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W skrócie...

Wystawa czasowa:
ŚWIDNICA NA KADRACH Z PRZE-
SZŁOŚCI
do 24.10.2021, godz. 10:00
Wystawa "Świdnica na kadrach z przeszło-
ści" pokazuje jak wyglądało nasze miasto w
połowie XX wieku. Dzięki wielkoformato-
wym reprodukcjom wykonanych w ubie-
głym stuleciu fotografii można zanurzyć się
w klimat dawnej Świdnicy, jak też z nostal-
gią podumać nad wartością jej zabytkowych
kamienic.
Wstęp N - 8 zł, U - 5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa

WIESZCZ U FOTOGRAFA
do 31.10.2021, godz. 16:00
W imieniu organizatorów Dni Fotografii
2021 - Świdnickiego Ośrodka Kultury za-
praszamy na wystawę WIESZCZ U FOTO-
GRAFA, czyli jak wyglądał Mickiewicz.
Wystawa przygotowana jest przez Dolnoślą-
ską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mi-
kulskiego we Wrocławiu.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: ŚOK, MBP

"GRANICE" - WERNISAŻ WYSTAWY
22.10.2021, godz. 18:00
Na wernisażu wystawy "Granice" obejrzeć
będzie można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WARSZTATY ATELIER FOTOGRAFA
OD XIX DO XXI WIEKU
23.10.2021, godz. 11:00
Zapraszamy wszystkich miłośników foto-
grafii na warsztaty podczas których będzie
można poznać zarówno tajniki fotografii
analogowej jak i cyfrowej. Uczestnicy do-
wiedzą się m.in. jak robić dobre i ciekawe
zdjęcia o różnorodnej tematyce.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawne-
go Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdni-
ca

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- MKP WOŁÓW
23.10.2021, godz. 13:00
W walce o kolejne punkty biało-zieloni pił-
karze zmierzą się z MKS-em Wołów.
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

ROK LEMA: SPOTKANIE Z WOJCIE-
CHEM ORLIŃSKIM
23.10.2021, godz. 16:00
Spotkanie autorskie z Wojciechem Orliń-
skim, autorem książki "Lem. Życie nie z
tej ziemi", poprowadzi Barbara Elmano-
wska.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: ŚOK, MBP

www.expressem.eu

Świdnica

MIASTO ZAPEWNIA TRANSPORT NA SZCZEPIENIA 
Przypominamy, że miasto zapewnia transport osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy

nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepieńprzeciw COVID-19. 
Działa specjalna infolinia pod numer telefonu 74 856 28 68. Jest ona aktywnaod poniedziałku

do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Po zarejestrowaniu się w centralnym systemie e-rejestracji
i wyznaczeniu terminu szczepienia, należy zadzwonić, aby ustalić szczegóły transportu.

Jest kilka możliwości zapisania się na szczenienie:całodobowa i bezpłatna infolinia - 989;
rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację, dostępna na pacjent.gov.pl, wysłanie SMS na nr 664
908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie lub kontakt z wybranym punktem szczepień.

W Świdnicy wyznaczono następujące punkty szczepień: 
◆ Ars Medica Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 4
◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KOLMED" s.c., ul. Kolejowa 8
◆ Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34A
◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BHMED" Sp. z o.o., ul. Strzelińska 6
◆ AR-VITA Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczkowska 37 
◆ Zespół Usług Medycznych "MEDYK" Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25A
◆ Centrum Usług Medycznych "ESKULAP" Sp. z o. o.,ul. Ludwika Zamenhofa 47
◆ Przychodnia Mieszko Sp. z o.o., ul. Mieszka I 10
◆ Apteka Gemini, ul. Grodzka 1.

Świdnica

NAGRODZONO ŚWIDNICKICH NAUCZYCIELI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej siedemnastu dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych

zostało nagrodzonych przez prezydent Świdnicy, Beatę Moskal-Słaniewską. Docenieni zostali za
swoje osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, a są to:
◆ Małgorzata Anklewicz - dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16,

◆ Katarzyna Bębenek - nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 6,
◆ Katarzyna Buczma - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 315,
◆ Zbigniew Curyl - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
◆ Agata Giedrewicz - nauczycielka Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16,
◆ Izabela Glinka - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2,
◆ Dariusz Jaros - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury,

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A

http://www.eldomik.pl
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I LIGA: 
ŚKPR ŚWIDNICA - REAL ASTROMAL
LESZNO
23.10.2021, godz. 18:00
Obie drużyny maja na koncie po dwa zwy-
cięstwa i dwie porażki. Bezpośrednie starcie
zapowiada się niezwykle ciekawie.
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

KABARET ANI MRU MRU
23.10.2021, godz. 17:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK;
organizator: ŚOK

7. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
24.10-30.10.2021, godz. 09:30
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to największa impreza na Dolnym Śląsku
zajmująca się prezentacją kina artystyczne-
go. Oprócz starannie wyselekcjonowanych
spośród aktualnego repertuaru (tytułów ma-
jących swoje światowe premiery w latach
2020-2021), program festiwalu obfituje w
szereg wydarzeń towarzyszących.
Wstęp 10 zł (na projekcje w sali); miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

JESIENNE LIŚCIE
27.10.2021, godz. 17:00
"JESIENNE LIŚCIE" Koncert w wykona-
niu uczestników pracowni muzycznej. Usły-
szymy piosenki liryczne, literackie, m.in. A.
Osieckiej czy Sanah. Pojawią się też bardziej
dynamiczne utwory instrumentalne. Zapra-
szamy MDK Świdnica
Wstęp wolny; miejsce: Sztuka Smaku
Al.Niepodległości 14; organizator: MDK
Świdnica

www.expressem.eu

◆ Aneta Kachnic - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1,  
◆ Justyna Kardynał-Cholewa - nauczycielka  Przedszkola Miejskiego nr 4,
◆ Małgorzata Pielach - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105,
◆ Marta Scheer - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8,  
◆ Violetta Skibicka -  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,
◆ Katarzyna Skupień - dyrektor  Przedszkola Miejskiego nr 14,
◆ Miłosława Stec - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 105,
◆ Iwona Wejngold - Pisowicz - nauczycielka  Przedszkola Miejskiego nr 14,
◆ Anna Wilczyńska - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4,  
◆ Magdalena Zawadzka - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6.  

W spotkaniu z nagrodzonymi, które odbyło się w piątek, 15 października uczestniczyli także
Rafał Fasuga - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy,Danuta Morańska - przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy,Ta-
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deusz  Niedzielski -  dyrektor Wydziału Edukacji ze współpracownikami oraz dyrektorzy miejskich
przedszkoli i szkół podstawowych.

- Wszystkim, którzy tworzą świdnicką edukację serdecznie dziękuję za Wasz trud, pasję, oddanie
i za to, że jesteście przewodnikami dla Waszych uczniów. Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi życzę wytrwałości, dużo zdrowia, pozytywnej energii i wewnętrznego spokoju
- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W piątek, 15 października w sali teatralnej świdnickiego Ośrodka Kultury zorganizowano także
koncert pt. "Z nizin do gór", na który prezydentzaprosiła seniorów świdnickiej oświaty,radnych Rady
Miejskiej w Świdnicy,pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektorów, wicedyre-
ktorów, nauczycieli oraz pracowników świdnickich jednostek oświatowych. W koncercie, dedyko-
wanym pedagogom oraz pracownikom świdnickiej oświaty wystąpią: Zespół Folklorystyczny "KUR-
PIANKA" pod kier. art. Pawła Łyszczycha, Zespół Pieśni i Tańca "Jubilat" pod kier. art. Lubomira
Szmida oraz Mażoretki"Prima" prowadzone przez Annę Trzeciak.  

Foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy.

Świdnica

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - TRWAJĄ ZAPISY
Trwają przygotowania do zaplanowanego na 11 listopada 13. Biegu Niepodległości.  W związku

z sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami zmieni się nieco formuła biegu. Najważniejsze nowinki
to:  zapisy wyłącznie drogą elektroniczną, odbiór pakietu startowego dzień lub dwa przed imprezą,
skrócenie łącznego dystansu biegu oraz wypuszczanie biegaczy na trasę w falach po 250 osób.

Zgłoszenia do Biegu Niepodległości przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną w termi-
nie: od 18 października od godziny 12.00 do 3 listopada do godz. 24.00 na adres mailowy
zapisy@osir.swidnica.pl

W zgłoszeniu należy będzie podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu i miejsco-
wość. Po zakończeniu zapisów uczestnicy zostaną przydzieleni do konkretnej fali startowej - koloru.
O przydzieleniu do danej fali uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową. W informacji będzie
podany termin weryfikacji uczestników i miejsce odbioru pakietu startowego oraz godzina startu.

Limit uczestników - tak jak w latach poprzednich został ustalony na 1500 osób. Planowanych
jest sześć fal po 250 osób każda. Starty fal co 20 minut. Pierwsza wystartuje o godzinie 12.00, ostatnia
o 13.40. W tym roku wyjątkowo wszyscy biegacze mogą pokonać tylko jedno okrążenie trasy o
długości 1250 m: Rynek - Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego , Rynek.
Po zakończeniu biegu uczestnicy odbiorą pamiątkowy medal i poproszeni zostaną o niegromadzenie
się i opuszczenie Rynku. Udział w biegu jest bezpłatny i ma charakter rekreacyjny

"ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ"
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem. W ten wieczór usły-
szą Państwo utwory od lat bawiące całe po-
kolenia.
Wstęp 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - UKS CHRZĄSTOWICE
30.10.2021, godz. 17:00
Beniaminek II ligi stanie na drodze siatkarek
Volleya w kolejnym meczu.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

WARSZTATY ATELIER FOTOGRAFA
OD XIX DO XXI WIEKU
06.11.2021, godz. 11:00
Zapraszamy wszystkich miłośników foto-
grafii na warsztaty podczas których będzie
można poznać zarówno tajniki fotografii

ciąg dalszy na str. 6
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Organizatorem Świdnickiego Biegu Niepodległości jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Lokalną
Organizacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące 13. Biegu Niepodległości zamieszczane będą na
bieżąco na stronie organizatora: www .osir.swidnica.pl oraz w mediach społecznościowych.

Świdnica

SPEKTRUM PO RAZ SIÓDMY
Blisko 60 filmów, w tym 35 krótkich metraży, 9 nagród, 7 sekcji tematycznych i wiele więcej.

Znamy pełny program 7. Edycji Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum. W tym roku
widzowie i festiwalowi goście spotkają się w Świdnicy w dniach 24-30 października by wspólnie
przeżywać filmowe emocje. W końcu na żywo, na dużym kinowym ekranie zagości wyjątkowy
repertuar. 

Pełny program Spektrum jest dostępny na oficjalnej stronie festiwalu www.spektrumfestival.pl.
Karnety (130 PLN) już w sprzedaży, a bilety na pojedyncze wydarzenia (10 PLN) będą dostępne od
15 października. Zakup karnetów i biletów możliwy stacjonarnie w kasach Świdnickiego Ośrodka
Kultury oraz internetowo za pośrednictwem oficjalnej strony Ośrodka: www.sok.com .pl i festiwalu:
www.spektrumfestival.pl.

W konkursie SPEKTRUM o nagrodę powalczy5 pełnometrażowych filmów z Polski oraz 5
produkcji zagranicznych, a jedynym jury będzie festiwalowa publiczność! W tegorocznym konkursie
widzowie zobaczą m.in. triumfatorów festiwalu w Gdyni "Moje wspaniałe życie" (nagroda za
reżyserię dla Łukasza Grzegorzka), czyli historię Joanny, w tej roli fenomenalna Agata Buzek,
troskliwej córki, wyluzowanej matki, lubianej nauczycielki, żony, która prowadzi podwójne życie i
ma tajemnicę, którą nie dzieli się z nikim); "Wszystkie nasze strachy" ("Złote lwy" dla najlepszego
filmu, najlepsze zdjęcia) to oparta na faktach, przejmująca historia wychowanego na wsi artysty,
mocno zaangażowanego w działalność Kościoła katolickiego;czułe "Piosenki o miłości" (najlepszy
film w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych) z debiutującą na dużym ekranie Justyną Święs z
zespołu The Dumplings; wybuchowego laureata Złotej Palmy w Cannes - "Titane", gdzie przeplatają
się losy Alexii, posiadaczki tytanowych płytek w skutek wypadku z dzieciństwa, złych wspomnień
i niezwykle ponętnego ciała, które nie ulega korozji, nie pozwala się lubić i nie daje się nie kochać;
głośny, nominowany do Oscara film Jasmili Zbanić "Aida" przybliżający szczegóły masakry w
Srebrenicy, gdzie ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców, zostało zamor-
dowanych przez Serbów na oczach żołnierzy międzynarodowych sił pokojowych.

W nowej sekcji konkursowej Bliżej/Closer znalazły się pełnometrażowe narracje o najbliższych
relacjach i otoczeniu. Intymne pejzaże wsi, miasteczek, dzielnic. Wkroczenie w rzeczywistość
niewielkich wspólnot i przyjrzenie się rządzącej w nich dynamice.Widzowie przeniosą się m.in. do
francuskiego nadmorskiego miasteczka w "Lato 85" Francois Ozona, poznają tajemnice drzemiące
w islandzkich bezdrożach w "Lamb" Valdimara Jóhannssona czy poznają historię włoskich "Trufla-
rzy" w poruszającym dokumencie o starszych panach, którzy latami zbierali najcenniejszą, białą
odmianę trufli i u schyłku życia nie wyobrażają sobie, że mogą robić coś innego. Nagrodę przyzna
festiwalowa publiczność!

Jak co roku Spektrum zaprezentuje również zestaw najciekawszych filmów dokumentalnych
sezonu. się W sekcji Oko na dokumentm .in. głośny film o młodej aktywistce na rzecz klimatu Grecie
Thunberg "Jestem Greta", który będzie jednocześnie filmem zamykającym 7. edycję festiwalu czy
przebój tegorocznego festiwalu w Sundance "Ogniem pisane" (nagroda publiczności oraz nagroda
specjalna jury konkursu World Cinema Documentary) o grupie mieszkanek Uttar Pradesh w Indiach,

analogowej jak i cyfrowej. Uczestnicy do-
wiedzą się m.in. jak robić dobre i ciekawe
zdjęcia o różnorodnej tematyce.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - UKS SOKÓŁ 43 KATOWI-
CE
06.11.2021, godz. 17:00
Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko,
bo naprzeciw siebie staną dwie czołowe dru-
żyny ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWID-
NICA - CMM KKS SIECHNICE
07.11.2021, godz. 17:00
W 6. kolejce formę świdnickich koszykarzy
sprawdzi jeden z głównych faworytów roz-
grywek Centrum Medyczne Magnolia KKS
Siechnice.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

13. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2021, godz. 12:00
Wydarzenie rekreacyjno-patriotyczne.Zapi-
sy elektroniczne w dniach 18.10-3.11.2021,
godz..
Wstęp wolny; miejsce: Rynek; organizator:
OSiR Świdnica

W DRODZE DO HOLLYWOOD.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa
Komedy i całego pokolenia artystów (mu-
zyków, filmowców, literatów) mających
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
się współcześnie w kulturze. Weźmie w
nim udział dwójka znakomitych artystów,
pianistka Lena Ledoff i wokalista Adam
Rymarz, a poprowadzi go Paweł Sztomp-
ke.

ciąg dalszy na str. 8
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które wbrew stereotypom i uprzedzeniom, na przekór kastowemu systemowi w Indiach i kryzysowi
dziennikarstwa tworzą niezależną gazetę. Film pokazuje ich osobiste historie oraz codzienną pracę
w redakcji i poza nią.

Spośród ponad 600 nadesłanych filmów w 4 kategoriach konkursu Okiem Młodych (Fabuła,
Dokument, Animacja, Amatorski) znalazło się 35 tytułów z 14 państw, między innymi z Polski,
Francji, Szwajcarii, Litwy, Rumunii, Rosji, Wietnamu czy USA. W każdej z konkursowych sekcji
Okiem Młodych swojego faworyta wybiera trzyosobowe jury, w którego skład wchodzą przedstawi-
ciele świata filmu i sztuki.Oprócz jury głównego, filmy ocenia również jury lokalne: fabuły oglądają
uczestnicy terapii zajęciowej w Mokrzeszowi, dokumenty skład złożony z osadzonych w Areszcie
Śledczym w Świdnicy, a produkcje amatorskie przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica.

Filmem otwarcia 7. edycji Spektrum będzie najnowszy przebój polskich kin z Dawidem Ogrod-
nikiem w roli głównej - "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" (reż. Mateusz Rakowicz). To komedia
akcji, która łączy pokolenia, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy
przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymknął się organom ścigania
PRL. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w
latach 70. i 80. cała Polska, a już 24 października uczestnicy festiwalu zobaczą je na pokazie otwarcia
Spektrum w Świdnicy.

Nie zabraknie też czegoś dla najmłodszych. W niedzielny poranek festiwalowy zostanie pokazany
film "Czarny Młyn" - polski film przygodowy, jakiego w Polsce jeszcze nie było, na motywach
najsłynniejszej powieści mistrza polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej Marcina Szczygielskie-
go. To wzruszająca opowieść o akceptacji i tolerancji, do której dzieci muszą dojść własną drogą.
Iwo wraz z grupą przyjaciół mieszkają w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytują-
cego graniczy z cudem. Z każdym dniem coraz bardziej zaczynają ich fascynować górujące nad
okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych CzarnymMłynem. Kiedy
mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria
niesamowitych zdarzeń, które wystawią na próbę ich przyjaźń.

◆ Konkurs SPEKTRUM
"Aida" / reż. Jasmila Zbanić / Bośnia i Hercegowina, Austria, Rumunia, Holandia, Niemcy,
Polska, Francja, Norwegia, Turcja / 2020
"Amatorzy" / reż. Iwona Siekierzyńska / Polska/ 2020
"Mała mama" / reż. Celine Sciamma / Francja2021
"Moje wspaniałe życie" / reż. Łukasz Grzegorzek / Polska / 2021
"Noc królów" / reż. Philippe Lacote / Francja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kanada, Senegal /
2020
"Nowy porządek" / reż. Michel Franco / Meksyk, Francja / 2021
"Piosenki o miłości" / reż. Tomasz Habowski / Polska / 2021
"Titane" / reż. Julia Ducournau / Francja, Belgia / 2020
"Wszystkie nasze strachy" / reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt / Polska / 2021
"Zupa nic" / reż. Kinga Dębska / Polska / 2021

◆ Konkurs Bliżej/Closer
"Czarny Jezus" / reż. Luca Lucchesi
"Lamb" / reż. Valdimar Jóhannsson / Islandia, Polska, Szwecja / 2020
"Lato 85" / reż. Francois Ozon / Francja / 2020
"Truflarze" / reż. Michael Dweck, Gregory Kershaw / Grecja, USA, Włochy / 2020

◆ Sekcja Oko na dokument
"Jestem Greta" / reż. Nathan Grossman / Szewcja / 2020
"Ogniem pisane" / reż. Rintu thomas, Sushmit Ghosh / Indie / 2021
"Ściana cieni" / reż. Eliza Kubarska / Niemcy, Polska, Szwajcaria / 2020

www.expressem.eu

Wstęp 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); or-
ganizator: ŚOK

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- GKS MIRKÓW DŁUGOŁĘKA
13.11.2021, godz. 13:00
Ostatni w tym roku mecz IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica.
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - DZIE-
WIĄTKA EUCO LEGNICA
13.11.2021, godz. 18:00
Kolejny mecz świdnickich piłkarzy ręcz-
nych. W starciu z Dziewiątką Legnica Szare
Wilki będą faworytem i liczą na wygraną.
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

RAPSODIA ŚWIDNICKA #8: lokalni
MCs + liveband + headliner [hip hop]
13.11.2021 godz.20:00 - 23:00
Wstęp 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, Świdnica; organizator
Świdnicki Ośrodek Kultury

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - NTSK NYSA
20.11.2021, godz. 17:00
W kolejnym starciu o ligowe punkty rywal-
kami świdnickich siatkarek będzie ekipa z
Nysy. Nasz zespól jest faworytem tego po-
jedynku.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - ZEW
ŚWIEBODZIN
27.11.2021, godz. 18:00
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◆ Konkurs Okiem Młodych - Fabuła
"Atrapa" / reż. Laurynas Bareisa / Litwa / 2020
"Bądź gotów / reż. Pham Thien An / Wietnam / 2019
"Dobre, eleganckie chłopaki" / reż. Marek Ułan-Szymański / Polska / 2020
"Dustin" / reż. Naila Guiguet / Francja / 2020
"Pokazałam mu Covid-19" / reż. Karolina Gliniewicz / Polska / 2021
"Pozdrawiam z Nigerii" / reż. Peter Hoferica / Słowacja / 2020
"Psylo" / reż. Francois Robic / Francja / 2020
"Równoważnik" / reż. Daniel Howlid / Polska / 2020
"Stephanie" / reż. Leonardo van Dijl / Belgia / 2020
"Zanim zasnę" / reż. Damian Kosowski / Polska / 2020

◆ Konkurs Okiem Młodych - Dokument
"Cafe de Kinema / reż. Sol Miraglia / Argentyna / 2020
"Hydebank" / reż. Ross McClean / Wielka Brytania / 2019
"Mecz / reż. Roman Hodel / Szwajcaria / 2020
"Mikrokosmosy" / reż. Dorota Ros / Polska / 2021
"Nie jesteśmy przyjaciółkami" / Alicja Sokół / Polska / 2020
"Obcy, ratunku!" / reż. Sophie Bosker / Austria / 2020
"Opus magnum" / reż. Filip Bojarski / Polska / 2020
"Tysiąc prób oceanicznych" / reż. Wang Yuyan / Francja / 2021
"Żarty się skończyły" / reż. Hannah Currie / Wielka Brytania / 2019

◆ Konkurs Okiem Młodych - Animacja
"Ja i moja gruba dupa" / reż. Yelyzaveta Pysmak / Polska / 2020
"Kołysanka" / reż. Paul Muresan / Rumunia / 2020
"Między koronami" / reż. Filip Diviak / Czechy / 2020
"Owca, wilk i filiżanka herbaty" / reż. Marion Lacourt / Francja / 2019
"Pewnego razu w Izraelu" / reż. Weronika Szyma / Polska / 2021
"Pilar" / reż. Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten / Holandia / 2020
"Trona Pinnacles" / reż. Mathilde Parquet / Francja / 2020
"Trzy skoki do szczęścia" / reż. Artur Hanaj / Polska / 2020

◆ Konkurs Amatorski Okiem Młodych
"Błąd systemu" / reż. Piotr Kaźmierczak / Polska / 2020
"H8" / reż. Michał Cygan / Polska /2021
"Hobo" / Alexander Ivanov / Rosja / 2020

ciąg dalszy na str. 11

Zapowiada się sportowa "wojna". Oba ze-
społy mają zbliżony potencjał i rachunki do
wyrównania...
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA: 
DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - BA-
SKET LEGNICA
28.11.2021, godz. 17:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej. Do
Świdnicy zawita Basket Legnica. W pier-
wszym meczu lepsi byli świdniczanie, jak
będzie tym razem?
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.12.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl za-
wodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J
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"Głowy duże, głowy małe" / reż. Kalina Gawrysiak / Polska / 2021
"Nie ucieka" / reż. Urszula Taraszka / Polska / 2020
"Ruth i Nick - słodka opowieść" / reż. Carter Rostron / USA / 2021
"Sztuczna rewolucja" / reż. Elyas Masrour / USA / 2021
"Zespół eksplodującej głowy" / reż. Kacper Wiącek / Polska / 2021

◆ Niedzielny poranek filmowy
"Czarny młyn" / reż. Mariusz Palej / Polska / 2020

◆ Film otwarcia 7. Świdnickiego Festiwalu Spektrum
"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" / reż. Mateusz Rakowicz / Polska / 2021

◆ Film zamknięcia 7. Świdnickiego Festiwalu Spektrum
"Jestem Greta" / reż. Nathan Grossman / Szewcja / 2020

PEŁNY PROGRAM DO POBRANIA W FORMACIE PDF TUTAJ:
https://spektrumfestiwal.pl/wp-content/uploads/2021/10/3778464263247188668program-a4.pdf

7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w tym roku w dniach 24-30
października, a Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym
Śląsku. 

***
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM jest organizowany przez Wrocławską Fundację

Filmową oraz Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica. 7. edycja po
raz kolejny została objęta mecenatem miasta Świdnica, a w tym toku również Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz
oficjalnych mediów społecznościowych: https://spektrumfestival.pl/

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

Powiat Świdnica

INFORMACJA DLA NGO
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie powierzenia realizacji

zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie
powiatu świdnickiego w 2022 roku".

DO POBRANIA:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/10/005-01-1634715726.doc
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/10/005-02-1634715708.docx
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/10/005-03-1634715707.docx

Świdnica

ŚWIDNICA WSPIERA RÓWNE 
PRAWA MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW

Prezydent Beata Moskal-Słaniewskajuż w grudniu ubiegłego roku podpisała w Świdnicy "Europejską
kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym". Uroczystą ceremonię podpisania dokumentu, z
udziałem włodarzy 16 miast zorganizowała Rada Gmin i Regionów Europy CEMR oraz Związek Miast
Polskich,11 października podczas Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu. 

Podczas wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście, czyli: Andrzej Porawski, dyrektor Biura
Związku Miast Polskich, Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
i Równego Traktowania ZMP, Wiceprezydentka Sopotu, Marta Mazurek, wiceprzewodnicząca
Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, radna Rady Miasta Poznania, FrdricVallier,
Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Jacek Wasik, dyrektor Przedsta-
wicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Zebrani wysłuchali również nagrań wideo
SilviiBaraldi, przewodniczącej Komisji ds. Równouprawnienia CEMR, radnej gminy Legnano z
Włoch oraz HelenyDalli, Europejskiej Komisarz ds. Równości. 

Głos zabrała także prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.  Zwróciła uwagę na bardzo
ważny problem godnego i równego traktowania coraz większych grup imigrantów osiedlających się
w Polsce zza wschodniej granicy - Ukraińców, Białorusinów, Rosjan czy Gruzinów. 

- Musimy patrzeć nie tylko na zachód i południe Europy. Europa bowiem to nie tylko Unia
Europejska. Przed laty korzystaliśmy z wsparcia i pomocy krajów zachodnich. Dziś winni jesteśmy
taką pomoc naszym sąsiadom ze wschodu. To nasz moralny obowiązek. Ważne, by nie czuli się w
Polsce obywatelami drugiej kategorii, by sprawić, że czują się u nas dobrze. Ważne, by docenić ich
potencjał, aktywność i zawsze okazywać szacunek - mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Karta opracowana zostaław 2006 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Zobowiązuje
europejskie samorządy - lokalne i regionalne - do krzewienia idei zwalczania stereotypów i prze-
szkód, które mają wpływ na nierówny podział ról między kobietami i mężczyznami w życiu
politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Sześć podstawowych zasad karty to:
◆ Równość kobiet i mężczyzn w poszanowaniu podstawowych praw;
◆ W celu zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poruszane muszą być kwestie różnorodnej

dyskryminacji opartej na uprzedzeniach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej,
religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej;

ciąg dalszy na str. 13
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II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - SARI ŻORY
11.12.2021, godz. 15:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej przed
własną publicznością. W Żorach Volley wy-
grał bez straty seta, także teraz będzie fawo-
rytem spotkania.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - BÓR
OBORNIKI ŚL.
11.12.2021, godz. 18:00
Zespół z Obornik Śląskich jest jedna z rewe-
lacji rozgrywek. Szare Wilki staną przed du-
żym wyzwaniem!
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWID-
NICA - ZZKK ZIĘBICE
12.12.2021, godz., godz. 17:00
Ostatni w tym roku występ koszykarzy. Ry-
walem zespół z Ziębic.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co się czubią, ale lubią -
regularnie przesiaduje na ławeczce w uro-
czym parku. I choć różni ich niemal wszy-
stko, to łączy wieloletnia przyjaźń.
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

"GRANICE" - WERNISAŻ WYSTAWY
22.10.2021, godz. 18:00
Na wernisażu wystawy "Granice" obejrzeć
będzie można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Vjaceslav Iljasenko - malarz akademicki,
potomek wołyńskich Czechów, urodził się
w 1959 roku w Kijowie na Ukrainie. Ukoń-
czył Akademię Graficzną we Lwowie na
Wydziale Grafiki Książkowej i Projekto-
wania (1982). Od 1992 roku mieszka w
Czechach. Ostatnio tworzy w technice
mezzotinty. Oprócz grafiki zajmuje się
również malarstwem klasycznym. Spędził
wiele lat ucząc się technik dawnych mi-
strzów holenderskich i przy pomocy róż-
nych eksperymentów udało mu się osiąg-
nąć wyjątkowe rezultaty. Jest autorem cy-
klu obrazów Droga Krzyżowa w kościele
św. Jakuba Vetsi w Kunratice koło Pragi.
Artysta prezentował swoje dzieła na wysta-
wach w Czechach, Polsce, Holandii, Nie-
mczech i Kanadzie.
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◆ Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji w demokratycznym
społeczeństwie;

◆ Należy wykluczyć wszelkie stereotypy dotyczące płci oraz stosunki i uprzedzenia z nich wyni-
kające

◆ Władze lokalne i samorządowe przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji powinny brać pod
uwagę potrzeby obu płci w równym stopniu;

◆ Wykorzystanie środków powinno być odpowiednio zaplanowane i wprowadzone w życie.
W 36 krajach Europy Kartę jak dotąd przyjęły 1844 samorządy i wypracowały narzędzia do jej

wdrożenia w życie wspólnot lokalnych. Te narzędzia pozwalają planować i wdrażać realne działania
na poziomie lokalnym. Karta jest wzorcową i uniwersalną propozycją działań dla samorządów.
Umożliwia przechodzenie od równych praw do równych szans we wszystkich dziedzinach życia i
sferach funkcjonowania, na które wpływ ma samorząd.

W poniedziałek, 11 października Kartę podpisali przedstawiciele następujących miast: Byd-
goszcz, Chełmno, Jasło, Krosno, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Płońsk, Poznań, Pruszków, Puck,
Skarżysko Kamienna, Sopot, Świdnica, Wałbrzych, Wołomin i Warszawa. 

(dop. redakcji): 
W Polsce obecnie jest 2478 gmin (wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich) w tym miast 954.

Powiat Świdnica

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ
OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31
października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o
stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, dalej "Informacja", w tym
o wynikach:

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem
działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego,

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w
szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, na mocy których w Informacji podaje się
również wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie do czasu ich
przeprowadzania.

W Informacji, oprócz obowiązkowych punktów nazwanych w ustawie, pokazane są dodatkowo:
◆ organizacja roku szkolnego 2020/2021, dane dotyczące kadry pedagogicznej w szkołach oraz

odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego,
◆ wyniki liceów ogólnokształcących i techników w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną, która

została opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla szkół ponadgimnazjalnych i
przedstawia wyniki dla lat 2018-2020.

PLIK DO POBRANIA:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/10/004-01-1634110184.pdf

Powiat Świdnica

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się

uroczyste spotkanie z nauczycielami z placówek oświatowych administrowanych przez Powiat
Świdnicki.

Podczas gali zebrani nauczyciele otrzymali z rąk Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza
nagrody i wyróżnienia a życzenia pomyślności i podziękowania za codzienną pracę z młodzieżą
popłynęły do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w powiatowych placówkach.

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 15

Jiri Samek - urodził się w 1955 w Nchodzie
(Czechy). Uczył się w gimnazjum w Brou-
movie w latach 1970-1974, a następnie pry-
watnie u Jaroslava Uiberlaya w latach 1974-
1980. W latach 1977-1990 pracował w
Okręgowej Galerii Sztuk Pięknych w Ncho-
dzie. Od 1979 roku skupił się głównie na
projektowaniu graficznym. Od lat 80. zaczął
stosować własną technikę graficzną "wklę-
słodruku z linoleum", w którym tekturę lnia-
ną obrabia się grawerem na linoryt, ale jest
on drukowany z głębi jak techniką wklęsło-
druku. Technika ta pozwala na nakładanie
zarówno drobnej, jak i bardzo tłoczonej far-
by podczas drukowania. Swoją delikatno-
ścią liście przypominają mezzotintę (techni-
ka drapania lub też technika angielska, nale-
ży do technik wklęsłodruku) lub vernis mou
(miękkie grawerowanie), a dzięki lapidarno-
ści drzeworytu. Działa miękko i światłocie-
niowo. Grafika jest głównie czarno-biała,
sporadycznie kolorowa lub z użyciem bieli.
W 2002 roku został członkiem Hollar Asso-
ciation of Czech Graphic Artists. Mieszka i
pracuje w Police nad Metuji.
Anna Larina-Dzimira - urodziła się w 1976
roku w Mińsku (Białoruś). Ukończyła Aka-
demię Sztuk Pięknych w Mińsku na wydzia-
le Grafiki Warsztatowej. W latach 20002003
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, (Pol-
ska) na specjalizacji Grafika Warsztatowa w
pracowni profesora Andrzeja Basaja. Miesz-
ka i tworzy w Polsce, swoją pracownię ma
w Świdnicy. Wykładowca rysunku, malar-
stwa i kompozycji, ilustrator, zajmuje się
renowacją dzieł sztuki. Członek Związku
Artystów Plastyków Białorusi, członek
Związku OW ZPAP (Polska). Tworzy głów-
nie w technikach graficznych należących do
druków wklęsłych. Łączenie technik klasy-
cznych w nowoczesny sposób jest chara-
kterystyczną cechą dla dzieł artystki. Wyko-
rzystuje w pracach dziedzictwo dwóch
szkół graficznych  Białoruskiej i Polskiej.
Od 1995 uczestniczy w wystawach indy-
widualnych, zbiorowych, warsztatach i
plenerach. Grafiki znajdują się w zbiorach
Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum
Narodowym Republiki Białorusi oraz
zbiorach prywatnych: Białoruś, Rosja,
Czechy,Litwa, Polska, Bułgaria, Niemcy,
Holandia, Izrael, Francja, Hiszpania, Wło-
chy, Dania, USA.

W DRODZE DO HOLLYWOOD.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Wstęp 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); or-
ganizator: ŚOK

Czas Komedy - przełom lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych - to epoka jazzu w muzy-
ce, szkoły polskiej w kinie, moment niezwy-
kle twórczy i piękny dla powojennej kultury
Europy. Muzyka Komedy przetrwała próbę
czasu, wciąż jest atrakcyjna dla nowych po-
koleń i ważna dla artystów, którzy sięgają po
jego tematy.
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W uroczystości wzięli udział Starosta Świdnicki - Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki -
Zygmunt Worsa, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Grzegorz Stawarz oraz Iwona Świdziń-
ska z Wydziału Oświaty świdnickiego starostwa.

Łącznie, z budżetu powiatu, na nagrody dla nauczycieli przeznaczono kwotę prawie 113 tys. zł.
NAGRODA STAROSTY ŚWIDNICKIEGO:
Dyrektorzy

◆ Dorota Pajęcka, Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej
◆ Ilona Sitek-Warzecha, Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy
◆ Krzysztof Anklewicz, Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

◆ Robert Kaśków, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
◆ Krzysztof Osiak, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

Nauczyciele
◆ Beata Guzik, Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy
◆ Joanna Duda, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy
◆ Lucyna Mydłowska, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świd-

nicy

ciąg dalszy na str. 16
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Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa Ko-
medy i całego pokolenia Artystów (muzy-
ków, filmowców, literatów) mających
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
się współcześnie w kulturze. Weźmie w nim
udział dwójka znakomitych artystów, Lena
Ledoff i Adam Rymarz, a poprowadzi go
Paweł Sztompke.

Lena Ledoff - urodziła się w St. Petersburgu
(Rosja). Jest absolwentką wydziału fortepia-
nowego Akademii Muzycznej w Woroneżu.
W 1994 r. na stałe zamieszkała w Polsce.
Komponuje muzykę dla teatru i aktywnie
koncertuje, w oryginalny sposób łącząc mu-
zykę  klasyczną i jazz. Występowała na sce-
nach Paryża, Toronto, Pragi, Bratysławy, Ki-
jowa, St.Petersburga, Irkucka, Ottawy ,
Montrealu, Lwowa, Budapesztu, Warszawy
i większości polskich miast. W 2010 r. zo-
stała stypendystką Prezydenta M.St. War-
szawy. Jako kompozytor i muzyk współpra-
cuje  z teatrami: Studio, Rozmaitości i Ate-
neum w Warszawie oraz Teatrem Nowym w
Łodzi.

Adam Rymarz - wokalista obdarzony słu-
chem absolutnym oraz niezwykle ciepłą bar-
wą głosu o szerokich możliwościach ekspre-
sji. Z powodzeniem porusza się w różnorod-



◆ Izabela Osiecka, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
◆ Wiesław Bylicki, Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
◆ Dorota Sozańska, Zespół Szkół w Strzegomiu
◆ Teresa Kuszczak, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie
◆ Patrycjusz Malicki, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
◆ Beata Misiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy
◆ Dorota Walicka, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
◆ Izabela Goc, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach
◆ Przemysław Stempniewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strze-

gomiu
◆ Renata Krzemień, Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
◆ Mateusz Szymański, Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
◆ Elżbieta Ruszkiewicz, Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu
◆ Marta Białek, Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach
◆ Waldemar Gawron, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr w Mrowinach
◆ Małgorzata Posadzy, Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej
◆ Ludmiła Krawczyk, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy
◆ Daniel Pryciak, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
◆ Halina Fitas - Zespół Szkół w Strzegomiu
◆ Urszula Konieczna - Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu

NAGRODA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
◆ Joanna Dejnaka - Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu
◆ tekst i foto: Starostwo Powiatowe

MBP Świdnica

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM ORLIŃSKIM
Wspólnie ze współorganizatorami zapraszamy na spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim,

autorem książki "Lem. Życie nie z tej ziemi",
które poprowadzi Barbara Elmanowska.

Wojciech Orliński (ur. 1969) - absolwent
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1997-2021 dziennikarz "Gazety Wy-
borczej". Stypendysta Instytutu Wiedzy o Czło-
wieku w Wiedniu (2005). Od 2014 roku wykła-
dowca na wydziale dziennikarstwa i nowych me-
diów Collegium Civitas, wcześniej w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej. Autor wielu
książek, w tym biografii Stanisława Lema, książ-
ki "Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia
Paula Barana" czy powieści science fiction "Pol-
ska nie istnieje". Debiutował leksykonem lemo-
logicznym "Co to są sepulki - wszystko o Le-
mie". Prowadzi blog "Ekskursje w dyskursie"
(ekskursje.pl). Od 2020 pracuje jako nauczyciel
chemii. Najnowsza jego książka, wydana we
wrześniu 2021 nakładem Wydawnictwa Literac-
kiego, to "Lem w PRL-u czyli nieco prawdy w
zwiększonej objętości".(wg opisu wydawcy:
czarne.com.pl)

23 października 2021
godzina 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18

Muzeum Świdnica

WARSZTATY "ATELIER
FOTOGRAFA OD XIX DO

XXI WIEKU"
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

zaprasza wszystkich miłośników fotografii na
warsztaty podczas których będą mogli poznać
zarówno tajniki fotografii analogowej jak i
cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak
robić dobre i ciekawe zdjęcia o różnorodnej
tematyce wykorzystując możliwości oferowa-
ne przez współczesny sprzęt fotograficzny
oraz jak szukać inspiracji i ciekawych pomy-
słów na zdjęcia. Warsztaty te towarzyszą od-
bywającej się aktualnie wystawie czasowej
"Świdnica na kadrach z przeszłości", którą
można oglądać jeszcze do najbliższej niedzieli
24 października. 
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nych stylach muzycznych, od jazzu po soul
i gospel. W swoim repertuarze posiada
utwory należące do kanonu piosenki pol-
skiej oraz światowe standardy muzyki rozry-
wkowej. Jest absolwentem wokalistyki jaz-
zowej w Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, laureatem licznych nagród i wyróż-
nień, w tym statuetki "Indywidualność wo-
kalna" (Inowrocław 2002) oraz Grand Prix i
Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta St.
Warszawy dla Najlepszego Wokalisty Go-
spel (Warsaw Gospel Days 2005). Zadebiu-
tował profesjonalnie na scenie krakowskie-
go Teatru im. Juliusza Słowackiego w 2001
roku. W latach 2003-2005 śpiewał w grupie
wokalnej Teatru Muzycznego Roma w War-
szawie.

Paweł Sztompke - muzykolog, od 1977 ro-
ku dziennikarz Polskiego Radia. Jego spe-
cjalnością muzyczną,radiową jest muzyka







Zajęcia poprowadzi znany świdnicki fotograf - Mariusz Buczma.
Zajęcia odbędą się w soboty: 23 października oraz 6 listopada.
Start o godzinie 11:00. Wstęp wolny.

OSiR Świdnica

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW kl. 7-8
Po rozgrywkach mini piłki nożnej chłopców klas 5-6 w ramach "Współzawodnictwa szkolnego

2021-2022" przyszedł czas na ich starszych kolegów. W piątek 15 października odbyły się zawody
Piłki nożnej chłopców klas 7-8, które zgromadziły siedem reprezentacji świdnickich szkół podsta-
wowych. Drużyny rozstawione do dwóch grup najpierw rywalizowały w fazie eliminacyjnej na
dwóch boiskach SP 6 w Świdnicy systemem każdy z każdym. Do finału przeszły następnie po dwa

najlepsze zespoły grając dalej każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji. Faworytami turnieju
byli, podobnie jak ich młodsi koledzy, zawodnicy SP 6, którzy bez straty bramki zakończyli
rywalizację na pierwszym miejscu. Jedyną drużyną, która stawiła im większy opór jeszcze w
eliminacjach byli uczniowie z SP 8. Mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył się bezbramkowym
remisem i o wyższej pozycji szóstki zadecydowała różnica bramek. Ostatecznie ósemka uplasowała
się na drugim miejscu. Trzecie miejsce na podium zajęli piłkarze SP 4, którzy po wyrównanym
spotkaniu pokonali 1-0 drużynę SP 1.

Na zakończenie turnieju organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wręczył drużynom
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali równiej najlepsi zawodnicy: Aleksander
Jarosz(SP 1), Wiktor Kubiak (SP 4), Wiktor Urbańczyk (SP 6), Igor Zawiła (SP 8), Maciej Fitrzyk
(SP 105), Konstantin Sahajdak (NSP Bliżej Dziecka), Jakub Wiraszka (NKSP Caritas).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt.
2. SP 8 - 8 pkt.
3. SP 4 - 7 pkt.
4. SP 1 - 6 pkt.
5. NSP Bliżej Dziecka - 5 pkt.
6. SP 105 - 4 pkt.
7. NKSP Caritas - 3 pkt.

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

IV MEMORIAŁ GRZEGORZA SOLARZA
Do startu czwartej edycji  Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solarza pozostało jeszcze sporo

czasu,  ale organizator przedsięwzięcia - klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica  ruszył już z
zapisami, by przygotować jak najmocniejszą obsadę  najbliższego turnieju. Zmagania przeznaczone
będą tym razem dla piłkarzy  z rocznika 2009.

Trzydniowe zmagania w ramach czwartej  edycji odbędą się w dniach 4-6 marca 2022 roku na
sztucznym boisku  Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Walka o zwycięstwo tradycyjnie
rozpocznie się w piątkowe popołudnie, a zakończy w niedzielę około godz.  15.00. W akcji zobaczy-
my jak zawsze 12 zespołów przydzielonych do dwóch  grup po 6 drużyn. Stawka będzie jak zwykle
wysoka. Na najlepsze drużyny  czekać będą tradycyjnie bony na zakup sprzętu sportowego przygo-
towane  przez głównego organizatora imprezy - Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal  Świdnica
występujący pod szyldem partnera tytularnego - firmę  IgnerHome. Pula nagród finansowych w
postaci bonów będzie wynosiła 2800  złotych! Tradycyjnie nagrodzony zostanie król strzelców
turnieju, a  także najlepszy bramkarz i zawodnik całej imprezy. Wyróżnieni zostaną  również najlepsi
gracze swoich drużyn. Dla każdego zawodnika  przygotowane zostaną okolicznościowe medale i
dyplomy, a dla drużyn  okazałe puchary.

Zapisy i wszelkie pytania można kierować pod numer: 604-862-195 i maila: velrako-
czy@wp.pl (Mateusz Dzień vel Rakoczy, dyrektor IgnerHome Polonii-Stali Świdnica).   
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filmowa . Prowadzi audycje "Muzyczna Je-
dynka" i "Ostatni seans filmowy" oraz spot-
kanie z publicznością "Muzyka w kinie i
poza nim". 
W 2008 roku otrzymał nagrodę Złoty Mikro-
fon za ogromną wiedzę i popularyzację pol-
skiej muzyki rozrywkowej i filmowej w zna-
komitym kontakcie ze słuchaczami na ante-
nach Polskiego Radia. W roku 2015 został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w
działalności na rzecz rozwoju Polskiego Ra-
dia.

RAPSODIA ŚWIDNICKA #8: lokalni
MCs + liveband + headliner [hip hop]
13.11.2021 godz.20:00 - 23:00
Wstęp 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, Świdnica; organizator
Świdnicki Ośrodek Kultury

Hip hop wraca do Klubu Bolko! Chcemy,
żeby nasza impreza się rozwijała i dlatego
przygotowaliśmy nową formułę. W tym ro-
ku skupiamy się na koncertach! Wkrótce
ogłosimy headlinera wydarzenia a już teraz
zapowiadamy świdnicką reprezentację MCs,
którzy wystąpią w towarzystwie livebandu:
Kartki Z Rejonu, Kezu, Madział, Noka, Ver-
de
SUPPORT: Fafik PNN

Liveband w składzie: 
Bartosz Bednarz (bas), Patryk Dorobek (gi-
tara), Kacper Kwiatkowski (perkusja), DJ
Markowy (gramofony).

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co się czubią, ale lubią - regular-
nie przesiaduje na ławeczce w uroczym par-
ku. I choć różni ich niemal wszystko, to
łączy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda są źródłem przekomicz-
nych scen i zabawnych puent. Jeden to roz-
memłany księgowy, który na wszystko na-
rzeka, drugi - podstarzały lowelas kochający
życie. Obaj marzą, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, więc kiedy pewnego dnia
na ławeczkę przysiada się Adrienne, w face-
tów wstępuje nowy duch. Adrienne tryska
energią i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zo-
stanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosną opowieścią o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdziękiem wybitni aktorzy:
Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwe-
ster Maciejewski / Harold / i Wojciech Wy-
socki / Alfred







***
Tytułu  mistrzowskiego sprzed roku broni

Akademia Piłkarska Reissa Poznań, a  oprócz
niej w Świdnicy podczas trzech ostatnich lat
obserwowaliśmy  fantastycznych piłkarzy repre-
zentujących barwy następujących klubów:
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, Klub Pił-
karski Polonia Leszno, Stal  Brzeg, Sparta Łęży-
ca Zielona Góra, Kania Gostyń, Akademia Pił-
karska Żaki  Szczecin, Miejski Klub Piłkarski
Boruta Zgierz, Akademia Piłkarska  Janusza
Domaradzkiego Warszawa, KS Polonia Nysa,
Juventus Academy  Bydgoszcz, MKS Żory, SK
Sedlec, TJ Cerveny Kostelec, Łużyce Lubań,
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, Akademia Pił-
karska Dzierżoniów, Karkonosze  Jelenia Góra,
Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec,
Miedź Legnica,  Klub Piłkarski Górnik Wał-
brzych, Akademia Piłkarska Oleśnica, Karolina
Jaworzyna Śląska, Zjednoczeni Żarów.

Marcowy turniej poświęcony jest pamięci
byłego szkoleniowca Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica.  Trener Grzegorz Solarz przez wiele sezonów prowadził biało-zielone  grupy,
głównie w kategoriach młodzików, trampkarzy i juniorów młodszych.  Przez jego skrzydła przewinęło" się wielu zawodników, którzy do dziś
reprezentują barwy Polonii-Stali Świdnica . Dał się poznać jako dobry  trener, wychowawca, zaangażowany w swoją pracę. Zmarł w maju 2018 roku w
wieku 50 lat, a swoje kolejne mecze rozgrywa już w niebie Marcowy  turniej odbędzie się już po raz trzeci i od samego początku nie miał być  inicjatywą
jednoroczną. Zawody dla młodych piłkarzy mają być  organizowane cyklicznie, będąc w tym okresie znakomitym przetarciem dla  zawodników przed
startem wiosennych zmagań ligowych.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

KLĄTWA PRZEŁAMANA
Do tej pory mało było obiektów,  które tak mocno nie leżały świdnickim piłkarzom, jak ten położony w  Oławie przy ulicy Sportowej. Biało-zieloni

przez lata nie mogli  sforsować na wyjeździe twierdzy, czy to miejscowego MKS-u, czy obecnie  Moto-Jelcza. W końcu jednak po wielu latach
oczekiwania, ta sztuka nam  się udała!

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w  Oławie w sezonie 2019/2020. Świdniczanie byli zdecydowanymi faworytami  tej potyczki , ale ulegli
rywalom 1:2. Porażka nie przeszkodziła nam  jednak w awansie w tej kampanii rozgrywkowej do III ligi. Jeszcze  wcześniejszy pojedynek odbył się w
sezonie 2014/2015 (oławienie tułali  się później po niższych klasach rozgrywkowych - m.in . grając w klasie  A). Padł wtedy remis 1:1, a w sezonie
2013/2014 górą byli miejscowi,  wygrywając 3:0. Sezon 2012/2013 to gra oławian na boiskach II ligi.  Spoglądając na bardziej zamierzchłą historię
mamy 0:0 (sezon 2011/2012) i  porażkę 1:3 (sezon 2010/2011). Do wczoraj ostatnim zwycięstwem  odniesionym w Oławie było spotkanie rozegrane
19 sierpnia 2009 roku.  Świdniczanie wygrali na wyjeździe 2:0, a na listę strzelców wpisali się  wtedy Dariusz Filipczak i Krzysztof Goździejewski.

W sobotę, 16 października znów  faworytem byli goście i tym razem podołali zadaniu, choć łatwo wicelider  tabeli na boisku jedenastego w stawce
Moto-Jelcza nie miał. Początek  starcia był nerwowy. W 7. minucie Wojciech Szuba z rzutu wolnego trafił w  słupek, a kilkadziesiąt sekund później nas
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ciąg dalszy na str. 25







z kolei po drugiej stronie  boiska uratowała poprzeczka. Gospodarze od początku pokazywali, że nie  zamierzają rezygnować z walki i w 14. minucie
zdołali objąć prowadzenie.  Starta w środkowej strefie boiska, szybki atak miejscowych i trafienie  otwierające wynik tego spotkania autorstwa Wojciecha
Kaniewskiego.  Biało-zieloni szybko jednak się ogarnęli i pięć minut później  doprowadzili do wyrównania. W polu karnym Moto-Jelcza Kacper Pasek
świetnie dograł do Grzegorza Zygadły i mieliśmy 1:1. Świdniczanie  podkręcali tempo, przejmowali inicjatywę i dopięli swego jeśli chodzi o  objęcie
prowadzenie podczas tej konfrontacji. W 40. minucie z rzutu  rożnego świetnie zacentrował Wojciech Szuba, a znakomicie akcję głową  zamknął Edil
de Souza Barros. W końcówce pierwszej połowy sporo się  działo, a punktem zapalnym okazało się uderzenie Krzysztofa  Telatyńskiego w twarz Patryka
Paszkowskiego podczas walki o pozycję.  Zawodnik gospodarzy otrzymał za to zagranie tylko żółtą kartkę, a na  murawie mieliśmy spięcie obu zespołów.
Żółtko" zobaczył również  Sebastian Białasik, a ciśnienia nie wytrzymał całkowicie drugi trener  miejscowych, Andrzej Gancarczyk. Opuścił strefę
techniczną, ruszył w  stronę trójki sędziowskiej w celu konfrontacji i z czerwoną kartką  został wyrzucony z boiska. Pierwsza odsłona zakończyła się
zasłużonym  prowadzeniem IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w wymiarze 2:1.

Druga połowa do łatwych nie należała,  choć wszystko mogło zacząć się fantastycznie. Już w 47. minucie z akcją  zabrał się Szymon Tragarz, ale w
ostatniej chwili został powstrzymany  przez wracającego obrońcę Moto-Jelcza Oława. Kilka minut później dobrze  prawym skrzydłem atakował Mikołaj
Kotfas. Nasz skrzydłowy zdecydował się  finalnie na uderzenie z ostrego kąta z którym poradził sobie golkiper  gospodarzy, a wydaje się, że lepszym
rozwiązaniem byłoby wycofanie  futbolówki do wbiegających w pole karne partnerów z biało-zielonego  zespołu. W tym czasie w nasze poczynania
wkradało się trochę błędów i  niedokładności. Kilkukrotnie straciliśmy piłkę, ale na nasze szczęście  próby rywali były bardzo niedokładne. Do samego
końca miejscowi nie  rezygnowali z walki o wyrwanie przynajmniej punktu i mieli swoje okazje.  Szwankowała jednak skuteczność lub dobrze w obronie
spisywali się  świdniczanie. W doliczonym czasie gry oławianie mogli dopiąć swego. Po  wrzutce w nasze pole karne i małym zamieszaniu doszło do
uderzenia z  około 10 metrów. Mocno uderzona piłka przeleciała jednak obok bramki  strzeżonej przez Bartłomieja Kota. Druga część spotkania
zakończyła się  bez goli, a co za tym idzie piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  wygrali na wyjeździe z Moto-Jelczem Oława 2:1, przełamując
klątwę  obiektu trwającą już ponad 12 lat!

To już ósme zwycięstwo drużyny  prowadzonej przez trenera Grzegorza Borowego w sezonie 2021/2022. W  tabeli grupy wschodniej IV ligi zespół
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  plasuje się na pozycji wicelidera rozgrywek, tracąc pięć oczek" do  prowadzącej Lechii Dzierżoniów. Biało-zieloni
z kolei nad trzecim w  stawce Piastem Nowa Ruda mają już siedem punktów zapasu . W kolejnej  serii spotkań świdniccy piłkarze wracają na własny
stadion. W sobotę, 23  października na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji naszym  rywalem będzie Miejski Klub Piłkarski Wołów. Początek
meczu świdnickiego  wicelidera tabeli z siódmym MKP o godz. 13.00!

Moto-Jelcz Oława - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (1:2)

Skład: Kot, Paszkowski,  Salamon, Barros, Sowa, Filipczak (62’ Polak), Białasik (46’ Kotfas),  Szuba (90’ Kusio), Zygadło (82? Białas), Pasek (64’
Trzyna), Tragarz.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

SZALONE STARCIE W ŚWIDNICY I KOMPLET PUNKTÓW JUNIORÓW
Fantastyczne emocje towarzyszyły spotkaniu w ramach Ligi Dolnośląskiej Juniorów, w którym drużyna IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

podejmowała Karkonosze Jelenia Góra. Biało-zieloni dwukrotnie odrabiali starty, ale tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra to oni zadali decydujący
cios. 

Do przerwy było 1:0 dla gości po trafieniu z 37. minuty, kiedy to Wojtka Telickiego pokonał Kacper Tokarz. Gospodarze walczyli o wyrównanie i
to im się udało. W sytuacji sam na sam bramkarza gości pokonał Wiktor Smoczyk i zrobiło się 1:1. Radość z remisu trwała bardzo krótko, bo dosłownie
kilkadziesiąt sekund. Znów umiejętnościami strzeleckimi błysnął Kacper Tokarz i znów z przodu byli rywale (2:1). Końcówka należała do podopiecznych
Jakuba Rosiaka. W 82. minucie po rzucie rożnym dla świdnickiego zespołu najwięcej zimnej krwi w polu karnym zachował się Łukasz Jajko i znów
mieliśmy remis. W doliczonym czasie gry zwycięstwo biało-zielonym dał wprowadzony w drugiej części gry Jan Koczut. Zespół IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica sięgnął po pełną pulę punktów po szalonej wygranej w stosunku 3:2. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra 
3:2 (0:1)

Skład: Telicki, Czochara, Kaźmierczak, Markowski, Ilski, Dubojski, Dyś (69’Metelica), Król, Jajko, Czyż (60’Kasprzycki), Smoczyk (75’Koczut).
info: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
08.10.2021r. godz. 14.25 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez grupę osób
w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i ukarał sprawców mandatami karnymi.

09.10.2021r. godz. 14.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyspozytora MPK dotyczące spożywania alkoholu i awantury na
przystanku przy ulicy Westerplatte. Skierowany na miejsce patrol zastał tam kobietę, która awanturowała się z mężczyzną. Oboje byli pod wpływem
alkoholu. Po przybyciu strażników mężczyzna uspokoił się, natomiast kobieta stała się bardzo agresywna i wulgarna. Ostatecznie doszło do
znieważenie funkcjonariuszy straży. Kobieta została umieszczona do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań.  Za swój czyn odpowie przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy, grozi jej kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

11.10.2021r. godz. 12.20 
Straż miejska wraz z pracownicą MOPS na prośbę osoby bezdomnej odwiozła ją do macierzystej gminy. Mężczyzna ten został skierowany do
tutejszego schroniska dla bezdomnych, jednak po krótkim czasie opuścił to miejsce w związku z niestosowaniem się do obowiązującego regulaminu.
Chodziło o zakaz spożywania alkoholu. Przez pewien czas nocował w różnych miejscach naszego miasta, jednak ostatecznie zwrócił się do strażników
z prośbą o pomoc w przewiezieniu do dawnego miejsca pobytu, gdzie został przekazany tamtejszym pracownikom socjalnym.

13.09.2021r. godz. 11.27 
Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy został przyniesiony telefon znaleziony w autobusie, który właśnie przyjechał z Wrocławia. Dyżurnemu
jednostki udało się skontaktować z właścicielem telefonu, który z dużą radością odzyskał zgubę, przekazując podziękowania uczciwemu znalazcy.

14.10.2021r. godz. 19.18
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania i zablokowania wyjazdu z parkingu przez pojazd
firmy kurierskiej na ulicy Zamenhofa. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. W związku z faktem, że kierowca odmówił przyjęcia
mandatu sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Świdnicy.

info: SM Świdnica
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KPP Świdnica

112 KM/H NA "PIĘĆDZIESIĄTCE"
Przekraczanie prędkości to w dalszym ciągu jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Do zbyt szybkiej jazdy dochodzi nie tylko poza

obszarem zabudowanym, ale również w miastach czy małych, wiejskich miejscowościach. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej
komendy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu systematycznie kontrolują rejony przejść dla pieszych, a także newralgiczne
skrzyżowania oraz punkty w których regularnie dochodzi do naruszania przepisów prawa.

Dzięki pracy mundurowych 19 października około godziny 17.30 kolejny kierowca rażąco łamiący przepisy ruchu drogowego został zatrzymany.
36-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego na obowiązującej "pięćdziesiątce" na terenie gminy Świdnica pędził z prędkością 115 km/h. Kierujący
pojazdem marki Audi stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące. Na miejscu otrzymał  także wysoki mandat, a na jego
konto trafiło 10 punktów karnych.

info: KPP Świdnica

KPP Świdnica

BEZ UPRAWNIEŃ
35-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego poruszał się samochodem osobowym marki Audi bez prawa jazdy. Mężczyzna został zatrzymany w nocy

z 17/18 października w Strzegomiu na Alei Wojska Polskiego przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu. Policjanci ustalili,  że decyzją
Sądu Rejonowego w Legnicy z 2021 roku mężczyzna ma orzeczony zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Policjanci przypominają, że w przypadku kierowania samochodem pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, sprawca może trafić
do więzienia nawet na 5 lat.

info: KPP Świdnica

Gmina Świdnica

RADA GMINY ŚWIDNICA WYRAZIŁA SPRZECIW WOBEC PLANOWANEJ
TRASIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

18. października odbyła się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica. Radni podjęli uchwałę w sprawie oświadczenia Rady Gminy
Świdnica zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Świdnica wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości
w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W związku z przekazaniem przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. do publicznej wiadomości informacji o pracach nad Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla Budowy linii kolejowej Żarów - Świdnica -Wałbrzych - granica państwa, zgodnie z którym na
terenie naszej Gminy przebieg planowanej linii kolei dużych prędkości trasowany jest przez tereny zabudowane wsi Bystrzyca Dolna, wsi
Witoszów Dolny oraz wsi Mokrzeszów, Rada Gminy Świdnica, biorąc pod uwagę opinie zaniepokojonych mieszkańców oraz stanowisko wójta,
kierując się dobrem i potrzebą ochrony wspólnoty samorządowej, wyraża sprzeciw wobec wszystkich dotychczas przedstawionych wariantów
trasy linii kolejowej w granicach Gminy Świdnica, w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uzasadnienie do w/w uchwały:
"Analizując szczegółowo przedstawione przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. warianty linii kolejowej dużych prędkości w granicach

Gminy Świdnica, nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani jesteśmy do wyrażenia sprzeciwu wobec każdego z zaproponowanych
rozwiązań. Każdy z dotychczas przedstawionych wariantów ma charakter negatywny lub wręcz destrukcyjny w stosunku do długoletnich i kosztownych
inwestycji publicznych, a także indywidualnych inwestycji mieszkańców, którzy w oparciu o obowiązujące akty prawa miejscowego, w zaufaniu do
polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, związali swoje centrum życiowe z Gminą Świdnica.

Stanowisko Rady Gminy Świdnica jest tożsame ze stanowiskiem Wójta Gminy Świdnica oraz opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych
mieszkańców. W następstwie spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w dniu 27 września 2021 r. w Witoszowie Dolnym przez wykonawcę Studium
- firmę BBF Sp. z o.o. wraz z Inwestorem - Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o., w dniu 11 października br. do Urzędu Gminy Świdnica
wpłynęły protesty ponad 790 mieszkańców wsi Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny oraz Mokrzeszów przeciwko realizacji linii kolejowej Żarów
-Świdnica - Wałbrzych - granica Państwa przez obszar Gminy Świdnica w wariantach zaprezentowanych w trakcie spotkania.

Rada Gminy Świdnica rozumie wagę i znaczenie inwestycji planowanej przez CPK. Wyrażając sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów,
wnosimy o odstąpienie od ich realizacji oraz wprowadzenie do Studium - Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wariantów, które nie będą
przecinały lub przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Wariantów, które przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
kolejowo-drogowej (np. Centrum Przesiadkowego w Świdnicy w połączeniu z budową nowej stacji na obrzeżach miasta) pozwolą na uchronienie naszych
mieszkańców przed dramatem wywłaszczeń, a jednocześnie przyczynią się do stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju kolejnych stref
aktywności gospodarczej w regionie.

Wariantów, które nie będą obciążone tak dużymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi czy środowiskowymi. Stoimy na stanowisku, że podjęcie
współpracy z samorządem, przy wytyczaniu przebiegu trasy, jest kluczowe i niezbędne, aby dokonać wyboru wariantu , który nie będzie budził
kontrowersji i przyniesie korzyści dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszej Gminy i regionu."

Wszyscy radni podczas sesji zgodnie oddali głosy "za" podjęciem w/w uchwały.

Gmina Świdnica

2 PROJEKTY "MEGA MISJA"
Z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 aż 140 szkół w całej Polsce wyruszyło w "MegaMisję", wśród nich uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana

Pawła II w Grodziszczu. Od września placówka realizuje też projekt #SuperKoderzy.
MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Może być realizowany w ramach zajęć lub na świetlicy

szkolnej. Adresowany jest do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli,
wychowawców świetlic oraz ich uczniów. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie
obędziemy się bez technologii.

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest
do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania , podstaw robotyki i poznają świat
nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.

Jakie będą efekty realizacji programu?
Każda szkoła otrzyma grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej

ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć
oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

KOSMICZNA 13 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu, była niezwykle zaskoczona i szczęśliwa z powodu nagrody, która w
trakcie zajęć dotarła do szkoły.
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ciąg dalszy na str. 29







Dzielni uczniowie, w ramach projektu Mega Misja wywalczyli kreatywny zestaw plastyczny i nabrali jeszcze większej ochoty oraz motywacji do
dalszych zmagań w rzeczonym projekcie. 

Gmina Świdnica

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W Dniu Edukacji Narodowej życzenia i gratulacje dla blisko 200 nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty złożyła wójt gminy Teresa Mazurek.
Doroczne spotkanie w sali narad Urzędu Gminy Świdnica było również okazją do wyróżnienia dyrektorów i nauczycieli, którzy w tym roku wykazali

się szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Nagrodą Wójta Gminy w 2021 roku uhonorowani zostali:
◆ Agata Malik, SP Bystrzyca Górna
◆ Jadwiga Ostrowska, SP Grodziszcze
◆ Elżbieta Dolińska, SP Lutomia Dolna
◆ Małgorzata Urbanek, SP Mokrzeszów
◆ Tadeusz Szarwaryn, SP Pszenno
◆ Krystyna Kwaśnik, SP Witoszów Dolny
◆ Beata Klęsk-Nazarko, Przedszkole Bystrzy-

ca Dolna
◆ Ewa Wasilenia, Przedszkole Pszenno
◆ Renata Piotrowska, Przedszkole Witoszów

Dolny
◆ Sebastian Krzywda, SSM Lubachów
◆ Ewa Wróblewska, SP Bystrzyca Górna
◆ Magdalena Sączawa, SP Grodziszcze
◆ Jolanta Romańczuk, SP Lutomia Dolna
◆ Anna Majcher, SP Lutomia Dolna
◆ Anita Zawada, SP Mokrzeszów
◆ Bogumiła Jas, SP Witoszów Dolny
◆ Iwona Wereszczyńska, SP Witoszów Dolny
◆ Anita Zajączkowska, Przedszkole Bystrzyca

Dolna
◆ Justyna Duda, Przedszkole Pszenno
◆ Małgorzata Pietrzyk, Przedszkole Witoszów Dolny

Wszyscy śledzimy doniesienia medialne, widzimy, że sytuacja nie tylko w zakresie edukacji, nie należy do łatwych. Dziś jednak chciałabym mówić
tylko rzeczach dobrych. Dziękuję Wam za ogrom Waszej pracy i zaangażowanie, widoczne każdego dnia, mimo wszystko. Życzę Wam dobrych uczniów,
z których będziecie dumni, szczęścia w życiu prywatnym, a przede wszystkim zdrowia! - mówiła do zebranych gości wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.

W tym roku wójt gminy Świdnica przyznała 20 nagród na łączną kwotę 68,7 tys. zł. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola, 6 szkół
podstawowych, oraz szkolne schronisko młodzieżowe.

Gmina Świdnica

TRWAJĄ PRACE 
NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINNEJ OŚWIATY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świdnica. Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji "Strategii Rozwoju Oświaty". W związku z powyższym,
prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnego dla gminy dokumentu. Wśród wielu zadań publicznych
prowadzonych przez gminę Świdnica znajduje się oświata. Mając na uwadze korzyści z długofalowej i konsekwentnie realizowanej polityki w tym
zakresie, w dalszym ciągu zamierzamy wspierać szkoły i placówki, skutecznie realizujące swoje statutowe zadania, przyjazne uczniom, rodzicom i
nauczycielom oraz wpływające na rozwój kapitału ludzkiego w wymiarze lokalnym.

 Przygotowana ankieta dotyczy oceny funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie wraz z określeniem potrzeb jakie występują w tym zakresie.
Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Świdnica. Nie ma tutaj dobrych ani
złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić
właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

LINK DO ANKIETY:
Mieszkańcy: https://www.webankieta.pl/ankieta/672514/swidnica-mieszkancy-oswiata.html

ciąg dalszy na str. 30
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Gmina Świdnica

OBRZĘD KISZENIA KAPUSTY
Wspólne obieranie i krojenie kapusty i innych warzyw jako dodatków, układanie do specjalnych beczek i garnków, a także - zgodnie ze staropolską

tradycją - udeptywanie bosymi stopami, a wszystko to ze śpiewem na ustach i w niezwykle pogodnej atmosferze!

Za nami Wielkie Kiszenie Kapusty, organizowane w świetlicy w Bystrzycy Górnej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji I Rozwoju wsi
Grodziszcze "Sztafeta Pokoleń" oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy Sosny".

To było świetne, międzypokoleniowe spotkanie dające możliwość poznania tradycji, coraz rzadziej spotykanych w polskich domach . Czekamy z
niecierpliwością na kolejne tego typu wydarzenia" - mówili uczestnicy.

Gmina Świdnica

W GMINIE RODZI SIĘ WIĘCEJ DZIEWCZYNEK
W kalendarzu świąt nietypowych na dzień

20. października przypada Światowy Dzień Sta-
tystyki, którego obchody uchwalono, by zwrócić
uwagę na usługi świadczone przez globalny Sy-
stem Informacji Statystycznej. W tym dniu po-
stanowiliśmy podzielić się z Państwem naszymi
ulubionymi statystykami, dotyczącymi narodzin
nowych mieszkańców gminy Świdnica. Od sty-
cznia 2016 roku do sierpnia 2021 na świat przy-
szło 887 mieszkańców gminy Świdnica - 463
dziewczynek i 424 chłopców, w tym 5 par ro-
dzeństwa bliźniaczego.

Wykres przedstawia liczbę dzieci urodzo-
nych od początku trwania akcji "Największy
Skarb Gminy to Ty!", w ramach której wójt gmi-
ny Świdnica Teresa Mazurek wita nowo naro-
dzonych pakietem powitalnym, zawierającym
list gratulacyjny, segregator pediatryczny, kos-
metyki i artykuły do pielęgnacji dziecka oraz
miękki, pluszowy kocyk. Cieszymy się niezmier-
nie, że jesteście z nami!

Gmina Świdnica

291 TYS. PRZEZNACZYMY NA ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG
Ponad 291 tys. zł. trafi do gminy Świdnica w ramach rządowego Programu "Cyfrowa Gmina". Przyznana pomoc w formie grantu będzie w 100%

finansować wydatki kwalifikowane.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie obsługi klientów online. Pozytywnym efektem ubocznym" pandemii jest postępująca digitalizacja

w sektorze publicznym. Przyznane dofinansowanie będzie można wykorzystać na zadania związane z:
◆ cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do

realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
◆ edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
◆ analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gmina Świdnica

LAPTOPY, KOMPUTERY, TABLETY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH
PRACOWNIKÓW PGR

Laptopy, komputery stacjonarne, dostęp do internetu - taki sprzęt dla uczniów będą mogły kupić samorządy za pieniądze z programu wsparcia Polska
Cyfrowa. Program skierowany jest do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Do pozyskania jest laptop z akcesoriami wraz z ubezpieczeniem o
łącznej wartości do 3500,00 zł lub tablet za kwotę do 1500,00 zł. Urząd Gminy Świdnica przyjmuje oświadczenia, które uprawniają do starania się o
wymieniony sprzęt komputerowy.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Z ogłoszonego przez rząd programu mogą więc skorzystać przede wszystkim wnuki i prawnukowie byłych pracowników PGR-ów, będący uczniami

szkół podstawowych i średnich. Będzie można finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Na każdy zestaw - komputer i internet.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 
oraz bezpośrednio w Gminnym Zespole Oświaty przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica (tel. 74 852 30 67 wew. 323).
1. Regulamin programu: 

http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2021/10/cyfrowa/regulamin.docx
2. Formularz oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych (Zał. nr 7):

http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2021/10/cyfrowa/zalaczniknr7.docx
3. Formularz oświadczenia ucznia pełnoletniego (Zał. nr 8):

http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2021/10/cyfrowa/zalaczniknr8.docx
Ostateczny termin składania oświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów do Urzędu Gminy - upływa z dniem 2

listopada 2021 r. (liczy się fakt fizycznego wpływu dokumentu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Uprzejmie prosimy aby wnioskodawcy na
oświadczeniach umieszczali również swój nr tel. kontaktowego.

Oświadczenia przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Gmina Świdnica

KURS SAMOOBRONY, WARSZTATY KULINARNE CZYLI KOLEJNA ODSŁONA
CIEKAWYCH ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W PSZENNIE

Świetlica w Pszennie to miejsce realizacji różnorodnych form aktywności. 25 października zapraszamy dzieci na zajęcia kulinarne. 4 listopada startują
szkolenia z samoobrony, a dzień później poznamy wyśmienity specjał kuchni japońskiej - sushi.

Bezpłatne szkolenia z zakresu samoobrony zarówno dla dzieci jak i dorosłych prowadzone będą 4,16,23 i 30 listopada w godzinach 16.30 i 17.45.
Ze względu na organiczną liczbę miejsc zachęcamy do wcześniejszych zapisów pod nr tel. 609 129 316.



25 października odbędą się warsztaty kulinarne podczas których uczestnicy skomponują pyszną pizzę. Zgłoszenia uczestnictwa dzieci przyjmowane
są pod nr tel. 609 129 316.

Sushi to jedna z najbardziej popularnych japońskich potraw. Chcesz dowiedzieć się "jak ugryźć sushi"? Zapraszamy 5 listopada o godz. 17.30. Zapisy
i szczegółowe informacje pod nr tel. 609 129 316.

Powiat Świdnica

PRZY SZKOLNEJ
TABLICY Z...

Zamiana codziennej lekcji na lekcję z poli-
cjantem cieszy się dużym poparciem dyrekcji,
nauczycieli, ale i samych uczniów, dlate

go kolejny funkcjonariusz świdnickiej ko-
mendy został wywołany do tablicy. Tym razem
st. sierż. Karol Marcyniuk- funkcjonariusz z Po-
sterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej odwiedził
uczniów klas 1-3 w SP w Pastuchowie. Tematem
spotkania było min bezpieczeństwo min. w do-
mu, w szkole w sieci.

St. sierż. Karol Marcyniuk, funkcjonariusz
Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej z przy-
jemnością spotyka się z dziećmi i młodzieżą, by
omawiać nurtujące ich ich problemy i aktualne
tematy którymi zainteresowani mogą być młodzi
ludzie.

Kolejne takie spotkanie zamiast tradycyjnych lekcji odbyło się z uczniami klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Pastuchowie. Główny temat spotkania
to bezpieczeństwo, a także zagrożenia z którymi mogą spotkać się uczniowie każdego dnia. Funkcjonariusz omówił temat tzw. cyberprzemocy i skutków
jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. St. sierż. Karol Marcyniuk poprzez ćwiczenia i samą zabawę przypomniał o podstawowych
zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych i innych technologii. Uczniowie zapoznali się także z zagrożeniami czyhającymi
w sieci.

Wszyscy obecni na lekcji z policjantem  bardzo aktywnie uczestniczyli w zabawach i konkursach, dlatego pozostaje nam mieć nadzieję, że tego typu
spotkania przyczynią się do podniesienia świadomości młodych ludzi na temat bezpieczeństwa w domu, szkole ale także w sieci.

tekst i foto: KPP Świdnica

Powiat Świdnica

OTWARCIE BOISKA PRZY STRZEGOMSKIM OGÓLNIAKU
20 października, odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu. Przybyłych na otwarcie gości

przywitał dyrektor szkoły Tomasz Marczak, który podziękował samorządowi Powiatu Świdnickiemu za sprawne przeprowadzenia tej inwestycji.
W otwarciu uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Członek Zarządu Powiatu Alicja Synowska,

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz radni Rady Powiatu Świdnickiego i Gminy Strzegom. Gościem specjalnym był brązowy medalista igrzysk
olimpijskich, mistrz świata w rzucie młotem - Paweł Fajdek.

W krótkim przemówieniu Starosta Piotr Fedorowicz wspomniał, że to nie pierwsza inwestycja w infrastrukturę sportową realizowaną przy obiektach
oświatowych podległych powiatowi oraz życzył uczniom ogólniaka przyjemnego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Wcześniej wielofunkcyjne boiska wybudowano przy Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum
Ogólnokształcącym a boisko przy Zespole Szkół Mechanicznych doczekało się gruntownego remontu i przebudowy. Natomiast przy Zespole Szkół
Ekonomicznych wybudowana została hala sportowa, na której trenują siatkarki z klasy o profilu sportowym V Liceum Ogólnokształcącego.

Dolnośląskie

JAK OCENIASZ STAN ŚRODOWISKA
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029". Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań,
umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego
udziału w jego tworzeniu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety: www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php
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BARAN Będziesz miał świetny nastrój. Od-
poczniesz od spraw, które dotychczas Cię
trapiły. Odzyskasz dawny optymizm. Nie
martw się o partnera, doskonale sobie poradzi
ze swoimi problemami. W pracy niewiele się
teraz będzie działo. Możesz wykorzystać ten
czas na drobne zmiany. 
BYK Rozwiązanie problemów finanso-
wych spowoduje, że nabierzesz dystansu do
wielu spraw. Zrozumiesz swoje dotychcza-
sowe błędy i wyciągniesz z nich wnioski.
Dobrze ułożą się sprawy sercowe. Może
ożyje stare uczucie. Będzie to powodem do
wspomnień. Sprawy zawodowe potoczą się
starym rytmem. 
BLIŹNIĘTA Nie ulegaj wpływom. Kieruj
się własną logiką i dążeniem do tego, co dla
Ciebie dobre i korzystne. Tylko w taki spo-
sób możesz osiągnąć sukces. Po bardzo pra-
cowitym tygodniu będzie okazja, żeby od-
począć. Postaraj się nie myśleć o pracy,
uwagę skieruj na bliskie osoby. 
RAK Nie zazdrość innym świetnej pozycji.
Nie wiesz przecież, jak jest naprawdę. Pozory
mylą. Skoncentruj się na pracy zawodowej.
Będzie wiele okazji, żeby zabłysnąć. Być mo-
że odniesiesz znaczący sukces, otrzymasz ja-

kąś podwyżkę. Gwiazdy będą Ci teraz
sprzyjały w interesach. 
LEW Brak zmian w życiu zawodowym
spowoduje, że zaczniesz się rozglądać za
jakimś lepszym zajęciem. Działaj jednak
rozważnie. Nie stawiaj wszystkiego na jed-
ną kartę. W sprawach sercowych wszystko
dobrze się ułoży. Nieporozumienia szybko
zostaną wyjaśnione. Będziesz jednak za
kimś lub za czymś tęsknił. 
PANNA W tym tygodniu poczujesz się
zmęczony i na nic nie będziesz miał ochoty.
Postaraj się odpocząć. Sprawy mniejszej
wagi przełóż na następny tydzień. Sprawy
domowe zaczną wyglądać lepiej i cieka-
wiej. Stosunki rodzinne będą źródłem rado-
ści. We wtorek czeka Cię miła niespodzian-
ka. 
WAGA Dobry tydzień na podejmowanie
ryzyka w sprawach zawodowych. Wiele
okoliczności będzie sprzyjało Twoim
przedsięwzięciom. Ważne, abyś wierzył w
swoje możliwości i nie ufał nieodpowied-
nim osobom. We wszystkim kieruj się włas-
nym rozumem i intuicją. Na sukces finanso-
wy trzeba jeszcze trochę poczekać. 
SKORPION Twój świat nabierze barw. Bę-
dziesz miał dobre dni. Poprawa nastroju
spowoduje, że wszystko będzie Ci się uda-

wało. Ten optymizm i radość udzieli się
również Twoim bliskim. Otrzymasz jakąś
wiadomość, która zmusi Cię do zmiany pla-
nów. Pojawią się nowe zadania, których z
chęcią się podejmiesz. 
STRZELEC Bardzo dobrze ułożą się Two-
je stosunki z partnerem i bliskimi. Wszystko
będzie sprzyjało miłej atmosferze w domu.
Nieporozumienia pójdą w niepamięć. Nie-
najlepiej w sprawach finansowych. Bę-
dziesz musiał żyć oszczędniej. Dokładnie
przemyśl swoje wydatki. 
KOZIOROŻEC Wzbudzisz czyjeś zain-
teresowanie. Ktoś będzie się starał bliżej Cię
poznać. Odrobina tajemniczości nie zaszko-
dzi. W sprawach zawodowych nastąpi oży-
wienie, które sprawi, że z większą chęcią
podejdziesz do pracy. Sprawy finansowe
pozostaną na razie bez większych zmian. 
WODNIK W tym tygodniu będziesz poko-
nywał własne słabości. Stawisz czoło ja-
kimś skomplikowanym sprawom. Nie pod-
dawaj się! Wiele okoliczności będzie Ci
sprzyjało. Sprawy finansowe ułożą się po
Twojej myśli. Postaraj się trochę zaoszczę-
dzić. Wiele czasu poświęcisz na naukę lub
zdobywanie jakiejś umiejętności. 
RYBY Znaczna poprawa w sprawach doty-
czących życia zawodowego. Być może
osiągniesz jakiś znaczący sukces, z którego
będziesz bardzo zadowolony. Na dalszy
plan odejdą sprawy sercowe. W sprawach
finansowych dokładnie wszystko przemyśl.
Pilnuj potwierdzeń wpłat i innych podo-
bnych dokumentów. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzi-
cach, 57 m kw., po generalnym remon-
cie. Tel. 721 397 188.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
10524 33,90 m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 285.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanieelektrczne -
kominkowe, Zarzecze 279.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiejskie -
309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewaniegazowe,
Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚlą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 
0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, ogrze-
wanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwapokoje, I piętro, winda, miejscepar-
kingowe, komórkalokatorska , nowyZawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
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.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000
zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł 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
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostojący 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 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
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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