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W skrócie...

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA
W BOKSIE
17.03-19.03.2023, godz. 12:00
Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie. Wy-
darzenie odbędzie się w hali Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji na Zawiszowie.
Walki toczyć się będą codziennie od godz.
12.00.
Wstęp wolny; miejsce: Hala OSIR Zawi-
szów; organizator: Boks Polonia Świdnica

WERNISAŻ FOTOGRAFII 
MARIANA BOCHYNKA 
"W CIENIU USZBY"
17.03.2023, godz.17:00 - 18:00
Marian Bochynek urodził się przed sześć-
dziesięciu kilku laty w cieniu Rudaw Ja-
nowickich. Przez wiele lat mieszkał w Ra-
domierzu pomiędzy Górami Kaczawskimi
a Rudawami Janowickimi. Tam, w scene-
rii bogatego krajobrazu, na zboczach Du-
dziarza ze wspaniałą panoramą Karkono-
szy, wśród skałek doliny Janówki i Gór
Sokolich, na Trzcinskich Mokradłach i w
jaskiniach Połomu kształtowała się jego
wrażliwość na piękno przyrody. Dostrze-
gając jego niepowtarzalne uroki o każdej
porze dnia i roku od lat próbuje zatrzymać
je na fotografiach. Ulegając pokusom po-
znawania innej przyrody i podejmując wy-
zwania jakie się z tym wiążą zawędrował
do jaskiń i na szczyty Tatr, Alp, Pamiru,
gór Tień-Szań, Kaukazu, Himalajów, An-
dów, Nowej Gwinei i Kilimandżaro. Swój

Świdnica

ZAWALCZMY O PUCHAR 
ROWEROWEJ STOLICY POLSKI

Pierwszego dnia wiosny startuje oficjalny trening do Rowerowej Stolicy Polski 2023. Świdnica
po raz trzeci weźmie udział w tym projekcie, którego podstawowym celem jest aktywizacja osób w
każdym wieku, poprzez jazdę na rowerze. W tym roku w rozgrzewce weźmie udział 48 miast. Od 21
marca do 21 maja mieszkańcy będą kręcić kilometry dla swoich miast i sprawdzać swoją formę przed
decydującym starciem - czerwcową rywalizacją!

Organizatorem ogólnopolskiej zabawy jest miasto Bydgoszcz. Oficjalny trening miast to znako-
mita rozgrzewka przed czerwcowymi zmaganiami o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zasady
podczas treningu różnią się tym, że kilometry przejechane na rowerze sumują się dla wybranego
miasta. W rywalizacji głównej natomiast obowiązuje przelicznik - przejechane kilometry są przeli-
czane na punkty uwzględniające wielkość miast. 

Do treningu można już dołączyć:
◆ Znajdź i pobierz bezpłatną aplikację Aktywne Miasta z właściwego dla siebie sklepu.
◆ Z menu wybierz "Rywalizacje", następnie w zakładce "Ogólne" - trening Rowerowej Stolicy

Polski 2023 dla miast.
◆ Aby dołączyć do rywalizacji, z listy rozwijanej wybierz miasto, dla którego będziesz kręcić

kilometry. 
◆ W kolejnym kroku wybierz grupę z listy lub zaproponuj nową grupę i razem z przyjaciółmi weźcie

udział w zabawie!
Biorąc udział w rywalizacji każdy zyskuje dostęp do indywidualnych rankingów i historii swoich

aktywności. Aplikacja Aktywne Miasta jest w pełni zintegrowana z aplikacją Garmin Connect.
Zapisując się na trening na pewno nikt nie przegapi czerwcowej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy
Polski.

- W tym roku organizatorzy chcą szczególnie wyróżniać osoby, które systematycznie korzystają
z roweru np. podczas krótkich dojazdów do pracy, szkoły itp., i niekoniecznie kręcą setki kilometrów
dziennie.Wszystkie dotychczasowe grupy zostaną automatycznie przepisane z poprzedniej rywali-
zacji. Możecie oczywiście zgłaszać także nowe.Szykujcie swoje "rumaki" i trenujcie! - zachęca
Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym treningu ostatecznie wzięły udział 53 miasta, prawie 15
tysięcy rowerzystów, którzy pokonali 2,3 miliona kilometrów. Łącznie wykonanych zostało ponad
175 tysięcy treningów. 

Świdnica

EFEKTY PRACY SOCJALNEJ 
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH

Od 1 stycznia w budynku przy ul. Westerplatte 47 funkcjonuje schronisko dla świdniczan w
kryzysie bezdomności. Od początku jest zapełnione niemal do ostatniego miejsca. Aktualnie prze-
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dorobek prezentuje w licznych wystawach,
publikacjach i pokazach.

Andrzej Paczos

"W cieniu Uszby, czyli o wyprawach do
jaskiń i w góry Gruzji"
Już po raz czwarty - od czasu odnowienia
kontaktów ze Speleoclub of Georgia w roku
2016 - wyruszyła z Polski do Gruzji między-
klubowa wyprawa jaskiniowa (17 września
do 1 października 2022 roku). Uczestniczyli
w niej grotołazi ze Speleoklubów z Bielska-
Białej, Wałbrzycha i z Żagania.
Celem tej wyprawy i wypraw wcześniej-
szych były prace odkrywcze, pomiarowe i
kartograficzne prowadzone w różnych re-
gionach Gruzji na zlecenie Instytutu Geo-
grafii Uniwersytetu w Tibilisi.
Materiał fotograficzny prezentowany w wy-
stawie pochodzi z trzech moich pobytów w
tym kraju w latach 2016, 2018 i 2022. Oprócz
barwnego świata gruzińskich podziemi nie
sposób nie pokazać niezwykłych krajobrazów
i zabytków tego pięknego kraju, do których
obejrzenia Państwa zapraszam.

Marian Bochynek
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
Wewnętrzna 2, Świdnica; 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
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
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bywa w nim 29 osób. Zapewnienie schronienia bezdomnym  jest obowiązkowym zadaniem własnym
gminy.

Osoby, które tam przebywają mają zapewnione całodobowe schronienie, wyżywienie, jak
również opiekę wykwalifikowanej kadry. Dla zwiększenia poziomu integracji społecznej i samodziel-
ności życiowej bezdomnych, prowadzona jest intensywna praca socjalna. Pracownicy ośrodka na
początku ustalają oraz wyjaśniają sytuacje przede wszystkim zdrowotną, zawodową i rodzinną
przebywających tam osób. 

Jednym z prowadzonych działań jest nauka umiejętności życia w grupie, przystosowania do
pewnych norm i wymagań, radzenia sobie z konfliktami. Nabyte umiejętności pozwolą na lepsze
funkcjonowanie i integrację ze środowiskiem lokalnym po opuszczeniu placówki.

- Mieszkańcy mają możliwość skorzystania w naszej placówce z  terapii psychologicznej, grupy
wsparcia oraz treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych. Zajęcia grupowe i indywidu-
alne prowadzone są przez psychologa/terapeutę uzależnień. Aktualnie 4 mieszkańców leczy się w
Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy. W sytuacjach tego wymagających, zapewniamy też
kontakt z prawnikiem - mówi Monika Król, kierownik schroniska. 

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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

SKACZĄCA KRÓLEWNA 
SPEKTAKL FAMILIJNY
19.03.2023, godz. 16:00 - 17:00
"Skacząca królewna" opowiada historię kró-
lewny, która została ukarana przez złego cza-
rodzieja za to, że nie chciała zostać jego żoną.
Jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się
szczęśliwie - bohaterkę z opresji wybawił
dzielny i mądry królewicz , który przechytrzył
złego czarodzieja i uniknął małżeństwa z Babą
Jagą. W nagrodę otrzymał rękę pięknej królew-
ny Jarmilki, a potem wszyscy żyli długo i
szczęśliwie. Miłość zwycięża największe
przeszkody. Spektakl jest realizowany w ży-
wym planie, a aktorzy doskonale łączą się w
nim z lalkowymi postaciami.
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
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Prowadzone są również treningi czystości w pomieszczeniach schroniska oraz na zewnątrz
budynku, treningi segregacji śmieci i dbania o higienę osobistą. Przygotowywane są zajęcia w
zakresie gospodarowania własnym budżetem oraz prac ogrodowych.

Warsztaty z aktywizacji zawodowej, w których także biorą udział osoby bezdomne, zwiększają
ich motywację do podjęcia  pracy, w tym stażów. Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Socjalną MITOS
dwóch mieszkańców schroniska uczestniczy w stażach zawodowych . Jedna  osoba  podjęła się prac
społecznie użytecznych, a dwie pracują na umowę zlecenie. Jedenastu mieszkańców posiada własne
świadczenia (emerytury lub zasiłki stałe).

- Schronisko dla bezdomnych jest oczywiście w pewnych życiowych sytuacjach ostatecznością,
ale nie wyjściem ostatecznym. My przyjęliśmy taką filozofię prowadzenia tej placówki, aby osobom,
które dobrze rokują, które chcą wrócić do samodzielnego, odpowiedzialnego życia  - pomóc. Robimy
to poprzez spotkania z terapeutą, psychologiem, doradcą zawodowym. Jest mi bardzo miło, że widać
już pierwsze efekty naszej pracy- mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Komisja działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęła wnioski dwóch osób,
które wystąpiły o mieszkania chronione. Zostaną one tam w najbliższych dniach skierowane. Jest to
ważny krok, który będzie prowadził do usamodzielnienia się i do powrotu na rynek pracy. 

Świdnica

ZAPYTAJĄ MIESZKAŃCÓW, CZY CHCĄ
POWIĘKSZENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Pracownicy Biura Strefy Płatnego Parkowania od 15 do 30 marca, w godzinach od 16.00 do 19.00
przeprowadzą ankietę wśród mieszkańców placu Drzymały, w celu uzyskania opinii na temat
rozszerzenia obszaru obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania. 

Przypomnijmy, że propozycję powiększenia strefy o plac Drzymały rozpatrywano podczas
październikowego posiedzenia Rady Miejskiej. Pomysł trafił pod obrady radnych, po wniosku
złożonym w imieniu kilkudziesięciu mieszkańców przez wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej,
Joannę Gadzińską.

Wobec sprzeciwu części mieszkańców, radni podjęli decyzję o wykreśleniu zapisu w tej sprawie
z projektu uchwały o SPP, do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych, które dadzą odpowiedź
na pytanie, czy mieszkańcy chcą strefy płatnego parkowania na placu Drzymały.

Ankieterzy będą posiadali identyfikatory z urzędową pieczątką.

MBP Świdnica

PROMOCJA KOLEJNEGO TOMU 
Kolejny wspaniały wieczór pod znakiem literatury. Za nami promocja kolejnego tomu Antologii

Twórców Świdnickich Warsztatów Pisarskich "Drugie Piętro". Spotkanie jak zawsze ze wspaniałym
kunsztem i znajomością tematu poprowadziła Barbara Elmanowska . Autorzy, a wśród nich Marian

ciąg dalszy na str. 6





6www.expressem.eu www.expressem.eu

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

"WIOSNA" KONCERT LAUREATÓW
 "THE VOICE OF POLAND"
24.03.2023, godz.18:00 - 19:30
Starosta Świdnicki wraz z Lokalną Organi-
zacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Ja-
worskie zapraszają na koncert pod tytułem
WIOSNA.
W programie koncertu utwory Anny Ger-
man, Anny Jantar, Czesława Niemena, Mar-
ka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego oraz
zespołu Breakout.
Wykonawcami będą laureaci polskiej edycji
programu The Voice of Poland: Marta Bur-
dynowicz, Przemek Radziszewski i Tomasz
Fridrych.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Regional-
nej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w
Świdnicy, Rynek 39-40; miejsce: Aula I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Świdnicy; or-
ganizator: Powiat Świdnicki

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA  (operetka)
25.03.2023, godz. 18:00

Bełtkiewicz, Paweł Buczma, Hubert Gościmski, Tamara Hebes, Helena Pietrzak, Izabela Prypin i
Liwia Żak opowiadali jak zaczynają pisać, skąd mieli pomysły na opowiadania, które ukazały się w
Antologii, jaki mają sposób na pisanie a także o dalszych artystycznych planach. Każdy z autorów
odczytał fragment swojego tekstu i odpowiadał na liczne pytania widowni, która aktywnie uczestni-
czyła w spotkaniu. Na koniec odbył się Turniej Jednego Wiersza, który wygrał Paweł Buczma za
wiersz "Ballada punkowa" a wyróżnienie powędrowało do Anety Ślemp. Wieczór upłynął w bardzo
miłej atmosferze i mimo że było to swego rodzaju pożegnanie, bo tym tomem zakończony został
4-letni projekt warsztatów pisarskich w bibliotece, po krótkiej naradzie dyrektor Ewa Cuban i Barbara
Elmanowska zdradziły że może to jeszcze nie jest ostatecznie koniec współpracy.

tekst, foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

KOLEJNE SPOTKANIE Z RPG
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na RPG, czyli na gry fabularne w bibliotece!
Jeśli chcesz się wcielić w awanturniczego wojownika, przebiegłego łotrzyka, czy też oczytanego

czarodzieja, by przemierzać fantastyczny świat zamieszkały przez smoki i wiele groźniejsze stwo-
rzenia, to sesje roleplayingowe "Karczma" będą ku temu wspaniałą okazją. Dwóch Mistrzów gry
przeprowadzi Was przez najróżniejsze wyzwania, a jakie będzie Wasz los? Cóż kości o tym
zadecydują!

Rozgrywki będą prowadzone w systemie D&D 5.0, świat Forgotten Realms.
Organizatorem spotkań są: Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki "Dębowy Leszy" oraz Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 marca, o godzinie 10:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 8
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"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-
we, dopuszczalne są też inne materiały np. z
recyklingu.

www.expressem.eu
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Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 609 675
188 lub adresem facebook: https://www.facebook.com/DebowyLeszy

Koordynator sesji RPG w bibliotece: Zbigniew Polak
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. 74 640 09 42

MBP Świdnica

WERNISAŻ FOTOGRAFII

Wernisaż fotografii "AKT KOBIECY" autorstwa Dariusza Sebastiańskiego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Świdnicy zgromadził tłumy wielbicieli piękna kobiecego ciała.

Jak powiedział autor wystawy, którą tworzył na przestrzeni kilkunastu lat, prezentowane zdjęcia
są wycinkiem prac, które bardzo subiektywnie wybrał uznając, że właśnie te winny być zaprezen-
towane. Fotografie, zgodnie z zamysłem Dariusza Sebastiańskiego przekazują emocje związane z
pięknem tworzenia. Część z nich powstało z zamysłem i wcześniejszym przygotowaniem, a część
wręcz przeciwnie. Kwestia przypadku, modelki, miejsca, światła.

Na wernisaż przybyli goście z całej Polski zachwycając się efektem wystawy, na którą zaprasza-
my do biblioteki do kwietnia 2023 (II p., Galeria).

tekst, foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

ŚWIĘTOWANIE W KINDLOTECE
7 i 8 marca w bibliotecznej Kindlotece świętowaliśmy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy oraz Szkoły Podstawowej w Witoszowie

Dolnym wzięli udział w warsztatach. Inspiracją do spotkania były wcześniej wspomniane święta
marcowe. Mówiliśmy o tym, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni, mamy swoje talenty
i moce. Dyskutowaliśmy o prawach i równości. Następnie pomogliśmy robotowi Photon nazbierać
kwiatki dla jego koleżanki (programując mu drogę) oraz zagraliśmy melodie na bananie, łyżce czy
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jabłku (wykorzystując wiedzę o przewodnictwie prądu). Świętowanie zwieńczyła wizyta p. Kamili
Kuszewskiej, która przywiozła dla uczestników warsztatów drobne upominki od firmy Amazon.

tekst, foto: MBP Świdnica

MDK Świdnica

PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
W piątek 10.03.2023 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna już

edycja imprezy organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury pod Patronatem Prezydent Miasta
Świdnica.

Prowadzącymi tegoroczną edycje konkursu byli:
Martyna Trelewska i Szymon Antonowicz reprezentujący Radę Aktywnej Młodzieży.
Celem  naszego przeglądu jest::
Wspieranie  postaw  patriotycznych  młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych

poprzez edukację artystyczną młodzieży.
Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszego kraju.
Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży.

ciąg dalszy na str. 11

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.

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW 
I OSOBLIWOŚCI
02.04.2023, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK
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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
piosenki stworzone przy współpracy z wy-
jątkowymi osobistościami sceny kabare-
towej.
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

Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.
Jury w składzie:
Marek Łętowski - muzyk, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu
Ireneusz Lutz -Skrzypek, perkusista, wokalista, kompozytor, dyrygent.
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Anna Kozłowska  - muzyk, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świdnicy
Po wysłuchaniu 11 solistów oraz 8 duetów i zespołów postanowiono przyznać wyróżnienia

następującym wykonawcom:
◆ Ariena Witkowska - Ekologiczna Szkoła Podstawowa w Bielawie
◆ Filip Bajon I LO w Dzierżoniowie
◆ Natalia Kubiak I LO w Bielawie
◆ Nadia Pieczonka  MDK Świdnica
◆ Zespół Wokalny NKSP Caritas w Świdnicy
◆ Zespół "Mała Volta" SP nr. 1 w Pieszycach
◆ Nagrody otrzymali :

Aleksandra Walczuk SP.nr 1 w Pieszycach
Artur Droś Sp nr 10 w Bielawie
Duet Angelina Warmuz  i Karolina Gawrońska Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
Zespół "Światełka Pana" Parafia pw. Św. Jadwigi Śl w Przedborowej
Grand Prix zdobył - Zespół ,, EMDEK BAND" MDK Świdnica
Gratulujemy wspaniałych występów!

tekst, foto: MDK Świdnica
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MDK Świdnica

WOJCIECH KOWALCZUK MISTRZEM POLSKI 

W dniach 04-05.03.2023 r. w Sękocinie Starym (koło Warszawy) rozegrano XLVI Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych, w których startowali zawodnicy z
Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

W dwudniowym turnieju należało w określonym czasie na każda partię zadań rozwiązać po trzy:
dwuchodówki, trzychodówki, studia, maty pomocnicze, wielochodówki oraz samomaty.

Celem zawodów było wyłonienie Mistrzów Polski wśród mężczyzn, kobiet, juniorów (do 23 lat)
oraz seniorów (od 60 lat). I właśnie w tej ostatniej kategorii nauczyciel MDK Świdnica Wojciech
Kowalczuk zdobył tytuł Mistrza Polski. 

W klasyfikacji mężczyzn zwyciężył arcymistrz Kacper Piorun a Wicemistrzostwo Polski zdobył
arcymistrz Piotr Murdzia (obaj są aktualnymi drużynowymi Mistrzami Świata w tej dyscyplinie
szachowej).

tekst, foto: MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 16
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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
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:
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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.
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

MBP Świdnica

SPOTKANIE KLUBU KOSTKA

Świetnie było się spotkać i pograć w tak dużym gronie. Na stoły trafiły gry: Wiedźmia skała, Bór,
Manhattan, Punto, Blokus, Azul. Letni pawilon oraz Wsiąść do pociągu. Dookoła świata, tu gra
toczyła się do ostatniej minuty. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i widzimy się 15 kwietnia.

tekst, foto: MBP Świdnica

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

03.03.2022r. godz. 18.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczą-
ce kobiety w podeszłym wieku, która prze-
bywała na przystanku przy ulicy Zamenho-
fa. Osoba ta była zagubiona, nie potrafiła
powiedzieć jak się nazywa, ani gdzie mie-
szka. Skierowani na miejsce strażnicy rów-
nież niczego nie ustalili. Podjęto decyzję o
wezwaniu na miejsce pogotowia ratunko-
wego. Na szczęście chwilę potem kobietę
rozpoznała osoba, która akurat przecho-
dziła obok przystanku. Odwołano ratow-
nictwo medyczne . Starsza pani szybko
trafiła do miejsca zamieszkania gdzie prze-
kazano ją pod opiekę córki.

06.03.2023r. godz. 5.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki
ulicy Wrocławskiej. Kobieta prosiła o po-
moc, gdyż jej chory mąż spadł z łóżka i nikt
nie chciał jej pomóc. Na miejsce skierowano
patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze
szybko rozwiązali problem. Chory został
przeniesiony do łóżka.

06.03.2023r. godz. 9.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał kolejne zgłoszenie dotyczące chorej
matki, która spadła z łóżka. Tym razem po-
moc była potrzebna na ulicy Księżnej Agnie-
szki. Skierowany na miejsce patrol szybko
rozwiązał problem podnosząc i umieszczając
w łóżku chorą.

06.03.2023r. godz. 10.18
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od pracownika ochrony Ga-
lerii Świdnickiej dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego przed wejściem do ga-
lerii. Patrol potwierdził zgłoszenie. Z męż-
czyzną nie można było nawiązać żadnego
kontaktu w związku z powyższym wezwano
zespół ratownictwa medycznego. Ostatecz-
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nie mężczyzna został przewieziony do szpitala "Latawiec".
08.03.2023r. godz. 10.21 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące grupy osób spożywających alkohol na terenie Parku Centralnego. Patrol straży
miejskiej szybko przerwał libację alkoholową karząc biesiadników mandatami karnymi. Straż-
nicy nie przyjęli do wiadomości tłumaczenia - " że to przecież Dzień Kobiet".

08.03.2023r. godz. 15.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy ulicy Łukowej. Na miejscu zastano Dariusza
S., osobę bezdomną. Był on już wielokrotnie karany za podobne zachowania. Mężczyzna został
osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań, a w dniu następnym Sąd Rejonowy
w Świdnicy ukarał go za ten czyn karą 30 dni aresztu.

08.03.2023r. godz. 19.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące grupy młodzieży przebywających na poczekalni dworca autobusowego przy ulicy
Kolejowej. Młodzież spożywała alkohol, zaśmiecała poczekalnię. Skierowany na miejsce patrol
zakończył te ekscesy karząc mandatami karnymi sprawców.

08.03.2023r. godz. 20.07 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące tej samej grupy młodzieży co powyżej. Tym razem młodzież przeniosła się na
poczekalnię dworca PKP przy ulicy Dworcowej. Również te incydenty zostały szybko zakoń-
czone przez strażników. Tym razem funkcjonariusze wypisali 5 mandatów karnych.

09.03.2023r. godz. 20.03 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące kobiety, która spożywała nalewkę na poczekalni autobusowej przy ulicy Kolejowej a
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nagranie nowego materiału. Wydany w
październiku 2022 pełnometrażowy "We-
ndigo" to 45 minut podróży po przeróżnych
wątkach z pozornie odległych biegunów
ciężkiego grania. Dobrze rozumiany groove,
riff i emocje - soundtrack do płonącego świa-
ta.
Wstęp: 50 zł - 60 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator:
ŚOK

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...

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-

ciąg dalszy na str. 22
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następnie rozbiła ją. Na miejscu interweniował patrol straży miejskiej. Za swe czyny kobieta
odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

info: www.smswidnica.pl

OSiR Świdnica

DWÓJKI CHŁOPCÓW - MINIPIŁKA SIATKOWA
KLAS 4 SP

Dwójki siatkarskie to dyscyplina sportowa, w której biorą udział jedni z najmłodszych uczniów
rywalizując w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023". W środę 8 marca na Hali
Zawiszów przy SP 1 cztery zgłoszone reprezentacje świdnickich podstawówek rozegrały turniej
minisiatkówki chłopców właśnie w kategorii Dwójek. Drużyny rywalizowały systemem każdy z
każdym do dwóch wygranych setów z utrzymaniem zasady gry pierwszą dwójką zawodników w
pierwszym secie oraz drugą dwójką w secie drugim. Taka forma rozgrywek w minisiatkówce ma na

celu aktywizować większą ilość uczniów biorących udział w rywalizacji. Meczom towarzyszyło
sporo emocji, niektóre kończyły się dopiero w tie-breaku. Ostatecznie zwycięsko z turnieju, podobnie
jak rok temu, wyszła drużyna SP 6, która wyrównany mecz stoczyła z zespołem SP 1 wygrywając
dopiero w tie-breaku. Następnie pokonała SP 4 i w meczu o pierwsze miejsce po zaciętym i wygranym
na przewagi pierwszym secie z drużyną SP 8 drugiego zwyciężyła już łatwiej zdobywając złote
medale. O trzecie miejsce również w zaciętym spotkaniu, które zakończyło się tie-breakiem chłopcy
z SP 1 powalczyli z drużyną SP 4. Ostatecznie lepsi okazali się gospodarze turnieju, zawodnicy
jedynki.

ciąg dalszy na str. 25

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-
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

Tradycyjnie na zakończenie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali
też najlepsi zawodnicy: Vladyslav Davydenko (SP 1), Stanisłąw Marciniszyn (SP 4), Miłosz Magierowski (SP 6), Mikołaj Matysiak (SP 8 ).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 4  - 6 pkt
Fotorelacja: Waldi Kurek https://www.facebook.com/photo/?fbid=758433772523881&set=pcb.758437625856829

ŚKPR Świdnica

CHROBRY NAJLEPSZY W GŁOGOWIE
Juniorzy młodsi ŚKPR-u Świdnica walczyli w sobotę, 11 marca w Głogowie w pierwszej fazie barażów o awans do Mistrzostw Polski .
Nasz mlody zespół przegrał oba spotkania, ale uczciwie trzeba przyznać, że stanął przed ekstremalnie trudnym zadaniem. Podopieczni trenera Patryka

Dębowczyka grają w tym sezonie dolnym rocznikiem, a Dawid Czerwiński, uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego, z którego mogli skorzystać w
turnieju barażowym to mlodzik. Starsze zespoły z Głogowa i Legnicy miały w swoich składach odpowiednio 3 i 4 "esemesiaków."

W starciu z Dziewiatką poza początkiem i końcówką, świdniczanie grali gol za gol, ale wspomniane dwa fragmenty zaważyły na przegranej 19-30.
Mecz z Chrobrym był bez dłuższej historii. Gospodarze na każdą bramkę ŚKPR-u odpowiadali 2-3 trafieniami I zwyciężyli 29-16.

Awans do finału barażów i dwumeczu z Zagłębiem Lubin wywalczył Chrobry, który wygrał też z Dziewiatką (28-22).
TURNIEJ BARAŻOWY
Chrobry Głogów - Dziewiątka Legnica 28-22
ŚKPR Świdnica - Dziewiątka 19-30 (8-17)
ŚKPR: Szwaczek, Anioł - Walczak 4, Bieryt 4, Czerwiński 3, Turzański 2, Słomiński 2. Folcik 2. Legan 1, Polus 1, Kotarba, Sz. Błaszczyk, Walaszczyk
Chrobry - ŚKPR 29-16 (12-7)
ŚKPR: Szwaczek - Bieryt 8, Polus 4, Walaszczyk 2, Kotarba 1, Czerwiński 1, Walczak, Turzański. Słomiński, Folcik, Legan, Sz. Błaszczyk

tekst: www.skprswidnica.pl
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ŚKPR Świdnica

7. MEMORIAŁ KUBY MARCINKOWSKIEGO
Mnóstwo grania, emocji i sympatycznych momentów. Za nami 7. Memoriał Kuby Marcinkowskiego. Od 10 do 12 marca w dwóch halach w Świdnicy

rywalizowało dziewiętnaście zespołów z całej Polski. Młodzi szczypiorniści walczyli o jak najlepsze wyniki i swoją grą oddali hołd Kubie, zmarłemu
w 2015 roku zawodnikowi naszego klubu.

Turniej chłopców z udziałem dziesięciu zespołów odbywał się w hali przy SP 105 przy ulicy Saperów, a dziewięć drużyn młodzików rywalizowało
w hali Zawiszów. Zawody stały na wysokim poziomie, a wśród naszych gości były zespoły z Dolnego Śląska, Wielkopolski, ziemi lubuskiej i
Opolszczyzny. ŚKPR Świdnica wystawił zespoły w obu kategoriach, przy czym kilku naszych zawodników grało w kadrze Dolnego Śląska 2010.
"Kadrowicze" okazali się zresztą najlepsi w kategorii chłopców. Druga lokata przypadła ŚKPR-owi trenerki Justyny Curyl, a trzecia Orłowi Opole. W
kategorii młodzików triumfowała Gwardia Opole, przed Chrobrym Żórawina i Tęczą Kościan. Czwarta lokata przypadła ŚKPR-owi trenera Krzysztofa
Terebuna, którzy wystąpili bez pięciu ważnych graczy będących w tym czasie na zgrupowaniu kadry Dolnego Śląska.

Wyniki oczywiście są ważne, ale w turniejach towarzyskich jeszcze ważniejsza jest dobra zabawa i doskonalenie swoich umiejętności. Brawa należą
się wszystkim zespołom, a chyba szczególne absolutnym debiutantom z Trzeciela. Drużyna chłopców przyjechała do Świdnicy po zaledwie kilku
tygodniach treningów i wygrała swój pierwszy mecz!

W ceremonii zakończenia turnieju chłopców wziął udział wiceprezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski, natomiast gościem na ceremonii
zakończenia turnieju młodzików był Daniel Marcinkowski, tato Kuby.

TURNIEJ CHŁOPCÓW
Półfinały: ŚKPR Świdnica - Orzeł Opole 19:16, Kadra DZPR 2010 - Olimp Grodków 19:14
Mecz o 9 miejsce: Obra Trzciel - Spartakus Buk 24:21
Mecz o 7 miejsce: Bór Oborniki Śl. - Trójka Nowa Sol 20:16
Mecz o 5 miejsce: Siódemka Miedź Legnica - ZEW Świebodzin 25:16
Mecz o 3 miejsce: Orzeł Opole - Olimp Grodków 15:11
Finał: Kadra DZPR 2010 - ŚKPR Świdnica 26:12
Kadra DZPR 2010 (najlepszy zawodnik: An-
toni Murzyński)
ŚKPR Świdnica (najlepszy zawodnik: Szy-
mon Kocjan)
Orzeł Opole (najlepszy zawodnik: Piotr Fir-
lus)
Olimp Grodków (najlepszy zawodnik: Jakub
Kożuch)
Siódemka Miedź Legnica (najlepszy zawod-
nik: Maksymilian Godlewski)
ZEW Świebodzin (najlepszy zawodnik: Ty-
moteusz Dębowski)
Bór Oborniki Śl. (najlepszy zawodnik: Pa-
tryk Wolski)
Trójka Nowa Sól (najlepszy zawodnik: Ty-
mek Kędzierski)
UKS Obra Trzciel (najlepszy zawodnik: Ni-
kodem Cichowski)
Spartakus Buk (Michał Nadstazik)
Najlepszy strzelec: Fabian Adamski (ZEW)
Najlepszy bramkarz: Franciszek Wasilewicz
(ŚKPR)
Najlepszy zawodnik: Wojciech Skrabania (Orzeł)

TURNIEJ MŁODZIKÓW
Grupa o miejsca 7-9: Trójka Nowa Sól - Kadra DZPR 2009 19:16, Trójka - Victoria Świebodzice 22:21, Kadra DZPR 2009 - Victoria 30:21
Grupa o miejsca 4-6: ŚKPR Świdnica - ZEW Świebodzin 28:27, ŚKPR - Olimp Grodków 25:15, ZEW - Olimp 21:21, k. 2:0
Grupa o miejsca 1-3: Gwardia Opole - Chrobry Żórawina 31:28, Chrobry - Tęcza Kościan 24:19, Gwardia - Tęcza 30:16
Gwardia Opole (najlepszy zawodnik: Dawid Nowak)
Chrobry Żórawina (najlepszy zawodnik:
Marcel Miszak)
Tęcza Kościan (najlepszy zawodnik: Kacper
Jęsiak)
ŚKPR Świdnica (najlepszy zawodnik: Gra-
cjan Czapla)
ZEW Świebodzin (najlepszy zawodnik:
Wojciech Kamiński)
Olimp Grodków (najlepszy zawodnik:Jan
Wieczorek)
Trójka Nowa Sól (najlepszy zawodnik: Woj-
ciech Gaziński)
Kadra DZPR 2009 (najlepszy zawodnik:
Maksymilian Kurnicki)
Victoria Świebodzice (najlepszy zawodnik:
Jakub Tałach)
Najlepszy strzelec: Kuba Marek (ŚKPR)
Najlepszy bramkarz: Timothy Taiwo
(DZPR)
Najlepszy zawodnik: Oskar Tarnowski
(Chrobry)

tekst: www.skprswidnica.pl
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KALENDARZ KIBICA (16-19.03.2023)
Trzy mecze o punkty oraz towarzyski turniej grupy naborowej czekają na Szare Wilki w nadchodzącym tygodniu. Przed własną publicznością zagrają

młodzicy z ŚKPR II, chłopcy z ŚKPR I i naborówka. Seniorów czeka ważny pojedynek w Nowej Soli Oto szczegóły...
CZWARTEK (16.03.2023)
Dolnośląska Liga Młodzików, grupa B., godz. 17.30, Świdnica, ul. Saperów 27 a
ŚKPR II Świdnica - Victoria Świebodzice
NIEDZIELA (19.03.2023)
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa A godz. 10.00, Świdnica, hala przy SP 105, ul. Saperów 27a
ŚKPR I Świdnica - Chrobry Głogów
Turniej towarzyski rocznik 2012  "Przyjdź nauczymy Cię łapać", godz. 11.00, Świdnica, hala przy SP 105, ul. Saperów 27a
ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica, Olimp Grodków - Chrobry Żórawina, ŚKPR - Chrobry, Dziewiątka - Olimp, Dziewiątka - Chrobry, Olimp
- ŚKPR 
I liga, godz. 15.00, Nowa Sól
Trójka Nowa Sól - ŚKPR Świdnica

tekst: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

UDANY REWANŻ I KOMPLET PUNKTÓW GOSPODARZY
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zmazali plamę z pierwszego, jesiennego pojedynku, a także starcia na inaugurację wiosny 2023 roku. W

pierwszym przypadku biało-zieloni przegrali na wyjeździe z Sokołem Marcinkowice, a w drugim, przed tygodniem ulegli w Wałbrzychu miejscowemu
Górnikowi. Tym razem świdniczanie stanęli na wysokości zadania, pokonując na swoim terenie marcinkowiczan 3:0 i dopisując do swojego dorobku
pełną pulę punktów. 

Spotkanie rozgrywane było w trudnych warunkach atmosferycznych - przy temperaturze w granicy 0 stopni Celsjusza, momentami mocnym wietrze
i padającym śniegu. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra podopieczni trenera Grzegorza Borowego mieli na swoim koncie równo dwa razy więcej
punktów od przeciwnika, który przypomnijmy w rundzie jesiennej pokonał nas u siebie 3:2. Drużyna trenera Marcina Krzykowskiego nie zamierzała
kalkulować, grać na wynik 0:0 i murować bramkę. Był to zupełnie inny mecz niż przed tygodniem w Wałbrzychu. Przeciwnicy starali się pressować,
wychodzić wyżej, kreować swoje okazje, szukając gola otwierającego mecz. Za swoją ambitną postawę i grę w piłkę należy im się szacunek. 

Spotkanie rozpoczęło się od doskonałej okazji dla gospodarzy, którzy ze względu na warunki pogodowe podejmowali gości dość nietypowo w
rozgrywkach ligowych, bo na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już w 4. minucie miejscowi mieli wyborną okazję, by znaleźć
się na prowadzeniu. Oskar Trzepacz z głębi pola zagrał świetną piłkę do wpadającego w pole karne Patryka Paszkowskiego, ten próbował obsłużyć
jeszcze Wojciecha Sowę, który niestety nie zdołał trafić w futbolówkę. Ta sytuacja tylko podrażniła przeciwników. Kilka minut później jeden z graczy
Sokoła uderzył głową po stałym fragmencie gry niedokładnie, a chwilę później w ostatniej chwili zdołaliśmy zablokować strzał piłkarza z Marcinkowic.
W 18. minucie rywale szukali gola uderzeniem z okolicy narożnika pola karnego, ale piłka przeleciała obok dalszego słupka bramki strzeżonej przez
Bartłomieja Kota. W okolicy 20. minuty biało-zieloni starali się przejąć większą kontrolę nad tym pojedynkiem i coraz bardziej spychać gości na ich
własną połowę. Momentami to nam się udawało, lecz marcinkowiczanie bronili się bardzo skutecznie, a na dodatek wyprowadzali groźne kontry. Podczas
jednej z nich zablokowaliśmy strzał zawodnika zespołu przyjezdnego, później piłka uderzyła tylko w boczną siatkę świdniczan. Do groźnej sytuacji
doszło też po drugiej stronie boiska. Wojciech Sowa zdecydował się na strzał z okolicy 16. metra, lecz futbolówka przeleciała nad poprzeczką. Rezultat
otworzyliśmy w 37. minucie. Wojciech Sowa przejął piłkę na połowie przeciwnika, dograł do Patryka Paszkowskiego, który wypatrzył jeszcze Oskara
Trzepacza i po golu z bliskiej odległości mieliśmy 1:0 dla gospodarzy. Goście reklamowali jeszcze pozycję spaloną napastnika świdnickiego zespołu,
ale bezpodstawnie, bowiem po drugiej stronie pola karnego został Mikołaj Marszałek. 

Po zmianie stron przeciwnicy walczyli o doprowadzenie do wyrównania, ale i biało-zieloni mieli chrapkę na kolejne trafienia. W 51. minucie blisko
celu był Patryk Salamon, ale w ostatniej chwili został uprzedzony przez defensora Sokoła. W 59. minucie zadaliśmy drugi cios. Fenomenalnym zagraniem
przełamującym linię pomocy i linię defensywy marcinkowickiego zespołu popisał się Andri Kozachenko, a Piotr Kotyla wykorzystując sytuację sam na
sam z Jakubem Matlakiem strzelił na 2:0. W kolejnych minutach golkiper gości wybronił uderzenie Wojciecha Sowy, a piłka po strzale zawodnika Sokoła
z 16  metrów niewiele minęła światło bramki. Wydarzenie, które podcięło skrzydła przeciwnikom nastąpiło ostatecznie w 78. minucie gry. Stanisław
Antosik świetnie dograł do Wojciecha Sowy, a ten pewnym uderzeniem trafił na 3:0. W końcówce pojedynku mogliśmy podwyższyć jeszcze wynik,
szczególnie za sprawą Pawła Michty, lecz nasz młody pomocnik przegrał starcia z bramkarzem przyjezdnych. 

Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrała ostatecznie z Sokołem Marcinkowice 3:0 i zrewanżowała się oponentom za porażkę 2:3 na ich
terenie. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego znajdują się na piątej pozycji w ligowej tabeli w stawce szesnastu zespołów, mając tyle samo "oczek"
co czwarty Moto-Jelcz Oława. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Sokół Marcinkowice 
3:0 (1:0)

Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Frankowski (74’ Migas), Sowa, Paszkowski, Nazar (56’ Filipczak), Kozachenko, Kotyla (70’ Michta),
Trzepacz (64’ Antosik). 

SKRÓT VIDEO (Mariusz Ordyniec): 
https://www.youtube.com/watch?v=Zs9_wlkyRns&embeds_euri=https%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2F&feature=emb_logo 

Zdjęcia:
https://swidnica24.pl/2023/03/udany-rewanz-i-komplet-punktow-gospodarzy-foto-video/ 
https://mojaswidnica.pl/plan-wykonany-sokol-pokonany-pewne-zwyciestwo-ignerhome-polonii-stali-swidnica-foto/ 

Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA DOPŁACI DO WYMIANY STARYCH KOPCIUCHÓW 
W dniach od 29 marca do 12 kwietnia br. mieszkańcy gminy Świdnica, po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o dotacje na wymianę

systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. O
dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i wspólnoty mieszkaniowe, a maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet
7 tys. zł. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica łączna pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 150 tys. zł.

WÓJT GMINY ŚWIDNICA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA 
STAREGO TYPU WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO STAŁE NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W NIERUCHOMOŚCIACH 

O CHARAKTERZE MIESZKALNYM POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA.

ciąg dalszy na str. 31
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WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NALEŻY SKŁADAĆ OD 29 MARCA 2023 R. DO 12 KWIETNIA 2023 R., W PUNKCIE INFORMA-
CYJNYM URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100.

Wniosek powinien być wypełniony w całości na wzorze obowiązującym w 2023 r. opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz zawierać wszystkie
niezbędne załączniki.

Do wniosku należy dołączyć:
◆ W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania

przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie
dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

◆ W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo. Za każde złożone
pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłata skarbowa nie jest pobierana od składanego pełnomocnictwa udzielanego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

◆ W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
◆ W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty,

załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do
reprezentowania wspólnoty.
Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą ubiegać się :

◆ osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
◆ wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła

wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł.
Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

◆ kotły gazowe,
◆ piece zasilane prądem elektrycznym,
◆ kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
◆ kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
◆ pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji na paliwo stałe oraz
niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.
Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy, przy czym

niedotrzymanie wyznaczonego terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.
Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały złożone.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica Zespół Ochrony Środowiska, pokój 310, a także pod

numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.
Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu:
Wniosek o przyznanie dotacji (PDF):
https://gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2023/03/wniosek.pdf
Zgoda małżonka:
https://gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2023/03/zgoda.doc
Pełnomocnictwo ogólne:
https://gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2023/03/pelnomocnictwo_ogolne.doc
Pełnomocnictwo dla kilku współwłaścicieli:
https://gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2023/03/pelnomocnictwo_wspolwlascicieli.doc

Gmina Świdnica

GIEŁDA EDUKACYJNA WSPARCIEM PRZY WYBORZE SZKOŁY ŚREDNIEJ
Szkoła zawodowa, technikum czy liceum?

Jaki kierunek nauczania wybrać? Kim chcieliby
zostać w przyszłości? By ułatwić odpowiedzi na
te pytania uczniom ostatnich klas szkół podsta-
wowych, zorganizowana została XVIII już Gieł-
da Edukacyjna. Organizatorem wydarzenia jest
Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej.

Podczas Giełdy lokalne szkoły ponadpodsta-
wowe promowały aktualną ofertę edukacyjną.
Poprzez takie działania młodzież ma okazję spot-
kać się bezpośrednio z przedstawicielami kon-
kretnych szkół, dzięki czemu ich decyzje staną
się mądre i przemyślane.

We współczesnym świecie bardzo istotną
kwestią jest prawidłowo wybrana szkoła, a w
przyszłości zawód, który stanowi gwarancję
pewnego zadowolenia czy samorealizacji. Mło-
dzież kończąca szkołę podstawową jest w wieku
wymagającym jeszcze podpowiedzi i wskazania
ścieżki, która pomoże doprowadzić do osiągnię-
cia wysokiego standardu życiowego. Uczniowie
potrzebują informacji na temat szkół, a także
możliwości, jakie będą mieć po ich ukończeniu. Ważna jest znajomość rynku pracy oraz zawodów poszukiwanych. Często uczniowie mają problem z
odpowiedzią na pytania dotyczące zainteresowań, predyspozycji. Dlatego istotne jest, aby uczniowie skorzystali z oferowanej pomocy.

Uczniom biorącym udział w Giełdzie Edukacyjnej życzymy właściwych decyzji życiowych i mobilności zawodowej. Powodzenia!
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Gmina Świdnica

ZWIEDZALI STARĄ KOPALNIĘ Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
11 marca obchodzimy ogólnopolski Dzień

Sołtysa. Z tej okazji panie i panowie sołtysi z
gminy Świdnica, w towarzystwie Bartłomieja
Strózika Zastępcy Wójta Gminy Świdnica, Ja-
dwigi Generowicz Sekretarz Gminu Świdnica,
Zygmunta Balanta kierownika Działu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica
oraz Anny Krawczyszyn gminnej opiekunki soł-
tysów - wybrali się na wspólną wycieczkę.

Górnicze budowle przemysłowe z przełomu
XIX i XX wieku, dawne mapy i pamiątki zwią-
zane z miernictwem, oświetleniem, ratownic-
twem górniczym, mundury i wyposażenie górni-
ków i wiele innych eksponatów, sołtysi mogli
podziwiać w tym wyjątkowym dniu w Starej
Kopalni w Wałbrzychu.

Przewodnik opowiadał nie tylko o ekspona-
tach i historii, ale także jako były pracownik
kopalni, przytoczył wiele prawdziwych rozmów,
przeżyć, żartów, ale także trudnych chwil, które
przydarzyły się górnikom w czasach świetności
zwiedzanego miejsca.

Zwiedzanie zakończone zostało wręczeniem upominków świętującym, wspólnym obiadem oraz życzeniami.
"Ogromnie dziękuję za Waszą codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jesteście niezastąpieni. Życzę Wam ciągłego zapału i rąk do współpracy,

aby nigdy nie kończyły się Wasze wspaniałe pomysły, oraz zadowolenia i dumy z Waszych funkcji. Zdrowia, pomyślności i szczęścia. Wszystkiego
najlepszego." - mówił Bartłomiej Strózik Zastępca Wójta Gminy Świdnica.

Gmina Świdnica

ROBERT JANOWSKI GOŚCIEM GMINNEGO DNIA KOBIET
Robert Janowski - polski piosenkarz, kom-

pozytor, poeta, aktor, prezenter telewizyjny i ra-
diowy, lektor radiowy, znany i lubiany za sprawą
wyszukanego poczucia humoru i bycia gentle-
manem ,był gościem specjalnym wydarzenia,
które odbyło się w miniony piątek z okazji gmin-
nego Dnia Kobiet.

Tłumnie zebrane mieszkanki gminy Świdni-
ca przywitał z życzeniami i podziękowaniami
Bartłomiej Strózik, Zastępca Wójta Gminy
Świdnica, w towarzystwie Krzysztofa Jasa, Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Świdnicy, Piotra Fedorowicza, starosty
świdnickiego, Zygmunta Worsy, wicestarosty
świdnickiego oraz Jana Dzięcielskiego, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zaproszony na tę uroczystość artysta wywo-
łał wiele uśmiechu, wzruszeń, a także wspo-
mnień, wykonując utwory z dawnych lat, z pięk-
nymi, mądrymi tekstami oraz niebanalnymi li-
niami melodycznymi. Nie zabrakło także wspól-
nego śpiewania, rozmów i żartów. Zachwycony naszym regionem Robert Janowski z pewnością odwiedzi nas jeszcze nie jeden raz.

Gmina Świdnica

SPEKTAKL I ŚWIETNA ZABAWA 
Z OKAZJI DNIA KOBIET 

W GOGOŁOWIE
Dziewczynki, kobiety, seniorki - mieszkanki Gogołowa w towarzystwie swoich najbliższych

zebrały się w świetlicy wiejskiej w dniu 8 marca, aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Gośćmi spotkania była Grupa teatralna "UTWorki" działająca przy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Świdnicy.

Przedstawiony przez grupę spektakl "Jestem Kobietą" nawiązywał do obchodzonego tego dnia
święta, na twarzach zebranych wywołał wiele uśmiechu, a aktorzy zapraszali publiczność do wspólnej
zabawy.

"Sala była zapełniona po brzegi, odwiedziły nas mamy z dziećmi i seniorki. To była wspaniała
impreza i czas mile spędzony przy kawie, herbacie i cieście. To było cudowne, kobiece popołudnie"
- mówiły mieszkanki Gogołowa.
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BARAN Twoje ostatnie poczynania bardzo
denerwują otoczenie. Za bardzo myślisz o so-
bie, a nie bierzesz pod uwagę potrzeb i uczuć
innych ludzi. Taka postawa może odwrócić się
przeciwko Tobie. Bardzo dobrze będą układa-
ły się sprawy finansowe i zawodowe. Twój
upór i pracowitość przyniosą wymierne korzy-
ści. 
BYK Wykorzystaj każdą sposobność do za-
prezentowania swoich atutów. Twój brak wia-
ry we własne możliwości jest poważną prze-
szkodą do osiągnięcia sukcesu. Bądź odważ-
ny, przebojowy i energiczny. Wszyscy muszą
Cię teraz zauważać. Masz naprawdę wiele do
ofiarowania. Dobra sytuacja finansowa. 
BLIŹNIĘTA Gwiazdy przewidziały dla Cie-
bie na ten tydzień wiele niespodzianek. Jedną
z nich będzie nieoczekiwane spotkanie z oso-
bą, której od dawna nie widziałeś. Będą wspo-
mnienia i refleksje nad upływającym czasem.
Pozostałe niespodzianki również przyniosą Ci
wiele radości. W finansach nic ciekawego. 
RAK Nie możesz sobie pozwolić na utratę
równowagi, na okazanie zdenerwowania.
Ktoś tylko czeka, abyś stracił opanowanie.
Uspokój się, wszystko jeszcze raz przemyśl i
spokojnie podejmij decyzję. Z pewnością się
nie pomylisz. W drugiej połowie tygodnia nie-
oczekiwany przypływ gotówki. 
LEW Czeka Cię wiele poważnych zadań. Ten
tydzień zapowiada się bardzo pracowicie,

wszyscy będą się spieszyli, popełniali błędy, a
później je naprawiali. Najważniejsze jednak,
że te wysiłki będą warte ostatecznego efektu.
W środę znajdziesz się w gronie bardzo miłych
osób. To spotkanie dobrze na Ciebie wpłynie.
PANNA Nie przejmuj się szczególnie czyimiś
złośliwymi uwagami. Powinieneś nabrać dys-
tansu do całej sprawy. Te uwagi to wynik zawiści
i zazdrości. Ktoś nie może sobie darować Twoich
sukcesów i wszelkich powodzeń. Nadal bądź
sobą i trzymaj się swoich postanowień. 
WAGA Nie ma powodów do narzekań, popa-
dania w depresję. Sytuacja wygląda o wiele
lepiej niż Ci się wydaje. Wkrótce otrzymasz
wiadomość, która otworzy Ci oczy na wiele
spraw i pozwoli trzeźwym okiem ocenić stan
rzeczy. Dzięki swoim zaletom pokonasz trud-
ności i szybko o nich zapomnisz. 
SKORPION Trzymaj się za wszelką cenę
swoich poglądów i swojego planu działania.
Gwiazdy wróżą Ci nieoczekiwany sukces, ja-
kieś zwycięstwo, ukończenie jakiegoś dzieła.
Po pracowitym okresie będziesz miał okazję
wypocząć i zrelaksować się w miłym gronie.
Sprzyjać temu będzie wtorkowe spotkanie. 
STRZELEC Czy będzie to konieczne, czy też
nie, ktoś z Twojego otoczenia będzie Ci ofero-

wał swoją bezinteresowną pomoc, wsparcie i
życzliwość. Tak naprawdę, to tylko tej osobie
możesz w pełni zaufać. W tym tygodniu nie
szalej z wydatkami, bo Twoja sytuacja finan-
sowa będzie nie najlepsza. 
KOZIOROŻEC Na zmiany nigdy nie jest za
późno. Zwłaszcza jeżeli mają one przynieść po-
zytywny skutek. Nie wahaj się, tylko działaj!
Ryzyko przecież jest niewielkie. W życiu rodzin-
nym wydarzy się coś bardzo miłego, wszyscy
będą z tego powodu bardzo szczęśliwi. W spra-
wach finansowych wszystko będzie po staremu.
WODNIK Gwiazdy mówią, że masz wiele
kłopotów, zmartwień i trosk. Każdego dnia
towarzyszy Ci niepewność. Tylko wiara w
siebie, w najbliższych, w przyszłość pozwoli
przetrwać trudny okres. Niebo nad Tobą się
rozjaśnia i niedługo sprawy zmienią swój
bieg. Wiele się poprawi, na lepsze. Osiągniesz
także stabilizację finansową.
RYBY W nadchodzącym tygodniu wiele
czasu poświęcisz na przemyślenia. Spotkasz
kogoś, kto bardzo Cię zainteresuje. Będziesz
rozważał różne możliwości postępowania,
wybierał warianty. Wszelkie podjęte decy-
zje przyniosą swój skutek dopiero na po-
czątku przyszłego tygodnia. 

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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