. Gwiazdy
nie będą Ci sprzyjały w tych okolicznościach.
Skoncentruj się teraz na wykonywanej pracy.
Pojawią się nowe sprawy, którymi będziesz
musiał się zająć.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

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

MIESZKANIA W CENTRUM I  ŚRÓDMIEŚCIU

0-6871 48,82 m kw. I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, okolice pl.
św. Małgorzaty 256.000zł
10973 105,13m kw.,parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe - podłogowe,
okolice Wrocławskiej 489.000 zł
0-6856 63,00 m kw., parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, nad Zalewem,
425.000 zł
0-6787A 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe, po
remoncie, 419.000 zł
0-6843A 102,03 m kw., parter, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe, po remon-
cie, 429.000 zł
0-6840A 98,50, parter, 3 pokoje + studio z oddzielnym wejściem, ogrze-
wanie gazowe, 515,000 zł 
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe okolice
Galerii Świdnickiej 350.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem, ogrzewanie
piecowe, 315.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OS. MŁODYCH:

10938 51,49 m kw., 2 pokoje, II piętro, os. Zawiszów, ogrzewanie
miejskie, 320.000 zł
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, os. Młodych, ogrzewanie miejskie
238.000 zł
0-6817 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, os. Młodych, ogrzewa-
nie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie miejskie, os.
Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego remontu,
Zarzecze 198.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, os. Mło-
dych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:

10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe okolice
Galerii Świdnickiej 350.000 zł
0-6856 63,00 m kw., parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, nad Zalewem,
425.000 zł
0-6817 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, os. Młodych, ogrzewa-
nie miejskie 270.000 zł 
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, os. Słowiań-
skie 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 - Bystrzyca Górna 83.300 zł 
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6866 sprzedaż mieszkania w Żarowie, 108,22 m kw., 3 pokoje, kuchnia
z jadalnią, poddasze do adaptacji, ogrzewanie gazowe, dzierżawa ogród-
ka i komórki, 388.000 zł
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawalerka 30,70
m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21 m kw ., komórka,
165.000 zł
0-6646 sprzedaż mieszkania na wsi 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, 
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0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewanie
gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, os. Młodych, częściowo umeblo-
wane, 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.
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 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice, 101.550
zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł 
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 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., działka 9, Świdnica, os. Słowiańskie 719.000 zł
0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa, Świdnica,
860.000 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 deweloper-
ski, 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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