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Świdnica

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
PODCZAS WSZYSTKICH ŚWIE˛TYCH
W skrócie...
Wystawa czasowa:
"GRANICE"
Obejrzeć można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
7. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
do 30.10.2021, godz. 09:30
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to najwie˛ksza impreza na Dolnym Śla˛sku
zajmuja˛ca sie˛ prezentacja˛ kina artystycznego. Oprócz starannie wyselekcjonowanych
spośród aktualnego repertuaru (tytułów maja˛cych swoje światowe premiery w latach
2020-2021), program festiwalu obfituje w
szereg wydarzeń towarzysza˛cych.
Wste˛p 10 zł (na projekcje w sali); miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK
II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - UKS CHRZA˛STOWICE
30.10.2021, godz. 17:00
Beniaminek II ligi stanie na drodze siatkarek
Volleya w kolejnym meczu.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Volley Świdnica
WARSZTATY ATELIER FOTOGRAFA
OD XIX DO XXI WIEKU
06.11.2021, godz. 11:00
Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii na warsztaty podczas których be˛dzie
można poznać zarówno tajniki fotografii
analogowej jak i cyfrowej. Uczestnicy dowiedza˛ sie˛ m.in. jak robić dobre i ciekawe
zdje˛cia o różnorodnej tematyce.
Wste˛p wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica
II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - UKS SOKÓŁ 43 KATOWICE
06.11.2021, godz. 17:00
Zapowiada sie˛ bardzo ciekawe widowisko,
bo naprzeciw siebie stana˛ dwie czołowe drużyny ligi.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Volley Świdnica
III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - CMM KKS SIECHNICE
07.11.2021, godz. 17:00
W 6. kolejce forme˛ świdnickich koszykarzy
sprawdzi jeden z głównych faworytów rozgrywek Centrum Medyczne Magnolia KKS
Siechnice.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Basket Świdnica
A LCHE MIA TEATRALNA: WARSZTATY Z OSKAREM HAMERSKIM
08.11.2021, godz. 10:00

Od soboty, 30 października od godz. 6:00 do poniedziałku, 1 listopada do godz. 22:00 wprowadzone zostana˛ zmiany w organizacji ruchu w okolicach świdnickich cmentarzy.
Cmentarz Parafialny przy ul. Brzozowej.
Ruch pojazdów w rejonie ulic: Śla˛ska - Przyjaźni - Zielona be˛dzie odbywał sie˛ jednokierunkowo
po trójka˛cie tworzonym przez te ulice.
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach oraz dodatkowo:
◆ na ul. Śla˛skiej (od Zielonej do Przyjaźni) - jednostronnie,
◆ na ul. Sportowej i Bokserskiej - jednostronnie,
◆ na terenie zielonym po prawej stronie ul. Brzozowej (wjazd przy Witoszówce, wyjazd wyła˛cznie
w prawo).
Wjazd w ulice˛ Brzozowa˛ be˛dzie otwarty tylko dla pojazdów służb miejskich i dla niepełnosprawnych. Świdniczanie be˛da˛ mogli dojść na cmentarz od strony parkingu przy ul. Śla˛skiej lub ulica˛
Brzozowa˛.
Cmentarz komunalny na ul. Słowiańskiej.
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach oraz dodatkowo:
◆ na poboczu trawiastym ul. Słowiańskiej (od wiaduktu do ul. Bobrzańskiej) - po jednej stronie,
◆ na poboczu ul. Bobrzańskiej (od ul. Słowiańskiej do Trzeboszańskiej) - po jednej stronie,
Dojście do cmentarza możliwe be˛dzie zarówno przez brame˛ główna˛, jak i od strony nowego
parkingu.
Cmentarz komunalny na ul. Łukasińskiego.
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach.
Wzmocnione zostana˛ również siły porza˛dkowe, które be˛da˛ pomagać w sprawnym przemieszczaniu sie˛ pojazdów oraz parkowaniu. Do kierowców apelujemy o wie˛ksza˛ samodyscypline˛ i zwracanie
uwagi na zmienione oznakowanie.
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Przygotowany został specjalny rozkład jazdy. W poniedziałek, 1 listopada od godz. 9.00 do godz.
16.00 uruchomione zostana˛ linie specjalne:
◆ S-1 trasa przejazdu: K. Wielkiego - H. Pobożnego - K. Odnowiciela - W. Łukasińskiego - Pl. Św.
Małgorzaty - Muzealna - Pl. Grunwaldzki - al. Niepodległości - Pionierów Ziemi Świdnickiej Śla˛ska - Słowiańska
◆ S-2 trasa przejazdu: W. Sikorskiego - L. Zamenhofa - J. Riedla - S. Wyszyńskiego - I.
Pra˛dzyńskiego - E. Plater - Bora-Komorowskiego - Wschodnia - Leśna - Wałbrzyska - Pionierów
Ziemi Świdnickiej - Śla˛ska - Słowiańska
◆ S-3 trasa przejazdu: (Wokulskiego - Metalowców) - M. Kopernika - Jodłowa - Bystrzycka Kraszowicka -Zielona - Słowiańska
Rozkład jazdy dla linii S-1, S-2, S-3 be˛dzie udoste˛pniony na przystankach i na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl.
Linie 50 i 52 kursować be˛da˛ wyła˛cznie w godzinach 7:00 - 9:00 i po godz. 16:0 z zachowaniem
w tym przedziale czasowym godzin odjazdów jak w niedziele i świe˛ta. Dla pozostałych linii
miejskich oraz zamiejskich również obowia˛zywał be˛dzie rozkład jazdy jak w niedziele˛ i świe˛ta.
Jednocześnie informujemy, że okresie od 30 października do 1 listopada dodatkowo wprowadzone zostana˛ przystanki zaste˛pcze:
◆ przy ul. Zielonej (w drodze powrotnej z ul. Słowiańskiej)
◆ przy ul. Kazimierza Odnowiciela (na wysokości cmentarza).
Apelujemy również do świdniczan, aby odwiedzali nekropolie nie tylko 1 listopada, ale także w
innych dniach przed i po Wszystkich Świe˛tych.
Świdnica

POZNAWALI CZESKIE FIRMY
20 października świdniccy przedsie˛biorcy wzie˛li udział w wizycie studyjnej w Trutnowie.
Jednodniowy wyjazd był ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach polsko-czeskiego projektu
"Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju".
cia˛g dalszy na str. 3
R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach projektu Alchemia teatralna organizuje konsultacje recytatorskie dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII), chca˛cych brać
udział w konkursach recytatorskich. Konsultacje poprowadzi Oskar Hamerski (aktor
Teatru Narodowego w Warszawie).
Wste˛p zapisy; miejsce: ŚOK (Rynek 43);
organizator: ŚOK
WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
09.11-30.11.2021, godz. 18:00
Zapraszamy po przerwie na kolejny sezon
"Wieczorów z kinem rosyjskim". Natalia
Nikolska przygotowała kolejny zestaw
wspaniałych klasycznych i współczesnych
filmów. Wste˛p jak zawsze wolny, do zobaczenia w Galerii Fotografii!
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
13. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2021, godz. 12:00
Wydarzenie rekreacyjno-patriotyczne.Zapisy elektroniczne w dniach 18.10-3.11.2021,
godz..
Wste˛p wolny; miejsce: Rynek; organizator:
OSiR Świdnica
W D R OD Z E DO H OL LY WOO D.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa
Komedy i całego pokolenia artystów (muzyków, filmowców, literatów) maja˛cych
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
sie˛ współcześnie w kulturze. Weźmie w
nim udział dwójka znakomitych artystów,
pianistka Lena Ledoff i wokalista Adam
Rymarz, a poprowadzi go Paweł Sztompke.
Wste˛p 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Program wizyty studyjnej był niezwykle bogaty i obejmował m.in.:
◆ prezentacje˛ oraz degustacje˛ słodyczy i kawy w Cukrrna a Kavrna Promenda,
◆ poznawanie nowoczesnych technologii w BScom s.r.o. - firmie, która jest najwie˛kszym sprzedawca˛ elektroniki w Trutnowie,
◆ zwiedzanie firmy odzieżowej Baja Design,
◆ wizyte˛ w Krok Trutnov - sklepie bez opakowań, funkcjonuja˛cym w myśl zasady zero-waste.
Wszystko po to, by lepiej poznać czeskie firmy oraz zrozumieć sposób ich funkcjonowania, oferte˛
i tajemnice˛ sukcesu. Wizyta była też świetna˛ okazja˛ do nawia˛zania cennych kontaktów biznesowych,
co powinno zaprocentować w przyszłości.
Projekt "Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
foto: UM Świdnica
cia˛g dalszy na str. 4

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- GKS MIRKÓW DŁUGOŁE˛KA
13.11.2021, godz. 13:00
Ostatni w tym roku mecz IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

www.taxi-swidnica.pl
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Świdnica

NA LODOWISKU WIE˛CEJ ŚLIZGAWEK

Wste˛p 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: Polonia-Stal Świdnica
I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - DZIEWIA˛TKA EUCO LEGNICA
13.11.2021, godz. 18:00
Kolejny mecz świdnickich piłkarzy re˛cznych. W starciu z Dziewia˛tka˛ Legnica Szare
Wilki be˛da˛ faworytem i licza˛ na wygrana˛.
Wste˛p 7 zł. Do 18 lat wste˛p 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
Wste˛p 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator
Świdnicki Ośrodek Kultury
"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela sie˛ w role˛ Judy Garland, jednej z
najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina.

◆ 31 października (niedziela) - dojda˛ dwie
poranne godziny ogólnodoste˛pnych ślizgawek. Gości zapraszamy na godziny: 8.00,
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00.
◆ 1 listopada (poniedziałek) - lodowisko nieczynne
◆ 6 listopada (sobota) - w zwia˛zku z RST
Półmaratonem Świdnickim lodowisko czynne od godziny 15.30. Ślizgawki ogólnodoste˛pne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
◆ 11 listopada (czwartek) - harmonogram ślizgawek jak w dni świa˛teczne: 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Świdnica

GRANTY NA ZAKUP KOMPUTERÓW DLA UCZNIÓW
Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR
Został uruchomiony nabór do konkursu grantowego na zakup komputerów dla uczniów z rodzin
byłych pracowników PPGR
Zakwalifikowany do programu może być uczeń, który:
1. zamieszkuje na terenie Świdnicy;
2. jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun
prawny) osoby, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsie˛biorstwie gospodarki
rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsie˛biorstwo gospodarki rolnej,
3. w latach 2020-2021 uczeń nie otrzymał na własność lub użyczenie komputera zakupionego ze
środków publicznych lub środków organizacji pozarza˛dowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu komputera
cia˛g dalszy na str. 6
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Wste˛p 50/40/35 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - NTSK NYSA
20.11.2021, godz. 17:00
W kolejnym starciu o ligowe punkty rywalkami świdnickich siatkarek be˛dzie ekipa z
Nysy. Nasz zespól jest faworytem tego pojedynku.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Volley Świdnica
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W celu zakwalifikowania do udziału w programie należy złożyć wypełnione i podpisane
zała˛czone:
- oświadczenie,
- zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych,
ponadto, w przypadku dysponowania - dokument potwierdzaja˛cy zatrudnienie w zlikwidowanym
PGR.
Dokumenty należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15.30 - w pok. 1a na parterze, w
Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
Wzór oświadczenia:
http://um.swidnica.pl/media/2._Oswiadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc
Świdnica

MIESZKAŃCY NIE CHCA˛ NOWYCH
TORÓW I POCIA˛GÓW!
Tak jak mieszkańcy Gminy Świdnica, świdniczanie protestuja˛ przeciwko rozbudowie istnieja˛cych torowisk w mieście. Tydzień temu Rada Gminy zareagowała błyskawicznie na protesty
mieszkańców i w stosownej uchwale wyraziła sprzeciw propozycjom CPK. Dziś przedstawiamy
petycje˛ mieszkańców miasta Świdnicy w tej sprawie.
Świdnica, 08.10.2021

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - ZEW
ŚWIEBODZIN
27.11.2021, godz. 18:00
Zapowiada sie˛ sportowa "wojna". Oba zespoły maja˛ zbliżony potencjał i rachunki do
wyrównania...
Wste˛p 7 zł. Do 18 lat wste˛p wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica
III LIGA:
DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - BASKET LEGNICA
28.11.2021, godz. 17:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej. Do
Świdnicy zawita Basket Legnica. W pierwszym meczu lepsi byli świdniczanie, jak
be˛dzie tym razem?
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Basket Świdnica
"ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ"
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyka˛ pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem walca - Straussem. W ten wieczór usłysza˛ Państwo utwory od lat bawia˛ce całe pokolenia.
Wste˛p 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

PETYCJA

Do: Prezydent Miasta Świdnica
Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej
Od: MieszkańcówŚwidnicy
Dotyczy: Wyprowadzenia ruchu kolejowego z centrum w ramach planowanej inwestycji
Spółki CPK Sp. z o.o. na terenie miasta oraz gminy Świdnica
Szanowna Pani Prezydent!
Zwracamy sie˛ do Pani z prośba˛ o wyprowadzenie z centrum naszego miasta ruchu kolejowego,
w ramach planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie miasta i gminy
Świdnica.
Z informacji, jakie sa˛ doste˛pne na stronie CPK Sp. z o.o. (https://cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/dolnoslaskie), wynika, że spółka zamierza wybudować nowa˛ linie˛ kolejowa˛ ła˛cza˛ca˛ Żarów z granica˛
państwa (budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica
państwa). Inwestycja ta przebiegać ma przez teren naszego miasta. Według map doste˛pnych na stronie
CPK Sp. z o.o. - inwestycja ma przebiegać w korytarzu kolejowym przechodza˛cym wzdłuż istnieja˛cej
linii kolejowej przechodza˛cej przez centrum Świdnicy.
Chcielibyśmy stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu rozwia˛zaniui zaproponować zupełnie nowe, uzasadnione gospodarczo, ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, jednocześnie uzasadniaja˛cnasz protest.
Nowa linia kolejowa ma prowadzić bezpośrednio do nowobudowanego Centralnego Portu
Komunikacyjnego, który - według zapowiedzi - ma być najwie˛kszym portem lotniczym w Europie,
cia˛g dalszy na str. 8
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ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY
02.12.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl zawodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wste˛p wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J
CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Niecodzienne poła˛czenie monodramu i koncertu, w wykonaniu uwielbianego przez fanów, polsko-duńskiego artysty, byłego jurora, wiecznego marzyciela - Czesława Mozila!
Wste˛p 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
II LIGA:
MKS IGNERHOME VOLLEY ŚWIDNICA - SARI ŻORY
11.12.2021, godz. 15:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej przed
własna˛ publicznościa˛. W Żorach Volley wygrał bez straty seta, także teraz be˛dzie faworytem spotkania.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; organizator: Volley Świdnica
I LIGA:
ŚKPR ŚWIDNICA - BÓR OBORNIKI
ŚL.
11.12.2021, godz. 18:00
Zespół z Obornik Śla˛skich jest jedna z rewelacji rozgrywek. Szare Wilki stana˛ przed dużym wyzwaniem!
Wste˛p 7 zł. Do 18 lat wste˛p wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica
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zarówno dla ruchu pasażerskiego, jaki towarowego. Oznaczać to be˛dzie odczuwalne w ogromnym
stopniu zwie˛kszenie tranzytu osobowego, ale przede wszystkim towarowego od/do CPK, przez
Świdnice˛ ido granicy w Lubawce. Już teraz, ruch kolejowy biegna˛cy przez Świdnice˛, niesie wiele
niedogodności dla mieszkańców naszego miasta:
- notorycznie zamknie˛te przejazdy w rejonie ulic Wałbrzyskiej oraz Komunardów, powoduja˛ce
cia˛głe korkowanie sie˛ miasta (szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego);
- pocia˛gi pe˛dza˛ce przez Park Sikorskiego, gdzie bawia˛ sie˛ nasze dzieci;
- torowiska przebiegaja˛ce w bezpośredniej bliskości ścieżek pieszych oraz rowerowych (np. w
obszarze Osiedla Słowiańskiego i Zalewu Witoszówka).
Wyżej wymienione - to najważniejsze według nas przykłady niedogodności, z jakimi zmagaja˛
sie˛ na co dzień mieszkańcy Świdnicy. Wzmożenie tego ruchu tylko pogorszy sytuacje˛.
Należy również pamie˛tać o niekorzystnych skutkach nate˛żonego ruchu kolejowego w centrum:
- niszczenie budynków i innych zabytków pod wpływem drgań wywoływanych przez pe˛dza˛ce
pocia˛gi
- zwie˛kszenie poziomu hałasu w centrum w trakcierealizacji inwestycji w ramach aktualnie
funkcjonuja˛cego korytarza.
Zdajemy sobie sprawe˛, że doste˛p do kolei szybkich pre˛dkości jest dla miasta priorytetem i w
żadnym wypadku nie podważamy tej decyzji. Pragniemy jednak przedstawić propozycje˛, która
pozwoli poła˛czyć strategie˛ miasta z poprawa˛ bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców
Świdnicy.
Według informacji, do których dotarliśmy, w dniu 27.09.2021 w Witoszowie odbyłosie˛ spotkanie
mieszkańców gminy Świdnica z przedstawicielami firmy BBF Sp. z o.o. (podwykonawcy CPK Sp.
zo.o., którego zadaniem jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla
planowanej inwestycji). Przedstawiciele spółki BBF Sp. z o.o. zaproponowali przebieg trasy wg mapy
doste˛pnej na stronie internetowej CPK, w trzech wariantach przecinaja˛cych dwie miejscowości Bystrzyce˛ Dolna˛ i Witoszów. (https://www.cpk .pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-zarow-granica-panstwa). Takie rozwia˛zanie
wia˛załoby sie˛ z dramatem wielu rodzin, które z pewnościa˛ podlegałyby wysiedleniu ze swoich
domów. W zwia˛zku z tym, przedstawiciele gminy Świdnica zaproponowali podczas spotkaniaalternatywny przebieg krótszej trasy - poprowadzonej północna˛ strona˛ gminy, po terenach rolnych, niepowoduja˛cy konieczności wysiedlenia i mieszcza˛cej sie˛ w ramach proponowanego korytarza trasy.
Poniżej - wste˛pna propozycja przedstawiona podczas spotkania:
Takie rozwia˛zanie zakładałoby przeniesienie dworca kolejowego dla Świdnicy w północne
rejony miasta, co stanowić może gotowe rozwia˛zanie problemów mieszkańców, o których
pisaliśmy wcześniej. Widzimy bardzo wiele zalet takiego przebiegu trasy:
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich rodzin;
2. Brak korków w mieście spowodowanych notorycznie zamknie˛tymi przejazdami kolejowymi;
3. Budowa nowego dworca naziemnego (mówi sie˛ o przeniesieniu dworca w ramach planowanej
inwestycji CPK pod ziemie˛, w ramach istnieja˛cego korytarza kolejowego - czyli w centrum miasta)
be˛dzie o wiele tańsza niż budowa dworca pod ziemia˛. W ten sposób be˛dziemy w stanie oszcze˛dzić
(i być może przeznaczyć na inny cel) publiczne pienia˛dze. Nie be˛dzie konieczności budowy tuneli
czy ekranów dźwie˛kochłonnych, dodatkowej niwelacji terenu lub budowy estakad i wiaduktów.
Unikniemy również niedogodności zwia˛zanych z pote˛żna˛ budowa˛ w centrum, oszcze˛dzimy budynki,
zabytkowe korytarze podziemne i zapewnimy komfort życia mieszkańców, również podczas realizacji inwestycji (prace budowlane trwaja˛ce kilka lat);
4. Unikniemy drgań wywołanych przejazdem pocia˛gów pod powierzchnia˛ naszego miasta - tym,
samym nie doprowadzimy do niszczenia obecnej infrastruktury drogowej i mieszkalnej;
5. Odzyskuja˛c cze˛ść terenów w korytarzu po obecnie prowadzonej linii kolejowej (w momencie,
kiedy wyprowadzimy ruch kolejowy z miasta), możemy przeznaczyć je na budowe˛ parkingów
(których w mieście bardzo brakuje) lub innej infrastruktury służa˛cej mieszkańcom i poprawiaja˛cej
ich komfort życia (np. ścieżki rowerowe, tereny zielone, itp.);
cia˛g dalszy na str. 10
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III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - ZZKK ZIE˛BICE
12.12.2021, godz., godz. 17:00
Ostatni w tym roku wyste˛p koszykarzy. Rywalem zespół z Zie˛bic.
Wste˛p wolny; miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno; 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 sie˛ czubia˛, ale lubia˛ regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym parku. I choć różni ich niemal wszystko, to ła˛czy wieloletnia przyjaźń.
Wste˛p 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...
WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
09.11-30.11.2021, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
9 listopada, wtorek godz. 18:00
Magiczna lampa Alladyna (1966) reż. B.
Rycariew, 84 min

6. Inwestycja budowy nowego dworca może zostać pokryta ze środków, jakimi dysponuje CPK
Sp. z o.o. Można inwestycje˛ zaprojektować całkowicie od nowa, maja˛c do dyspozycji ogromny areał
nieużytkowanej ziemi, która˛ oferuje gmina Świdnica. Stwarza to choćby możliwość budowy dużego
parkingu w ramach projektu "zaparkuj i jedź", co w obecnych warunkach - w centrum - jest
praktycznie niemożliwe. Przyczynimy sie˛ w ten sposób do poprawy ekologii w mieście i regionie;
cia˛g dalszy na str. 11
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Młody i pie˛kny Alladyn nie wie, że posiada
władze˛ nad dżinem z magicznej lampy, którego panem chce tymczasem zostać zachłanny i podste˛pny czarodziej z Maghrebu maja˛cy zamiar z jego pomoca˛ zawładna˛ć wszechświatem. Pie˛kna i kapryśna Ksie˛żniczka Budur marzy o miłości, a jej ojciec, padyszach
Bagdadu, oczekuje odpowiedniego kandydata na zie˛cia. Cała ta zagmatwana sytuacja
rozwia˛zuje sie˛, gdy udaje sie˛ przekonać
przeciwników, że życie jest snem. I tylko
niecny Maghrebczyk zostaje bez szans na
udział w tym świe˛cie życia
16 listopada, wtorek godz. 18:00
Tarcza (2011) reż. A. Zieldowicz, 158 min
Młodość, bogactwo i nieograniczone możliwości znudziły sie˛ bohaterom filmu. Pragna˛c odmienić swoje życie, po znajomości
zyskuja˛ doste˛p do tajemniczego radaru, który akumuluje energie˛ kosmosu i odnawia
siły, zdrowie oraz wzmaga nienasycone witalne pragnienie. Jak sie˛ okazuje - nie bezkarnie. Ile lat jest w stanie przeżyć człowiek,
który może i chce wzia˛ć od życia wszystko?
23 listopada, wtorek godz. 18:00
Niebiańskie żony Ła˛kowych Maryjczyków
(2012) reż. A. Fiedorczenko, 106 min
Dwadzieścia miniaturowych opowiadań o
kobietach z regionu Mari El, z których każda
walczy o wolność osobista˛. Ich protest jest
cichy i indywidualny. Niesłyszalny jak plusk
wody, lecz mocny, bo tam, gdzie nie działaja˛
słowa, w ruch idzie magia "ła˛kowego narodu".
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7. Dojazd do dworca oddalonego od centrum be˛dzie o wiele łatwiejszy i szybszy, szczególnie dla
mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych (jak Osiedle Młodych czy Zawiszów) już w ramach
istnieja˛cej infrastruktury drogowej. Z centrum możliwe be˛dzie zorganizowanie dojazdu komunikacji
autobusowej wahadłowej, w godzinach odjazdu/przyjazdu pocia˛gów;
8. Zlokalizowanie stacji szybkiej kolei na obrzeżach miasta pozytywnie wpłynie na rozwój
Świdnicy i zache˛ci nowych mieszkańców do osiedlania sie˛ w pobliskich miejscowościach lub na
obrzeżach miasta, które be˛da˛ perfekcyjnie skomunikowane z proponowana˛ przez nas lokalizacja˛
nowego dworca.
Szanowna Pani Prezydent,przedstawione przez nas argumenty pokazuja˛, że nadszedł doskonały
moment, kiedy Świdnica może zrobić ogromny krok naprzód na ścieżce swojego rozwoju gospodarczo-ekonomicznegoi zyskać doste˛p do ogromnej, ogólnoświatowej inwestycji. Bardzo te działania
popieramy. Można jednak cel ten osia˛gna˛ć, solidaryzuja˛c sie˛ z mieszkańcami i poprawiaja˛c komfort
ich życia. Mamy ogromna˛ nadzieje˛, że - jako mieszkanka Świdnicy -odnajdzie Pani w naszej petycji
te same korzyści, które dostrzegamy my oraz że nasze wspólne starania uczynia˛ Świdnice˛ jeszcze
lepszym miejscem do życia.
Dlatego prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i o rozpocze˛cie w naszym imieniu (maja˛c również
na uwadze wsparciegminy Świdnica) dialogu z przedstawicielami Inwestora, aby zrealizować projekt
w zaproponowanej przez nas formie.
Z poważaniem - mieszkańcy Świdnicy
Świdnica

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIA W DZIEDZINIE KULTURY
Zgodnie z podje˛ta˛ przez Rade˛ Miejska˛ w Świdnicy uchwała˛ nr XXXVII/394/17 z dnia 27
października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom
zajmuja˛cym sie˛ twórczościa˛ artystyczna˛, upowszechnianiem kultury oraz opieka˛ nad zabytkami,
zapraszamy do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury.
Może je otrzymać osoba spełniaja˛ca ła˛cznie naste˛puja˛ce warunki, czyli wykaże sie˛ dorobkiem w
zakresie twórczości artystycznej , upowszechniania kultury, czy też opieki nad zabytkami oraz
zamieszkuje w Świdnicy.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wysta˛pić osoba zainteresowana, ba˛dź w przypadku
osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie a także szkoły i uczelnie, instytucje kultury oraz
organizacje pozarza˛dowe, zwia˛zki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje
zadania w zakresie kultury i sztuki. Może być ono przyznawane jako stypendium twórcze w
dziedzinach tj. literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami lub jako
stypendium na przedsie˛wzie˛cia zwia˛zane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji
kulturalnej.
Wzór formularza o przyznanie stypendium określa zała˛cznik do uchwały. Może być ono
przyznane maksymalnie na 12 miesie˛cy. Jego miesie˛czna wysokość wynosi:
- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto,
- dla studentów - 400 zł brutto,
- dla osób pełnoletnich nieucza˛cych sie˛ - 450 zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarza˛dowych
- Referat Kultury należy złożyć w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr
1a Biuro Obsługi Interesantów do 30 listopada br. do godz.15 .30.
Uchwała określaja˛ca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wgla˛du w Referacie
Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 na II pie˛trze (tel. 74/8562-836) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urze˛du Miejskiego: bip.swidnica.nv .pl/swidnica.

30 listopada, wtorek godz. 18:00
Noc Sylwestrowa (1956) reż. E. Riazanow,
78 min
Zgrany zespół młodych pracowników klubu
przygotowuje zabawe˛ sylwestrowa˛. Na nieszcze˛ście kierownik klubu, towarzysz Ogurcow, postanawia osobiście kontrolować ich
prace˛. Podczas instruktarzu Ogurcow poucza pracowników, jak należycie i pożytecznie spe˛dzać noc Sylwestrowa˛. Wygla˛da na
to, że bal zamieni sie˛ w zebranie partyjne z
kilkoma nudnymi piosenkami pomie˛dzy
wykładami. Ratuja˛c dobra˛ zabawe˛, młodzież postanawia pozbyć sie˛ biurokraty-dyrektora

Świdnica

◆ koncepcja cyklu i prowadzenie: Natalia
Nikolska
◆ filmy wyświetlane sa˛ w je˛zyku rosyjskim
z polskimi napisami

Powiat Świdnica

W D R OD Z E DO H OL LY WOO D.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Wste˛p 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
Czas Komedy - przełom lat pie˛ćdziesia˛tych
i sześćdziesia˛tych - to epoka jazzu w muzyce, szkoły polskiej w kinie, moment niezwykle twórczy i pie˛kny dla powojennej kultury
Europy. Muzyka Komedy przetrwała próbe˛
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XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W pia˛tek, 29 października o godz. 10.00 odbe˛dzie sie˛ XXXIII sesja Rady Miejskiej Świdnicy.
Radni rozpatrywać be˛da˛ 9 projektów uchwał. Sesja rozpocznie sie˛ od uroczystości wre˛czenia przez
Przewodnicza˛cego Rady oraz Prezydent Miasta dyplomów nadania tytułów: "Honorowy Obywatel
Miasta Świdnicy" oraz "Zasłużony dla Miasta Świdnicy".
W porza˛dku obrad znalazły sie˛ m.in. uchwały w sprawie przyje˛cia "Programu współpracy Gminy
Miasto Świdnica z organizacjami pozarza˛dowymi oraz innymi podmiotami prowadza˛cymi działalność społecznie użyteczna˛ na 2022 rok"; w sprawie nadania nazw ulic .

PO CZWARTKOWYCH
WICHURACH
Jak informuje Wydział Zarza˛dzania Kryzysowego świdnickiego starostwa, w ubiegły
czwartek, do Państwowej Straży Pożarnej wpłyne˛ły 143 zgłoszenia dotycza˛ce zdarzeń zwia˛zanych z porywistym wiatrem, który przeszedł na
Polska˛.
Szczegółowe dane wygla˛daja˛ naste˛puja˛co:
◆ 143 zgłoszenia z prośba˛ o interwencje
◆ 1 ofiara śmiertelna (wypadek busa pod miejscowościa˛ Rusko)
cia˛g dalszy na str. 13
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◆ 2 osoby ranne - dwójka dzieci rannych w parku przy ul. Kanonierskiej.
◆ 10 zerwanych dachów, uszkodzone linie energetyczne i telefoniczne
◆ 3 tiry zepchnie˛te do rowu przez gwałtowne podmuchy wiatru na drodze w kierunku do Strzegomia.
foto: Starostwo Powiatowe
Powiat Świdnica
czasu, wcia˛ż jest atrakcyjna dla nowych pokoleń i ważna dla artystów, którzy sie˛gaja˛ po
jego tematy.
Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa Komedy i całego pokolenia Artystów (muzyków, filmowców, literatów) maja˛cych
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
sie˛ współcześnie w kulturze. Weźmie w nim
udział dwójka znakomitych artystów, Lena
Ledoff i Adam Rymarz, a poprowadzi go
Paweł Sztompke.
Lena Ledoff - urodziła sie˛ w St. Petersburgu
(Rosja). Jest absolwentka˛ wydziału fortepianowego Akademii Muzycznej w Woroneżu.
W 1994 r. na stałe zamieszkała w Polsce.
Komponuje muzyke˛ dla teatru i aktywnie
koncertuje, w oryginalny sposób ła˛cza˛c muzyke˛ klasyczna˛ i jazz. Wyste˛powała na scenach Paryża, Toronto, Pragi, Bratysławy, Kijowa, St.Petersburga, Irkucka, Ottawy ,
Montrealu, Lwowa, Budapesztu, Warszawy
i wie˛kszości polskich miast. W 2010 r. została stypendystka˛ Prezydenta M.St. Warszawy. Jako kompozytor i muzyk współpracuje z teatrami: Studio, Rozmaitości i Ateneum w Warszawie oraz Teatrem Nowym w
Łodzi.
Adam Rymarz - wokalista obdarzony słuchem absolutnym oraz niezwykle ciepła˛ barwa˛ głosu o szerokich możliwościach ekspresji. Z powodzeniem porusza sie˛ w różnorodnych stylach muzycznych, od jazzu po soul
i gospel. W swoim repertuarze posiada
utwory należa˛ce do kanonu piosenki polskiej oraz światowe standardy muzyki rozrywkowej. Jest absolwentem wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym statuetki "Indywidualność wokalna" (Inowrocław 2002) oraz Grand Prix i
Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta St.
Warszawy dla Najlepszego Wokalisty Gospel (Warsaw Gospel Days 2005). Zadebiutował profesjonalnie na scenie krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w 2001
roku. W latach 2003-2005 śpiewał w grupie
wokalnej Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.
Paweł Sztompke - muzykolog, od 1977 roku dziennikarz Polskiego Radia. Jego specjalnościa˛ muzyczna˛,radiowa˛ jest muzyka
filmowa . Prowadzi audycje "Muzyczna Jedynka" i "Ostatni seans filmowy" oraz spotkanie z publicznościa˛ "Muzyka w kinie i
poza nim".
W 2008 roku otrzymał nagrode˛ Złoty Mikrofon za ogromna˛ wiedze˛ i popularyzacje˛ polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej w znakomitym kontakcie ze słuchaczami na antenach Polskiego Radia. W roku 2015 został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia.
RAPSODIA ŚWIDNICKA #8: lokalni
MCs + liveband + headliner [hip hop]
13.11.2021 godz.20:00 - 23:00
Wste˛p 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, Świdnica; organizator Świdnicki Ośrodek Kultury

WSPARCIE DLA BIZNESU
Nowy Ład, skuteczne mediacje i rozwiazywanie konfliktów, możliwości pozyskiwania zielonej
energii w ramach klastrów energii odnawialnej a także zarza˛dzanie zespołami wielopokoleniowymi
- to tematy konferencji "Świdnica Przedsie˛biorcom", która po ponad rocznej przerwie powróciła jako
cykliczne wydarzenie.
Organizatorem spotkania była Petra Consulting we współpracy z Gminnym Centrum Obsługi
Inwestora oraz Starostwem Powiatowym w Świdnicy.
Konferencja odbyła sie˛ w czwartek 21 października w świdnickim hotelu Fado.

Jednym z wioda˛cych tematów był powołany w czerwcu tego roku Klaster Świdnicka Energia
Odnawialna. Temat przybliżyli Paweł Łapacz i Tomasz Kurek, prezes i wiceprezes Dolnośla˛skiej
Energii Odnawialna - spółki, która koordynuje klaster.
Sylwia Petryna, CEO Petra Consulting pokazała uczestnikom, jak istotne jest podejście do
różnych pokoleń w zespole, by skutecznie takimi zespołami zarza˛dzać i motywować pracowników.
Dr Ewa Kosowska-Korniak, doświadczona mediatorka przedstawiła role˛ wykorzystywania mediacji i negocjacji w zarza˛dzaniu i komunikacji - zarówno zawodowej, jak i prywatnej.
Niewa˛tpliwie sporo emocji wzbudziła prezentacja Łukasza Surmy z Akademii Ksie˛gowości,
który omówił zmiany podatkowe, jakie niesie Nowy Ład dla przedsie˛biorstw.
W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski, starosta świdnicki
Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa,; Anna Skrzypacz Dyrektor Wydziału Funduszy
Zewne˛trznych i Rozwoju Gospodarczego UM w Świdnicy, Anna Borowska, p.o. Dyrektora Biura
ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarza˛dowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
- Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej jako urza˛d nadal organizujemy i współorganizujemy
spotkania informacyjne dla przedsie˛biorców. Każda okazja do szkoleń, wymiany doświadczeń i
networkingu jest bardzo cenna - podkreśla Szymon Chojnowski Wiceprezydent Świdnicy. - Dzie˛ki
dotacjom unijnym, projektom polsko-czeskim i współpracy z różnymi partnerami biznesowymi,
takimi jak Petra Consulting, możemy organizować takie wydarzenia i jesteśmy w stałym kontakcie
z lokalnymi firmami ze Świdnicy i okolic. Zwłaszcza mikro, małe i średnie firmy potrzebuja˛ dziś
wsparcia i informacji w szybko zmieniaja˛cej sie˛ rzeczywistości. Planujemy już na przyszły rok
kolejne takie wydarzenia i cieszymy sie˛ z dużego zainteresowania odbiorców
- Dzie˛kuje˛ firmie Petra Consulting oraz Gminnemu Centrum Obsługi Inwestora za zorganizowanie konferencji Jednym z punktów spotkania była transformacja energetyczna oraz działalność
Klastra Świdnicka Energia Odnawialna, którego działalność zainaugurowaliśmy pod koniec czerwca.
Mam nadzieje˛, że prezentacja przedstawicieli spółki Dolnośla˛ska Energia Odnawialna przybliżyła
uczestnikom temat odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. Jestem przekonany,
że każdy z poruszanych na spotkaniu tematów wniesie wiele nowych i ciekawych rozwia˛zań dla firm,
które uczestniczyły w spotkaniu - podsumowuje starosta Piotr Fedorowicz.
- To było pierwsze takie spotkanie od prawie dwóch lat, pandemia mocno ograniczyła możliwość
spotykania sie˛ bezpośredniego, a wczorajsza konferencja pokazała, jak bardzo takie wydarzenia sa˛
potrzebne - komentuje Sylwia Petryna CEO Petra Consulting, organizator wydarzenia.- Mamy
pozytywny feedback od przedsie˛biorców, którzy cenia˛ sobie takie bezpośrednie spotkania, możliwość nawia˛zywania relacji - i wsparcie w prowadzeniu swoich biznesów. Dzie˛kuje˛ współorganizatorom wydarzenia, prelegentom i przede wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas -a w biznesie
to naprawde˛ nie jest łatwe - by poświe˛cić 4 godziny na nasze spotkanie.
Konferencja zakończyła sie˛ sesja˛ networkingowa˛ a najlepsza prezentacje zostały nagrodzone
upominkami, ufundowanymi przez Petra Consulting i GCOIiE.
Organizatorami wydarzenia byli:
Petra Consulting
cia˛g dalszy na str. 15
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Hip hop wraca do Klubu Bolko! Chcemy,
żeby nasza impreza sie˛ rozwijała i dlatego
przygotowaliśmy nowa˛ formułe˛. W tym roku skupiamy sie˛ na koncertach! Wkrótce
ogłosimy headlinera wydarzenia a już teraz
zapowiadamy świdnicka˛ reprezentacje˛ MCs,
którzy wysta˛pia˛ w towarzystwie livebandu:
Kartki Z Rejonu, Kezu, Madział, Noka, Verde
SUPPORT: Fafik PNN
Liveband w składzie:
Bartosz Bednarz (bas), Patryk Dorobek (gitara), Kacper Kwiatkowski (perkusja), DJ
Markowy (gramofony).
"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Wste˛p 50/40/35 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK
Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela sie˛ w role˛ Judy Garland, jednej z
najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina. Artystce na scenie towarzyszy wymiennie
Hubert Podgórski z Piotrem Tołoczko.
Spektakl, niczym sprytny paparazzi, pokazuje gwiazde˛ od tej najbardziej intymnej
strony. Znajdujemy sie˛ sam na sam z aktor-

15

www.expressem.eu

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Świdnicy
Prezydent Miasta Świdnica
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Partnerzy:
DEO Energy
Klaster Świdnicka Energia Odnawialna
Na stronie petraconsulting.pl be˛dzie można zapoznać sie˛ z prezentacjami poszczególnych prelegentów.
***
Konferencje˛ rozpocza˛ł panel pt. Klaster Świdnicka Energia Odnawialna jako narze˛dzie transformacji energetycznej" poprowadzony przez Pawła Łapacza, prezesa Dolnośla˛skiej Energii Odnawialnej oraz Tomasza Kurka, wiceprezesa spółki. Podczas prezentacji opowiedzieli zgromadzonym
gościom o uwarunkowaniach prawnych zdeterminowanych celami klimatycznymi Unii Europejskiej
oraz o wynikaja˛cych z nich prognozach rosna˛cych cen energii. Jak zaznaczył Paweł Łapacz, już za
tydzień rozpocznie sie˛ konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu - COP26 w Glasgow, gdzie
zapadna˛ najważniejsze decyzje wyznaczaja˛ce kierunek globalnych polityk klimatycznych. Be˛dzie to
miało znacza˛cy wpływ na polska˛ gospodarke˛ poprzez kolejne aktualizacje dyrektyw unijnych.
Proponowanym rozwia˛zaniem, które może uchronić świdnickich przedsie˛biorców przed drastycznymi cenami pra˛du jest wspólne działanie w ramach lokalnego klastra Świdnicka Energia Odnawialna.
Został on zawia˛zany z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Świdnicy w celu budowania i rozwijania
lokalnego ekosystemu energetycznego oraz wspólnego wejścia w zielona˛ transformacje˛ energetyczna˛
powiatu. Aby da˛żenia do gospodarki zero emisyjnej przyniosły efekt, zarówno jednostki gminne jak
i prywatne podmioty musza˛ wła˛czyć sie˛ do działania. Klaster Świdnicka Energia Odnawialna
aktualnie prowadzi nabór na członków z sektora prywatnego.
Dolnośla˛ska Energia Odnawialna
MDK Świdnica

WARSZTATY Z HYMNEM MDK
W pracowni muzycznej "Polifonia" dz. II MDK jak co roku odbyły sie˛ warsztaty pt. Wszyscy
znamy hymn MDK". W minionym tygodniu na każdych zaje˛ciach w naszej pracowni można było
usłyszeć śpiewany lub grany hymn "Jest taki dom", a na zaje˛ciach otwartych 19 i 21 października
2021r., razem ze Studiem Piosenki, śpiewała pracownia plastyczna pani Eli Tarnowskiej. Wspólnie
uczyliśmy sie˛ i utrwalaliśmy te˛ pieśń, która˛ każdy uczestnik zaje˛ć powinien znać. Zaje˛cia przebiegały
w radosnej atmosferze, zgodnej z charakterem i tekstem naszego hymnu, że tu sie˛ możesz "uczyć,
bawić i śpiewać" Mam nadzieje˛, ze znajomość hymnu pomogła w zwycie˛stwie w Dniu Patrona
drużynie pracowni "Ciapate":).
cia˛g dalszy na str. 16
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ka˛ w jej garderobie. Przed nia˛ koncert w
Kopenhadze, który jak sie˛ potem okazało,
był ostatni przed jej tragiczna˛ śmiercia˛. Do
wyjścia na scene˛ zostało kilkadziesia˛t minut. Słuchamy opowieści o życiu, karierze, miłościach, dzieciach, wzlotach i
upadkach, uzależnieniach, o bezwzgle˛dności producentów. Mówia˛c w skrócie o
świecie, w którym liczy sie˛ tylko pienia˛dz
i to, czy ten pienia˛dz możesz jeszcze zarobić. Szokuja˛ca, zabawna i wzruszaja˛ca historia z aktorstwem na najwyższym poziomie.
OBSADA:
Hanna Śleszyńska
Hubert Podgórski / Piotr Tołoczko
tekst i reżyseria: Sławomir Chwastowski
scenografia: Witold Stefaniak
kostiumy: David Zaleski, Varvara Frol
czas trwania spektaklu: 100 minut
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Na zaje˛ciach ogla˛daliśmy też film o patronie MDK Mieczysławie Kozarze -Słobódzkim. Bardzo
sie˛ to przydało przed sobotnim jesiennym spacerem po Świdnicy właśnie śladami naszego patrona.
foto: MDK Świdnica
MDK Świdnica

JUBILEUSZ 70 LECIA
W tym roku Młodzieżowy Dom Kultury obchodzi 70. lat funkcjonowania.
Uroczyste obchody odbyły sie˛ w świdnickim teatrze 22 października 2021 r.
Foto relacja: https://mdk.swidnica.pl/relacja-fotograficzna-z-jubileuszu-70-lecia/
MBP Świdnica

#czytelniaki
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, inicjuja˛c
akcje˛ #czytelniaki, chce pokazać, że na interakcje˛
z ksia˛żka˛ nigdy nie jest za wcześnie, a wizyta w
bibliotece może być ciekawa także dla rodziców
z najmłodszymi dziećmi. Wspólnie stwórzmy
mode˛ na czytanie!
Wielu rodziców uwielbia czytać, chce ta˛ miłość do ksia˛żek przekazać swoim dzieciom.
Cze˛sto zadaja˛ sobie pytanie, czy to już czas na
zapisanie dziecka do biblioteki, czy dzieci w
bibliotece nie be˛da˛ sie˛ nudzić? Czy przypadkiem nie zniszcza˛ ksia˛żek lub nie zakłóca˛ wizyty innym czytelnikom? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do biblioteki?
Czy to w ogóle ma sens? Czy znajdzie sie˛ tam
miejsce, by dziecko przewina˛ć czy nakarmić?
W końcu: czy trzeba sie˛ do takiej wizyty
wcześniej przygotować?
Celem akcji #czytelniaki, która˛ inicjuje
Miejska Biblioteka Publiczna, jest udowodnienie, że wizyta w bibliotece może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesuja˛ca˛ przygoda˛.
Biblioteki coraz cze˛ściej otwieraja˛ swe
przestrzenie dla szerokiego grona odbiorców,
również tych najmłodszych. Wszystkie przedsie˛wzie˛cia sa˛ przygotowywane z myśla˛ o odbiorcy w każdym wieku, również tych najmłodszych.
W ramach akcji #czytelniaki prowadzone sa˛
zaje˛cia cykliczne:
◆ Abecadło - zaje˛cia dla dzieci pomie˛dzy pierwszym a drugim rokiem życia
◆ Zaczytani - zaje˛cia dla dzieci 3 - 4 letnich
◆ Baśniolandia - zaje˛cia dla dzieci 5 - 6 letnich
◆ Dizajnersi - zaje˛cia dla dzieci w wieku szkolnym
Na zaje˛cia obowia˛zuja˛ zapisy pod nr tel.:
74-640-09-42
#czytelniaki wspólnie s
twórzmy mode˛ na czytanie!
cia˛g dalszy na str. 19
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Polonia Stal Świdnica

KIEDYŚ ŚWIDNICA, DZIŚ TESTY
W UTYTUŁOWANYM WŁOSKIM KLUBIE
CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Wste˛p 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Niecodzienne poła˛czenie monodramu i koncertu, w wykonaniu uwielbianego przez fanów, polsko-duńskiego artysty, byłego jurora, wiecznego marzyciela - Czesława Mozila!
W programie sa˛ piosenki z nowej płyty
#IDEOLOGIAMOZILA", która ma swoja˛
premiere˛ 19 listopada, a także piosenki stare,
zarówno te bardziej jak i mniej znane.
Przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno-liryczna podróż, w która˛ wkomponowane sa˛
najwie˛ksze hity artysty. Wyjdźcie z domu!
Nie możecie tego przegapić!
#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo
osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i najbliższego otoczenia. To zamknie˛ty w 11 piosenkach manifest ważnych dla Czesława
Mozila spraw i wartości, które podzielaja˛
również obecni na płycie goście. Piosenka Z
miłości" opowiada o przemocy domowej,
Hania Rani subtelnie zagrała tutaj na najgłe˛bszych emocjach. To nasze coś" to świadoma decyzja nieposiadania dzieci, a Dzień,
w którym uśmiech znikł" to opowieść o
ogromnej odpowiedzialności, jaka w tej
chwili cia˛ży na naszym społeczeństwie. Michał Sławecki, światowej klasy kontratenor,
podja˛ł sie˛ zaśpiewania partii oprawcy, czego
efekt jest zniewalaja˛cy. Stanisław Soyka w
Pan tu nie stał" zgodził sie˛ zostać przedstawicielem pokolenia, które nie chce zrozumieć młodszej generacji, a Czadoman w Autorytecie" pie˛knie wyśpiewał hymn o wszystkich nieomylnych" krytykach muzycznych.
"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wste˛p 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 sie˛ czubia˛, ale lubia˛ - regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym parku. I choć różni ich niemal wszystko, to
ła˛czy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda sa˛ źródłem przekomicznych scen i zabawnych puent. Jeden to rozmemłany ksie˛gowy, który na wszystko narzeka, drugi - podstarzały lowelas kochaja˛cy
życie. Obaj marza˛, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, wie˛c kiedy pewnego dnia
na ławeczke˛ przysiada sie˛ Adrienne, w facetów wste˛puje nowy duch. Adrienne tryska
energia˛ i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zostanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosna˛ opowieścia˛ o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdzie˛kiem wybitni aktorzy.

Jeszcze kilka lat temu reprezentował biało-zielone barwy Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica, a od dziś przebywa na testach w znanym chyba wszystkim kibicom piłkarskim
włoskim klubie, którego kapitanem jest obecnie legendarny włoski bramkarz - Gianluigi Buffon.

Mowa oczywiście o Alanie Madalińskim, bardzo utalentowanym 16-latku graja˛cym na pozycji
bramkarza. Od pocza˛tku swojej przygody z futbolem reprezentował biało-zielone barwy świdnickiego klubu, wyste˛puja˛c w grupach żaków, orlików i młodzików. W sezonie 2016/2017 udał sie˛ na
wypożyczenie do Zagłe˛bie Lubin, a rok później do "Miedziowych" trafił już na zasadzie transferu
definitywnego. Naste˛pnym przystankiem był AKS SMS Łódź, ale stamta˛d szybko trafił do Miedzi
Legnica, w której rozwina˛ł skrzydła. Przebijał sie˛ po kolei po szczeblach piłki dziecie˛co-młodzieżowej, podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt i mimo młodego wieku przebił sie˛ do piłki
seniorskiej. Trenował z pierwsza˛ drużyna˛ legnickiego pierwszoligowca, zaliczaja˛c w ostatnim czasie
sporo dobrych wyste˛pów w rezerwach Miedzi graja˛cych z powodzeniem w III lidze. Teraz czas na
kilkudniowe testy w Parmie Calcio.
Parma to trzykrotny zdobywca Pucharu Włoch (1992, 1999, 2002). Klub sie˛gna˛ł w swojej historii
także po Superpuchar Włoch (1999), dwukrotnie po Puchar UEFA (1995, 1999), Superpuchar Europy
(1993) i Puchar Zdobywców Pucharów (1993). Najlepszy okres w historii włoskiego klubu przypada
na ostatnia˛ dekade˛ XX wieku i pocza˛tek XXI wieku. W tym czasie barw Parmy bronili m.in.: Fabio
Cannavaro, Enrico Chiesa, Gianluigi Buffon, Dino Baggio, Hernn Crespo, czy Gianfranco Zola. W
1998 roku Parma w meczu Pucharu UEFA była właśnie rywalem Wisły Kraków, gdzie doszło do
prawdziwego skandalu. W 80. minucie podczas krótkiej przerwy w grze Dino Baggio został trafiony
nożem w głowa˛ przez jednego z "kibiców" gospodarzy.
Późniejsze dzieje dla włoskiego klubu nie były już tak dobre. Sa˛d ogłosił bankructwo Parmy, a
klub sezon 2015/2016 rozpocza˛ł od rozgrywek Serie D. To co działo sie˛ w kolejnych latach włoska
prasa określiła jako "dokonanie niemożliwego". Parma w trakcie trzech sezonów zaliczyła trzy
awanse i ponownie mogła cieszyć sie˛ z wyste˛pów z Serie A. W ostatnich zakończonych rozgrywkach
klub nie był w stanie utrzymać sie˛ w lidze i spadł do Serie B, gdzie obecnie wyste˛puje. Liderem
drużyn i jej kapitanem jest fantastyczny bramkarz, Gianluigi Buffon - 175-krotny reprezentant Włoch,
który w swojej karierze osia˛gna˛ł niemal wszystko (mistrzostwo świata, wicemistrzostwo Europy,
mistrzostwa i puchary krajowe, Puchar UEFA), prócz triumfu w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
Przed Alanem Madalińskim stoi zatem fantastyczna szansa, ale i ponieka˛d spełnienie marzeń. Z
pewnościa˛ niewielu polskich golkiperów może
pochwalić sie˛ faktem, że odbywa treningi w jednym klubie z legenda˛ włoskiej piłki nożnej Gianluigi Buffonem. Madaliński w Parmie przebywa na kilkudniowych testach. W klubie Adrian
Benedyczak (wcześniej Pogoń Szczecin) i Bartłomiej Maliszewski (wcześniej Jagiellonia Białystok).
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

BEZ WIE˛KSZYCH PROBLEMÓW
Trzecie z rze˛du, a dziewia˛te już w sezonie zwycie˛stwo powe˛drowało na konto piłkarzy pierwszej
drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni pewnie pokonali na własnym terenie
Miejski Klub Piłkarski z Wołowa 3:0 i przedłużyli swoja˛ serie˛ meczów bez porażki na zmodernizowanej płycie stadionu Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozgrywkach IV ligi. Obecnie
ten rezultat wskazuje na liczbe˛ 27!
Domowym meczem z MKP Wołów świdniccy piłkarze zacze˛li budować swoja˛ pie˛kna˛ serie˛
meczów bez porażki w rozgrywkach IV ligi na zmodernizowanej płycie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Biało-zieloni w meczu otwarcia stadionu pokonali 22 września 2018 roku swoich
rywali 4:2. Później do końca sezonu 2018/2019 nasi zawodnicy zanotowali u siebie jeszcze 10
wygranych i 2 remisy. Przedwcześnie zakończony sezon 2019/2020 ze wzgle˛du na pandemie˛
zakończył sie˛ awansem do III ligi, ale najpierw był czas na 8 domowych zwycie˛stw przy znakomitym
bilansie goli 23:2! W tym sezonie po spadku z III ligi teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
cia˛g dalszy na str. 22
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wcia˛ż w meczach o punkty jest w rozgrywkach IV ligi niezdobyty. Bieża˛ca kampania rozgrywkowa rozpocze˛ła sie˛ od remisu z Pogonia˛ Oleśnica, ale
później podopieczni Grzegorza Borowego sie˛gne˛li już po 4 wygrane. Podsumowuja˛c od czasu modernizacji głównej płyty Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, czyli od września 2018 roku wcia˛ż jesteśmy u siebie w rozgrywkach IV ligi niepokonani. Przed sobotnim spotkaniem ta seria
wskazywała już na liczbe˛ 26 meczów (23 wygrane i 3 remisy). Bilans goli też wygla˛dał imponuja˛co - 68 strzelonych i 17 straconych goli! Teraz historia
jakby zatoczyła koło, a my ponownie mierzyliśmy sie˛ po ponad 3 latach i tych 25 domowych wyste˛pach w IV lidze z drużyna z Wołowa.
Pojedynek z MKP Wołów zapowiadał sie˛ na niezbyt łatwa˛ przeszkode˛ dla piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera Piotra
Bolkowskiego to bardzo solidna ekipa środka tabeli, która w tym sezonie potrafiła ograć czwarta˛ Polonie˛ Trzebnica, czy zremisować z trzecia˛ Barycza˛
Sułów. Rzeczywistość okazała sie˛ jednak inna, a wygrana biało-zielonym przyszła dość gładko, łatwo i przyjemnie. W 26. minucie Szymon Tragarz
dobrze dograł do wbiegaja˛cego w pole karne Grzegorza Zygadło, a ten był bezpardonowo powstrzymywany przez obrońce˛ MKP Wołów. Se˛dzia bez
wahania wskazał na jedenasty metr, a chwile˛ później gola na 1:0 z rzutu karnego strzelił nasz kapitan, Wojciech Szuba. Jeszcze przed przerwa˛
biało-zieloni podwyższyli rezultat spotkania. W 39. minucie Szymon Tragarz przebojem przedarł sie˛ mie˛dzy dwójka˛ obrońców gości i precyzyjnym
uderzeniem po dłuższym słupku nie dał najmniejszym szans na skuteczna˛ interwencje˛ Łukaszowi Iwaszkowowi. Rezultat pojedynku jak sie˛ okazało
ustalony został w 57. minucie. Znakomita˛ piłke˛ niemalże z linii środka boiska posłał Wojciech Szuba, a rozpe˛dzony Tragarz efektownym lobem pokonał
golkipera wołowian. Gospodarze gdyby nie słabsza skuteczność w ostatniej półgodzinie gry mogli to starcie wygrać wyżej. W ostatnich minutach swoje
okazje mieli też rywale, ale świetnie mie˛dzy słupkami spisywał sie˛ Bartłomiej Kot.
Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica pokonała ostatecznie Miejski Klub Sportowy w Wołowie i umocniła sie˛ na drugiej pozycji w tabeli
grupy wschodniej IV ligi dolnośla˛skiej. Do Lechii Dzierżoniów wcia˛ż tracimy 5 punktów, ale nad trzecia˛ Barycza˛ Sułów, która˛ pokonaliśmy zreszta˛
przed miesia˛cem 3:0 mamy już 9 "oczek" zapasu. Po konfrontacji z MKP Wołów warto odnotować też kilka istotnych faktów. Ze wzgle˛du na absencje˛
kilku ważnych graczy (pauzy za kartki, kontuzje, przezie˛bienia) swoje szanse dostali inni biało-zieloni gracze. Przypomnijmy, że podczas sobotniej
potyczki trener Grzegorz Borowy nie mógł skorzystać z usług Patryka Paszkowskiego, Damiana Kasprzaka, Jakuba Filipczaka, Konrada Polaka, czy
Tomasza Trzyny. Po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce zagrał Dawid Kusio, debiut w meczu o punkty zaliczył Miłosz Ilski, a po raz pierwszy w
tym sezonie w meczu o ligowe punkty w drużynie seniorów zagrali Kornel Czochara i Paweł Michta. Ostatnia trójka to zawodnicy z rocznika 2004!
Warto dodać, że średnia wieku kadry powołanej w sobote˛ przez trenera Grzegorza Borowego wynosiła niewiele ponad 23 lata. Jedno jest pewne - w
naszych rozgrywkach to rezultat trudny do zdobycia przez pozostałych uczestników ligi.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - MKP Wołów
3:0 (2:0)
Skład: Kot, Kozachenko (80’ Czochara), Salamon, Barros, Sowa, Kusio (64’ Białas), Białasik (72’ Ilski), Szuba (69’ Kotfas), Tragarz, Zygadło (84’
Michta), Pasek (60’ Myrta).
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=jdY8ue0yCnA&feature=emb_logo
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONA MŁODZIEŻ DAŁA RADE˛!
Wygrany mecz seniorów, ale oprócz tego bardzo udane wyste˛py drużyn dziecie˛co-młodzieżowych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica . O ligowe
punkty walczyło aż dziewie˛ć młodych, biało-zielonych drużyn i co ważne bilans jest na plus. Podczas ostatnich kolejek ła˛cznie z seniorami wygraliśmy
sześć z dziesie˛ciu rozegranych pojedynków, dokładaja˛c do tego dwa remisy!
Zaczynamy od najstarszej drużyny młodzieżowej - juniorów IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera Jakub Rosiaka
podejmowali na własnym terenie wyżej notowanego Orła Za˛bkowice Śla˛skie. Rezultat jak sie˛ okazało ustalony został już w pierwszej cze˛ści gry. Zacze˛ło sie˛
dobrze dla biało-zielonych, bo od gola z 29. minuty w wykonaniu Pawła Michty. W okolicy 35. minuty doszło do małego spie˛cia pomie˛dzy obiema ekipami.
Gospodarze niestety zbyt długo rozpamie˛tywali cała˛ sytuacje˛ i chwile˛ po wznowieniu gry stracili gola na 1:1 (Paweł Skotnicki). W drugiej połowie inicjatywe˛
mieli miejscowi i wydawało sie˛, że to właśnie oni sa˛ bliżej celu, by przechylić szale˛ zwycie˛stwa na swoja˛ strone˛ . W końcówce piłke˛ meczowa˛ mieli też
rywale, lecz ostatecznie druga odsłona zakończyła sie˛ bezbramkowym remisem, a całe starcie podziałem punktów przy wyniku 1:1.

cia˛g dalszy na str. 25
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IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Orzeł Za˛bkowice Śla˛skie
1:1 (1:1)
Skład: Przyborowski, Markowski (55’ Dyś), Kaźmierczak, Jajko, Tragarz, Czochara, Ilski, Dubojski, Metelica (55’ Pienio), Michta (77’ Kasprzycki),
Król (66’ Czyż).
***
Bardzo ważne punkty powe˛drowały na konto biało-zielonych juniorów młodszych z ligi dolnośla˛skiej. Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
prowadzona przez trenera Tomasza Oleksego ograła na wyjeździe Konfeks Legnica. Spotkanie, w którym padło aż sześć goli rozpocze˛ło sie˛ korzystanie
dla gości. Świdniczanie szybko, bo już w 11. minucie obje˛li prowadzenie po trafieniu Kacpra Szewczyka, ale rywale tuż przed przerwa˛ zadali dwa
ciosy (Dominik Janas i Arkadiusz Tekiele) i schodzili na przerwe˛ przy wyniku 2:1. Po przerwie na boisku grał i strzelał już tylko jeden zespół i byli
nim przyjezdni. W 51. minucie do ryrównania uderzeniem z dystansu doprowadził Miłosz Kałwak, a naste˛pnie dwa gole ustrzelił Eryk Korab. Nasi
piłkarze finalnie ograli na wyjeździe Konfeks Legnica 4:2
Konfeks Legnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
2:4 (2:1)
Skład: Widła, Bujak, Ratajczak, Kruczek (70’ Błasz), Król, Kałwak, Korab (88’ Malinowski), Gliwa (90’ Sauter), Migas (86’ Cybruch), Zaczyński (55’
Lipiński), Szewczyk (75’ Safian).
***
Niestety zapunktować nie udało sie˛ trampkarzom IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Biało-zieloni rywalizowali na wyjeździe
z Iskra˛ Kochlice. Podopieczni Piotra Krygiera mieli wszelkie atuty i okazje, żeby dopisać do swojego dorobku pełna˛ pule˛ punktów, ale razili potworna˛
nieskutecznościa˛. Goście nie wykorzystali kilku "setek", a do tego zmarnowali rzut karny. Jakby tego było mało na liste˛ strzelców zdołali sie˛ wpisać
za to przeciwnicy. Gola na 1:0 w 56. minucie strzelił Tymon Pilonis i komplet punktów pozostał w Kochlicach.
Iskra Kochlice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
1:0 (0:0)
Skład: Janowicz, Kuśnierz, Urbańczyk, Bednarczyk, Zawiła, Kaźmierczak, Manijak, Pieńkowski, Komorniczak, Pierzchała, Łabe˛dź , Bereś,
Marczak, Redlica, Jarosz, Kula, Wiatrowski, Kulig.
***
Bardzo pewne zwycie˛stwo i kolejny komplet punktów powe˛drował na konto młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej,
którzy wcia˛ż sa˛ w grze o medalowe miejsca na zakończenie najbardziej prestiżowych dolnośla˛skich rozgrywek w tej kategorii wiekowej. Biało-zieloni
pokonali na wyjeździe ekipe˛ Miedzi Legnica 4:1. Po dwa gole dla zwycie˛zców strzelili Wiktor Duda i Filip Zwierzyna, a dla pokonanych honorowe
trafienie zaliczył Szymon Głowiński. Nasza drużyna prowadzona przez trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka z dorobkiem 15 punktów
plasuje sie˛ tuż za podium - na czwartej lokacie.
Miedź Legnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
1:4 (0:4)
Skład: Oleś, Ungurian, Zwierzyna, Duda, Nada, Monica, Waśniowski, Kaźmierczak, Stelmach, Kozar, Dudek, Zawada, Migas, Politański, Jedliński.
***
Druga drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica (trenerzy: Mariusz Krupczak i Szymon Krupczak) to z kolei prawdziwi dominatorzy
rozgrywek III ligi, którzy od jakiegoś czasu sa˛ już pewni awansu do wojewódzkiej II ligi. Sytuacja prestiżowa, bowiem biało-zieloni mieliby swoich
przedstawicieli w dwóch najwyższych możliwych klasach rozgrywkowych w kategorii młodzików. Po serii ośmiu zwycie˛stw z rze˛du, tym razem nasi
zawodnicy spisali sie˛ nieco słabiej, notuja˛c remis w wyjazdowym starciu z Górnikiem Wałbrzych. Dla gospodarzy trafił najpierw Oskar Kobajło, a w
cia˛g dalszy na str. 26
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drugiej połowie wyrównał Krzysztof Orzechowski. Świdniczanom do rozegrania pozostał jeszcze tylko mecz z trzecia˛ Lechia˛ Dzierżoniów,
ale nasza przewaga nad rywalami jest bardzo
duża i wynosi obecnie 8 "oczek" nad Piastem
Nowa Ruda i 10 nad naszym najbliższym przeciwnikiem.
Górnik Wałbrzych - IgnerHome PoloniaStal II Świdnica
1:1 (1:0)
Skład: Sikora, Gawlik-Rokosz, Szukalski, Paluch, Otoka, Maliszewski, Grzybowski, Zienkiewicz, Orzechowski, Wójciak, Jeziorny, Podolski, Mrzygłód, Hajduga.
***
Bardzo dobrze spisała sie˛ także trzecia drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z IV ligi okre˛gowej. Zespół trenerów Mariusza i Szymona Krupczaków podejmował na
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w starciu derbowym Akademie˛ Piłkarska˛ 13
Świdnica. W spotkaniu padł tylko jeden gol. W 15. minucie recepte˛ na bramkarza gości znalazł Mateusz Otoka i zapewnił swojej drużynie komplet
punktów. Nasza "trójka" w kategorii młodzików plasuje sie˛ w swoich rozgrywkach na czwartej pozycji.
IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica - AP 13 Świdnica
1:0 (1:0)
Skład: Kasprzak, Walewski, Orzechowski, Kudela, Cisek, Robak, Otoka, Podgórski, Maliszewski, Rybka, Chmielewski, Krystyniak , Zawada,
Niedziałkowski, Migas, Ke˛pa.
***
Z Akademia˛ Piłkarska˛ 13 Świdnica mierzyła sie˛ także drużyna IgnerHome Polonii-Stali IV Świdnica. Podopieczni trenera Michała Korbeckiego
rozegrali szalony mecz na terenie OSiR-u Świdnica. Goście rozpocze˛li od trafienia Oliviera Krzyszkowskiego, ale później trzy gole zdobył dla
biało-zielonych Szymon Knapik i do przerwy było 3:1. Po zmianie stron "Trzynastka" zdołała odwrócić losy spotkania, strzelaja˛c cztery gole (Sebastian
Chrzan - 3 i Dominik Kańczuga), wygrywaja˛c 5:3.
IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - AP 13 Świdnica
3:5 (3:1)
Skład: Moczydłowski, Rabenda, Ungurian, Korona, Kunas, Knapik, Holenko, Lipiński, Grochocińska, Włudyka, Sacharczuk, Woźnica, Staworzyński,
Stasieluk.
***
Rywalizacje˛ o punkty kończyły dwa zespoły młodzików młodszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica szlifuja˛ce swoje umieje˛tności pod wodza˛
trenera Ryszarda Tyndla. Młodzi biało-zieloni walcza˛cy w meczach o punkty z o rok, a nawet dwa lata starszymi rywalami znów spisali sie˛ kapitalnie.
Obie nasze ekipy rywalizowały na wyjeździe z zespołami Silesii Żarów. Nasza "dwójka" ograła w poniedziałek, 25 października "jedynke˛" Silesii 5:2
po dwóch golach Michała Sidora i trafieniach Macieja Politańskiego, Kacpra Kopcia oraz Wojciecha Wiśniewskiego. Lider tabeli - IgnerHome
Polonia-Stal I Świdnica pokonał Silesie˛ II Żarów 8:0. Bogatym łupem bramkowym podzielili sie˛: Noah Bosch (2), Jacek Mazur (2), Szymon Gawroński,
Oskar Ożóg, Hubert Głogiewicz i Przemysław Dela. Pierwsza drużyna biało-zielonych do rozegrania ma jeszcze jeden mecz, ale jest już pewna tytułu
mistrzowskiego na koniec rundy jesiennej.
Silesia I Żarów - IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica
2:5
Skład: Kasprzak, Dudzic, Rogoża, Politański, Kopeć, Kosmala, Smok, Wiśniewski, Patruś, Marszałek, Ośka, Szukalski, Sidor.
Silesia II Żarów - IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica
0:8
◆ Skład: Sobolewski, Dudek, Głogiewicz, Stasiak, Dela, Bsch, Gawroński, Mazur, Monica, Walczak, Rohde, Ożóg, Miedziński.
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
16.10.2021r. godz. 16.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce dzieci biegaja˛cych po dachu budynku przy ulicy Waryńskiego. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Na klatce schodowej zastano dwoje nastolatków, którzy przyznali, że z ciekawości wyszli na chwile˛
na dach, gdyż okno, które tam prowadziło było otworzone. Przeprowadzono z nimi rozmowe˛ ostrzegawcza˛, natomiast spółdzielni mieszkaniowej
nakazano zabezpieczenie okna.
16.10.2021r. godz. 17.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny leża˛cego na
chodniku w Rynku. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam doskonale znanego bezdomnego, który be˛da˛c w stanie nietrzeźwym upadł na chodnik.
Strażników zaniepokoiła nienaturalnie ułożona noga me˛żczyzny. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe a do czasu jego przybycia strażnicy
zabezpieczyli poszkodowanego. Przybyły na miejsce zespół potwierdził podejrzenia strażników. Me˛żczyzna doznał poważnego urazu kości udowej
i został przewieziony do szpitala.
17.10.2021r. godz. 18.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej w jednej z bram przy ulicy Wałbrzyskiej . Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Miłośnikom napoi wyskokowych wyjaśniono, iż nie jest to miejsce przeznaczone do degustacji alkoholu i
wypisano mandaty karne.
18.09.2021r. godz. 14.26
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce wyrzucania resztek żywności w tym chleba, przez lokatorke˛ jednego z mieszkań
przy ulicy Głowackiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Ustalono, że lokatorka w wieku 89 lat dokarmia w ten sposób gołe˛bie.
Niestety, bardzo cze˛sto wyrzucane resztki zwabiaja˛ nie tylko gołe˛bie. W miejscach takich pojawiaja˛ sie˛ też szczury a nawet lisy, zwabione łatwym
doste˛pem do pokarmu. Strażnicy przeprowadzili rozmowe˛ z córka˛ kobiety prosza˛c aby rozwia˛zała ten problem. Czy jednak uda sie˛ przekonać starsza˛
pania˛ aby nie dokarmiała w ten sposób ptaków? Czas pokaże.
cia˛g dalszy na str. 29

www.expressem.eu

29

www.expressem.eu

20.10.2021r. godz. 22.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu przez me˛żczyzn
siedza˛cych na ławce w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Strażnicy przerwali biesiade˛ karza˛c jednego z uczestników mandatem karnym, w drugim
przypadku sprawe˛ rozpatrzy Sa˛d Rejonowy w Świdnicy.
20.10.2021r.
Około godziny 11.00 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy zacza˛ł odbierać niepokoja˛ce zgłoszenia dotycza˛ce szkód spowodowanych przez silne
wiatry. Wcześniej nasza jednostka otrzymała ostrzeżenie meteorologiczne dotycza˛ce tych zjawisk. Do końca dnia przyje˛to 60 różnego rodzaju
zgłoszeń, które dotyczyły mie˛dzy innymi wybitych szyb w pootwieranych oknach, wiatrołomów, uszkodzonych samochodów, powywracanych
koszy na śmieci, przerwach w dostawie pra˛du a nawet złamanego szlabanu na przejeździe kolejowym.
Gmina Świdnica

BLISKO 10 000 000 ZŁ NA INWESTYCJE
W GMINIE ŚWIDNICA ZE ŚRODKÓW
W RAMACH POLSKIEGO ŁADU
Władze polskich powiatów i gmin, wła˛cznie z gmina˛ Świdnica, ubiegały sie˛ o środki finansowe
pochodza˛ce z rza˛dowego programu Polski Ład. Ła˛czna kwota, jaka˛ pomie˛dzy samorza˛dy rozdysponował rza˛d, wyniosła ponad 23 miliardy złotych, a przeznaczone one zostana˛ na 4 tysia˛ce inwestycji.
Gmina Świdnica otrzymała 9 955 000 zł !
Środki te przeznaczone zostana˛ na:
budowe˛ Sali gimnastycznej w Grodziszczu,
budowe˛ remizy OSP w Gogołowie,
modernizacje˛ boiska w Pszennie!
O terminach rozpocze˛cia konkretnych prac be˛dziemy Państwa informować.
Gmina Świdnica

KOLEJNA ODSŁONA WARSZTATÓW FLORYSTYCZNYCH
Tym razem panie zebrane w świetlicy w Bystrzycy Dolnej zdobywały wiedze˛ jak stworzyć kompozycje kwiatowe na Wszystkich Świe˛tych. Podczas
spotkania uczestniczki warsztatów florystycznych spe˛dziły czas w miłej atmosferze, pobudziły swoja˛ wyobraźnie˛ i kreatywność. Przy tworzeniu
różnorodnych form pomagały sobie wzajemnie, a także wymieniały sie˛ swoimi doświadczeniami, aby w efekcie wykonać niepowtarzalne dzieła. Zaje˛cia
zostały sfinansowane z budżetu gminy Świdnica, w tym z budżetu sołectwa Bystrzyca Dolna oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Gmina Świdnica

ŚWETILICA ZE SMAKIEM
Energiczni, ambitni, pracowici i .... głodni tacy byli uczestnicy warsztatu kulinarnego dla dzieci, pt. "Świetlica ze Smakiem" w Pszennie.
Zaje˛cie rozpocze˛to od przygotowania produktów. Kroiliśmy warzywa, tarliśmy ser, mieszaliśmy sosy, doprawialiśmy je do smaku aż w końcu
przyszedł długo wyczekiwany moment na ciasto - relacjonowali swoje kulinarne zmagania uczestnicy i uczestniczki warsztatu w Pszennie.
Dzieci z dużym zaangażowaniem zabrały sie˛ za komponowanie własnej pizzy, a piekarnik wypiekał jedna˛ pizze˛ za druga˛, ku zadowoleniu młodych
kucharzy i ich opiekunów.
Gmina Świdnica

LGD SZLAKIEM GRANITU WESPRZE PODEJMUJA˛CYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA˛ -WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW
26 października br. Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu" Krystian Ulbin podpisał w Urze˛dzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośla˛skiego aneks do umowy ramowej. Oznacza to dodatkowe środki finansowe. Budżet Lokalnej Grupy Działania zwie˛ksza sie˛ o
blisko 3 000 000,00 zł. Już w listopadzie zostanie ogłoszony nabór wniosków na "Podejmowanie działalności gospodarczej". Beneficjenci be˛da˛ mieli
do wykorzystania 900 000,00 zł. Możliwość otrzymania dotacji w kwocie 50 000,00 zł lub 100 000,00 zł. Jednocześnie informujemy, że Lokalna Grupa
Działania prowadzi bezpłatne doradztwo i konsultacje, maja˛ce na celu pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy, a także wniosku o
płatność. Zapraszamy na indywidualne spotkania w siedzibie LGD po wcześniejszym umówieniu. Umawiać można sie˛ telefonicznie pod numerem
telefonu 661 238 869 lub e-mail promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl
Zache˛camy do śledzenia strony internetowej www.lgd-szlakiemgranitu.pl. Wkrótce wie˛cej szczegółów na temat najbliższego naboru wniosków.
cia˛g dalszy na str. 30
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Gmina Świdnica

REPREZENTACJA SKT TIGER NA UKRAINIE
Świeżo upieczeni medaliści Mistrzostw Polski świetnie zaprezentowali sie˛ na zagranicznym debiucie na imprezie tej rangi zdobywaja˛c cenne medale.
Najlepsi zawodnicy z czarnymi pasami rywalizowali podczas uroczystej gali na zakończenie zawodów. Uczeń klasy 5 B Szkoły Podstawowej w Lutomi
Dolnej, Paweł Gutowski wywalczył 4 miejsce walki ITF kadetów.

W dniach 22-24 października reprezentacja Sportowego Klubu Taekwon-do "Tiger" przebywała na Mie˛dzynarodowym Turnieju Taekwon-do ITF
na Ukrainie w mieście Ivano Frankovsk. Oprócz walorów sportowych była to okazja do poznania kultury ukraińskiej, integracji i odnowienia współpracy
mie˛dzynarodowej mie˛dzy zaprzyjaźnionymi reprezentacjami Ukrainy i Mołdawii.
Wyniki Tygrysów:
Hubert Remin - 1 m. walki ITF Senior - Czarne Pasy
Aleks Maniak - 1 miejsce techniki specjalne Juniorów
Mikołaj Styczeń - 3 miejsce walki ITF Juniorów
Szymon Ra˛pała - 3 miejsce walki ITF Juniorów
Paweł Gutowski - 4 miejsce walki ITF kadetów
Gmina Świdnica

25 LAT KLUBU SENIORA Z BYSTRZYCY GÓRNEJ
Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to najdłużej działaja˛cy klub w gminie Świdnica. Wspólnie
z przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi świe˛tował
25.lecie swojej działalności. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i dzie˛kujemy za
liczne przedsie˛wzie˛cia z ich udziałem w gminie
Świdnica.
Klub Seniora powstał 12 kwietnia 1996 roku.
W zwia˛zku z likwidacja˛ zakładu "Bystrzycki
Metal-Plast" oraz przechodzeniem wielu osób na
emerytury powstała społeczna inicjatywa stworzenia klubu seniora, który skupi wszystkich
che˛tnych emerytów i rencistów z terenu Gminy
Świdnica.
Zrzesza kilkudziesie˛ciu członków z 4 miejscowości: Bystrzyca Górna, Burkatów, Lubachów i Świdnica. Jego siedziba˛ jest świetlica w
Bystrzycy Górnej (dawniej Wiejski Dom Kultury). Współpracuje z trzema klubami seniora z
terenu gminy Świdnica: z Pszenna, Bystrzycy
Dolnej i Lutomi oraz utrzymuje kontakt z bratnim Klubem Emerytów i Rencistów z Niemiec.
Organizuje różnego rodzaju przedsie˛wzie˛cia, inicjatywy, wydarzenia. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej wsi, gminy oraz regionu. Przy
współpracy z GOKSiR i Urze˛dem Gminy Świdnica realizuje cele turystyczne (wyjazdy, integracja mie˛dzynarodowa, turystyka krajoznawcza) Od 24 lat
prowadzona jest też kronika klubu.
Jaworzyna Śla˛ska

"CZESKI EXPRESS"
Na żelazne szlaki Dolnego Śla˛ska 30 października 2021 roku wyjedzie Muzealny Pocia˛g Specjalny "Czeski Express". To wyja˛tkowe wydarzenie
przygotowało dla Państwa Województwo Pardubickie we współpracy z Muzeum Starych Maszyn w amberku oraz Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku.
Niesamowita podróż odbe˛dzie sie˛ w sobote˛ 30 października i poła˛czy czeski region pardubicki z polskim województwem dolnośla˛skim.
Parowy Express tworzy lokomotywa 555.153 wraz ze składem zabytkowych wagonów. Lokomotywa ta to niemiecki parowóz wojenny - klasa 52
DR - maszyny, które po przeje˛ciu po wojnie przez kolej czeska˛ zostały oznaczone seria˛ 555. Ta pierwsza podróż jest symboliczna i jest cze˛ścia˛ planu
uruchomienia turystycznej linii kolejowej z muzeum kolejowego w Dolnej Lipce przy współpracy z Muzeum Dawnych Maszyn i Technologii w amberku,
muzeami należa˛cymi do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śla˛ska oraz polskimi samorza˛dami. Chcielibyśmy przygotować projekt do
aplikacji w programie ze środków unijnych Interreg Czechy - Polska.
cia˛g dalszy na str. 31
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Oferta skierowana jest do Czeskich i Polskich Turystów, którzy moga˛ wzia˛ć udział w wydarzeniu wcześniej rezerwuja˛c miejsca. Dokładny rozkład
jazdy jest obecnie opracowywany. Polscy pasażerowie be˛da˛ mogli wsia˛ść do Parowego Expressu na stacji w Mie˛dzylesiu około godz. 9:00, ska˛d przez
Kłodzko, Kamieniec Za˛bkowicki, Dzierżoniów - gdzie zaplanowane jest spotkanie z włodarzami miasta oraz uzupełnienie wody w parowozie. Do
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śla˛skiej dojada˛ ok. godz. 13:30. Podczas 80- minutowego postoju w Jaworzynie Śla˛skiej turyści zwiedza˛ to
najwie˛ksze kolejowe muzeum w Polsce.
Express wyruszy w droge˛ powrotna˛ przez Kłodzko i Kamieniec Za˛bkowicki około godz. 15:00 i dotrze na granice˛ około godz. 18:30 . Organizacja
przejazdu jest możliwa dzie˛ki naszemu partnerowi z Republiki Czeskiej, który jest właścicielem
parowozu. Mamy nadzieje˛, że wydarzenie be˛dzie
impulsem do dalszych starań, aby na Dolny Śla˛sk
na stałe zawitały regularne kursy pocia˛gów prowadzonych przez parowóz.
Orientacyjne godziny przejazdu
09:45 Mie˛dzylesie
10:10/10:12 Bystrzyca Kł.
10:37/10:40 Kłodzko
11:05/11:25 Kamieniec Za˛b.
12:15/13:00 Dzierżoniów
13:25/13:27 Świdnica
13:37/15:00 Jaworzyna Śl.
15:10/15:12 Świdnica
15:37/15:47 Dzierżoniów
16:37/17:02 Kamieniec Za˛b.
17:37/17:42 Kłodzko
18:02/18:07 Bystrzyca Kł.
18:27/18:32 Mie˛dzylesie
Bilety: 90.00 zł / os. ( Tam i z powrotem wraz
z biletami wste˛pu do Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku )
Formularz rezerwacji:
https://muzeumkolejnictwa.pl/aktualnosci/
***
Jeśli uwielbiacie czytać serie˛ J.K. Rowling
lub ogla˛dać przygody Harryego na dużym ekranie i chcielibyście choć na chwile˛ podejrzeć, jak
ten świat wygla˛da, zapraszamy na peron 9 i 3/4,
gdzie przyjedzie Hogwarts Express. Z okazji
Halloween przygotowujemy mnóstwo ciekawych atrakcji.
Aby opuścić nudny świat mugoli i dostać sie˛
do świata Ministerstwa Magii musicie zdradzić
przy wejściu specjalne hasło. Ale aby je zdobyć
musicie na pocza˛tek zagrać w gre˛ terenowa˛ ponieważ elementy hasła sa˛ ukryte przed oczami
ciekawskich gapiów w specjalnych parowozach,
które niegdyś kursowały do czarodziejskiego
świata. Gdy Wam sie˛ to uda traficie do magicznego świata Harry’ego Pottera zlokalizowanego
w salach ekspozycyjnych Muzeum.
Tam wraz z opiekunami spe˛dzicie czas rzucaniu zakle˛ć, zawodach na miotle, wróżeniu z
fusów i laniu wosku, grach czarodziejów, nauce
rzucania eliksirów. Spotkanie zakończone be˛dzie
biesiada˛ pełna˛ magicznych smakołyków.
Fanów Harrego zache˛camy do przyjścia w przebraniach, aby zrobić sobie wspólne zdje˛cie przy peronie 9 i 3/4.
Na wydarzenie nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów, uczestnikiem może zostać każdy.
Koszt wzie˛cia udziału dziecka w warsztatach to dodatkowo 10 pln .
Zapraszamy
Szczegóły na stronie www.muzeumkolejnictwa.pl
Wałbrzych

BIZNESOWA PLEJADA GWIAZD
Po raz siódmy organizatorzy Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu" nagrodzili najlepszych przedsie˛biorców, samorza˛dy,
instytucje oraz osobowości. W gronie laureatów znaleźli sie˛: Biuro Rachunkowe Credo Justyna Dachowska, Business Improvement Solutions Michał
Kuchta, TR Polska Sp. z o. o., Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o. o. Sp. K. , Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria", Sitech
Sp. z o. o., Dolnośla˛ski Park Innowacji i Nauki, Gmina Strzelin oraz Piotr Krupa, Prezes Zarza˛du KRUK S.A.Laureatów "Gwiazdy Biznesu 2021"
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprezentował podczas gali finałowej w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Gwiazda˛ wieczoru był
zespół "Poparzeni Kawa˛ Trzy". Dziewie˛ć statuetek wykonanych przez Dorote˛ Dziekiewicz-Pilich, autorke˛ m.in. prestiżowego Fryderyka znalazło swoich
właścicieli w pia˛tek, 15 października 2021 roku.
- Ubiegły rok, który ocenialiśmy w formularzach aplikacyjnych był dużym wyzwaniem dla przedsie˛biorców, a mimo to poziom zgłoszeń, zarówno
w aspekcie ich ilości, jaki i jakości okazał sie˛ wysoki.W trudnych warunkach dolnośla˛skie firmy instytucje i samorza˛dy rozwijaja˛ sie˛ i realizuja˛ inwestycje
Takie podmioty nagradzamy i chcemy promować - podsumowuje Robert Jagła, Prezes Zarza˛du Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, pomysłodawca i
organizator Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu".
Dolnośla˛ski Plebiscyt Gospodarczy "Gwiazdy Biznesu" organizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz spółke˛ FRW Media Group.
W tym roku Mecenasem Głównym wydarzenia został Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Inicjowanie oraz realizacja działań służa˛cych wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsie˛biorstw jest obszarem szczególnego zaangażowania
Banku Gospodarstwa Krajowego.Idea Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu" jest bliska naszej filozofii działania. Rozwój
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przedsie˛biorczości jest jednym z najważniejszych filarów naszej strategii, w której finansujemy potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsie˛biorstw
-wyjaśnia Przemysław Cieszyński, Członek Zarza˛du Banku Gospodarstwa Krajowego.
W gronie mecenasów znalazły sie˛ również Toyota MotorManufacturing Polandoraz Turbojulita Sp. z o.o. - europejski lider w regeneracji.
- Zostaliśmy Mecenasem kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie, gdyż od pocza˛tku funkcjonowania firmy stosujemy zasady etyki w relacjach
z pracownikami, partnerami biznesowymi, społecznościa˛ lokalna˛, klientami oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego staraja˛c sie˛ zasłużyć na miano
dobrego obywatela społeczności lokalnej-wyjaśnia Dariusz Mikołajczak,Prezes Zarza˛duToyota MotorManufacturing Poland.
Patronatem honorowym wydarzenie obje˛li: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Dolnośla˛ski, Marszałek Województwa Dolnośla˛skiego , Prezydent
Świdnicy, Prezydent Miasta Wałbrzycha.
W tym roku laureatów "Gwiazd Biznesu" wyłoniono spośródblisko 50 zgłoszeń. Tytuł Osobowościprzyznano Piotrowi Krupie, któryodpowiada za
sukces, w tym ekspansje˛ na Europe˛, Grupy Kruk S.A.
Oceny zgłoszeń dokonywała Kapituła Konkursu, która złożona jest z niezależnych przedstawicieli znacza˛cych w regionie firm, instytucji otoczenia
biznesu oraz samorza˛dowców. Jej obradom przewodniczył Artur Mazurkiewicz-Prezes Zarza˛du Dolnośla˛skich Pracodawców-regionalnego zwia˛zku
pracodawców Konfederacji Lewiatan.
Do Kapituły zostali zaproszeni: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośla˛skiego, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośla˛ski,
WojcichMurdzek - Poseł Na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha, Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Świdnicy, Robert Jagła - Prezes Zarza˛du Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik - Członek Zarza˛du
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Zbigniew Kaczorowski - Przewodnicza˛cy Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Sławomir
Hunek - Prezes Zarza˛du Dolnośla˛skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Grzegorz Górski - Manager / LCO General Affairs Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Zbigniew Szczygieł - Radny Sejmiku
Województwa Dolnośla˛skiego, Ryszard Sobański - Prezes Zarza˛du Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarza˛du
Zwia˛zku Dolnośla˛scy Pracodawcy, Krzysztof Witek - Prezes Zarza˛du Turbojulita Sp. z o.o.
O zainteresowaniu Plebiscytem świadczy nie tylko liczba gości, którzy uczestniczyli w Gali Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy
Biznesu", ale również liczba obserwuja˛cych relacje˛ online, która publikowana była na stronie www .gwiazdybizesu.com.pl oraz w mediach społecznościowych.

Dolnośla˛ski Plebiscyt Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu 2021" - LAUREACI
MIKRO BIZNES
Biuro Rachunkowe Credo Justyna Dachowska - I miejsce
Willa Kwiaty Polskie - II miejsce
Kreska Ewelina Staniszewska - Mazur - III miejsce
MIKRO FIRMA
Business Improvement Solutions Michał Kuchta - I miejsce
Coloseum Pro Sp. z o.o. - II miejsce
Awartech Sp. J. A Chmielewska, A Petyniak- III miejsce
MAŁA FIRMA
TR Polska Sp. z o.o. - I miejsce
Droplo Sp. z o.o. - II miejsce
Anek Sp. J. A. i K.Szarżanowicz- III miejsce
ŚREDNIA FIRMA
Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Sp. K - I miejsce
Domino Polska Sp. z o.o. - WYRÓŻNIENIE
PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ
ZAZ Victoria - I miejsce
Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna - II miejsce
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Panato- III miejsce
BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE
Sitech Sp. z o.o. - I miejsce
Droplo Sp. z o.o. - WYRÓŻNIENIE
INSTYTUCJA
Dolnośla˛ski Park Innowacji i Nauki - I miejsce
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. - II miejsce
Dolnośla˛ski Wojewódzki Urza˛d Pracy - III miejsce
SAMORZA˛D PRZYJAZNY BIZNESOWI
Gmina Strzelin - I miejsce
Gmina Miejska Głogów - II miejsce
Gmina Długołe˛ka - III miejsce
OSOBOWOŚĆ
Piotr Krupa - Prezes Zarza˛du KRUK S.A.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach, 57 m kw., po generalnym remoncie. Tel. 721 397 188.

BARAN Pilnuj swoich pienie˛dzy i dokumentów, bo w natłoku spraw, przy cia˛głej
bieganinie, możesz je zgubić. Drobne nieporozumienia z partnerem zostana˛ wyjaśnione i Wasz zwia˛zek osia˛gnie pełna˛ harmonie˛. Sprawy zawodowe rusza˛ do przodu,
wie˛c nie be˛dziesz miał powodów do narzekań.
BYK Wszystko powoli wróci do normy.
Skończy sie˛ całe zamieszanie zwia˛zane z
ostatnimi wydarzeniami. Be˛dziesz miał wie˛cej czasu na uporza˛dkowanie swoich spraw i
odpoczynek. Bardzo dobrze ułoża˛ sie˛ sprawy
rodzinne i stosunki z partnerem. W pracy tymczasem niewiele sie˛ zmieni.
BLIŹNIE˛TA Osoba z która˛ flirtujesz nie
jest pewna swoich uczuć. Daj jej troche˛
czasu do zastanowienia, nie narzucaj cze˛sto
swego towarzystwa. Sprawy finansowe nie
be˛da˛ przebiegały zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i nadziejami. Troche˛ sie˛ to wszystko skomplikuje. Nie be˛dzie jednak źle,
wie˛c nie martw sie˛ na zapas.
RAK Poprawi sie˛ Twoja sytuacja materialna.
Choć z pewnościa˛ trudno Ci w to uwierzyć.
Twoje działania maja˛ce na celu oszukanie
partnera nie powioda˛ sie˛. Cała prawda i tak

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

wyjdzie na jaw. Dlatego nie kłam. Postaraj
sie˛ szczerze z nim porozmawiać. Z pewnościa˛ zrozumie Twoje intencje.
LEW Nowe znajomości, jakie wkrótce zawrzesz, zaowocuja˛ pojawieniem sie˛ niesamowitej szansy. Całkowicie może zmienić
sie˛ Twoje dotychczasowe życie. Be˛dziesz
miał wiele wa˛tpliwości i pytań. Nie obawiaj
sie˛ rozmów na ten temat. Możesz liczyć na
pomoc osoby spod znaku Panny.
PANNA Dokładnie przemyśl wydatki. Jest
ich znacznie wie˛cej niż pienie˛dzy, wie˛c z
czegoś trzeba be˛dzie zrezygnować. Poprawa sytuacji nasta˛pi dopiero w drugiej połowie miesia˛ca, kiedy to be˛dziesz miał dodatkowe wpływy. Zaznasz wiele szcze˛ścia i
radości w życiu uczuciowym.
WAGA Twoja podejrzliwość i nieufność
jest przesadzona. Za bardzo wszystko komplikujesz, a tymczasem sprawy maja˛ sie˛ dobrze i nikt nie jest w stanie tego zmienić.
Nikt też nie próbuje szkodzić Twoim interesom. Sytuacja finansowa sie˛ unormuje. Po
zapłaceniu zobowia˛zań odzyskasz spokój.
SKORPION Nie powinieneś teraz ryzykować w sprawach zawodowych. Zbyt wiele
jest niewiadomych, zbyt wiele niejasności.
Powstrzymaj sie˛ wie˛c z podejmowaniem
decyzji i zobowia˛zań. Problemy rodzinne
zostana˛ pomyślnie rozwia˛zane i nie be˛da˛
spe˛dzały Ci już snu z powiek.
STRZELEC Tydzień be˛dzie bardzo dobry.
Załatwisz wiele zaległych spraw, uregulujesz cze˛ść zobowia˛zań. Be˛da˛ miłe spotkania
w gronie przyjaciół. Sprawy finansowe nie

powinny sprawiać wie˛kszych kłopotów. Zaplanuj dokładnie pia˛tek, bowiem nawarstwi
sie˛ wiele zadań koniecznych do natychmiastowej realizacji.
KOZIOROŻEC Ostatnio nie wiodło Ci
sie˛ najlepiej. Jakby wszystko szło odwrotnie do tego jak zaplanowałeś. Teraz to sie˛
zmieni. W pracy pojawia˛ sie˛ nowe zadania, które moga˛ zaowocować dobrym zarobkiem. Sprawy rodzinne ułoża˛ sie˛ bardzo dobrze. Sukces kogoś bliskiego wprawi Cie˛ w dobry nastrój.
WODNIK Nie wywia˛załeś sie˛ z obietnicy i
teraz ktoś ma do Ciebie żal. Możesz jeszcze
wszystko naprawić niewielkim kosztem.
Wystarczy okazać troche˛ zainteresowania i
dobrej woli. Na zmiany w życiu zawodowym be˛dziesz musiał jeszcze troche˛ poczekać. Sytuacja finansowa wygla˛da całkiem
nieźle.
RYBY Ktoś czeka, że zrobisz pierwszy
krok. Warto aby tak sie˛ stało. Wkrótce sie˛ o
tym przekonasz. W tym tygodniu nadrobisz
zaległości i zaangażujesz sie˛ w coś nowego.
Unikaj sprzeczek i konfliktów zwia˛zanych
z pienie˛dzmi. I tak niewiele da sie˛ teraz
zrobić. Cierpliwie czekaj na poprawe˛ sytuacji.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 0-6599 sprzedaż działek o pow. 20,31 a, Stare Bogaczowice,
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, okolice ul. Pakowej 220.000 zł
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 285.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, 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 pie˛tro, ogrzewaniemiejskie 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewaniegazowe,
Centrum 375.000 zł

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 Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, umeblowane, ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV pie˛tro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwapokoje, I pie˛tro, winda, miejsceparkingowe, komórkalokatorska , nowyZawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

www.expressem.eu
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 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 Śle˛ży - 150 zł/m
kw.
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
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 WYNAJE˛CIA:
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 pie˛tro, 3.000
zł

www.expressem.eu

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.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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 wolnostoja˛cy 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 wolnostoja˛cy, 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 działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

