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W skrócie...

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

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE
13.11.2021, godz. 12:30
Zapraszamy na malarskie warsztaty familij-
ne do Galerii Fotografii 13 listopada o godz.
12:30 (zajęcia do 14:00). Własnoręcznie
wykonamy obrazek z motywem jesiennego
lasu, łącząc techniki malarskie z kolażem.
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

XXV DNI GÓR
15.11-20.11.2021
Przed nami jak co roku moc górskich atra-
kcji: spotkania z himalaistami, opowieści
podróżników, pokazy filmów górskich, pio-
senka turystyczna, wernisaże i zawody
wspinaczkowe.
Wstęp wolny; miejsce: różne; organizator:
ŚOK

XXV DNI GÓR 
15.11.2021 r. 
godz. 9.00, I LO Świdnica, spotkanie z Pio-
trem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 11.00, II LO Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
16.11.2021 r. 
godz. 9.00, III LO Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 11.00, ZSBE Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
17.11.2021 r. 
godz. 11.00 ZSHT Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 17.00 Spotkanie z filmem górskim -
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
18.11.2021 r.  
godz. 11.00 - Przegląd Piosenki Turystycz-
nej - Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
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Świdnica

TBS BUDUJE NOWE MIESZKANIA
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy budowę kilkudziesięciu mieszkań

przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19, na Osiedlu Młodych. Lokatorzy wprowadzą się do
nich w drugim kwartale przyszłego roku. Na parterze zlokalizowana zostanie także filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz klub seniora. 

Budynek będzie posiadał 45 mieszkań - 1, 2 lub 3 pokojowych z balkonami o powierzchni od 45
do 62 m2. Dodatkowo w podziemiu powstanie 65 miejsc postojowych. Wartość zadania to kwota
prawie 17 milionów złotych. Z Banku Gospodarstwa Krajowego miasto pozyskało dofinansowanie
bezzwrotne na inwestycję w wysokości ponad 4 milionów 500 tysięcy złotych. 

Kolejny budynek mieszkalny powstanie przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego. Planowana jest
budowa 46 mieszkań - 1, 2 lub 3 pokojowych, częściowo z balkonami. Ich powierzchnia wynosić
będzie od 37 do 70 m2. Powstanie także 58 garaży i dodatkowo na terenie posesji 11 miejsc
parkingowych - w sumie 69 miejsc postojowych. 

Szacowana wartość zadania to prawie 19 milionów złotych. Z Banku Gospodarstwa Krajowego
pozyskano dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 1 537 400 zł. Termin zakończenia inwestycji
to przełom 2023 i 2024 roku. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

PRZYJEDZIE DENTOBUS 
Jeszcze w tym roku Świdnicę odwiedzi dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Z bezpłat-

nego badania stanu uzębienia i dziąseł będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające do publicznych
przedszkoli i szkół podstawowych. Miasto podpisało umowę z operatorem Dolnośląskiego Dento-
busa, w ramach NFZ. 

Dentobus zaparkuje przed każdą z placówek oświatowych. Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna
i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Jednak, aby mogła być ona możliwa, rodzice lub opiekuno-
wie prawni muszą wyrazić na nią zgodę. Stosowne oświadczenie jest dystrybuowane w przedszkolach
i szkołach.

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
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godz. 17.00 - Wernisaż wystawy, Galeria
Fotografii, Rynek 44
godz. 18.00  - Świdniczanie świdniczanom -
wspomnienia z wypraw - Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11
Zdzisław Dybciak "Szlakiem dzikiego Du-
najca" - 57 Górski Rajd Oddziału
Ryszard Kuczyński  "Wózkiem na szczyt"
Sandra Matyszczyk "Turystyka rodzinna w
PTTK o/Świdnica
Mariusz Kubik "Marzenia się spełniają czyli
jak zdobyłem Kilimandżaro
19.11.2021 r. 
godz. 16.30 Wernisaż wystawy zdjęć Piotra
Snopczyńskiego, Klub Bolko
godz. 17.00 Spotkanie z himalaistą Janu-
szem Majerem
godz. 18.00 Spotkanie z himalaistą Lesz-
kiem Cichym "Nie tylko Everest - góry świa-
ta Leszka Cichego"
godz. 19.00 Spotkanie z podróżniczką i hi-
malaistką Moniką Witkowską
godz. 20.00 Spotkanie z alpinistą Gilberto
Merlante "Wspinanie w lodospadach"
20.11.2021 r. 
godz. 16.00 Spotkanie z himalaistą Ryszar-
dem Pawłowskim
godz. 17.30 Spotkanie z himalaistami: Mar-
kiem Chmielarskim, Arturem Małkiem "K-2
zima 2017-2018"
godz. 18.30 Spotkanie z himalaistą Krzy-
sztofem Wielickim "25-lecie zdobycia koro-
ny Himalajów"
godz. 20.00 Spotkanie ze skiaplinistą Jędr-
kiem Bargielem
Imprezy towarzyszące:
19 i 20.11. Kiermasz książek o tematyce
górskiej, spotkania z autorami
Koncert zespołu "Bursuki" na uroczystym
bankiecie z okazji XXV - lecia Dni Gór
5.12.2021 r., godz. 10.00 - zawody wspina-
czkowe o Puchar Starosty Świdnickiego,
ścianka wspinaczkowa, Szkoła Podstawowa
w Witoszowie Dolnym

"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela się w rolę Judy Garland, jednej z

www.expressem.eu

- Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez lekarza
dentobusa przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie
problemu. Zachęcam więc serdecznie najmłodszych świdniczan do udziału w badaniach - mówi
Izabela Siekierzyńska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych

Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensyw-
ność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne
leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub
utraty zęba. Z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie
badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych, które
mogą wystąpić u dzieci. 

W dentobusie wdrożony jest program bezpiecznej przychodni mobilnej. Pacjenci przyjmowani
są w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowa-
niem środków dezynfekcji powierzchniowej i dezynfekcji ust pacjenta.  

Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszko-
laków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu

ciąg dalszy na str. 4
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stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni
wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).
Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru
lekarza czy też metod i finansowania leczenia. 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl. 

Świdnica

SZYMON W FINALE
Szymon Dziedzic - uczeń klasy IV techni-

kum elektrycznego osiągnął prestiżowy sukces.
Został finalistą etapu krajowego konkursu Word-
Skills Poland (worldskillspoland.org.pl) w kate-
gorii instalacje elektryczne. Finał ogólnopolski
odbędzie się 25-26 listopada 2021r. w Gdańsku,
a finał światowy przewidziany jest w Szanghaju.

Przepustką do finału były zawody drugiego
szczebla, w których Szymon zajął drugie miejsce
w stawce 26 uczniów z całej Polski. WorldSkills,
to międzynarodowy konkurs, w którym rywali-
zują uczniowie, studenci i pracownicy firm z 30
państw europejskich i aż z 85 państw świata. To
największe tego rodzaju zawody na świecie. To-
warzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wy-
stawy, konferencje i seminaria branżowe. Kon-
kursy mają zachęcić młodych ludzi do podnosze-
nia jakości swoich umiejętności zawodowych w
ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i
szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu
partnerstw edukacyjno-rynkowych. Do konkursu Szymona przygotowywał nauczyciel przedmiotów
elektrycznych - pan Kazimierz Jarema. Dyrektor Rafał Fasuga oraz cała społeczność szkolna życzy
Szymonowi sukcesu w finale i awansu do WordSkills Shanghai 2022.

Świdnica

PRZYPOMINAMY: STYPENDIA W DZIEDZINIE
KULTURY - wnioski do 30 listopada

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27
października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz
ustalenia ich wysokości (zmieniona uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30
sierpnia 2021 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:
Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.
Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy

opieki nad zabytkami;
2) zamieszkuje w Świdnicy.
Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury

i opieki nad zabytkami.
Stypendium może być przyznawane jako:
1) stypendium twórcze, w dziedzinach:
a) literatura, b) sztuki wizualne, c) muzyka, d) taniec, e) teatr, f) film, g) opieka nad zabytkami,
2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i

edukacji kulturalnej.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) osoba zainteresowana;
2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;
3) szkoły i uczelnie;
4) instytucje kultury;
5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność

obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.
Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.
Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobo-

wiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.
Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.
Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto;

najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina.
Wstęp 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 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

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Zapraszamy na spotkanie z wybitna aktorką Ma-
rią Seweryn, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz! Wejściówki dostępne od 15 listopada.
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna-s
potkanie-z-maria-seweryn/; organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - ZEW
ŚWIEBODZIN
27.11.2021, godz. 18:00
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 

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

"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 królem
walca - Straussem. W ten wieczór usłyszą Pań-
stwo utwory od lat bawiące całe pokolenia.
Wstęp 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.12.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl za-
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2) dla studentów - 400 zł brutto;
3) dla osób pełnoletnich nieuczących się - 450 zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych

- Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30 listopada

2021 r. do godz.15.30.
Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie

Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 - oficyna II piętro, tel. 74 856 28 36 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica .nv.pl/swidnica.

POTRZEBNE DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie stypendium:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wniosek-o-przyznanie-stypendium.docx
Zgoda na przetwarzanie danych:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH

-STYPENDIA.doc
Klauzula informacyjna dla składających wniosek:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Klauzula-informacyjna-stypendia-dla-skladaja

cych-wniosek.doc

MDK Świdnica

"Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród"

W dniach 3-4 listopada w Klubie Bolko odbyły się eliminacje konkursu recytatorskiego w
następujących kategoriach: kl.IV- VI, kl.VII- VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Ogółem w elimi-
nacjach wzięło udział 46 recytatorów. Recytacje oceniało jury w składzie: Teresa Cora - polonistka,
Alina Barć - animator katedralny, Jolanta Janowiec- Lewandowska - logopeda

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

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ OJRZYŃSKĄ
07.12.2021, godz. 18:00
Serdecznie zapraszamy na spotkanie auto-
rskie z Magdaleną Ojrzyńską. Spotkanie od-
będzie się 7 grudnia, o godzinie 18.00, w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

CZESŁAW MOZIL 
SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
Wstęp 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
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

ciąg dalszy na str. 8
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Jury  postanowiło wytypować do finału następujących recytatorów:
Matvieieva Anna- Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
Żurek Aleksander -  Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
Zawiła Joanna- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Goczałkowie
Chudy Klaudia - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
Salamon Bianka - Szkoła Podstawowa w Pszennie
Czajka Lena - Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
Krekora Lena - Szkoła Podstawowa w Pszennie
Julia Zoła - MDK Świdnica
Szymczak Maja  - Szkoła Podstawowa w Pszennie
Nikola Legiejew  - Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
Liwia Żak  - MDK Świdnica
Maciej Buchman  - Szkoła Podstawowa nr 6 Świdnica
Maja Gorska  - Szkoła Podstawowa nr 6 Świdnica
Dorota Polak - I LO Świdnica
Sandra Matyszczyk - MDK Świdnica
Martyna Trelewska  - MDK Świdnica
Adriana Lasończyk - MDK Świdnica
Stanisław Rybak - ZSBE w Świdnicy
Dagmara Brendowska - MDK Świdnica

foto: MDK Świdnica

Świdnica

VIII EDYCJA KONKURSU NA ŚWIDNICKĄ
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Mimo nieopuszczającego nas zagrożenia epidemiologicznego i niepewności co do obostrzeń
sanitarnych Muzeum Dawnego Kupiectwa ogłasza po raz ósmy konkurs na Świdnicką Szopkę
Bożonarodzeniową. Dotychczasowych siedem edycji konkursu spotkało się z dużym zainteresowa-
niem Świdniczan. W obecnej VIII edycji, podobnie jak w poprzednich, dla zwycięzców konkursu
przewidziane są nagrody rzeczowe, a zakwalifikowane do niego prace będą prezentowane na
wystawie czasowej w salach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Rynek 37. Do zmierzenia
się z tym plastycznym wyzwaniem, w którym oprócz elementów typowej szopki bożonarodzeniowej
zawarte muszą być architektoniczne "akcenty" świdnickie zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszego miasta. Oceniane prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo. Liczymy na
udział dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na szopki wykonywane w gronie rodzinnym. Nawet
jeśli nie będziemy mogli Państwa gościć w naszych murach to zapraszamy do przestrzeni wirtualnej,
na naszą stronę i na naszego fanpagea. Mamy nadzieję, na liczny udział rodzin, które ze swoimi
pociechami mogą stworzyć piękne dzieła, spędzając z nimi wspólnie więcej czasu, pozwólmy sobie
wszyscy na odrobinę radości po trudnej sytuacji pandemicznej. Zapraszając Państwa do wzięcia
udziału w konkursie dołączamy poniżej jego szczegółowy regulamin. Mamy nadzieję na liczny udział
Świdniczan w naszej świątecznej inicjatywie.

Regulamin konkursu:
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/Regulamin_Szopki_1.jpg
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/Regulamin_Szopki_2.jpg

Świdnica

PRZECIW PRZEMOCY
Mity i stereotypy mają duży wpływ na spostrzeganie przemocy w rodzinie. Wiele z nich stoi na

straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, jaką jest rodzina. Wyznaczają one role

www.expressem.eu

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

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019.
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM

16 listopada, wtorek godz. 18:00
Tarcza (2011) reż. A. Zieldowicz, 158 min
Młodość, bogactwo i nieograniczone możli-
wości znudziły się bohaterom filmu. Pra-
gnąc odmienić swoje życie, po znajomości
zyskują dostęp do tajemniczego radaru, któ-
ry akumuluje energię kosmosu i odnawia
siły, zdrowie oraz wzmaga nienasycone wi-
talne pragnienie. Jak się okazuje - nie bez-

8 www.expressem.eu
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kobiecie, mężczyźnie i dzieciom. Są też takie, które w intencji ochrony rodziny usprawiedliwiają
przemoc i postulują powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz:

"bliscy nie krzywdzą"
" brudy pierze się we własnym domu"
"co to za ptak, co własne gniazdo kala?"
"jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył "
Takie przekonania powodują, że sprawy rodzinne są trzymane w tajemnicy przed obcymi.
Jest to hamulec powstrzymujący reakcję osoby doznające przemocy i innych ludzi na to, co się

dzieje w rodzinie.
Jeśli jesteś sąsiadem osoby krzywdzonej, słyszysz krzyki, awantury, płacz dzieci, widzisz, że

Twoja sąsiadka ma siniaki- reaguj. Wezwij Policję lub powiadom Miejski Ośrodek Pomocy Społe-
cznej.

***
Przemoc "karmi się" tajemnicą
Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego. Wiek, zawód, pozycja społeczna nie są czynnikami

chroniącymi nas przed tym zjawiskiem. Najważniejsze, to szukać pomocy i pozwolić sobie pomóc.
Każdy ma prawo do bycia zmęczonym,  zdenerwowanym, do myślenia o sobie, postępowania

zgodnie z własną wolą i popełniania błędów, do realizacji swoich zainteresowań oraz spotkań z
osobami, które są dla niego ważne. Korzystanie ze swoich praw w każdym związku może być
powodem nieporozumienia, a nawet konfliktu. Jeśli jednak jedna z osób zaczyna przekraczać granice,
poniżając, wyśmiewając, wyzywając drugą osobę, czy używając wobec niej siły fizycznej, by zmusić
ją do określonych zachowań, to mamy do czynienia z przemocą.

Cierpią w ciszy
Zwykle osoba, która doznaje przemocy, boleśnie doświadcza jej skutków oraz mechanizmów,

które utrzymują ją w takiej sytuacji. Przemoc odbiera jej siłę, zniewala i sprawia, że czuje się bezradna.
Bardzo się wstydzi mówić o swoich doświadczeniach, może być przekonana, że ponosi odpowie-
dzialność za zachowanie swojego partnera, że gdyby była inna i bardziej się starała, to osoba, która
ją krzywdzi, nie musiałaby tego robić. Dlatego osoby uwikłane w przemoc często nie mówią nikomu
o swoim problemie. Nikt z zewnątrz nie wie, co się z nimi dzieje, bo do aktów przemocy najczęściej
dochodzi, gdy nie ma w pobliżu świadków.

Sprawca również ukrywa to, jak traktuje swoich bliskich. Podejmuje liczne działania, aby jego
żona/partnerka nie miała komu opowiedzieć o swojej sytuacji, stopniowo odcina partnerkę od
kontaktów z innymi ludźmi. Na początku może krytykować osoby z otoczenia kobiety, twierdząc,
że wywierają na nią zły wpływ. Po pewnym czasie zaczyna zachowywać się obraźliwie wobec
rodziny, przyjaciół i znajomych osoby, którą krzywdzi. Krytykuje ich, powodując, że albo oni sami
unikają kontaktów albo ona przestaje ich zapraszać, wstydząc się zachowania swojego partnera. Może

ciąg dalszy na str. 11

karnie. Ile lat jest w stanie przeżyć człowiek,
który może i chce wziąć od życia wszystko?

23 listopada, wtorek godz. 18:00
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków
(2012) reż. A. Fiedorczenko, 106 min
Dwadzieścia miniaturowych opowiadań o
kobietach z regionu Mari El, z których każda
walczy o wolność osobistą. Ich protest jest
cichy i indywidualny. Niesłyszalny jak plusk
wody, lecz mocny, bo tam, gdzie nie działają
słowa, w ruch idzie magia "łąkowego naro-
du".
30 listopada, wtorek godz. 18:00
Noc Sylwestrowa (1956) reż. E. Riazanow,
78 min
Zgrany zespół młodych pracowników klubu
przygotowuje zabawę sylwestrową. Na nie-
szczęście kierownik klubu, towarzysz Ogur-
cow, postanawia osobiście kontrolować ich
pracę. Podczas instruktarzu Ogurcow poucza
pracowników, jak należycie i pożytecznie spę-
dzać noc Sylwestrową. Wygląda na to, że bal
zamieni się w zebranie partyjne z kilkoma
nudnymi piosenkami pomiędzy wykładami.
Ratując dobrą zabawę, młodzież postanawia
pozbyć się biurokraty-dyrektora
◆ koncepcja cyklu i prowadzenie: Natalia

Nikolska
◆ filmy wyświetlane są w języku rosyjskim

z polskimi napisami
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też śledzić i kontrolować ofiarę, podsłuchiwać jej rozmowy, przeglądać telefon komórkowy, grozić
pobiciem, jeśli ofiara będzie nadal utrzymywać "niepożądane" kontakty. W sytuacjach towarzyskich
sprawca wprawia swoją partnerkę w zakłopotanie, ośmiesza i upokarza. Kiedy ona czuje się urażona,
mówi, że jest przewrażliwiona, a to był tylko żart. Po jakimś czasie może się zdarzyć, że osoba
doznająca przemocy sama zacznie unikać kontaktów, przekonana przez sprawcę, że jest "do niczego"
i że ludzie nie chcą się z nią spotykać. W rezultacie jej izolacja narasta, ponieważ ukrywa nie tylko
to, co robi sprawca, ale również swoje uczucia i myśli. Często nie jest świadoma, że to, co dzieje się
w jej związku, to naruszenie jej prawa do godności, poczucia bezpieczeństwa i że są to zachowania,
które łamią prawo, że za przemoc odpowiedzialność ponosi tylko osoba, która ją stosuje.

Trzeba mówić o problemie
Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia drugiej osoby. A przemoc w rodzinie może dotknąć każdego

człowieka. Ani wiek, ani wykonywany zawód, czy pozycja społeczna nie są czynnikami chroniącymi
przed przemocą. Mówienie o przemocy, jakiej doznaje osoba krzywdzona przez swoich bliskich,
może przynieść jej ulgę. Wreszcie nie będzie musiała tłumaczyć swojego złego samopoczucia, czy
wyglądu, usprawiedliwiać agresywnych zachowań partnera oraz tego, co się dzieje w domu. Opo-
wiadając o swoich przeżyciach, zaczyna myśleć i mówić o działaniach, które mogłyby poprawić jej
sytuację.

Ponieważ przemoc domowa odbiera siłę, niezwykle ważne jest, aby planując czy podejmując
działania, które zapewnią bezpieczeństwo nam i naszej rodzinie, nie robić tego, izolując się od innych
osób. Jeśli masz za sobą takie doświadczenia, potrzebujesz rozmowy, wyrzucenia z siebie nagroma-
dzonych emocji, skorzystaj z pomocy specjalistów. Jest wiele miejsc, które oferują osobom uwikła-
nym w przemoc domową profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną.

Dorota Szyłobryt, przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Świdnicy

Miejsca pomocy dla osób dotkniętych przemocą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy spotkania ze specjalistami (psychologiem,

radcą prawnym, terapeutą rodzinnym) po wcześniejszym umówieniu. ul. Franciszkańska 7, tel.
74/854-90-52, tel. 74/852-13-27.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Mieszkańców Świdnicy, Rynek 39-40. Wsparcie udzie-
lane jest w każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 19 (III
piętro) oraz pod nr telefonu 723-398-620.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy tel. 74/856-58-15, mail:
oik@pcpr.swidnica.pl, ul. Żeromskiego 16/8

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P." 74/852-30-67, Punkt przy Urzę-
dzie Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ tel. 22/824-25-
01, fax 22/823-96-64

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii", tel. 22/668-70-00 (od poniedziałku do piątku w godz.
od 08:00 do 20:00 i w soboty w godz. od 09:00 do 15:00), mail: pogotowie@niebieskalinia.pl  ul.
Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

***

MDK Świdnica w projekcie "Świdnica przeciw przemocy"
Grupy teatralne " Pauza i " Cedeen" z Młodzieżowego Domu Kultury z pracowni teatralnej

Joanny Chojnowskiej, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, biorą udział
w realizacji Programu pod nazwą "Świdnica przeciw przemocy".

W grupach przeprowadzone zostały warsztaty,  przez pracowników MOPS. Uczestnicy grup mają
za zadanie przygotowanie etiud teatralnych w formie przekazu medialnego, które przedstawiają m.in.
propozycje sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, uświadamiających zagrożenia
płynące z przemocy, właściwego reagowania w sytuacji podejrzenia, ze ktoś może doznawać
przemocy.

Świdnica

PCPR w Świdnicy partnerem
Przez pierwsze 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi,

młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań,
których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci
i młodzieży.

Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organiza-
cji: Women’s World Summit Foundation i jest rozwijana od 11 lat. W Polsce - Fundacja po DRUGIE
z Warszawy - zaczęła rozwijać i propagować kampanię w 2014 roku. Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy został partnerem tej akcji. Wspólnie
z innymi instytucjami tutejsze Centrum "Buduje świat wolny od przemocy". Zapraszamy do zapo-
znania się z Przewodnikiem Kampanii . Świdnicki OIK zaplanował warsztaty edukacyjne z młodzieżą
szkolną oraz seniorami, a dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej został ogłoszony konkurs
plastyczny. Więcej informacji str. 17, 18. Kompletny Przewodnik od strony 37.

MBP Świdnica

Magdalena Wolińska-Riedi - SPOTKANIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz Świdnicka Kuria Biskupia zaprasza na spotkanie

autorskie z Magdaleną Wolińską-Riedi, które odbędzie się 27 listopada, o godzinie 11.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 13
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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 Świdni-
cki 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).

"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Wstęp 50/40/35 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela się w rolę Judy Garland, jednej z
najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina. Artystce na scenie to-
warzyszy wymiennie 
Hubert Podgórski z Piotrem Tołoczko.
Spektakl, niczym sprytny paparazzi, poka-
zuje gwiazdę od tej najbardziej intymnej
strony. Znajdujemy się sam na sam z aktor-
ką w jej garderobie. Przed nią koncert w
Kopenhadze, który jak się potem okazało,
był ostatni przed jej tragiczną śmiercią. Do
wyjścia na scenę zostało kilkadziesiąt mi-
nut. Słuchamy opowieści o życiu, karie-
rze, miłościach, dzieciach, wzlotach i
upadkach, uzależnieniach, o bezwzględ-
ności producentów. Mówiąc w skrócie o
świecie, w którym liczy się tylko pieniądz
i to, czy ten pieniądz możesz jeszcze zaro-
bić. Szokująca, zabawna i wzruszająca hi-
storia z aktorstwem na najwyższym pozio-
mie.
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

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna
-spotkanie-z-maria-seweryn/; organizator:
ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z Marią Seweryn,
które poprowadzi Mariola Mackiewicz!
Maria Seweryn Ś aktorka teatralna i filmo-
wa. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie,
gdy miała zaledwie cztery latka. Wystąpiła
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Magdalena Wolińska-Riedi, lingwistka, tłumaczka, producentka i dziennikarka, ukończyła studia
magisterskie w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie na Wydziale
Historii Kościoła Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i Akademię Dyplomatyczną PISM w
Warszawie. Tłumaczka Trybunału Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej w Watykanie, realiza-
torka i współproducentka ponad 20 filmów dokumentalnych i seriali o Watykanie i papiestwie.

Jako wolontariuszka podczas ŚDM w 2000 roku poznała swego przyszłego męża, jednego z
członków papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Przez 16 lat obywatelka Watykanu. Od 2014 roku
korespondentka Telewizji Polskiej w Rzymie i w Watykanie. Szczęśliwa mama dwóch córek.

Z WATYKANU W ŚWIAT. HISTORIA PAPIESKICH PODRÓŻY (2021)
Magdalena Wolińska-Riedi po raz kolejny odsłania sekrety Watykanu
Ile kosztuje lot z papieżem? Dlaczego na pokładzie papieskiego samolotu zawsze musi być

odpowiedni zapas makaronu i parmezanu? Kto pilnuje papieskiego paszportu? Gdzie buddyści
gorąco oklaskiwali papieża? Dlaczego pewna zbyt pochopnie wysłana do Europy Matka Boża
musiała szybko zmienić w Rzymie samolot? Czy na pokładzie papieskiego samolotu jest łóżko? I
jak wygląda praca reporterki w mieście, do którego przyjeżdża papież i w którym właśnie trzęsie się
ziemia?

Magdalena Wolińska-Riedi przez ponad 15 lat mieszkała w Watykanie. Nierzadko odgłos
startującego helikoptera z papieżem na pokładzie budził jej maleńkie dzieci, a w czasie porannego
spaceru z córkami zdarzało jej się spotkać Ojca Świętego wyruszającego na pielgrzymkę. Jako
reporterka polskich mediów do dziś stale towarzyszy mu w takich podróżach, często nawet siedząc
z nim w jednym samolocie. Będąc z papieżem w najdalszych zakątkach świata, z bliska obserwuje
kulisy pracy świetnie znanych jej gwardzistów i żandarmów odpowiedzialnych za przebieg papie-
skich pielgrzymek. Dzięki swoim przyjaźniom z pracownikami watykańskiej administracji poznała
zaplecze i tajniki przygotowań do podróży apostolskich oraz z pierwszej ręki usłyszała niesamowite,
nigdy wcześniej nie opowiedziane historie. Teraz, zbierając wszystkie te doświadczenia, zdradza nam
kulisy papieskich pielgrzymek po świecie.

ZDARZYŁO SIĘ W WATYKANIE. NIEZNANE HISTORIE ZZA SPIŻOWEJ BRAMY (2020)
Nowa książka Magdaleny Wolińskiej-Riedi, autorki bestsellerowej Kobiety w Watykanie
Zdarzyło się w Watykanie, czyli prawdziwe historie opowiadane przez osoby pracujące przez

wiele lat za Spiżową Bramą.
Demetrio - przez cztery dekady pracownik Drukarni Watykańskiej. To spod jego ręki wyszły

okładki "LOsservatore Romano" na takie okazje, jak wybór Karola Wojtyły czy śmierć Jana Pawła
II. To on po zamachu w 1981 roku uratował papieża przed spadnięciem z noszy, w ostatniej chwili
podtrzymując jego bezwładne ciało.

Paolo - inżynier, ale też wynalazca. To dzięki niemu Jan Paweł II mógł odprawiać msze i spotykać
się z wiernymi prawie do końca. Tworzył przemyślne urządzenia, podjazdy, wózki, które wspierały
coraz słabszego papieża. Jego pomysłowość wielokrotnie ratowała sytuację. Wstawił nawet fotel
fryzjera Jana XXIII do papamobile.

Luciano - w trakcie ponad 40 lat pracy zajmował wiele stanowisk. Ale najbardziej lubi obsługiwać
windę, którą najwięksi tego świata jeździli wprost do papieskiego apartamentu. Opowiada, jak
uspokajał zdenerwowanego przed spotkaniem z papieżem Fidela Castro czy cierpiącego na klaustro-
fobię Woodyego Allena.

Kim jest autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Nieznane historie zza Spiżowej Bramy?
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z nielicznych kobiet, mieszkała za Spiżową Bramą przez

prawie 20 lat. Teraz rozmawia z innymi świeckimi pracownikami i mieszkańcami Watykanu, którzy
jeszcze nigdy nie opowiadali o swoich przeżyciach. I choć o jej rozmówcach nie słyszał właściwie
nikt, przez dziesiątki lat żyli i pracowali w świecie, do którego dostęp mają tylko nieliczni. Odkrywają
tajemnice tego zamkniętego miejsca, dzielą się związanymi z nim niezwykłymi historiami, a także
swoimi osobistymi spotkaniami z Janem Pawłem II. Rozmowy przeplatane są również wyjątkowymi
wspomnieniami autorki. Sprawdź także inną bestsellerową książkę pisarki Kobieta w Watykanie.

Magdalena Wolińska-Riedi to polska dziennikarka i korespondentka z Watykanu. Jako wolonta-
riuszka podczas Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku poznała swojego przyszłego męża - jednego
z oficerów Gwardii Szwajcarskiej.

KOBIETA W WATYKANIE. JAK ŻYJE SIĘ W NAJMNIEJSZYM PAŃSTWIE ŚWIATA (2019)
Poznaj świat, do którego dostęp mają tylko nieliczni!
Watykan - miejsce od wieków wzbudzające emocje, mające swoje sekrety, niedostępne. Rozbu-

dzające wyobraźnię pisarzy i reżyserów. Wielu próbowało zgłębiać jego tajemnice.
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata? Na to pytanie odpowiada Magdalena Wolińska-

Riedi w książce "Kobieta w Watykanie"
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z nielicznych kobiet, mieszkała za Spiżową Bramą przez

prawie dwadzieścia lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda codzienne życie w najmniej-
szym państwie świata. Zdradza zaskakujące fakty i ciekawostki. Tłumaczy, jak działa system karny,
administracyjny, opieka medyczna. Jak wygląda watykański paszport, ile cel ma tamtejsze więzienie
i czy dzieci mogą zapraszać kolegów i robić w watykańskim mieszkaniu imprezy?

Watykan to nie tylko siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, to również miejsce życia
blisko czterystu obywateli, z czego stu świeckich, których sąsiadem jest sam papież.

MBP Świdnica

HORROR DAY 2021 - Dolnośląski Festiwal Grozy
W imieniu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, która od kilku lat jest organizato-

rem Horror Day 2021- cyklicznej imprezy, dotyczącej szeroko rozumianej grozy w popkulturze,
zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Grozy.
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wówczas razem z rodzicami (Krystyna Jan-
da i Andrzej Seweryn) w filmie Andrzeja
Wajdy "Dyrygent". Z kolei gdy miała 17 lat
debiutowała w "Kolejności uczuć" w reży-
serii Radosława Piwowarskiego. W 1996 r.,
za rolę w filmie "Matka swojej matki" Ro-
berta Glińskiego, otrzymała Nagrodę dla
Nadziei Polskiego Kina na Festiwalu Filmo-
wym w Gdyni. Dwa lata później Maria Se-
weryn ukończyła Akademię Teatralną w
Warszawie. W kolejnych latach wystąpiła
m.in. w takich produkcjach jak: "Pół serio"
(2000), "Gubertig" (2002), "Julia wraca do
domu" (2002), "Kasia i Tomek" (2003),
"Męskie-żeńskie" (2003-2004), "Glina"
(2004), "Wiedźmy", "Boisko bezdomnych"
(2007), "Idealny facet dla mojej dziewczy-
ny" (2008), "Zwerbowana miłość" (2009),
"Koniec świata", "Dzień kobiet" (2012),
"Amok" (2017) czy "Śniegu już nigdy nie
będzie" (2020).
Maria Seweryn zagrała w wielu spektaklach
Teatru Telewizji, m.in. w: "Dziadach" w reż.
J. Englerta, "Zazdrości" w reż. K. Jandy,
"Grze Miłości i Przypadku" w reż. G. Ho-
loubka oraz w "Martwej Królewnie" w reż.
P. Łazarkiewicza. Występowała na deskach
teatrów Warszawy i Szczecina, m.in. w spe-
ktaklach w reż. Pawła Łysaka ("Shopping
and Fucking", "Ogień w głowie"), Piotra
Łazarkiewicza ("Norway. Today", "Panna
Julia", "Metoda"), Macieja Kowalewskiego
("Miss HIV", "Bomba"), Krystyny Jandy
(Opowiadania zebrane", "Lament na placu
Konstytucji", "Kobiety w sytuacji krytycz-
nej" czy "Bóg"), Krzysztofa Warlikowskie-
go ("Hamlet") czy Andrieja Konczałowskie-
go ("Król Lear"). Jej debiutem reżyserskim
był natomiast spektakl "Zaświaty czyli czy
pies ma duszę?" w Och-Teatrze.
Liczba nagród i wyróżnień świadczy o nie-
zwykłym talencie aktorki. Za rolę Nadii w
"Polaroidach" została nagrodzona na Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu.
Otrzymała również Wyróżnienie za rolę Lisy
w "Opowiadaniach zebranych" na Festiwalu
w Kaliszu. W 2006 r. odebrała nagrodę od
Ministra Kultury za kreację Iriny w spekta-
klu "Miss HIV". Za rolę Cathy w "Dowo-
dzie" w reż. A. Seweryna została nominowa-
na do nagrody Warszawskie Feliksy 2008.
(biogram wg: onet.pl "Plejada").
Wejściówki dostępne od 15 listopada

CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
W programie są piosenki z nowej płyty
#IDEOLOGIAMOZILA", która ma swoją
premierę 19 listopada, a także piosenki stare,
zarówno te bardziej jak i mniej znane.
Przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno-li-
ryczna podróż, w którą wkomponowane są
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W ubiegłych latach festiwal zyskał sobie wierną grupę fanów, którzy przyjeżdżali do wrocła-
wskiej biblioteki z całej Polski, by posłuchać prelekcji, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i
spotkaniach z pisarzami. W tym roku ze względu na niepewną sytuację epidemiczną, organizatorzy
zdecydowali się przenieść całe wydarzenie do sieci. Taka forma pozwoli im dotrzeć także do tych
widzów, którzy nie mogliby przybyć osobiście do Wrocławia.

Wszystkie spotkania będą transmitowane na Facebooku na stronie Horror Day - Dolnośląski
Festiwal Grozy @festiwalgrozy:  https://pl-pl.facebook.com/festiwalgrozy/

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w wydarzeniu! Z doświadczenia wiemy, że każdy z
nas czasem lubi się bać, a nic nie zapewnia bezpiecznej dawki strachu tak dobrze, jak horrory. Czekają
na Państwa dwa dni pełne interesujących wydarzeń i spotkań z pisarzami. Siódma edycja Horror Day
została poświęcona młodej polskiej grozie.

W festiwalu wezmą udział m.in. Mikołaj Kołyszko, Konrad Możdżeń i Jakub Bielawski. Pełny
program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej (www.wbp.wroc.pl).

MBP Świdnica

DOFINANSOWANIE
Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 27 063 zł ze środków Ministerstwo Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021-2025. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez
Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących
centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Koordynatorem przedsięwzięcia, którego celem jest dofinansowanie zakupu nowości dla pol-
skich bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest
Biblioteka Narodowa.

Muzeum Świdnica

KONKURS "KLOCKOWE HISTORIE"
Muzeum Dawnego Kupiectwa ogłasza konkurs pod nazwą "Klockowe historie", towarzyszący

wystawie czasowej "Historia zbudowana z klocków", zorganizowanej z okazji obchodów 103.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły w regulaminie konkursu, który wraz z załącznikiem można pobrać poniżej.
Regulamin konkursu str.1
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/REGULAMIN_COBI_1.jpg

ciąg dalszy na str. 16
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największe hity artysty. Wyjdźcie z domu!
Nie możecie tego przegapić!
#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo
osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i najbliż-
szego otoczenia. To zamknięty w 11 piosen-
kach manifest ważnych dla Czesława Mozila
spraw i wartości, które podzielają również obe-
cni na płycie goście. Piosenka Z miłości" opo-
wiada o przemocy domowej, Hania Rani sub-
telnie zagrała tutaj na najgłębszych emocjach.
To nasze coś" to świadoma decyzja nieposia-
dania dzieci, a Dzień, w którym uśmiech znikł"
to opowieść o ogromnej odpowiedzialności,
jaka w tej chwili ciąży na naszym społeczeń-
stwie. Michał Sławecki, światowej klasy kon-
tratenor, podjął się zaśpiewania partii oprawcy,
czego efekt jest zniewalający. Stanisław Soyka
w Pan tu nie stał" zgodził się zostać przedsta-
wicielem pokolenia, które nie chce zrozumieć
młodszej generacji, a Czadoman w Autoryte-
cie" pięknie wyśpiewał hymn o wszystkich
nieomylnych" krytykach muzycznych.

"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.



Regulamin konkursu str.2
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/REGULAMIN_COBI_2.jpg
Załącznik nr 1 do Regulaminu
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_COBI.jpg
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BEZZWROTNE DOTACJE NA WŁASNĄ FIRMĘ DLA
MŁODYCH MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

Otwarcie własnej działalności gospodarczej coraz częściej jest dla młodych osób szansą na dobry
start w zawodową przyszłość. Pomysłów zwykle nie brakuje. Niestety, środków na ich realizację -
już tak. Z pomocą przychodzą fundusze unijne.

Młodzi mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym uczniowie i studenci w wieku 18-29 lat, mogą
otrzymać kompleksową pomoc w otwarciu działalności gospodarczej. Bezzwrotna dotacja w wyso-
kości 23.050 zł na start i finansowe wsparcie pomostowe - co miesiąc po 2500 zł to idealny sposób
na realizację pomysłów biznesowych. Łącznie w ramach projektu "Moja Firma" każdy uczestnik
otrzyma aż 38.050 zł na spełnienie marzeń o własnej firmie!

Ponadto w ramach projektu oferowane są:
◆ profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie udziału w projekcie,
◆ pomoc eksperta w pisaniu biznesplanu,
◆ szkolenia, które pomogą każdemu rozwinąć skrzydła jako przedsiębiorca,

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie? Wystarczy się zgłosić. O szczegóły można pytać
mailowo: mojafirma@pro4.pl lub telefonicznie: 74/660 64 89. Więcej informacji znajduje się na
stronie: pro4.pl/mojafirma

OSiR Świdnica

CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY
Wietrzna aura nie zniechęciła uczestników. 105 osób stawiło się na trzecich w tym roku szkolnym

zawodach Świdnickich Czwartków Lekkoatlety-
cznych. Impreza 4 listopada odbyła się na Stadio-
nie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w
Świdnicy.

Na dzieci i młodzież czekały biegi na dystan-
sach od 60 do 1000 metrów. Na wszystkich na
mecie czekał słodki poczęstunek, gorąca herbata
i kolejna naklejka do "Książeczki Biegacza".

Przypomnijmy, że nowa edycja przyniosła
kilka nowości. Udział pozostaje bezpłatny, ale
uczestnictwo w zawodach zostało ograniczone
tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego.

Ostatni w tym roku Świdnicki Czwartek
Lekkoatletyczny odbędzie się 2 grudnia. Począ-
tek (zapisy) od godziny 17.00 na stadionie im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy, Księ-
stwa Świdnicko-Jaworskiego Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej i Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy.

WYNIKI NA FB ŚWIDNICKIEJ GRUPY
BIEGOWEJ:

https://www.facebook.com/swidnickagrup
abiegowa

OSiR Świdnica

PIŁKA KOSZYKOWA
DZIEWCZĄT (kl. 7-8 SP) 

Listopad w rozgrywkach "Współzawodnic-
twa szkolnego 2021-2022" to głównie zawody
koszykówki. W czwartek 4 listopada na Hali
Zawiszów w tej dyscyplinie sportu swoje rywa-
lizacje rozpoczęły starsze dziewczęta z klas 7-8
szkół podstawowych. W finałowym turnieju wy-
startowały cztery reprezentacje świdnickich pod-
stawówek, które zagrały systemem każdy z każ-
dym. O wyrównanym poziomie zawodów świad-
czył fakt, że po rozegraniu wszystkich spotkań o
pierwszym miejscu dla dziewcząt z SP 6 decydo-
wał ostatni mecz z drużyną SP 8 wygrany przez
szóstkę 9-5. Podobnie o miejscu trzecim przy tej
samej liczbie zdobytych punktów rozstrzygnął
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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.
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bezpośredni mecz drużyn SP 4 i SP 1. Tutaj lepsze okazały się zawodniczki czwórki wygrywając
28-5. Na zakończenie rozgrywek organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował
dla zespołów pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki
swoich drużyn: Wiktoria Ligierko (SP 1), Justyna Jamro (SP 4), Jagoda Regnowska (SP 6), Hanna
Grodowska (SP 8).

Za tydzień w szranki w dwóch eliminacjach staną chłopcy z klas 7-8 a za dwa tygodnie młodsi
zawodnicy, dziewczęta i chłopcy z klas 5-6.

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt.
2. SP 4 - 8 pkt.
3. SP 8 - 7 pkt.
4. SP 1 - 6 pkt.

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

NIESAMOWITY WEEKEND
Takiego weekendu w ligach dolnośląskich z udziałem zespołów IgnerHome Polonii-Stali Świd-

nica nie było od bardzo, bardzo dawna . Trzy fantastyczne zwycięstwa i bilans goli 31:0! Jakby
dołożyć do tego jeszcze rozegrany wcześniej awansem mecz młodzików, w którym biało-zieloni
pokonali przedstawicieli ekstraklasowego Śląska Wrocław 3:1, to ostatnia seria spotkań jest dla nas
naprawdę znakomita. 

Zaczynamy od starcia najstarszych w stawce - juniorów z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni
Jakuba Rosiaka po ostatniej porażce ze Śląskiem Wrocław chcieli dopisać do swojego dorobku pełną
pulę punktów podczas domowego starcia z Łużycami Lubań. Jak zaplanowali, tak zrobili, rozbijając
rywali aż 7:0. Rozpoczęło się od trafienia samobójczego rywali, a w końcówce pierwszej odsłony do
sieci trafił jeszcze Maciej Król. Po zmianie stron biało-zieloni podkręcili tempo jeszcze mocniej.
Pierwszy kwadrans to dwa kolejne gole. Na listę strzelców wpisali się Oskar Czyż i ponownie Maciej
Król. Gospodarze walczyli o kolejne trafienia i tak też się stało. Receptę na bramkarza rywali znaleźli
Szymon Kawiński, Wiktor Smoczyk oraz Jan Koczut. Finalnie pojedynek zakończył się pewnym
triumfem juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, których jesienią czekają jeszcze
dwa spotkania. W czwartek, 11 listopada zagramy na wyjeździe z KS Żórawina, a w niedzielę, 14
listopada podejmiemy na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bobrzan Bolesławiec
(godz. 10.00). 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Łużyce Lubań
7:0 (2:0)

Skład: Telicki, Dubojski, Jajko, Kaźmierczak (70’ Zalewski), Tragarz, Czochara, Metelica (54’
Smoczyk), Dyś (62’ Ilski), Czyż (62’ Kawiński), Król (70’ Reczyński), Michta (72’ Koczut).

***
Bardzo efektowne, wyjazdowe zwycięstwo zanotowali biało-zieloni juniorzy młodsi z ligi

dolnośląskiej. Podopieczni trenera Tomasza Oleksego zrehabilitowali się za domową porażkę z
Karkonoszami Jelenia Góra w wymiarze 0:2 i w rewanżu rozbili grających na własnym terenie rywali
aż 6:0. Koncert naszych juniorów młodszych trwał od pierwszych minut spotkania - mądrze i dobrze
dysponowana tego dnia defensywa oraz skutecznie grający zawodnicy ofensywni. Do przerwy było
już 3:0. Strzelanie rozpoczął Marek Bujak, a następnie gole dołożyli Emil Migas i Emil Gliwa, którzy
skutecznie wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron dwa trafienia zanotował Kacper Szewczyk, a

rezultat na 6:0 ustalił Alex Błasz. Naszą drużynę czeka pracowity tydzień. W czwartek, 11 listopada zagramy na własnym terenie z Forzą Wrocław (godz.
13.00), a dwa dni później zakończą jesienne zmagania podczas wyjazdowej potyczki z Parasolem Wrocław. 

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:6 (0:3)

Skład: Widła, Bujak, Ratajczak, Migas, Król (65’ Malinowski), Kałwak, Korab (72’ Kruczek), Safian (72’ Cybruch), Lipiński (58’ Zaczyński), Gliwa
(75’ Sauter), Szewczyk (58’ Błasz).  

***
Po raz drugi po dwucyfrowe zwycięstwo przeciwko Klubowi Piłkarskiemu Brzeg Dolny sięgnęli trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I

ligi wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez trenera Piotra Krygiera odniósł drugie z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach. Po pokonaniu 5:2 Zagłębia
Lubin, tym razem ograliśmy na wyjeździe swoich ostatnich przeciwników aż 18:0. Bogatym łupem bramkowym podzieli się: Marek Kaźmierczak (3),
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W naszym przedstawieniu z humorem i
wdziękiem wybitni aktorzy.
Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwe-
ster Maciejewski / Harold / i Wojciech Wy-
socki / Alfred

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019:
Adrian Holecki - "Młodość" idzie po swoje
Róża Krawczyk - Spacer po lesie "Młodo-
ści"
15 października 2021 r. ukazała się nowa
płyta Ralpha Kaminskiego zatytułowana
"KORA". Ralph sięgnął po ponadczasową
twórczość Kory i grupy Maanam, przepusz-
czając ją przez filtr intymności. Utwory zy-
skały nie tylko nowe aranżacje, ale także
dzięki swoistej dekonstrukcji dokonanej
przez artystę, udało się z nich wydobyć nowe
tropy i znaczenia. Na krążku znajdziemy
zarówno ponadczasowe przeboje, jak choć-
by "Wyjątkowo zimny maj" czy "Po prostu
bądź", jak i piosenki mniej znane. Zdecydo-
wanie nie jest to typowy cover album.
Ralph o płycie: "Od dawna moim marze-
niem było zmierzenie się z piosenkami ze-
społu Maanam i tym samym uczczenie pa-
mięci oraz oddanie hołdu Korze. To pier-
wszy projekt, w którym sięgam po repertuar
innego artysty. Piosenki Kory są mi ogrom-
nie bliskie - album "Róża" był pierwszym,
którego słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na
dywanie i odtwarzając w kółko kasetę. "KO-
RA" to opowieść o tęsknocie i głodzie miło-
ści. Wybrane utwory odzwierciedlają na-
stroje dzisiejszych czasów."
Główną inspiracją powstania albumu był
koncert-spektakl "KORA", który Ralph za-
prezentował na tegorocznym Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
W pracy przy aranżacjach oraz podczas na-
grań w studio, towarzyszyli Ralphowi zna-
komici muzycy: Bartek Wąsik (fortepian,
wokale), Michał Pepol (wiolonczela, woka-
le), Wawrzyniec Topa (bas, skrzypce, woka-
le), Paweł Izdebski (gitara, wokale) Wiktoria
Bialic (perkusja, wokale). Nagrania zostały
zrealizowane na tzw. setkę, dzięki czemu
udało się zachować koncertową energię.
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Paweł Łabędź (3), Szymon Pieńkowski (2), Franciszek Rybka (2), Szymon Manijak (2), Wiktor Urbańczyk (2), Igor Pierzchała, Tomasz Bednarczyk,
Igor Zawiła i Michał Redlica. W ostatniej kolejce zagramy na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Do konfrontacji dojdzie w czwartek, 11 listopada
na boisku OSiR-u Świdnica - godz. 10.00. 

KP Brzeg Dolny - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:18 (0:6)

Skład: Bereś, Redlica, Urbańczyk, Bednarczyk, Kuśnierz, Zawiła, Pieńkowski, Manijak, Pierzchała, Sahaidak, Kaźmierczak, Janowicz, Marczak,
Łabędź, Horobets, Ladenberger, Rybka, Podleśny.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

FANTASTYCZNY START MŁODZIKÓW
Ze znakomitym drugim miejscem z Wielkopolski wróciła młoda drużyna IgnerHome Polonii-

Stali Świdnica z rocznika 2010. Podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka wzięli udział
w trzydniowych zmaganiach w ramach SBG Cup. 

Silnie obsadzony turniej organizowany przez Wojciecha Brenka odbył się na obiektach Hotelu
Jarota w Jarocinie. - Organizacja turnieju na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie w zawodach
wystartowało dziewięć drużyn (trzy wypadły w ostatniej chwili z powodów covidowych), w tym
dwie nasze ekipy. Wszystkie zespoły rozegrały 8 spotkań po 27 minut każde, a walka toczyła się
systemem każdy z każdym - komentuje trener Mariusz Krupczak. 

Ostatecznie pierwsza drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zajęła drugie miejsce, a nasza
"dwójka" finiszowała na ósmej lokacie. - Nasi wicemistrzowie po bardzo wyrównanym meczu ulegli
Śląskowi Wrocław i to była to jedyna nasza porażka w całym turnieju. Pokazaliśmy się ze znakomitej
strony. Uważam, że chłopcy robią stały postęp i jeśli będą pracować z tak dużym zaangażowaniem,
to w przyszłości będziemy mieć z nich dużą pociechę. Cieszymy się że mogliśmy wziąć udział w
takim turnieju, bo pozwala on na możliwość konfrontacji z drużynami z całej Polski, a żeby się
rozwijać, to właśnie tylko w taki sposób. Z postawy naszego drugiego zespołu jestem również bardzo
zadowolony. Drużyna przegrywała swoje mecze nieznacznie, zostawiając na boisku mnóstwo sił i
zaangażowania - dodaje trener Mariusz Krupczak.

Cały turniej padł łupem Śląska Wrocław, którzy wyprzedził IgnerHome Polonię-Stal I Świdnica
i Akademię Piłkarską Macieja Murawskiego z Zielonej Góry. Najlepszym bramkarzem całego turnieju uznany został nasz zawodnik, Bartosz Migas. 

IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica: Migas, Maliszewski, Paluch, Orzechowski, Nada, Waśniowski, Politański, Kozar, Zawada, Kępa , Głowacki,
Ungurian.

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica: Niedziałkowski, Kasprzak, Walewski, Dudajek, Jaumień, Sobczyński, Rybka, Gawlik-Rokosz, Wójciak, Cisek,
Kudela, Chmielewski, Robak, Podgórski, Otoka. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl, foto: SBG Cup

Polonia Stal Świdnica

PECH, BŁĘDY WŁASNE I KONTROWERSYJNE DECYZJE SĘDZIOWSKIE
Ze sporym niedosytem ostatnie  spotkanie w ramach 13. kolejki grupy wschodniej IV ligi zakończyli  piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Biało-zieloni prowadzili grę,  przez sporą część spotkania mieli korzystny wynik, ale ostatecznie  starcie z Piastem Nowa Ruda zakończyło się podziałem
punktów.

Spotkanie od bardzo mocnego uderzenia  rozpoczęli podopieczni Grzegorza Borowego. Już w 1. minucie w polu  karnym dobrze odnalazł się Szymon
Tragarz, ale uderzył niedokładnie.  Kilka minut później akcję zamknąć mógł Robert Myrta, lecz i wtedy  futbolówka minęła światło. Gospodarze dopięli
swego w 14. minucie. W  pole karne wpadł Szymon Tragarz, przełożył sobie piłkę na prawą nogę i  zdecydował się na uderzenie. Jego intencje wyczuł
interweniujący Damian  Jaroszewski, ale wskutek dobitki Grzegorza Zygadło był już bezradny.  Dwie minuty później niecelnie przymierzył Wojciech
Szuba, ale w 20.  minucie znów mogliśmy się radować. Ostro futbolówkę w pole karne  dośrodkował Patryk Paszkowski, bramkarz Piasta z trudem odbił
ją przed  siebie, a na to już czekał Szymona Tragarz, który podwyższył prowadzenie  na 2:0. Świdniczanie nie rezygnowali z ataków, grali bardzo dobrze,
szybko odbierali piłki i sunęli z kolejnymi atakami. Gdyby nie brak  precyzji, ten pojedynek powinien być zamknięty po upływie pół godziny  gry. Tak
się jednak nie stało, a nasze błędy w późniejszych fragmentach  tego starcia napędziły gości. W 31. minucie źle interweniował w środku  pola Wojciech
Sowa, piłkę w efekcie wyłuskał mu Alefa Lima Santos i po  chwili popisał się kapitalną bombą z około 25 metrów! Miejscowi nie  podłamali się takim
obrotem sprawy i chcieli zadać kolejce ciosy. Chwilę  później niecelnymi uderzeniami popisali się Szymon Tragarz i Edil De  Souza Barros. W 37.
minucie mieliśmy kolejną znakomitą okazję do wyjścia  na dwubramkowe prowadzenie. Sebastian Białasik dorzucił piłkę z prawej  strony boiska, lecz
Robert Myrta główkował niestety niedokładnie. Jakby  tego było mało w 39. minucie przyjezdni znów popisali się stuprocentową  skutecznością i swoją
drugą okazję zamienili na drugiego gola. Bartosz  Chabrowski znalazł się w sytuacji sam na sam z Bartłomiejem Kotem i  trafił na 2:2. Ofensywny gracz
gości mógł znajdować się jednak na  pozycji spalonej, ale sędzia asystent puścił grę dalej. To nieco dziwne,  bo w drugiej części gry ten sam arbiter
flagował notorycznie wydaje się  nieprawdopodobne "spalone" po stronie miejscowych.   

W drugiej części gry noworudzianie  cofnęli się do głębokiej defensywy, szanując wynik i niekiedy próbując  wyprowadzić szybki atak. To nie
przeszkodziło nam jednak w stworzeniu  sobie szans na objęcie prowadzenia. W 55. minucie w sytuacji jeden na  jednego z Damianem Jaroszewskim
znalazł się Robert Myrta, lecz przegrał  to starcie i wciąż mieliśmy remis. W okolicy godziny gry dwukrotnie  szczęście dopisało rywalom. Doszło do
sporego zamieszania w szesnastce  rywali, ale ostatecznie górą byli piłkarze Piasta. W 67. minucie na  dobrą indywidualną akcję zdecydował się Szymon
Tragarz, odegrał  futbolówkę do Roberta Myrty, który był nieprzepisowo powstrzymywany w  polu karnym Piasta. Sędzia pokazał na jedenasty metr, a
pewnym  egzekutorem rzutu karnego był Wojciech Szuba. W 73. minucie doszło  niestety dla nas do kolejnej kontrowersji. W okolicy linii środkowej
boiska wydaje się, że na dość wyraźnym spalonym znalazł się Mateusz  Poświstajło, który następnie ruszył w stronę Bartłomieja Kota i trafił  na 3:3.
Trzeba jednak podkreślić, że do całej sytuacji by nie doszło  gdyby nie kolejna fatalna w skutkach strata (tym razem Sebastiana  Białasika) i brak asekuracji
ze strony biało-zielonych. W 76. minucie  znów mogliśmy odpowiedzieć golem. Składający się do uderzenia Szymon  Tragarz został w ostatniej chwili
zablokowany przez obrońcę Piasta.  Końcówka pojedynku była niemniej emocjonująca. W 89. minucie piłka  zmierzała w pole karne do Roberta Myrty
po dośrodkowaniu Patryka  Paszkowskiego. Finalnie nie dotarła, ale problem w tym, że zatrzymała ją  ręka jednego z interweniujących defensorów
Piasta. W doliczonym czasie  gry mecz mogli zamknąć też noworudzianie. Po rzucie rożnym dla  gospodarzy i fatalnej stracie Konrada Polaka, przyjezdni
wyszli z  zabójczą kontrą. Na szczęście dla miejscowych fantastyczną interwencją  popisał się Bartłomiej Kot, broniąc uderzenie z kilku metrów Alefe
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Limy  Santosa. W ostatniej akcji pojedynku gola na 4:3 mogli strzelić też  miejscowi. Wojciech Szuba posłał długą piłkę na Szymona Tragarza, który 
znalazł się przed Damianem Jaroszewskim, lecz w ostatniej chwili dobrze  interweniował obrońca Piasta.

Spotkanie pomiędzy IgnerHome  Polonią-Stal Świdnica a Piastem Nowa Ruda zakończyło się podziałem  punktów przy wyniku 3:3. Gospodarze
mogą czuć ogromny niedosyt.  Prowadzili 2:0, mieli kolejne sytuacje na podwyższenie rezultatu  spotkania, ale brakowało precyzji. Do tego fatalne w
skutkach błędy raz  po raz napędzały gości i podtrzymywały w nich wiarę na korzystny wynik.  Jak do tego dołożymy jeszcze bardzo słabo dysponowaną
trójkę arbitrów,  to niestety mamy finał jaki mamy. Remis z piątą siłą tabeli może ujmy  nie przynosi, ale patrząc na przebieg meczu, szczególnie w
pierwszych 25  minutach i to jak w ostatnich tygodniach spisywały się obie ekipy, to z  pewnością możemy czuć duży niedosyt. Piłkarze IgnerHome
Polonii-Stali  Świdnica wciąż plasują się na drugiej pozycji w tabeli, mając 7 punktów  straty do prowadzącej Lechii Dzierżoniów i tyle samo zapasu
nad trzecią  Baryczą Sułów.   

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda
3:3 (2:2)

Skład: Kot, Kasprzak  (87’ Trzyna), Barros, Sowa, Paszkowski, Kusio (80’ Polak), Białasik (80’  Pasek), Szuba, Tragarz, Zygadło, Myrta.  
info: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniował...
29.10.2021r. godz. 22.06 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby
fizjologiczne w windzie peronowej na terenie dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sprawcą tego
czynu okazał się znany doskonale bezdomny. Mężczyzna nie był zainteresowany zaproponowaną przez strażników pomocą. Za swój czyn będzie
odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

31.10.2021r. godz. 20.07 
Patrol straży miejskiej zauważył na ulicy Armii Krajowej pojazd marki Daewoo. Wcześniej straż miejska otrzymała komunikat z Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy, iż kierowca tego samochodu jest prawdopodobnie po spożyciu alkoholu. Na miejsce wezwano patrol Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy. Dalsze czynności przeprowadzili funkcjonariusze Policji.

31.10.2021r. godz. 21.06 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące osób nieletnich usiłujących podpalić stertę liści przy ogrodzeniu byłego szpitala
przy ulicy Lipowej. Patrol na miejscu zastał 13-latka, który przyznał się do zamiaru podpalenia liści. Nieletniego przekazano pod opiekę rodzicom
i przeprowadzono stosowną rozmowę ostrzegawczą.

02.11.2021r. godz. 19.33 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące grupy młodych osób spożywających alkohol w alejce na Placu Grunwaldzkim.
Skierowani na miejsce strażnicy przerwali "wesołą" imprezę karząc wszystkie osoby, które naruszyły zakaz spożywania alkoholu w tym miejscu.

04.11.2021r. godz. 16.08 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy ogrodzeniu byłego gimnazjum nr 1
przy ulicy Bema. W związku z faktem, że z osobą tą nie można było nawiązać żadnego kontaktu został on, po zbadaniu przez lekarza, przewieziony
do wytrzeźwienia do Policyjnej Izby Zatrzymań. Po wytrzeźwieniu mężczyzna za swój czyn został ukarany mandatem karnym.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

POLSKI ŁAD - PONAD 4,9 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE 
W GMINNE WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ

Gmina Świdnica otrzymała kolejne środki finansowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład! Tym razem 4 910 142 zł
przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z poprawą gospodarki wodno ściekowej w naszej gminie.

Do 27 gmin z południa Dolnego Śląska trafiło blisko 55 mln zł na inwestycje w wodociągi i kanalizację. Dodatkowe środki posłużą na realizację
zadań najbliższych mieszkańcom - zwiększających
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ciąg dalszy na str. 29

dostęp do bieżącej wody i poprawiających stan lokalnego środowiska. Bez żadnych wniosków i formalności - pieniądze trafią do miast i gmin jeszcze
w tym roku, a samorządowcy będą mieli czas na ich wydatkowanie do końca 2024 roku. Rząd przeznacza na ten cel w sumie 4 mld zł, a wsparcie otrzyma
aż 1714 gmin w skali kraju.

Gmina Świdnica

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BOLEŚCINA I KOMOROWA 
Urząd Gminy Świdnica informujeInformujemy, że w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, przy ul. Parkowej 2, w sali

konferencyjnej (III piętro) w terminie od dnia 11 października 2021r. do dnia 29 października 2021r. (w dni robocze) w godzinach od 9:00 do 14:00
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów
i budynków obrębów ewidencyjnych Boleścin i Komorów.

Zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, zgłosić uwagi.
Po upływie podanego terminu wyłożenia do wglądu operatu opisowo- kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu,

staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegać ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.
Więcej informacji na stronach POWIATOWEGO BIURA GEODEZJI I KATASTRU W ŚWIDNICY.
-Komorów:
www.geodezja.swidnica.pl/index.php
-Boleścin:
https://www.geodezja.swidnica.pl

Gmina Świdnica

RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
Sprzyjająca pogoda, imponująca frekwencja, dający się odczuć duch sportowej rywalizacji - za nami RST Półmaraton Świdnicki, którego gmina

Świdnica jest współorganizatorem. Po raz kolejny na wysokości zadania stanęli wolontariusze z gminy Świdnica i w profesjonalny sposób zadbali o
pomoc zawodnikom na trasach biegu głównego i biegów towarzyszących.

O należytą obsadę i opiekę nad wolontariuszami w punktach nawadniania w Bojanicach, Burkatowie i Bystrzycy Dolnej zadbali : Bogumiła Jas,
Elżbieta Filip-Całka, Joanna Jurewicz, Halina Błaszko i Dominika Dobosz pod wodzą Edyty Zerki, a znaczącą pomocą w przeprowadzeniu biegów
dziecięcych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS wykazali się wolontariusze pod kierunkiem Katarzyny Kality.

Sukcesy odnotowali także gminni biegacze. W rywalizacji dziecięcej na podium po biegach w swoich kategoriach wiekowych stawali: Martyna
Budzyń - pierwsze miejsce, Bartosz Mazur i Adam Andrzejewski - drugie lokaty. W alternatywnym do półmaratonu - biegu na dystansie 5 km na drugiej
pozycji wśród kobiet, a pierwszej w kategorii do lat 20-tu przybiegła Karolina Malinowska - triathlonistka z GLKS Świdnica.

Serdecznie gratulujemy!
Kolejne wydarzenie z udziałem naszych wolontariusz już 27 listopada na okoliczność Marconi Indoor Triathlon.

tekst i foto: UG Świdnica
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BARAN  To będzie dobry tydzień. Chociaż
finansowo wiedzie Ci się nie najlepiej, to nie
ma powodów do zmartwień. Pojawią się nowe
perspektywy, które otworzą przed Tobą wiele
możliwości. Wszystko teraz będzie zależało
wyłącznie od Ciebie. Warto się postarać. Spra-
wy sercowe odejdą na dalszy plan. 
BYK Sprawy zawodowe nabiorą teraz roz-
pędu. Wiele czasu poświęcisz właśnie na
zadania związane z wykonywaną pracą.
Choć nie bardzo masz teraz chęć do ich
realizacji, to naprawdę nie ma innego wyj-
ścia. Wszystkie decyzje dotyczące wydat-
ków dokładnie przemyśl, bowiem nie stać
Cię na wszystko. 
BLIŹNIĘTA Nie wszyscy muszą podzielać
Twój punkt widzenia. Pozwól innym dojść
do głosu. Posłuchaj dobrych rad. Tylko wte-
dy poradzisz sobie ze wszystkim, co spędza
Ci sen z powiek. Za wiele bierzesz na siebie
i stąd cała frustracja. W piątek otrzymasz
interesującą wiadomość. 
RAK Wydałeś ostatnio zbyt wiele pienię-
dzy, więc teraz przyjdzie Ci oszczędzać.
Taka sytuacja jednak nie potrwa długo. Na
horyzoncie widać pokaźny zastrzyk finan-
sowy. Musisz tylko być cierpliwy. W pracy

wiele się zmieni. Pojawią się nowe osoby z
którymi będziesz musiał współpracować. 
LEW Ostatnie dni nie należały do najle-
pszych, nie miałeś ochoty wychodzić z do-
mu, zabierać się za cokolwiek. Teraz to się
zmieni. Bardzo wiele jednak zależy od sa-
mego Ciebie i Twojego nastawienia. Dobrze
będą układały się sprawy domowe i rodzin-
ne. Tu masz duże pole do działania. 
PANNA Nadszedł czas, abyś poważnie zabrał
się do pracy. Z czegoś przecież trzeba żyć, a
nikt nie będzie Cię finansował. Sprawy ro-
dzinne ułożą się po Twojej myśli. Nie oczekuj
jednak uległości ze strony partnera. Zostaw
mu trochę swobody w działaniu. Przyniesie to
wiele pozytywnych rezultatów.
WAGA Rozwiniesz kontakty towarzyskie i
koleżeńskie. Poprawi to Twój nastrój, który
nie jest ostatnio najlepszy w związku z bra-
kiem gotówki. Życie uczuciowe nie dostar-
czy wielu uniesień, powoli popadacie w ru-
tynę. Warto coś w tym zmienić. Postaraj się
mile czymś zaskoczyć partnera, wprowa-
dzić trochę tajemniczości i kilku niespo-
dzianek w Waszym związku. 
SKORPION Ktoś bliski Twemu sercu bę-
dzie starał się wpłynąć na bieg wydarzeń w
ciągu kilku najbliższych dni. Nie będzie Ci
się to podobało, tym bardziej, że masz już
jasno sprecyzowane plany. Niech te drobne
różnice poglądów nie wpłyną na Wasze
wzajemne stosunki. Postaraj się osiągnąć
kompromis. 
STRZELEC Poczujesz się zmęczony co-
dziennymi zmaganiami. Zapragniesz nie

tylko odpoczynku, ale także zmian na le-
psze. Zaczniesz się zastanawiać nad tym, co
zmienić w swoim życiu, aby stało się ono
lepsze. Porozmawiaj o tym wszystkim z
rodziną. Wspólnie możecie usprawnić wie-
le rzeczy. Nie poddawaj się przygnębieniu. 
KOZIOROŻEC Bardzo dobry tydzień na
robienie interesów. Będziesz miał dużo
szczęścia i fart o jakim nawet Ci się nie
śniło. Nie wolno Ci tylko siedzieć z założo-
nymi rękami. Działaj! Warto odnowić kon-
takt z kimś, do kogo miałeś zatelefonować i
tego nie uczyniłeś. Jest jeszcze szansa na
rozwinięcie tej znajomości. 
WODNIK Po raz kolejny przekonasz się,
że osoby z którymi utrzymujesz kontakty
towarzyskie, czegoś Ci zazdroszczą. Ciągłe
docinki i żarty z ich strony nie są przecież
dla Ciebie przyjemne. Zachowaj większy
dystans. Wolny czas spędzaj w gronie ro-
dzinnym. Sprawy finansowe dokładnie
omów z partnerem, tak aby później nie było
kłótni. 
RYBY  Ożyje dawna przyjaźń, być może
pojawi się wielka miłość. Ktoś może Cię
bardzo zafascynować. Nie trać jednak gło-
wy i zdrowego rozsądku. W chwilach unie-
sień nie zapominaj o codziennych spra-
wach. Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów, nie
wolno Ci teraz zaniedbywać obowiązków. 

◆ 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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K A M P A N I A  1 9  D N I

P R Z E C I W K O  P R Z E M O C Y  I K R Z W D Z E N I U

D Z I E C I  I  M Ł O D Z I E Ż Y

P R Z E W O D N I K



O kampanii 19 dni

RAZEM BUDUJEMY ŚWIAT BEZ PRZEMOCY

Przez pierwszch 19 dni listopada 
na całym świecie organizacje 
i instytucje pracujące z dziećmi,
młodzieżą, rodzinami mówią 
o szacunku, bezpieczeństwie, wolności
i prowadzą szereg działań, 
których celem jest edukowanie 
i profilaktyka w zakresie zapobiegania
przemocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży.

Inicjatywa organizowania corocznej
kampanii społecznej wywodzi się 
od genewskiej organizacji: Women's

World Summit Foundation i jest
rozwijana od 11 lat. 

W Polsce - Fundacja po DRUGIE -
zaczęła rozwijać i propagować
kampanię w 2014 roku. 



Fundacja po DRUGIE 

FpD jest organizacją pożytku publicznego i działa w
Warszawie od 2011 roku. W szczególności zajmuje
się pracą z młodzieżą doświadczającą
bezdomności i zagrożoną wykluczeniem
społecznym. Prowadzi w stolicy mieszkania
treningowe dla młodzieży w kryzysie oraz dzienny
punkt wsparcia, w którym młodzież - poza ciepłym
posiłkiem i niezbędnym wsparciem rzeczowym -
może skorzystać z pomocy specjalistów.

FpD prowadzi również działalność profilaktyczną, którą kieruje przede wszystkim 
do młodzieży przebywającej w placówkach - domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapeutycznych, młodziezowych ośrodkach wychowawczych i zakładach
poprawczych.

WWW.PODRUGIE.PL

Women's World Summit Foundation

WWSF to humanitarna, świecka, pozarządowa i międzynarodowa
organizacja non-profit o statusie doradczym ONZ (ECOSOC, UNFPA i DPI),
pracuje nad nowym paradygmatem rozwoju z kobietami i dziećmi oraz
działa na ich rzecz. 

WWW.WOMAN.CH

Organizacja powstała w Genewie 8 marca 1991 r.
(Międzynarodowy Dzień Kobiet) i jej głównym celem jest
wzmocnienie pozycji kobiet, dzieci, młodzieży i organizacji
pozarządowych poprzez kampanie transformacyjne i
wezwania do działania, aby pomóc w tworzeniu globalnej
społeczności, która troszczy się i dzieli swoim potencjałem.

Programy WWSF służą wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
do 2030 r., ochronie praw kobiet i dzieci do równości i pokoju oraz rozliczaniu
światowych przywódców z obietnic złożonych na licznych szczytach ONZ i
konferencjach międzynarodowych.



Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

ma umożliwiać realizację celu określonego w  Agendzie 2030 Organizacji
Narodów Zjednoczonych. 

16.2 

Skończyć z nadużyciami, wyzyskiem, handlem ludźmi oraz wszelkimi
formami przemocy i tortur wobec dzieci do 2030 r.

Co roku WWSF publikuje przewodnik, w którym opisuje najważniejsze problemy oraz
wskazuje zagadnienia do poruszenia w ramach działań realizowanych na całym świecie. 

Wskazówki nie są jednak wiążące, bo zdaniem organizatorów najważniejsze jest, by
podejmowane działania zmierzały przede wszystkim do osiągnięcia ogólnego celu.
Jednocześnie należy zauważyć, że formy przemocy stosowanej wobec dzieci i młodzieży
różnić się będą w zależności od kultur, sytuacji społecznej, ekonomicznej i innych. 

Organizacja, po przeprowadzeniu kampanii, zbiera informacje z całego świata, publikuje
raport i przedkłada go na forum ONZ.

Tegoroczny temat widący wskazany przez WWSF to: 

DZIECI W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

Pomimo wezwań Rady Bezpieczeństwa by w odpowiedzi na COVID-19 skoncentrować się
na globalnym zawieszeniu broni, konflikty zbrojne nadal szaleją, a w niektórych
przypadkach nasilają się. Pandemia utrudniła podejmowanie działań mających na celu
ochronę dzieci uczestniczących w konfliktach - zmieniła się sytuacja w służbie zdrowia,
dostęp do pomocy humanitarnej, ograniczona została działalność oświatowa. To
wszystko przekładało się na zagrożenie rekrutacją i wykorzystaniem. Przez cały czas
obrońcy praw dziecka i praw człowieka podnosili alarm dotyczący „cichej pandemii”
przemocy seksualnej i kryzysu zdrowia psychicznego. Bardziej niż kiedykolwiek okazało
się potrzebne monitorowanie i zgłaszanie naruszeń. 

 
Właśnie dlatego w 2021 roku WWSF zachęca do podjęcia tego tematu
konkfliktów zbrojnych w kampanijnych działaniach.  



WWSF proponuje również, by każdy dzień trwającej
19 dni kampanii poświęcić innej problematyce. 

Warto nadmienić, że 20 listopada został ogłoszony przez ONZ
Światowym Dniem Dziecka. 
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Zaproponowany przez WWSF podział i tematy nie są jednak wiążące. Jak
wspominaliśmy wcześniej, w tej kampanii liczy się przede wszystkim, by jej
uczestnicy i odbiorcy byli edukowani w zakresie przeciwdziałania różnym
formom krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Kampania ma mobilizować i zachęcać do działania na rzecz zapobiegania
przemocy i przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz
zrealizowania ogólnoświatowego celu jakim jest zakończenie przemocy.

Co roku WWSF przyznaje także nagrodę - Innovation
Prize – 19 Days of Activism for Prevention of
violence against Children and Youth. Ma ona
charakter finansowy i co roku otrzymują ją inne
organizacje zaangażowane w działalność na rzecz
kampanii. 

W 2016 roku nagroda została
przyznana Fundacji po DRUGIE. 



Przemoc wobec dzieci dotyka ponad miliard dzieci na całym świecie
i kosztuje społeczeństwa do 7 bilionów dolarów rocznie.

50% dzieci na świecie co roku doświadcza przemocy.

Co 5 minut gdzieś na świecie ginie dziecko dotknięte przemocą. 

1 na 10 dzieci jest wykorzystywane seksualnie przed 18 rokiem
życia.

9 na 10 dzieci mieszka w krajach, w których kary cielesne nie są
całkowicie zakazane, przez co 732 miliony dzieci pozostaje bez
ochrony prawnej.

Co trzeci internauta na całym świecie to dziecko, a 800 milionów z
nich korzysta z mediów społecznościowych. Każde dziecko może
stać się ofiarą przemocy w sieci.

Liczba zgłoszeń wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie
do NCMEC wzrosła z 1 miliona w 2014 roku do 45 milionów w 2018
roku.

Każdego roku 246 milionów dzieci na całym świecie doświadcza
przemocy w szkole.

1 na 3 uczniów był prześladowany przez swoich rówieśników w
szkole w ciągu ostatniego miesiąca, a co najmniej 1 na 10 dzieci
doświadczyło cyberprzemocy

Wybrane fakty i liczby

ZRÓDŁO: ONZ SDG #16.2



1 na 3 dziewczynki i 1 na 5 chłopców doświadcza wykorzystywania
seksualnego przed ukończeniem 18 roku życia.

Każdego roku 1 milion dzieci jest zmuszanych, porywanych,
sprzedawanych i naciąganych na dziecięcą prostytucję lub pornografię
dziecięcą. 

 100 milionów dzieci żyje lub pracuje na ulicach, codziennie spotykając
się z dyskryminacją, przemocą i wyzyskiem.

 168 milionów dzieci na całym świecie pracuje wśród dzieci. Spośród
nich 85 milionów dzieci jest narażonych na niebezpieczną pracę, która
zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 Szacuje się, że 13,5 miliona dzieci – w większości dziewczynek –
wyjdzie za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. 

Około 4,4 miliona z nich wyjdzie za mąż przed ukończeniem 15 roku
życia. 

Ponad 200 milionów dziewcząt i kobiet na całym świecie cierpi obecnie 
 z powodu okaleczania żeńskich narządów płciowych. 

Szacuje się, że co najmniej 1 milion dzieci jest pozbawionych wolności
na całym świecie. 

Aż 150 milionów dziewcząt i 73 miliony chłopców na całym świecie co
roku pada ofiarą gwałtu lub przemocy seksualnej, zwykle dokonywanych
przez osoby z ich kręgu rodzinnego. 

Dzieci z niepełnosprawnością 3-4 razy częściej doświadczają przemocy. 

Szacuje się, że różne siły/grupy zbrojne rekrutują i wykorzystują około
250 000 dzieci. 

Blisko 300 milionów dzieci w wieku od 2 do 4 lat na całym świecie
regularnie doświadcza przemocy ze strony swoich opiekunów.

ZRÓDŁO: AGENCJE ONZ



podważa normy społeczne tolerujące nadużycia i przemoc;

zwiększa zdolność wszystkich do budowania bezpieczniejszych domów,
szkół, instytucji, miejsc pracy i społeczności dla dzieci i młodzieży.

DZIECKO - definicja 

Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka (CRC, Artykuł 1), dziecko to „każdy
człowiek poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem osiągnięto
pełnoletność wcześniej".

KRZYWDZENIE DZIECKA - definicja 

Krzywdzenie dzieci obejmuje wszystkie rodzaje działań fizycznych,
emocjonalnych, wykorzystywania seksualnego i przemocy oraz  zaniedbanie,
komercyjne lub inne formy wykorzystywania,wobec dzieci poniżej 18 roku życia.
Powoduje ono to rzeczywistą lub potencjalną szkodę dla zdrowia, życia, rozwoju
dziecka lub  jego godności. 

Dlaczego prewencja?

Kluczem nie jest walka z przemocą i krzywdzeniem, ale zapobieganie im.  Chodzi
o to, by kształtować w odbiorcach właściwe (ustalone, wyuczone) zacjowania,
które stwarzać będą przeszkody dla działania osób stosujących przemoc.
Skuteczną ochorną dla dzieci jest tworzenie kultury niestosowania przemocy.  
W jej budowanie powinny być zaangażowane władze (tworzące właściwe
polityki), ale również społeczeństwo - rodziny, młodzież, organizacje
pozarządowe, szkoły, profesjonaliści. 
Faktem jest, że zapobieganie jest lepsze i tańsze niż reagowanie na nadużycia i
przemoc. Pilnie potrzebna jest zatem transformacja od kultury reakcji do kultury
prewencji.

Celem profilaktyki jest stworzenie środowiska, które:

Profilaktyka przemocy i krzywdzenia

ZRÓDŁO: WWSF 



Po tej pierwszej kampanii, która była bardzo udana, 
bo pracownicy placówek i młodzież na prawdę
zaangażowali się w przygotowanie ciekawych działań, 
 pomyśleliśmy, że warto zrobić coś więcej i włączyć 
do projektu kampanii kolejnych partnerów. W kolejnych
latach zaczęliśmy zapraszać nie tylko placówki
resocjalizacyjne, ale rónież domy dziecka, szkoły, ośrodki
pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. 

Fundacja po DRUGIE pierwszy raz włączyła się w kampanię 19 dni w 2014 roku.

Działania związane z kampanią zostały przeprowadzone w 19 placówkach
resocjalizacyjnych (zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych). Codziennie, przez 19 pierwszych dni listopada, każda placówka
proponowała własne działania, które przygotowywała z młodziezą. 

Wychowanki i wychowankowie brali udział w przygotowaniu wystaw, przedstaweń,
happeningów, uczestniczyli w warsztatach, pogadankach, pokazach filmów. 

Kampania 19 dni w Polsce

Agnieszka Sikora, 
prezeska FpD

I w ten sposób kampania 19 dni zaczęła nabierać tempa. Z 19 partnerów, którzy
tworzyli ją w 2014 roku zrobiło się 272 partnerów! 

Wszyscy partnerzy, którzy biorą udział w kampanii działają w swoim środowisku
lokalnym i samodzielnie przygotowują działania związane z tematyką kampanii. Nie
ma tu żadnych ograniczeń, ani narzuconych form pracy. 

Wychodzimy z założenia, że partnerami kampanii są profesjonaliści -
nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, przedstawiciele
policji, kuratorzy etc. Najlepiej znają swój "teren" i swoich odbiorców i
będą wiedzieć jakie działania są przede wszystkim potrzebne i jak je
przeprowadzić. Rolą Fundacji po DRUGIE nie jest zatem realizowanie
działań w ramach kampanii, ale zapraszanie, zachęcanie i
aktywizowanie środowisk lokalnych, by wzięły sprawy w swoje ręce. 



placówki oświatowe - szkoły, przedszkola
powiatowe centra pomocy rodzinie
ośrodki pomocy społecznej
organizacje pozarządowe
zespoły kuratorskie
policja
straż miejska
domy dziecka
placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne.

W kampanii 19 dni może wziąć udział każdy podmiot, który realizuje działania 
na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin. W szczególności do udziału zapraszane są:

By wziąć udział w kampanii wystarczy wypełnić zgłoszenie: 

Zawiera ono kilka podstawowych pytań dotyczących partnera i planowanych
działań, co ważne nie jest bardzo wiążące, w tym znaczeniu, że jeśli partner
zmieni swoje plany i na przykład zamiast warsztatów zrealizuje prelekcję, 
bo taką formę realizacji uzna ostatecznie za właściwą, nie ma to żadnego
znaczenia dla uczestnictwa w kampanii. Najważniejsze jest, by podejmować
działania i docierać z ważnym przekazem do społeczności. 

Zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas, do rozpoczęcia kampanii, 
czyli do 1 listopada 2021. 

W poprzednich latach zdarzało się, że nie wszyscy pamiętali o wysłaniu zgłoszeń
i prosili o włączenie ich na listę partnerów już w trakcie trwania kampanii - każda
taka prośba była rozpatrzona pozytywnie.

Jak wziąć udział? 

Uczestnicy kampanii dzielą się na partnerów i koalicjantów. Prosimy 
i zachęcamy organizacje, które zgłaszają swój idział, by zachęcały 
do włączania się w działania również inne podmioty działające na ich
terenie. W ten spobób budujemy ogólnopolską sieć organizacji 
i podmiotów działających na rzecz zapobiegania przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 



warsztaty profilaktyczne
pogadanki 
debaty 
projekcje filmowe z dyskusją
gry terenowe
konkursy (plastyczne, filmowe, literackie etc.)
happeningi, marsze
przedstawienia
wykłady 
konferencje i seminaria 

Działania podejmowane przez partnerów i koalicjantów mogą mieć dowolny
charakter, ważne jest oczywiście, by opierały się na aktualnej i rzetelnej wiedzy. 

Proponowane działania to: 

Możliwość jest zatem nieograniczona i wszystko zależy od inwencji
organizatorów. 

Możliwe działania

Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma
ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem,
zatem działa profilaktycznie. 

Na zdjęciach z poprzednich edycji można zobaczyć
pomarańczowe wstążki (oznaczenie kampanii),
balony, koszulki. 

Przez cały czas - w trakcie przygotowań do kampanii, podczas działań
ważny element stanowi informacja. 

Rekomenduje się, by uczestniczące w kampanii podmioty, informowały
o niej na swoich stronach, w mediach społecznościowych czy
przekazując informacje do lokalnej prasy, radia, telewizji. 



powinna zawierać krótki (maksymalnie 10 zdań) tekst, który partner chce
przekazać odbiorcom
maksymalnie 5 zdjęć do zamieszczenia w mediach społecznościowych
(partner musi pamiętać, by pokazujące się na zdjęciach osoby przekazały mu
odpowiednie zgody wizerunkowe)

Fundacja po DRUGIE, poza rekrutacją do udziału w kampanii i promowaniem jej,
prowadzi profil facebookowym, na którym na bieżąco zamieszczane są
wszystkie najważniejsze informacje związane z kampanią. 

Bardzo ważny jest udział partnerów w tworzeniu tego profilu. Przez cały czas, 
za pośrednictwem poczty mailowej przyjmowane są informacje od partnerów, 
w których przedstawiają podejmowane aktywności. 

Są one zamieszczane na profilu kampanii i w ten sposób mogą dotrzeć do
jeszcze większego grona odbiorców i być inspiracją do działania dla kolejnych
podmiotów. 

Jak powinna wyglądać informacja przesyłana do koordynatora, by została

zamieszczona na profilu kampanii?

Partnerzy bardzo często chcąc pochwalić się swoimi działaniami przesyłają do
koordynatora długie, rozbudowane opisy, które po pierwsze są zbyt obszerne dla
potencjalnych odbiorców profilu (NIKT TEGO NIE PRZECZYTA!), a po drugie
wymagają dodatkowego działania ze strony osoby odpowiedzialnej za
komunikację. Przy dużej liczbie partnerów jest to naprawdę bardzo trudne. 

Co zatem należy zawrzeć w informacji, by była ona wyczerpująca, ale
jednocześnie, by nie przesadzić: 

1/ napisz kto realizował zadanie i kto był odbiorcą (możesz podać liczbę
odbiorców)
        2/ napisz jaki był cel zadania 
              3/ na czym ono polegało
                        4/ podsumuj - jakie udało się osiągnąć rezultaty 
                                   i dlaczego to działanie było fantastyczne/ważne/ciekawe 

Koordynacja 



znajdziesz na nim najważniejsze informacje związane z organizacją
kampanii 
będziesz mieć dostęp do narzędzi, które Fundacja po DRUGIE opracowuje na
rzecz uczestników (scenariusze, podręczniki, filmy)
będziesz mógł obserwować działania innych uczestników i znajdywać w nich
inspirację i nowe pomysły 
dowiesz się o ważnych wydarzeniach i szkoleniach organizowanych w
ramach kampanii

Pod tym linkiem znajdziesz profil kampanii, który warto śledzić z kilku powodów: 

profil kampanii:

https://www.facebook.com/19dni

pisz maile: 

19dni@podrugie.pl

Co roku coraz więcej podmiotów włącza się do działania w ramach kampanii - to
wspaniała wiadomość! Niemniej komunikacja ze wszystkimi uczestnikami jest
dużym wyzwaniem, któremu zwykle musi sprostać jedna osoba z Fundacji po
DRUGIE (pracująca na co dzień także przy innych projektach). 

Komunikacja mailowa bardzo ułatwia sprawę i jest wystarczającym narzędziem
do uzyskiwania i przekazywania informacji o działaniach, ale również pozwala na
wspieranie partnerów i zachęcanie do działania. 

Dlatego - NIE DZWOŃ, jeśli naprawdę nie musisz. PISZ MAILE. 



8 godzinne webinary (szkolenia dla specjalistów) dotyczące pracy z osobami
doświadczającymi przemocy (pierwszy kontakt, praca w czasie epidemii
COVID-19);
warsztaty dla młodzieży i przeprowadzenie programu edukacyjnego pt.
"Przemoc ma twarz";
spotkania z uczestnikami kampanii, na których będą mogli wymienić się
doświadczeniem i nowymi pomysłami oraz otrzymać wsparcie od
koordynatora kampanii.

Co roku podsumowaniem kampanii jest Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk

organizowane przez Fundację po DRUGIE, podczas którego uczestnicy mają
możliwość zaktualizowania wiedzy na temat problematyki przemocy 
i krzywdzenia dzieci i młodzieży, ale również (i to bardzo ważne!) mogą
zaprezentować swoje działania. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najprawdopodobniej seminarium zostanie
zorganizowane w formie ONLINE, w drugiej połowie listopada. 

Dodatkowo zaplanowane zostały:

O terminach poszczególnych działań będziemy informować na profilu
facebookowym oraz za pośrednictwem maila. 

Zdobywanie wiedzy i doświadczenia

Raport

Po zakończeniu działań realizowanych przez pierwszych 19 dni listopada partnerzy
zostaną poproszeni o przekazanie istotnych informacji dotyczących podjętych przez
nich aktywności i ich rezultatów. 

UWAGA! Dane zbierane będą elektronicznie, a wypełnienie raportu nie będzie    
 skomplikowane. Prosimy pamiętać jednak, by w czasie aktywności 
       zwrócić uwagę na liczbę uczestników biorących w nich udział i rezultaty.



Przewodnik po kampanii 19 dni

został opracowany 

przez Fundację po DRUGIE

w ramach projektu 

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży" 

dofinansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego 

i 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej


