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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA - Z PAPIEREM
PRZEZ DWA TYSIĄCLECIA
do 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

7. MEMORIAŁ 
KUBY MARCINKOWSKIEGO
10.03-12.03.2023, godz. 15:00
Czternaście zespołów z całej Polski weźmie
udział w kolejnej edycji turnieju piłki ręcz-
nej poświęconemu pamięci Kuby Marcinko-
wskiego, przedwcześnie zmarłego w 2015
roku zawodnika ŚKPR Świdnica.
Wstęp wolny; miejsce: Hala Zawiszów,
hala przy SP 105; organizator: ŚKPR
Świdnica

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

Świdnica

PRZEBUDOWA OGRÓDKA 
JORDANOWSKIEGO I PODWÓRKA

Dwie oferty wpłynęły w związku z ogłoszonym przez miasto Świdnica przetargiem na rewalo-
ryzację przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2. Najniższa
oferta opiewa na kwotę 4 700 000 złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 5 500 000 zł.

Oferty zostały złożone przez firmę SORTED Sp. z o.o. na kwotę 8 373 840 zł oraz Zakład
Ogólnobudowlany REMECO -  4 700 000 zł . Teraz rozpocznie się analiza złożonych dokumentów.
Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do końca marca br.

Dokumentacja projektowa na przebudowę Ogródka Jordanowskiego opracowana została przez
świdnicką firmę ART-BUD.Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie: alejek,
nasadzeń zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, a także oświetlenia terenu lampami parkowymi,
monitoringu, montażu ławek i koszy, poidła, stojaków rowerowych oraz fontanny .Powstanie nowy
plac zabaw wraz ze strefą rodziców osłoniętą pergolą. Cały teren będzie ogrodzony. Nowością na
placu zabaw będą krzywe lustra - urządzenia, których nie ma jeszcze w Świdnicy.Ponadto rozebrane
zostaną budynki usługowe i gospodarcze, które nie są użytkowane, a ich stan techniczny jest
katastrofalny.Na ścianie budynku, znajdującego się przy rewitalizowanym terenie, pojawi się mu-
ral.Koszt zadania według kosztorysów inwestorskich to ponad 2 mln 170 tys. zł.

Prace na podwórku wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna -
ul. Mennicka obejmą m.in. rozbiórkę niezamieszkałych i nieużytkowanych budynków, rozbiórkę
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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

ŻABCIA I ROPUCH 
(spektakl familijny)
12.03.2023, godz. 16:00
To pełna poczucia humoru prosta opowieść
o przyjaźni dwóch płazów - żywiołowej
Żabci i pesymistycznego Ropucha, którzy
wspierają się w codziennych sytuacjach i
problemach. Wszystkie działania zawsze
inicjuje Żabcia, głównie po to, by podnieść
na duchu swojego przyjaciela, służąc mu
radą, pomocą i ciepłym słowem.
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

STREFA RELAKSU 
WARSZTAY DECUPAGE
16.03.2023 godz. 17:00 - 19:00
Decoupage to metoda zdobnicza polegająca
na przyklejaniu specjalnie do tego przezna-
czonych papierów lub serwetek (takich sa-
mych, jak te, które wykorzystujemy na co
dzień przy stole) na odpowiednio przygoto-
wane powierzchnie. Efekt, jaki daje ta tech-
nika, ma przypominać wzory malowane pę-
dzlem. Decoupage nazywany jest czasem
również metodą serwetkową. Zajęcia popro-
wadzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Mokrzeszowie - PSONI Koło w Świd-
nicy.
Wstęp: 30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, Świdnica; organizator: ŚOK
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muru wraz z ogrodzeniem, budowę chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, jezdni
z kostki granitowej wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych (trawy, byliny,
krzewy ozdobne, drzewa), budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych z dachami
zielonymi , wykonanie elementów małej architektury, wykonanie instalacji sanitarnej,  elektrycznej
i teletechnicznej, w tym budowę oświetlenia i monitoringu.Dokumentacja projektowa na przebudowę
podwórka opracowana została przezświdnicką Pracownię Projektową Budownictwa Ogólnego i
Przemysłowego Zbigniewa Mazija. 

Środki zewnętrzne na realizację inwestycji stanowią 90% kosztów dofinansowania, pochodzą z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja opiewa na kwotę 4
mln 950 tys. zł.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ W URZĘDZIE
SKARBOWYM - ZAŁATW SPRAWĘ BEZ KOLEJKI!
Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym skorzystaj  z usługi "Umów wizytę" na

stronie  podatki.gov.pl. Dzięki temu szybko i sprawnie załatwisz swoją sprawę w urzędzie. O
określonej godzinie właściwy pracownik będzie już na Ciebie czekał.  

Przypominamy, że coraz więcej spraw podatkowych można też załatwić  on-line, bez koniecz-
ności osobistej wizyty w urzędzie. Administracja skarbowa oferuje usługi elektroniczne pod nazwą
e-URZĄD SKARBOWY (e-US) na stronie internetowej podatki.gov.pl . Serwis działa przez całą
dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

W e-US  możesz otrzymać bez ponoszenia kosztów opłaty skarbowej zaświadczenia:
◆ o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
◆ o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane

w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU); 
◆ o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Wystarczy tylko zalogować się do serwisu e-US na podatki.gov.pl., wyrazić  zgodę na e-kore-
spondencję i złożyć  wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie otrzymasz w postaci pliku w formacie pdf, który pobierzesz z zakładki "Doku-
menty otrzymane". Plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na
nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji. 

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest
wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut.  

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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

WERNISAŻ WYSTAWY MARKA 
NONIEWICZA - ZARYS BIOLOGII 
FANTASTYCZNEJ
17.03.2023, godz.18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator Świdnicki
Ośrodek Kultury

TRUSKAWKA #27: 
The Dog + Anti Humans + Vehement 
[hardcore metal punk]
18.03.2023, godz.20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny przedsta-
wia odcienie hardcore’a. Na tym wydarze-
niu usłyszycie jego różne wersje: od naj-
bardziej współczesnej, przez punkową po
metalową.
Wstęp: 20 zł / 30 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK
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Korzystając z e-Urzędu Skarbowego oszczędzisz czas i  pieniądze, dlatego gorąco zachęcamy
do korzystania z  usług elektronicznych. Przypominamy też, w  przypadku konieczności osobistego
załatwienia sprawy, o wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w urzędzie.  

Świdnica

WYBUDOWANO KOLUMBARIUM 
NA CMENTARZU KOMUNALNYM

Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Słowiańskiej wybudowane zostały dwa moduły kolum-
bariów wolnostojących. Każdy z nich posiada 32 dwumiejscowe nisze urnowe. W sumie w dwóch
modułach znajduje się 128 miejsc przeznaczonych do pochówku urn.

Wykonawcą inwestycji była firma K.M. Glück Spółka Jawna z Brenna, a jej koszt to 159 tysięcy
złotych. 

Miasto zamierza w przyszłości zwiększyć ilości modułów kolumbariów na kwaterze numer 50
oraz zagospodarować teren wokół nich. Planowane jest usytuowanie ławek oraz posadzenie roślin i
krzewów ozdobnych, a także montaż opaski z kostki granitowej wokół każdego z kolumbariów tak,
aby bliscy osób zmarłych mieli przestrzeń na pozostawienie kwiatów lub zniczy.

ciąg dalszy na str. 6
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SKACZĄCA KRÓLEWNA 
SPEKTAKL FAMILIJNY
19.03.2023, godz. 16:00 - 17:00
"Skacząca królewna" opowiada historię kró-
lewny, która została ukarana przez złego
czarodzieja za to, że nie chciała zostać jego
żoną. Jak to w bajkach bywa, wszystko
skończyło się szczęśliwie - bohaterkę z opre-
sji wybawił dzielny i mądry królewicz , któ-
ry przechytrzył złego czarodzieja i uniknął
małżeństwa z Babą Jagą. W nagrodę otrzy-
mał rękę pięknej królewny Jarmilki, a potem
wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Miłość
zwycięża największe przeszkody. Spektakl
jest realizowany w żywym planie, a aktorzy
doskonale łączą się w nim z lalkowymi po-
staciami.
Wstęp: 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, Świdnica; organizator: ŚOK

WARSZTATY RECYTATORSKIE 
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH
22.03.2023, godz. 10:00 - 13:00
Zajęcia poprowadzi Mariusz Kozłowski
(instruktor ds. edukacyjnych w ŚOK). W
ramach zajęć przewidziane są ćwiczenia
motoryczne , sposoby wyrażania emocji,
ćwiczenia dykcyjne i interpretacyjne. Pro-
simy o zgłaszanie się drogą elektroniczną
na adres: m .kozlowski@sok.com.pl do
dnia 21 marca. Uczniowie powinni mieć
przygotowany tekst, z którym chcieliby
pracować.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, Świdnica; organizator: ŚOK

POWITANIE WIOSNY 
KONCERT ZESPOŁÓW:
KRĄG, MOKRZESZÓW, SPONTAN,
MAŁA ŚWIDNICA
22.03.2023, godz. 17:00 - 18:30
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na PO-
WITANIE WIOSNY - KONCERT ZESPO-
ŁÓW KRĄG, MOKRZESZÓW, SPON-
TAN, MAŁA ŚWIDNICA.
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, Świdnica; organizator: ŚOK

Powiat Świdnica

GŁOSOWANIE NA OSOBOWOŚĆ ROKU 2022
Poznaliśmy laureatów Plebiscytu OSOBOWOŚĆ ROKU 2022 w miastach i powiatach. Miło

nam poinformować, że dr n. med. Filip Kubiaczyk, nominowany w kategorii: Działalność społeczna
i charytatywna zajął I miejsce w powiecie świdnickim.

Tym samym awansował do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zostaną przyznane
główne tytuły Osobowość Roku Dolnego Śląska 2022.

Doktor Filip Kubiaczyk, Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym świdnickie-
go szpitala jest specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii, współautorem kilku prac naukowych
oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a także ekspertem wielu projektów
prozdrowotnych i profilaktycznych, realizowanych przez Świdnicę, powiat świdnicki oraz Fundacja
Endomama. Należą do nich chociażby - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica (na lata 2020 - 2023); "Endometrioza, przecież
kobiecość nie może boleć" realizowany w 2021 roku czy "Razem pokonajmy endometriozę" -
warsztaty dla pacjentek w 2022 roku. Aby oddać głos na dr Filipa Kubiaczyka w finale wojewódzkim
wystarczy wysłać SMS o treści WRC.232 na numer 7303 lub na stronie serwisu Gazety Wrocławskiej.
Głosowanie trwa do 9 marca do godz. 20.30.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi zaszczytnego miejsca w powiatowym etapie plebiscytu
oraz życzymy powodzenia w finale wojewódzkim.

ciąg dalszy na str. 8
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KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
(operetka)
25.03.2023, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek na-
pisana przez najwybitniejszych libreci-
stów wiedeńskich. Operetka przepełniona
jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich ryt-
mów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
przeboje włoskie i francuskie
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

KONKURS 
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
27.03.2023
Nawiązując do polskiej tradycji przygoto-
wania palm wielkanocnych i święcenia ich
w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po
raz osiemnasty zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie palm wielkanocnych.
WARUNKI KONKURSU
1. Można zgłaszać palmy w dwóch katego-
riach:
- kategoria DUŻA PALMA - powyżej 1,5 m
- kategoria MAŁA PALEMKA - do 100 cm
2. Palmy winny być przystrojone gałązkami
wierzbowymi, leszczynowymi, suchymi
ziołami i kwiatami, kolorowymi wstążkami,
elementy dekoracyjne powinny być wyko-
nane własnoręcznie, a nie zakupione goto-

www.expressem.eu
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Świdnica

MARCOWY ŚWIDNICKI CZWARTEK
LEKKOATLETYCZNY PÓŹNIEJ!

Z powodu nieprzychylnej prognozy pogody marcowa inauguracja kolejnej edycji Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych zostaje przesunięta z 9 na 23 marca.

W związku z tym nowe harmonogram otwartych i bezpłatnych spotkań z lekkoatletyką dla dzieci
i młodzieży z powiatu świdnickiego w drugiej części roku szkolnego 2022/23 przedstawia się
następująco: 23 marca, 6 kwietnia, 11 maja i 1 czerwca (finał cyklu) na Stadionie Miejskim im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne organizowane są przez Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Świdnicką Grupę Biegową, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Lokalną Organizację
Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie, wicemistrza Polski w skoku w dal Mateusza Jopka oraz
Urząd Miejski w Świdnicy. Impreza po blisko 20 latach wróciła do sportowego kalendarza Świdnicy
w 2019 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. W poprzednim roku Świdnickie
Czwartki Lekkoatletyczne włączone zostały do ogólnopolskiego cyklu Czwartków Lekkoatletycz-
nych. Najlepsi nasi czwartkowicze w czerwcu pojechali do Łodzi na zawody finałowe z udziałem
dzieci i młodzieży z całej Polski. 

Podobnie jak w latach poprzednich zawody rozpoczynać się będą o godzinie 17.30. Zapisy od
godziny 17.00 w biurze zawodów. W zależności od wieku na uczestników czekać będą biegi na
dystansie od 60 do 1200 m oraz konkurencje techniczne - skok w dal i pchnięcie kulą.

Świdnica

16. ŚWIDNICKI ZLOT CARAVANINGOWY
Na Zlot, który odbędzie się w dniach 05-11.08.2023r. (6dni) zapraszamy: Kluby Campingu i

Caravaningu z kraju i z zagranicy oraz turystów indywidualnych, w tym z Miast i Miejscowości
Partnerskich dla Miasta Świdnica, Gmin i Miast Powiatu Świdnickiego.

Program Zlotu
◆ 05.08.2023r. (Sobota) godz.12.00-otwarcie biura zlotu, przyjmowanie turystów (załóg) przyby-

wających na zlot.
◆ 06.08.2023r. (Niedziela)-przyjmowanie zgłoszeń na wycieczki, czas do wykorzystania według

własnego uznania,  proponujemy: bazar w rynku (pierwsza niedziela miesiąca) oraz plac targowy
ul. Mieszka.

◆ 08.08.2023r. Wycieczki indywidualne, po proponowanych trasach /zwiedzanie miasta Świdnica
oraz okolic. Polecamy: Katedrę św. Stanisława i Wacława, Kościół Pokoju, Świdnicki Rynek,
zapraszamy do wejścia na Wieżę Ratuszową, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Witoszów Dolny-
Muzeum Broni, Fundacja Krzyżowa, Sztolnie Walimskie, Głuszyca-Podziemne Miasto Osówka,
Zamek Grodno-Zagórze Śląskie, Strzegom-Międzynarodowy Festiwal Folkloru (informacja na
zlocie), wycieczki (przy zgłoszeniach minimum 30 osób), Wałbrzych Zamek Książ, Palmiarnia
Lubiechów, Stara Kopalnia, Wrocław-Panorama Racławicka i Muzeum Narodowe i Etnograficz-
ne.

◆ 11.08.2023r. godz. 12.00-oficjalne zamknięcie zlotu.
Uwagi organizacyjne: -Uczestnicy zlotu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Cam-

pingu i stosować jego zasady. Uczestnicy zlotu, z tytułu wniesionej opłaty za udział w zlocie są
uprawnieni do pobytu na campingu, ustawienia pojazdu i sprzętu turystycznego (samochód, przy-
czepa, camper, motocykl, namiot), podłączenie energii elektrycznej , korzystanie z urządzeń campin-
gu i basenu kąpielowego na podstawie posiadanego identyfikatora oraz udziału w programie zlotu .
Turyści, Turyści, którzy przyjadą na Camping przed rozpoczęciem zlotu oraz którzy pozostaną
na-Campingu po zakończeniu zlotu, za te dni, rozliczają się z pobytu w recepcji campingu. Zgłoszenia
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udziału Załogi w zlocie należy dokonać w terminie do dnia 30.06.2023r. w dowolnej formie na piśmie
(list lub email) podając Nazwisko i imię, wiek uczestników (załoga to max. 2 osoby dorosłe + 3
młodzieży do lat 18).

W zgłoszeniu należy podać informację-oświadczyć o wniesieniu opłaty w dniu przyjazdu na zlot.
Korespondencję należy kierować na adres: email: bronekbienkiewicz@onet.eu lub SMS telefon do
kontaktu: 504 255 735 lub listna adres: Camping Caravaning Klub Świdnica-Bronisław Bienkiewicz,
58-100 Świdnica ul. K. Pułaskiego 1/16. Informacje o campingu i opłatach obowiązujących na
campingu oraz o zlocie znajdują się na: http://www.osir.swidnica.pl i http://www.polskicaravaning.pl

CCK Świdnica - Prezes Klubu
Bronisław Bienkiewicz

MDK Świdnica

Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
LISTA UCZESTNIKÓW

Przedstawiamy listę uczestników XV Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
Przegląd odbędzie się 10 marca 2023 r. od godz. 10:00 w sali teatralnej ŚOK.
Jako pierwszy na prośbę wystąpi Zespół ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.
ZAPRASZAMY!
KATEGORIA SOLIŚCI 

◆ Julia Michel - "Orlęta Lwowskie" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Integra-
cyjnymi Wałbrzych, op. Paweł Golczak

◆ Aleksandra Walczuk - "Polskie skrzydła" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieszycach, op. Anna Lutz
◆ Emilia Dymitruk - "Taki kraj" - Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej, op. Marcin Kutny
◆ Michalina Szydłowska - "Proszę Polsko nie umieraj" - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nysie, op.

Jolanta Szydłowska
◆ Bartosz Pendulak - "Dziś idę walczyć mamo" - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej

Harcerskiej Organizacji Podziemnej, op. Beata Chodasiewicz
◆ Ariena Wiktorska - "Biały krzyż" - Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bielawie, op. Anna

Lutz
◆ Kinga Kusion - "Matko o twarzy jak ziemia polska czarnej" - IV Liceum Ogólnokształcące w

Wałbrzychu, op. Marzena Laszkiewicz
◆ Artur Droś - "Dziewczyna z granatem w ręce" - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Bielawie, op. Anna

Lutz
◆ Elżbieta Stachura - "Gdzie jesteście, Rudy, Alku, Zośko" - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Bielawie,

op. Anna Lutz

ciąg dalszy na str. 11

we, dopuszczalne są też inne materiały np. z
recyklingu.
3. W konkursie biorą udział palmy przygo-
towane przez daną klasę, szkołę, lub osoby
prywatne. Na palmie powinien widnieć
emblemat instytucji np. szkoły, przedszkola,
itp.
4. Organizator dopuszcza zgłoszenie 2 palm
do każdej z kategorii przez jedną instytucję
lub osobę.
5. Termin przynoszenia palm do 27.03.2023
do godz. 15.00 do Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Rynek 43.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wy-
stawy palm nastąpi 29.03.2023 o godz.
11.00 we foyer sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
7. Organizator przewiduje nagrody rzeczo-
we dla biorących udział w konkursie.
Wszelkich informacji na temat konkursu
udziela Robert Kukla tel. 506 859 759, e-ma-
il: r.kukla@sok.com.pl.

HRABINA PĄCZEK
(recital Joanny Kołaczkowskiej)
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
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piosenki stworzone przy współpracy z wy-
jątkowymi osobistościami sceny kabareto-
wej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

FILONEK BEZOGONEK 
[kino familijne]
15.04.2023, godz.11:00 - 12:00
Kiedy w domu Birgitty pojawia się kotek -
Filonek, dziewczynka nie posiada się z rado-
ści. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi
własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się
w lesie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi
go do wielkiego miasta, gdzie poznaje całą
zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie
się ktoś, kto wskaże mu drogę do domu?
Wstęp: 10 zł - 15 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, Świdnica; organizator:
ŚOK

68. OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
RECYTATORSKI 
ELIMINACJE REJONOWE
20.04.2023, godz.10:00 - 14:00
Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że
Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło
68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Eliminacje środowiskowe (opcjonalnie) w
szkołach należy przeprowadzić w dogod-
nym dla szkoły terminie. Każdą ze szkół
powinno reprezentować do 4 wykonawców
(łącznie we wszystkich kategoriach). Zgło-
szenia uczestników należy wysłać na adres:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-
100 Świdnica do dnia 6.04.2023 r. Karty

◆ Zuzanna Złotnicka - "Pamięta ich wołyński wiatr" - I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,
op. Anna Lutz

◆ Maja Cędrowicz - "Rozkwitały pąki białych róż" - Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, op. Anna
Lutz

◆ Ewelina Wożniak - "Widziałam orła na niebie" - II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,
op. Anna Lutz

◆ Filip Bajron - "Cisza modlitwa katyńska" - I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, op.
Anna Lutz

◆ Natalia Kubiak - "Biały krzyż" - I Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, op. Anna Lutz
KATEGORIA ZESPOŁY

◆ Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - "Mury" - Autor Jacek Kaczmarski -
Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej, op. Marcin Kutny

◆ Zespół wokalny NKSP Caritas - "O wolności" - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w
Świdnicy, op. Marcin Kutny

◆ Zespół "Konopielki" - "Biały krzyż" - Szkoła Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu,
op. Sławomir Glinkowski

◆ Duet Zuzanna Synowska i Nadia Pieczonka - "Białe róże" - Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy, op. Agnieszka Banach

◆ Zespół "Mała volta" - "Biały krzyż" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieszycach, op. Beata
Chodasiewicz

◆ Zespół "Światełka Pana" - "Moja ojczyzna" - Parafia pw. Św. Jadwigi Śl. W Przedborowej, op.
Agnieszka Droś

◆ Zespół "Unisono" - "Byś wolnym był", op. Beata Chodasiewicz
◆ Duet Angelina Warmuz, Karolina Gawrońska - "Walczyk" - Zespół Szkół Ekonomicznych w

Świdnicy, op. Marzena Bojanowska
◆ Zespół  - EMDEK -  Band - "Armata" - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, op. Dariusz

Jaros

MDK Świdnica

XVIII Dolnośląski Konkurs Keyboardowy 
"MISTRZ KLAWIATURY"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym
"Mistrz Klawiatury", który odbędzie się 21 kwietnia 2023 r., godz. 11:00 w Sali Widowiskowej, MDK
dz. II, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, Świdnica.

Celem konkursu jest:
◆ popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard
◆ kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego
◆ możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników
◆ doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego
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◆ promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców
Uczestnicy konkursu nadsyłają karty zgłoszenia do 11 kwietnia 2023r. na adres: Młodzieżowy

Dom Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, bądź faksem: (74) 851-33-30 lub
e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.plz dopiskiem Konkurs Keyboardowy oraz wnoszą w dniu
konkursu opłatę organizatorom - cegiełkę na rzecz Komitetu Rodzicielskiego przy MDK w Świdnicy
w kwocie 20 zł  - dowód wpłaty: druk KP/ nie wystawiamy faktur, uczestnikom organizator zapewnia
poczęstunek /

Zapraszamy!

MBP Świdnica

RUMMIKUB
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na pierwsze spotkanie z Rummikub.
Spotkanie odbędzie się 30 marca o godzinie 16.00, w bibliotece.
Rummikub to doskonała gra towarzyska. Prosta, wciągająca i inna w każdej rozgrywce.
Do dyspozycji mamy: 104 kości z liczbami, w czterech kolorach o wartościach od 1 do 13 oraz

jokery.
Gra polega na pozbyciu się wszystkich wylosowanych płytek z liczbami, wykładając na stół

sekwencję lub ciągi minimum 3-liczbowe. Najciekawsza możliwość to ingerencja w już ułożone
płytki. Zwycięzcą zostaje gracz, który pierwszy pozbędzie się wszystkich płytek ze swojej tabliczki.
Gra Rummikub wspiera rozwój logicznego myślenia, naukę liczenia oraz rozwija spostrzegawczość.

MBP Świdnica

PERFORMANCE AUDIOWIZUALNY 
ABYSS OF THE SOUL

W piątkowy wieczór w bibliotece odbył się wyjątkowy, nieszablonowy i trzymający w napięciu
do ostatnich chwil - performance audiowizualny Abyss Of The Soul, autorstwa Dariusza Miziarskie-
go.

Dante Alighieri i jego dzieło życia, czyli "Boska komedia" były inspiracją dla Dariusza Miziar-
skiego do stworzenia audiowizualnego widowiska z udziałem zgromadzonej licznie widowni. Na
potrzeby wydarzenia ilustracje autorstwa Gustava Dora zostały "ożywione" poprzez animacje
komputerowe, dodanie koloru, efektów dźwiękowych oraz muzyki specjalnie stworzonej do tego
spektaklu. W trakcie performance uczestnicy prowadzeni głosem lektora przemierzali przez trzy

ciąg dalszy na str. 16
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zgłoszenia i regulamin konkursu można po-
brać ze strony www.tkt.art.pl. Eliminacje re-
jonowe konkursu odbędą się w Świdnicy 20
kwietnia  o godz. 10.00 w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.
Wszelkie informacje na temat konkursu
można uzyskać w Świdnickim Ośrodku
Kultury u Mariusza Kozłowskiego, tel. 74
8515654 ,  605  821  750 ,  m.kozlo-
wski@sok.com.pl.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, Świdnica; organizator: ŚOK

Recenzje Muzyczne: 
DOPELORD + KETHA [metal]
29.0.2023, godz.20:00
Koncert odbędzie się dzięki Jackowi Czar-
neckiemu i Krzysztofowi Pietrzakowi. Ten
pierwszy stworzył recenzję albumu Dope-
lord "Sign of the devil", którą nagrodziliśmy
w konkursie Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych.  Możecie jej wysłuchać tutaj:
https://sok.com.pl/recenzje/dopelord-sign-
of-the-devil/
Ten drugi opisał album Ketha "Wendigo", za
co otrzymał nagrodę w tegorocznej edycji
naszego konkursu. Jego tekst znajdziecie tu-
taj: https://sok.com.pl/recenzje/ketha-we-
ndigo/
DOPELORD powstał w 2010 roku i od tam-
tej pory nieprzerwanie nagrywa i koncertuje.
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Zespół ma na koncie cztery albumy długo-
grające, a ostatni to wydany w 2020 roku
"Sign of the Devil". Stoner doom metal ser-
wowany przez Dopelord, to kombinacja
ciężkich riffów, miażdżącego brzmienia i
chwytliwych refrenów. Fuzz rozkręcony na
11, zbiór jeńców jest pusty. W 2021 miała
premierę, doskonale przyjęta EPka "Reality
Dagger".
KETHA to autorzy pięciu wydawnictw eks-
plorujących granice ciężkiego grania. W 2022
roku zespół reaktywował się, zapowiadając
nagranie nowego materiału. Wydany w
październiku 2022 pełnometrażowy "Wendi-
go" to 45 minut podróży po przeróżnych wąt-
kach z pozornie odległych biegunów ciężkiego
grania. Dobrze rozumiany groove, riff i emocje
- soundtrack do płonącego świata.
Wstęp: 50 zł - 60 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator:
ŚOK

krainy: piekło, czyściec i raj, a towarzyszyły im wybrane fragmenty książki Dantego "Boskiej
komedii". Wybrano je w taki sposób, by widz mógł odnieść każdy cytat do życia w dzisiejszych
czasach.

Po raz pierwszy autor zaprosił także do udziału w widowisku publiczność, której towarzyszył
tajemniczy brat Adelmus.

Performance przygotowany został z niesamowitą pieczołowitością i dbałością o szczegóły,
zwłaszcza jeśli chodzi o warstwę muzyczną i scenografię.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA  interweniowała...
ZATRZYMANA NA "GORĄCYM UCZYNKU"

W dniu 2 marca o godzinie 15.07 do pocze-
kalni dworca autobusowego przy ulicy Kolejo-
wej weszła młoda dziewczyna z chłopakiem. Ich
zachowanie przyciągnęło uwagę operatora moni-
toringu wizyjnego.

Już po chwili dziewczyna zaczęła  kopać
w drzwi toalety. Po kilku uderzeniach drzwi
zostały uszkodzone. W tym czasie na miejsce
zdarzenia skierowano już patrol straży miej-
skiej wraz z Policjantem. Sprawcą wandali-
zmu okazała się 15-letnia dziewczyna, która za
swoje czyny odpowie przed Sądem Rejono-
wym w Świdnicy (Wydział Rodzinny i Nielet-
nich). Jak ustalono nie będzie to jej pierwsza
wizyta w sądzie. Szkodę wstępnie wyceniono
na kwotę 700 zł.

ŚKPR Świdnica

ZDZIESIĄTKOWANI,
ALE ZWYCIĘZCY

Przed meczem przestrzegaliśmy, że chociaż
zespół z Gorzyc Wielkich jest outsiderem, to
wielokrotnie potrafił wysoko zawiesić poprze-
czkę swoim rywalom. I tak też było w sobotni
wieczór. Po bardzo trudnym spotkaniu, w którym
Szare Wilki mierzyły się nie tylko z przeciwni-
kiem, ale też własną słabszą dyspozycją, świdni-
czanie wygrali 33:30 (15:17).

- Z tego meczu trzeba wyciągnąć wnioski, ale
z drugiej strony jak najszybciej o nim zapomnieć.
Najważniejsze, że zdobyliśmy trzy punkty - pod-
sumował Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u
Świdnica.

W kadrze na to spotkanie znów zabrakło
Michała Wojtali, który choć dochodzi już do
zdrowia, to sztab szkoleniowy postanowił dać
mu jeszcze wolne. Kłopot pojawił się jednak tuż
po rozgrzewce, gdy niedyspozycję zgłosił Mate-
usz Redko. Trener Krzysztof Terebun musiał na-
prędce nakreślić nową taktykę na to spotkanie i
kolejny raz zmuszony był rotować ustawieniem
zawodników. Gospodarzom długo szło jak po
grudzie. Dość powiedzieć, że pierwszy raz wy-
szli na prowadzenie dopiero w 36 minucie
(19:18), ale i potem nie było łatwo. Przełom
nastąpił w ostatnich dziesięciu minutach gry.
Przy stanie 28:26 na korzyść gości, świdniczanie
rzucili pięć bramek z rzędu i wyprowadzili wynik
na 31:28 w 56. minucie. W końcówce Szare
Wilki nie dały sobie odebrać ciężko wywalczo-
nego kompletu punktów.

Najlepszymi zawodnikami spotkania uznani
zostali: Olgierd Etal (ŚKPR) i Łukasz Wołowicz
(SPR).

Teraz w rozgrywkach I ligi nastąpi dwutygo-
dniowa przerwa. 19 marca nasz zespół czeka
ważny wyjazdowy mecz Trójką Nowa Sól.

ŚKPR Świdnica - SPR Gorzyce Wielkie 
33:30 (15:17)

Przebieg meczu: 5 min 2:5, 10 min 5:8, 15
min 7:9, 20 min 9:11, 25 min 12:12, 30 min
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15:17, 40 min 18:18, 40 min 20:21, 45 min 24:24, 50 min 26:27, 55 min 30:28, 60 min 33:30
ŚKPR: Jabłoński, Shupyk - Pęczar 10, Chmiel 8, Galik 5, Etel 4, Wołodkiewicz 3, Zelek 2, Pierzak
1, Ingram, Bal, Dobrzański, Bieryt
Kary: ŚKPR 6 minut, SPR 4 minuty
Karne: ŚKPR 1/1, SPR 4/4
18. kolejka (4-03)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Grunwald Poznań 27:30 (13:15)
GOKiS Kąty Wrocławskie - Bór Joynext Oborniki Śląskie 31:16 (11:6)
Wolsztyniak Wolsztyn - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 27:25 (14:11)
Tęcza Folplast Kościan - Olimp Grodków 32:30 (18:17)
Siódemka Miedź Huras Legnica - ZEW Świebodzin 34:35 (17:15)
ŚKPR Świdnica - SPR Gorzyce Wielkie 33:30 (15:17)
Real Astromal Leszno - Trójka Nowa Sól 28:28 (14:14), k. 4:2

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

NIEDZIELA NIE DLA NAS
Z cennymi porcjami doświadczenia, choć bez dających największą radość zwycięstw wróciły

zespoły chłopców ŚKPR-u Świdnica z Kątów Wrocławskich, gdzie w niedzielę, 5 marca rozegrały
kolejne mecze w Dolnośląskiej Lidze Chłopców.

DOLNOŚLASKA LIGA CHŁOPCÓW, GRUPA A
To był mecz na szczycie ligowej tabeli, bo trzeci w stawce GOKiS podejmował drugi ŚKPR I.

W Świdnicy 27:25 wygrali podopieczni Justyny Curyl. W rewanżu o jedną bramkę okazali się rywale
(29:28). Długo wydawało się, że Szare Wilczki wygrają także na parkiecie w Kątach. Prowadziły
niemal przez całe spotkanie - do przerwy było 17:13, a w 41. minucie 26:21. Niestety , w końcówce
nasz zespół nieco się pogubił i roztrwonił całą przewagę, pechowo w sumie przegrywając to starcie.
Nie ma co jednak zwieszać głów - wierzymy, że w kolejnych meczach będzie lepiej!

GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR I Świdnica 
29:28 (13:17)

ŚKPR: Wasilewicz - Stramek 9, F. Paluch 7, Bronikowski 7, Kozar 5, Sz. Kocjan, Sawicki, B.
Miedziński, Ożóg, Święs, Matlak ,Banaś, Kopeć, Suszycki, W. Szmaj, Kula
DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW, GRUPA C
Najmłodsza nasza wataha rozegrała turniej z udziałem gospodarzy i Victorii Świebodzice. Młodzi

świdniczanie zagrali bardzo ambitnie i długimi fragmentami toczyli wyrównaną walkę z przeciwni-
kami. Tym razem jednak to koledzy z GOKiS-u i Victorii okazali się skuteczniejsi. Co ważne, były
to jednak już niższe przegrane niż w pierwszych meczach w tym sezonie!

Victoria Świebodzice - ŚKPR II Świdnica 
17:6 (8:2)

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

GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR II Świdnica 
20:13 (12:9)

ŚKPR II: F. Pawlak - Wiśniewski 5, Brygier 3, F. Miedziński 2, Tatko 2, Żywicki 1, Kuźdub,
Szmaj, Jaźwik, Krynicki, Morawski, Mrzygłód, Grudziński, Wilczyński

***
MŁODZICY JADĄ W POLSKĘ!

Po wygranej 28:20 w Dzierżoniowie, młodzicy ŚKPR I Świdnica także w sobotnim rewanżu
pokonali Żagiew Dzierżoniów 32:25 (15:12) i zapewnili sobie awans do 1/16 finału Pucharu ZPRP.
Tym samym podopieczni trenera Krzysztofa Terebuna są już wśród najlepszych 32 drużyn w kraju!

Zmagania na Dolnym Śląsku młody ŚKPR zakończył ze znakomitym bilansem 19 zwycięstw w
20 meczach. Jedyna porażka przydarzyła się w jednym z dwóch starć z Siódemką Miedzią Legnica,
która wywalczyła mistrzostw regionu. O drugie miejsce premiowane grą w rozgrywkach centralnych
rozegrane zostały baraże z udziałem zespołów mających w swoich składach uczniów Szkół Mistrzo-
stwa Sportowego. To dlatego doszło do dwumeczu z Żagwią. Podobnie jak w czwartek, także w
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IV TARGI TALENTÓW, 
TWÓRCZOŚCI I RĘKODZIEŁA
19 - 20.05.2023
III Świdnickie Targi Talentów, Twórczości i
Rękodzieła to doskonała okazja do zapozna-
nia się z talentami i wyrobami uzdolnionych
mieszkańców naszego miasta i regionu. W
trakcie targów będzie można obejrzeć wiele
niezwykłych oryginalnych przedmiotów,
porozmawiać z ich twórcami, a także nabyć
coś dla siebie lub na wyjątkowy prezent. Dla
artystów i rzemieślników Targi są natomiast
znakomitą okazją do zaprezentowania swo-
ich prac szerszej publiczności, podzielenia
się swoją pracą i pasją z innymi.
Wydarzenie dla zwiedzających jest bezpłat-
ne.
Wstęp wolny; miejsce: Rynek 43, Świdnica;
organizator: ŚOK

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

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 operetko-
wej.
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

ciąg dalszy na str. 22
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sobotę, 4 marca Żagiew dość wysoko zawiesiła poprzeczkę. I chociaż ostatecznie świdniczanie
okazali się lepsi łącznie o 15 bramek, to oba spotkania były bardziej zacięte niż pojedynki w fazie
zasadniczej. Wóczas ŚKPR pokonał Żagiew 28:18 i 34:11.

Sobotni mecz rozstrzygnął się w ostatnich 10 minutach. Jeszcze w 40 minucie było 23:22 dla
ŚKPR-u.

Brawo drużyna, brawo trener Krzysztof Terebun, kierownik drużyny Katarzyna Czapla, brawo
kibice-rodzice!

1/16 finału Pucharu ZPRP zaplanowana została od 31 marca do 2 kwietnia. Odbędzie się osiem
turniejów, z których do dalszych gier awansują po dwie najlepsze drużyny. Gospodarzy turniejów
wyłoni losowanie wśród szesnastki mistrzów wojewódzkich.

ŚKPR Świdnica - Żagiew Dzierżoniów 
32:25 (15:12)

ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 11, Czerwiński 7, Mitek 5, Bagiński 3, Marek 3, Choiński 1, Czapla
1, Ruszaj 1, D. Błaszczyk, Szczygieł

foto, tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

7. MEMORIAŁ KUBY MARCINKOWSKIEGO
Po raz siódmy w Świdnicy spotkają się młodzi piłkarze ręczni, aby swoją grą oddać hołd Jakubowi

Marcinkowskiemu, przedwcześnie zmarłemu zawodnikowi ŚKPR-u Świdnica i uczniowi Gimna-
zjum nr 3. W imprezie, która odbędzie się od 10 do 12 marca 2023 roku zagra 19 drużyn chłopców
i młodzików z całej Polski.

Mecze od piątku do niedzieli odbywać się będą w halach SP 105 przy ulicy Saperów (chłopcy)
i na Zawiszowie przy ul. Galla Anonima (młodzicy). W turnieju chłopców wystartuje dziesięć
zespołów: ŚKPR Świdnica, kadra DZPR DZPR 2010, Trójka Nowa Sól, Olimp Grodków, Obra
Trzciel, Bór Oborniki Śl. ZEW Świebodzin, Spartakus Buk, Orzeł Opole, Siódemka Miedź Legnica.
W rozgrywkach młodzików wystąpi dziewięć ekip: ŚKPR Świdnica, Kadra DZPR 2009, Tęcza
Kościan, Chrobry Żórawina, Gwardia Opole, Victoria Świebodzice, Trójka Nowa Sól, Olimp
Grodków i ZEW Świebodzin.

Memoriał Kuby Marcinkowskiego odbywa się od 2016 roku. Impreza dedykowana jest bardzo
utalentowanemu zawodnikowi naszego klubu, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat w 2015 roku w
trakcie turnieju finałowego Mistrzostw Polski młodzików w Kielcach.

TERMINARZE:
https://skprswidnica.pl/download/turniej%20kuba%2023.pdf

ŚKPR Świdnica

JUNIORZY MŁODSI POWALCZĄ W BARAŻACH!
Po barażach młodzików, przyszedł czas na baraże juniorów młodszych. Kto wraz z mistrzem

Dolnego Śląska - Siódemką Miedzią Legnica pojedzie na Mistrzostwa Polski? O tym zadecydują
dwustopniowe baraże z udziałem czterech drużyn, w tym ŚKPR-u Świdnica prowadzonego przez
trenera Patryka Dębowczyka.

W barażach kluby korzystają ze swoich zawodników, uczniów szkół mistrzostwa sportowego.
W przypadku naszej drużyny jest nim Dawid Czerwiński. Na posiłki moga też liczyć w ekipach
Chrobrego Głogów, Dziewiątki Legnica i oczywiście SMS Zagłębie Lubin.

11 marca w Głogowie odbędzie się turniej z udziałem gospodarzy, Dziewiątki i ŚKPR-u.
Zwycięzca turnieju stanie do dwumeczu z wicemistrzem Dolnego Śląska, Zagłębiem. Dopiero
zwycięzca finałowej pary zapewni sobie udział w rozgrywkach centralnych.

ciąg dalszy na str. 25

wspomnieniach na długo. Zapraszamy fa-
nów dobrej muzyki.
Czas trwania koncertu 120 minut.

WERNISAŻ WYSTAWY MARKA 
NONIEWICZA - ZARYS BIOLOGII 
FANTASTYCZNEJ
17.03.2023, godz.18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator Świdnicki
Ośrodek Kultury

Marek Noniewicz, rocznik 71, zamieszkały
w Bydgoszczy. Artysta, pracuje w różnych
mediach: video, performance i fotografia, a
w tej ostatniej często sięga do technik histo-
rycznych oraz fotografii otworkowej (pin-
hole). W jego twórczości wielokrotnie po-
wracają rożnego rodzaju formy organiczne,
co bez wątpienia jest konsekwencją jego
wykształcenia, który nim zajął się sztuką,
ukończył studia biologiczne. Obok twórczej
aktywności M. Noniewicz jest również wy-
kładowcą, autorem tekstów o fotografii i
kuratorem wystaw, prowadzi autorskie war-
sztaty z zakresu fotografii i zjawisk światło-
czułych. Uczestnik wielu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
Kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.
http://mareknoniewicz .blogspot.com/
Zarys biologii fantastycznej jest tym rodza-
jem fotografii, który amerykański teoretyk
Leyl Rexer określa mianem "antykwaryczna
awangarda". To niekonwencjonalne dzieła
"fotograficzne", powstałe - prawie wszy-
stkie - bez udziału, aparatu fotograficznego.
Autor posługuje się technikami historyczny-
mi, takimi jak cyjanotypia, talbotypia, lub
papier albuminowy, wykorzystując też tra-
dycyjne materiały światłoczułe. Naświetla-
jąc bezpośrednio, lub przez spreparowany
wcześniej fotochemiczny negatyw, różnego
rodzaju formy organiczne: owady, rośliny
itp., stąd tytuł całości. Zabiegi tego typu
bywają określane mianem luksografii, choć
odnośnie tego artysty termin ten nie do koń-
ca jest ścisły. Wystawa składa się z ponad
trzydziestu prac, powstałych w kilku cy-
klach, m.in.: Iliaster, Naturalia, Ptak Nocy,
Summer Album i Zarys Zoologii Fantasty-
cznej. Niektóre prace z tego zestawu były już
prezentowane na wystawach m.in. w: Gale-
rii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, Ga-
lerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu i na XIII-
tym Biennale Fotografii w Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu, którego części M. No-
niewicz był również kuratorem. Prezentacja
wystawy w Galerii Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury przygotowana została we
współpracy z Agencją Zegart.
W obszarze mojej aktywności znajduje się
głównie fotografia, choć coraz częściej my-
ślę, że interesuje mnie światłoczułość. Je-
stem przekonany, że sposób zapisu odzwier-
ciedla proces myślenia o obrazie i jego rece-







Juniorzy młodsi ŚKPR-u grają w tym sezonie "dolnym" rocznikiem. Bez względu na wyniki
barażów bedzie to z pewnością pożyteczne granie i solidne przetarcie już przed kolejnym sezonem.

PLAN TURNIEJU W GŁOGOWIE - 11.03.2023 (sobota)
10.00 Chrobry - Dziewiątka
11.45 ŚKPR - Dziewiątka
13.30 Chrobry - ŚKPR

foto, tekst: www.skprswidnica.pl

OSiR Świdnica

HOKEJOWE MISTRZOSTWA

www.expressem.eu

pcję; stąd też częściej sięgam po techniki
historyczne i eksperymentalne oraz efeme-
ryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj
klucza do języka natury. Staram się ożywić
mit i próbuję znaleźć dla niego współczesny
kontekst. Nieodwracalność i nieustanne
przeobrażenia procesów srebrowych, są w
jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata
przyrody. To co staram się rejestrować, to
przebieg tych zmian.

M. Noniewicz

ciąg dalszy na str. 28
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Przez trzy dni (2-4 marca) nasze lodowisko
gościło hokeistów. W ramach Mistrzostw Polski
Amatorów Dywizji IV w szranki stanęło szesna-
ście zespołów z całej Polski, w tym gospodarze
zawodów - Odyńce Świdnica.

Przez trzy dni rozegrano 34 mecze. Nie bra-
kowało emocji i pięknych bramek. Najlepsze
okazały się ekipy ADK Auto Toruń i Dragons
Tychy, zapewniając sobie tym samym awans do
III Dywizji. Spadek do V Dywizji dosięgnął:
Torpedę Warszawa, Sokół Śląsk, Watahę 2 Wroc-
ław i świdnickie Odyńce, które wygrały jedno z
czterech spotkań. Najlepszym bramkarzem tur-
nieju uznano Pawła Hosoniaka (Drwale Czarny Dunajec), najlepszym napastnikiem Tomasza Szczotkę (Dragons Tychy), a MVP turnieju Tomasza Bastka
(Dragons Tychy). Królem strzelców został Grzegorz Kaiser (ADK Auto Toruń).

W pierwszym dniu imprezy odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia turnieju. Wzięli w niej udział udział dyrektor ŚOSiR, Jerzy Żądło oraz Wojciech
Czekaj - przedstawiciel Odyńców.

tekst, foto: OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

BIEG "TROPEM
WILCZYM. BIEG

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH"

Za nami kolejna edycja Biegu Tropem Wil-
czym. W Polsce po raz jedenasty a w Świdnicy
już dziewiąty raz biegiem wokół Zalewu Wito-
szówka świdniczanie uczcili pamięć Żołnierzy
Wyklętych. W niedzielę 5 marca na starcie im-
prezy stanęło blisko 300 uczestników by prze-
biec symboliczną trasę 1.963 metrów upamięt-
niającą datę śmierci ostatniego z walczących Żoł-
nierzy Wyklętych Józefa Franczaka ps. "Lalek".
Równe 70 lat dzieliło najstarszego (Tadeusz Po-
radzisz - 1949 r.) i najmłodszego uczestnika bie-
gu (Oliwier Turek - 2019r.).

foto: OSiR Świdnica
Galerie zdjęć:
https://www.facebook.com/photo?fbid=756895636011028&set=pcb.756897909344134
https://www.facebook.com/photo/?fbid=756900462677212&set=pcb.756901782677080

Polonia Stal Świdnica

OBRONILI TYTUŁ
Drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica po raz drugi z  rzędu okazała się najlepsza podczas Międzynarodowego Memoriału

Piłkarskiego Grzegorza Solarza. Trzydniowe zmagania rozgrywane w  trudnych warunkach atmosferycznych tradycyjnie odbyły się na terenie
sztucznego boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gromadząc na  starcie zespoły z trzech polskich województw i Czech.

Dopiero czterdziesty mecz turnieju dał odpowiedź na pytanie, kto  zostanie najlepszą drużyną tegorocznej imprezy, ba(!) mógł zadecydować  nawet
o lokatach 1-3 na koniec turnieju. Przed spotkaniem piłkarze  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica mieli komplet 9 punktów w grupie  mistrzowskiej i
mierzyli się z Polonią Leszno (7"oczek" po bezbramkowym  remisie z Górnikiem Wałbrzych). Należy zwrócić uwagę, iż zarówno  świdniczanie, jak i
leszczynianie przed pierwszym gwizdkiem arbitra  legitymowali się liczbą "0" po stronie strat, jeśli chodzi o stracone  gole. Biało-zielonym wystarczał







remis, Polonia Leszno musiał ten bój  wygrać, by marzyć o mistrzowskiej koronie. Goście rozpoczęli dobrze,  bowiem po trafieniu samobójczym
świdniczan wyszli na prowadzenie i przez  długi okres czasu byli w stanie odpierać ataki miejscowych. Na około 10  minut przed końcem pojedynku
uderzeniem głową bramkarza ekipy z Leszna  zaskoczył Maciej Kaźmierczak i po końcowym gwizdku arbitra rozpoczęło  się świętowanie w obozie
świdnickiej ekipy.

Po chwili wszystkie drużyny około 15.00 zgromadziły się na trybunach  płyty głównej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas ceremonii
kończącej V Międzynarodowy Memoriał Piłkarski Grzegorza Solarza. Nie  brakło dyplomów i medali dla wszystkich zawodników, jak również
pamiątkowych tablic i pucharów dla wszystkich zespołów. Wyróżniono też  najlepszych graczy w swoich drużynach i najlepszych piłkarzy całego
turnieju (zawodnika, bramkarza i króla strzelców do których trafiły  atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego). Nagroda  specjalna
skierowana została też do jedynej dziewczynki, która jak  "równa z równym" rywalizowała przeciwko chłopcom (Laura Szczerbowska z  TP Jastrząb
Bielszowice Ruda Śląska). Na najlepsze ekipy czekały ponadto  talony sportowe do wykorzystania w firmie JAKO Polska, a przygotowane  przez
organizatora - klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica. Finalnie  gospodarze sięgnęli po 1500 złotych, druga Polonia Leszno po 1000  złotych, a trzeci
Górnik Wałbrzych po 800 złotych. Organizatorzy  tradycyjnie wyróżnili też najlepszy zespół w grupie srebrnej. UKS Lechia  Dzierżoniów sięgnęły po
bon sprzętowy o wartości 500 złotych.

Młodych piłkarzy dekorowała najbliższa rodzina trenera Grzegorza  Solarza - patrona całego turnieju: żona Dorota, córka Paulina, Syn  Krzysztof i
brat Jarosław. W dekoracji wzięli udział także Natalia  Maliszewska z firmy IgnerHome, wicemarszałek Dolnego Ślaska - Grzegorz  Macko, Piotr Mikos
z firmy SunOne i Jerzy Żądła, dyrektor Świdnickiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Patronami wydarzenie byli: Ministerstwo  Sportu i Turystyki, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  Polski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Wałbrzych Dolnośląskiego Związku  Piłki Nożnej, Urząd Miasta
w Świdnicy, Senator RP Agnieszka  Kołacz-Leszczyńska i Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Patroni i sponsorzy  turnieju: IgnerHome, SunOne,
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Świdnicki Ośrodek  Sportu i Rekreacji, JAKO Polska,
Mineral Zdrój i Sad Burkatów.

Polonia Stal Świdnica

DRUGA LOKATA W DZIERŻONIOWIE!
Znakomite zawody mają za sobą młodzicy

młodsi IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica z ro-
cznika 2011. Podopieczni duetu trenerskiego
Mariusz Krupczak i Szymon Krupczak w ostatni
weekend wzięli udział w  silnie obsadzonym,
dwudniowym XIX Memoriale Sławomira Hara-
fa w  Dzierżoniowie. 

Młodzi świdniczanie uplasowali się na zna-
komitej drugiej lokacie,  wychodząc najpierw z
grupy (wygrane z Piastem Nowa Ruda i Akade-
mią  Piłkarską Dzierżoniów oraz porażka ze Ślą-
skiem Wrocław), pokonując  następnie w ćwierć-
finale Zagłębie Lubin, a w półfinale MKS Para-
sol  Wrocław. W wielkim finale znów zmierzyli-
śmy się ze Śląskiem Wrocław,  kończąc finalnie
zmagania na znakomitej drugiej lokacie.

- Ten weekend dla naszych drużyn był bardzo
pracowity. Cieszymy się z tego, jak zaprezento-
waliśmy się na boiskach  w Świdnicy i w Dzier-
żoniowie. Oba turnieje były kolejnymi etapami
w  przygotowaniach do rozgrywek ligowych.
Rozegrane minuty na  pewno zaprocentują w rozgrywkach lig dolnośląskich. Nieobecnym w  turniejach życzę zdrowia, bo choroby i różne przypadłości
bardzo nas  prześladują - komentuje trener Mariusz Krupczak.

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Marciniszyn,  Głowacki, Głogiewicz, Stachyra, Dudek, Przyborowska, Gawroński, Mitura,  Drąg,
Politański, Sidor, Demczyszak, Monica, Stasiak.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

INAUGURACYJNA KLAPA W WAŁBRZYCHU!
Niestety po raz kolejny wróciły demony ze startów poprzednich  rund piłkarskich. Po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym,

zwycięstwie w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych z  Lechią Dzierżoniów, piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica znów
zaliczyli wpadkę i to solidną, a co gorsze po bardzo słabym występie.

W poprzedniej rundzie katastrofa nastąpiła w drugiej jesiennej  kolejce, kiedy to ulegliśmy na wyjeździe Sokołowi Marcinkowice, teraz  zawiedliśmy
już na inaugurację walki o punkty w roku kalendarzowym 2023.  Z pewnością trudno to wytłumaczyć. W Wałbrzychu nie byliśmy zespołem,  nie
kreowaliśmy za wielu sytuacji. Przegraliśmy po prostu ten mecz  mentalnie, być może za szybko dopisując sobie do tabeli trzy punkty i  myśląc, że po
bardzo pewnie wygranym sparingu z trzecioligową Cariną  Gubin (3:1) oraz nie mniej zasłużonym triumfie pucharowym nad Lechią  Dzierżoniów (3:1)

ciąg dalszy na str. 31
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Klasyfikacja końcowa:
1. IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica
2. Polonia Leszno
3. Górnik Wałbrzych
4. IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica
5. Piast Żmigród
6. UKS Lechia Dzierżoniów
7. Łużyce Lubań
8. TP Jastrząb Bielszowice Ruda Śląska
9. Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
 10. CSK Uhersky Brod
Najlepszy strzelec turnieju: Kacper Krakowski (Polonia Leszno) - 7 goli
Najlepszy bramkarz turnieju: Jakub Pięciak (Górnik Wałbrzych)
Najlepszy zawodnik turnieju: Mateusz Politański (IgnerHome Polonia-
Stal I Świdnica)

Najlepsi zawodnicy swoich drużyn:
Szymon Jarczak (Łużyce Lubań)
Oskar Nowak (TP Jastrząb Bielszowice Ruda Śląska)
Dorian Michułka (Akademia Młodego Piłkarza Boelesławiec)
Kevin Gana (CSK Uhersky Brod)
Filip Konior (Polonia Leszno)
Bartosz Świętaszczyk (Piast Żmigród)
Jan Henciński (Górnik Wałbrzych)
Szymon Nowak (UKS Lechia Dzierżoniów)
Bartek Kasprzak (IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica)
Kacper Witaszczyk (IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica)
Nagroda dodatkowa:
Laura Szczerbowska (TP Jastrząb Bielszowice Ruda Śląska)

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl







jesteśmy już "Panami Piłkarzami". Górnik wyszedł na to  spotkanie ustawiony defensywnie, wyglądał delikatnie mówiąc nie  najlepiej, nie wytrzymywał
tego starcia kondycyjnie więc to niestety  pokazuje jak zagraliśmy my, jak mocno zawiedliśmy, że nie byliśmy w  stanie tego wykorzystać.

Oczywiście brakło w środku pola i z przodu ważnych, kontuzjowanych  zawodników w postaci Kornela Traczyka, Sebastiana Białasika, Michała
Orzechowskiego i Oskara Trzepacza, ale nie można tym usprawiedliwiać  porażki, bo w poprzednich grach kontrolnych i pucharowej potyczce też  ich
na murawie nie oglądaliśmy. Czy można mieć pretensje do sędziego, że  puścił grę w 64. minucie meczu? Wydaje się, że Patryk Salamon atakowany
był ewidentnie "nakładką" przez gracza Górnika i sędzia zamiast puścić  grę dalej, powinien pokazać przynajmniej "pomarańczową" kartkę za
bezpardonowy atak Mateusza Sobiesierskiego (późniejszy strzelec gola) na  nogi świdnickiego kapitana, co raczej widać i słychać (sytuacja do  wglądu
poniżej - akcja od 1:35:35). Nie zmienia to jednak faktu, że  jechaliśmy po pełną pulę, mieliśmy prawo tego oczekiwać, a ewentualny  wynik 0:0 i tak
należałoby uznać za porażkę.

Chcąc myśleć o wyższych celach nie przystoi pozwalać sobie na takie  wpadki, a biorąc pod uwagę reorganizację IV ligi nie można tracić takich
punktów. Marginesu błędów już po prostu nie ma i na takie występy, jak  ten w Wałbrzychu pozwolić sobie nie można. Teraz czas na przygotowania  do
kolejnego boju o punkty i obowiązkowy rewanż na ekipie Sokoła  Marcinkowice za "wtopę" z pierwszej części sezonu. Mecz odbędzie się w  sobotę,
11 marca o godz. 15.00 w Świdnicy.

Górnik Wałbrzych - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:0 (0:0)
Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Frankowski,  Filipczak (46’ Szydziak, 65’ Nazar), Sowa, Paszkowski, Antosik (46’  Kozachenko), Kotyla
(75’ Michta), Wojciechowski (62’ Migas).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
VIDEO: Górnik Wałbrzych TV: https://www.youtube.com/watch?v=vfolWe0dxtI 

Gmina Świdnica

REALIZACJA KOLEJNYCH INWESTYCJI W GMINIE ŚWIDNICA
Podczas sesji Rady Gminy Świdnica w dniu

2 marca 2023 uczestniczący w obradach radni
oraz mieszkańcy śledzący transmisję na żywo
online, zostali poinformowani o inwestycjach
planowanych do realizacji w najbliższym czasie.

W dniu 2 marca podpisana została umowa o
budowę single tracka w Bystrzycy Górnej oraz
tor treningowy w Lubachowie. Realizacja tego
zadanie rozpocznie się do 5 miesięcy od przeka-
zania placu budowy.

Zakończyła się także procedura przetargowa
i wkrótce rozpoczną się prace związane z remon-
tem drogi w Mokrzeszowie. Trwa przygotowy-
wanie odpowiedniej dokumentacji.

W dniu 7 marca ogłoszone zostaną kolejne
przetargi, w tym na remont drogi na osiedlu
domków jednorodzinnych w Pszennie oraz bu-
dowę stanic rowerowych w Bystrzycy Dolnej i
Lubachowie (ta inwestycja będzie jednocześnie
zakończeniem działań związanych z wykorzy-
staniem środków pochodzących z projektu "Roz-
budowy infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)".

O przebiegu wspomnianych inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu
gminnego na Facebooku.

Gmina Świdnica

SETNE URODZINY PANI WŁADYSŁAWY ORZEŁ Z WILKOWA
Urodziny naszych bliskich do jedna z najpiękniejszych okazji do świętowania. Szczególnie, kiedy są to tak piękne, setne urodziny.
1 marca bieżącego roku 100 lat skończyła jedna z mieszkanek gminy Świdnica - Pani Władysława Orzeł. Urodziła się w Kamionce Małej (gmina

Laskowa, powiat limanowski). Mieszka w Wilkowie od 1947 roku. Zajmowała się gospodarstwem podczas gdy Jej maż - Piotr, prowadził warsztat
stolarski. Od 2007 roku jest wdową, a u swojego boku ma kochających i troskliwych syna, córkę, 3 wnuków i 8 prawnuków.

Pani Władysława otrzymała życzenia od prezydenta RP i Wojewody Dolnośląskiego. Jubilatce Władysławie składamy najserdeczniejsze życzenia.
Aby miłość otaczających Panią osób dawała Pani radość i powody do dumy każdego dnia, aby dopisywało Pani zdrowie i pomyślność. Wszystkiego co
najlepsze!
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BARAN Wiele spraw ułoży się po Twojej
myśli. Sprawy, z którymi nie bardzo wiesz jak
sobie poradzić, powinieneś odłożyć na przy-
szły tydzień. Masz jeszcze trochę czasu. Zwło-
ka nie spowoduje żadnych dodatkowych kom-
plikacji. Jeżeli masz teściową, ten tydzień jest
dobry na wyjaśnienie wszelkich nieporozu-
mień między Wami. 
BYK Każdy kolejny dzień przyniesie coś no-
wego. W natłoku bieżących obowiązków bę-
dziesz miał niewiele czasu, aby cieszyć się
sukcesami. A gwiazdy przepowiadają na ten
tydzień jakiś znaczący dla Ciebie sukces.
Drobne nieporozumienie partnerskie lepiej
będzie przeczekać. Wszelkie tłumaczenia i
wyjaśnienia mogą tylko pogorszyć sytuację.
BLIŹNIĘTA Pewne wydarzenie spowoduje,
że nabierzesz optymizmu i wiary w siebie.
Twój dobry nastrój będzie się udzielał wszy-
stkim, którzy będą mieli z Tobą do czynienia.
Nie wolno Ci zaniedbać pewnej ważnej spra-
wy której się podjąłeś. Od tego będą zależały
Twoje notowania w kręgu znajomych.
RAK Powinieneś zapomnieć o swoich niepo-
wodzeniach i dalej iść przez życie. Rozpamię-
tywanie wszystkiego do niczego nie prowadzi.
Czasu już nie cofniesz. Swoich decyzji także.
Skoncentruj się na bieżacych sprawach. Za-
dbaj o dobrą kondycję i właściwe odżywianie.
Już wkrótce staniesz na nogi.
LEW Ktoś jest bardzo szczęśliwy, że nie za-
wiodłeś jego zaufania. Postaraj się tego nie

popsuć. Praca zawodowa stanie się dla Ciebie
źródłem niepokojów i zdenerwowania. Posta-
raj się zachować zimną krew. Wkrótce wszy-
stko się wyjaśni i zapanuje dawny ład. Postaraj
się nie wchodzić w drogę przełożonym. 
PANNA Powinieneś zadbać o siebie. Złe sa-
mopoczucie nie bierze się znikąd. W najbliż-
szych dniach uregulujesz zobowiązania finan-
sowe. Świadomość zapłaconych rachunków
pozwoli Ci odetchnąć z ulgą. Zabierzesz się za
realizację zadań z którymi długo zwlekałeś.
Sprawy sercowe nie będą dla Ciebie istniały. 
WAGA Osoby, które dotychczas darzyłeś
sympatią, okażą się być zupełnie inne, niż to
sobie wyobrażałeś. Będziesz zdegustowany
ich zawiścią i chęcią rywalizacji. Powinieneś
nabrać do nich dystansu i nie wdawać się w
głupie gierki. Masz przecież ważniejsze spra-
wy na głowie. 
SKORPION W pogoni za pieniądzem zapo-
mniałeś o ludzkich uczuciach. I stąd Twoje
nieporozumienia z rodziną. Zaniedbałeś wiele
spraw, uraziłeś czyjąś dumę i teraz trudno bę-
dzie to naprawić. Ale nie wszystko jeszcze
stracone. Nie zwlekaj z przeprosinami. Spra-
wy finansowe na najlepszej drodze. 
STRZELEC Nawarstwi się wiele obowiąz-
ków, więc będziesz miał mało czasu na wypo-

czynek. Jeszcze raz dokładnie przemyśl swoją
ostatnią decyzję. Emocje nie są dobrym dorad-
cą. Wszystko jeszcze można zmienić. Bę-
dziesz miał bardzo dobre relacje z partnerem.
Warto z nim przedyskutować wszelkie wątpli-
wości. 
KOZIOROŻEC Dobry tydzień na podejmo-
wanie ryzykownych decyzji. Gwiazdy będą
Ci sprzyjały. Otrzymasz ciekawą propozycję,
z której powinieneś skorzystać. Nie martw się
o to co będzie. Będzie i musi być dobrze.
Zacznij liczyć pieniądze. Wkrótce bardzo Ci
się przydadzą.
WODNIK Ktoś czeka, że nabierzesz wreszcie
wiary w siebie i zaczniesz mówić to co my-
ślisz, a nie to co chcą usłyszeć inni. Koniecznie
skontaktuj się z osobą spod znaku Byka, która
czeka choćby na Twój telefon i pragnie po-
dzielić się dobrą wiadomością. Postaraj się
zbyt wiele teraz nie wydawać.
RYBY Gdyby nie sprawy finansowe i brak
wystarczającej ilości pieniędzy, powiedział-
byś że to udany tydzień. Wszystko inne będzie
toczyło się po właściwych torach. Weekend
zapowiada się obiecująco. Nie odrzucaj jed-
nak zaproszenia jakie otrzymasz. Niewiele
masz teraz okazji, aby się rozerwać.

i

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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