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W skrócie...

WYSTAWA MALARSTWA ANNY FI-
SZER-KULENTY
do 30.09.2022
Zapraszamy na wystawę Anny Fiszer-Kulenty.
Oto jak artystka tak pisze o swoich inspiracjach
i stosunku do malarstwa: "Lubię obserwować
naturę, jej kolory i odcienie [...] Tworzenie
obrazów jest dla mnie zawsze czymś wyjątko-
wym - prawdziwą chwilą dla siebie."
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

VII FESTIWAL SCHLAGA 2022
do 28.10.2022
Festiwal Schlaga to cykl koncertów organo-
wych odbywających się w miejscowościach
Dolnego Śląska, w których znajdują się or-
gany firmy Schlag & Shne. Patronem Festi-
walu jest założyciel tej działającej na prze-
łomie XIX i XX w. firmy - Christian
Schlag.Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, oko-
lice Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Skałki Stolec
24.09.2022, godz. 13:00
Beniaminek rozgrywek - Skałki Stolec sta-
nie na drodze piłkarzy Polonii-Stali Świdni-
ca w kolejnym meczu IV ligi.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator Polonia-Stal
Świdnica

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - AZS Zielona Góra
24.09.2022, godz. 18:00
Pierwszy domowy mecz w tym sezonie
szczypiornistów ŚKPR-u Świdnica. Szare
Wilki stawią czoła mocnej drużynie z Zielo-
nej Góry.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator ŚKPR
Świdnica

NOC BIBLIOTEK 2022
01.10.2022, godz. 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
VIII edycję Nocy Bibliotek. W tym dniu - 1
października. Startujemy o godzinie 15 .00!
Wstęp wolny: miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowi-
sko dla najmłodszych widzów, w czasie
którego, dzieci odbędą wspaniałą podróż
z małą, krnąbrną i bardzo psotną Pchełką.
Pomysłowa scenografia przenosi widzów
do kolejnych miejsc, jakie odwiedza boha-
terka.
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Świdnica

WYPOWIEDZENIE UMOWY
Miasto wypowiedziało umowę z firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana na

przebudowę al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja, wskazując
winę wykonawcy. Rozwiązanie umowy nastąpiło z uwagi na interes miasta i mieszkańców. Przebu-
dowa tej drogi to strategiczna inwestycja, gdyż jest to jedna z głównych arterii Świdnicy. Stopień
zaawansowania realizowanych prac był niedostateczny, a ich postęp niewystarczający.

- Miasto dochowuje zawartych umów i oczekuje tego samego od naszych wykonawców.Wielo-
krotne monity inspektora nadzorui pracowników urzędu wskazywały na opóźnienia w stosunku do
harmonogramu uzgodnionego przez strony. Wezwania do intensyfikacji prac nie dawały oczekiwa-
nych skutków. Fiaskiem zakończyły się także negocjacje z udziałem mediatora sądowego. Zdecydo-
waliśmy się więc na wypowiedzenie tejumowy- mówi Krystian Werecki, zastępca prezydent Świd-
nicy. 

Prace dokończy nowa firma, która zostanie wyłoniona w przetargu. Poprzedzone zostanie to
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

- Deklarujemy gotowość do kontynuacji inwestycji z nowym wykonawcą. Zapewniam, że
dołożymy wszelkich starań, żeby zadanie zostało zrealizowane jak najszybciej, gdyż wiemy, jak
bardzo jest to uciążliwe dla świdniczan - dodaje Krystian Werecki. 

Świdnica

WRZEŚNIOWA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Jesteś w trakcieporządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi?

Przyjedź w sobotę, 24 września w godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w
Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO organizuje kolejną
zbiórkę elektrośmieci. 

Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci  można również umieścić w specjalisty-
cznych pojemnikach, które są ustawione na terenie miasta, w następujących lokalizacjach:

ul. Spółdzielcza - parking,
ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,
ul. Kraszowicka -  przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,
ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,
ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu

niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki,
lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady
zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane
selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przy-
nosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmo-
wane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten
adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług
bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą
przekazywać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane
i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, w tym opakowania po
chemikaliach, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpie-
czne powstające w gospodarstwach domowych, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne , szkło i
opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania ulegające biodegradacji.

ciąg dalszy na str. 3
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JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

KABARET SMILE - NOWY PRO-
GRAM
02.10.2022
godz. 16:00
Kabaret Smile powraca do Świdnicy z no-
wym programem!
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATURGICZNE Z M.
PAKUŁĄ
03.10-04.10.2022, godz. 15:30
Serdecznie zapraszamy na dwudniowe war-
sztaty dramaturgiczne z Mateuszem Pakułą
3.10, godz.15.30-19.30 4.10, godz. 14.30-
17.30 Galeria Fotografii, Rynek 43 zajęcia
są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona zapi-
sy: h.szymanska@sok.com.pl do dnia
28.09.2022.
Wstęp wolny (zapisy); miejsce: Galeria Fo-
tografii, Rynek 44; organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
06.10.2022, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatle-
tyką dla dzieci i młodzieży z powiatu świd-
nickiego. W programie biegi na dystan-
sach od 60 do 1200 m, skok w dal, pchnię-
cie kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00

www.expressem.eu
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 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić
się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 074/852 21 04 oraz 885 066 505).Odpady są
przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do
14:00. 

Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu
nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora
możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na
swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przezna-
czonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.: odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, przeterminowane i
niepotrzebne leki.

O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl. 

Świdnica

DYKTANDO ŚWIDNICKIE
Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy po raz piętnasty jest organizatorem "Dyktanda Świdnic-

kiego". Celem naszego konkursu jest zachęcenie do pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności
w zakresie poprawności ortograficznej, poszerzenie wiedzy ogólnej, kształtowanie umiejętności,
zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, usystematyzowanie i utrwalenie reguł i zasad pisowni
polskiej.

Jak co roku   zapraszamy do pisania dyktanda urzędników zatrudnionych w jednostkach samo-
rządu terytorialnego Miasta Świdnica, Powiatu Świdnickiego, Gminy Świdnica oraz firm, zakładów
pracy i urzędów. Wezmą oni udział w   dodatkowej klasyfikacji punktowej, której zadaniem będzie
wyłonienie urzędnika "Samorządowego Mistrza Ortografii" oraz przyznanie urzędowi lub zakładowi
pracy tytułu " Mistrz Ortografii".

Celem inicjatywy jest stworzenie ruchu społecznego na rzecz podnoszenia poziomu kultury
języka urzędowego i doskonalenia kompetencji językowych urzędników.

Zapraszamy z grona pracowników każdego urzędu osobę (za wyjątkiem osób z wykształceniem
polonistycznym), które będą reprezentowały placówkę w walce puchar o ufundowany przez Starostę
oraz tytułu "Mistrz Ortografii".

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
dzie Zygmunt Miłoszewski! Poprowadzi je
Aleksandra Kulak.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze.
Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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XV Dyktando Świdnickie, odbędzie się 01.10.2022r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu
Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49. Zgłoszenie udziału w formie pisemnej lub elektronicznej
prosimy przesłać na adres: 58-100 Świdnica ul. Wrocławska 16, skr. pocz. 159, tel. 664 18 63 13,
e-mail: lkpswidnica@gmail.com w terminie do 30 września 2022 r.

Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Świdnickiego i Prezydent Miasta Świdnicy
Będzie to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim dobra zabawa.

Świdnica

SPEKTRUM
To już 8 lat festiwalu filmowego Spektrum. W dniach 22-29 października do Świdnicy po raz

kolejny zawita najlepsze kino z kraju i zagranicy, hity najważniejszych festiwali filmowych, goście,
twórcy filmowi, a sala Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełni się po brzegi widzami. Ale każdy rok
to inne wyzwania i nowe emocje, które towarzyszą nam w kinie, stąd zgodnie z tradycją przedsta-
wiamy nowe hasło i identyfikację wizualną, które przewodzić będą 8. edycji Spektrum.

Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz.
Spektrum od początku swojego istnienia to przede wszystkim przestrzeń do spotykania się ludzi,

którzy kochają i celebrują kino. Pretekst do kolektywnego odczuwania i dzielenia się emocjami;
zapalnik, który powoduje, że widzowie co roku szczelnie zapełniają sale kinowe, stają się filmową
społecznością, płaczą i śmieją się razem, nie zgadzają się razem, dyskutują są razem.

Nic nie zastąpi ciemnej sali kinowej i obecności kilkudziesięciu innych osób, które w tym samym
momencie wybuchają śmiechem, ronią łzę, albo zasłaniają oczy. Energia, która się wtedy wytwarza
to właśnie magia kina. Nie ma takiej platformy streamingowej, ekranu telefonu czy telewizora, które
zastąpią nam spotkania i odczuwanie kultury z innym człowiekiem. Dlatego właśnie w tym roku,
hasłem przewodnim Spektrum jest Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz. Wyjdź z
domu i zobacz świat. Podziel się sobą z innymi w sali kinowej. Historia może zacząć się tuż za progiem
drzwi do twojego mieszkania - opowiedz, obejrzyj ją razem z nami na Spektrum.

Ale hasło Stop Watching. Start Seeing ma jeszcze jedno znaczenie, jedną prośbę. Przestańmy być
bierni, wobec tego co dzieje się na świecie. Nie oglądajmy relacji z wojen jak kolejnych odcinków
ekscytującego serialu, a spójrzmy ofiarom tej wojny w oczy i stańmy w ich obronie. Nie traktujmy
kryzysu klimatycznego, jak tematu, który nas bezpośrednio nie dotyczy, jak kolejny film katastrofi-
czny na lekki piątkowy wieczór ze znajomymi, a zobaczmy nadciągające konsekwencje dla całej
planety.

Bądźmy razem w sali kinowej, zobaczmy świat razem, odczuwajmy i działajmy razem. Stop
Watching. Start Seeing.

Pierwsze ogłoszenia programowe: zwycięzcy największych festiwali filmowych w Świdnicy
W tegorocznym programie festiwalu nie zabraknie znanego już dobrze widzom Konkursu

Spektrum, Konkursu Closer, selekcji konkursowej krótkich metraży Okiem Młodych, czy sekcji Oko
na dokument. Już teraz odkrywamy pierwsze tytuły. W październiku zobaczymy w Świdnicy m.in.
takie filmy, jak "Silent Twins" - anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej, który prosto ze
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światowej premiery w Cannes szturmem zdobył i wygrał Polski Festiwal Filmów Fabularnych w
Gdyni; "Blisko" - laureat nagrody Jury w Cannes i drugi pełny metraż Lukasa Dhonta, reżysera
nagrodzonego Nagrodą Publiczności 5. edycji Spektrum w 2019 roku za film "Girl"; "W trójkącie"
- kolejny nagrodzony Złotą Palmą w Cannes obraz Rubena stlunda, "Lombard" Łukasza Kowalskiego
, dokument który podbił serca widzów i krytyków tegorocznego Millenium Docs Against Gravity
zdobywając aż pięć nagród, czy "Pisklaki" Lidii Dudy wyróżnione na włoskim festiwalu w Locarno.

Więcej informacji o programie, starcie sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów wkrótce!

ciąg dalszy na str. 8

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
20.10.2022, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatle-
tyką dla dzieci i młodzieży z powiatu świd-
nickiego. W programie biegi na dystan-
sach od 60 do 1200 m, skok w dal, pchnięcie
kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

8. FESTIWAL FILMOWY SPEKTRUM
22.10-29.10.2022, godz. 18:00
To już 8 lat festiwalu filmowego Spektrum.
W dniach 22-29 października do Świdnicy
po raz kolejny zawita najlepsze kino z kraju
i zagranicy, hity najważniejszych festiwali
filmowych, goście, twórcy filmowi, a sala
Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełni się
po brzegi widzami.
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43; or-
ganizator: ŚOK

7. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
05.11.2022, godz. 10:00
Tradycyjnie na początku listopada zaprasza-
my na kolejną edycję RST Półmaratonu
Świdnickiego oraz biegu Dzika Piątka. Pod-
czas wydarzenia zorganizowane zostaną
również zawody dla dzieci i młodzieży Za-
nim dorosnę do maratonu.
Wstęp - wpisowe; miejsce: Stadion OSIR;
organizator Fundacja Wroactiv

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
10.11.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

GRACE I GLORIA (spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-

http://www.domsenioracm.pl




8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku,
a Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku.

Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławską
Fundację Filmową oraz finansowany ze środków Miasta i Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.

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

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

Świdnica

JAK RATOWAĆ BIZNES...? 
Zapraszamy przedstawicieli lokalnego biznesu na spotkanie, które odbędzie się 3 października

w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw (Świdnica, Rynek 39/40). Dzięki udziałowi w wydarzeniu
przedsiębiorcy znajdą odpowiedź na pytanie, jak ratować biznes w obliczu rosnących kosztów.

Spotkanie będzie poświęcone tematom rosnących kosztów prowadzenia firmy, kondycji rynku
w kontekście jego wpływu na rozwój przedsiębiorstw, perspektyw finasowania oraz osiągania
efektywności energetycznej w czasach kryzysu energetycznego i rosnących cen energii.

Agenda spotkania:

ciąg dalszy na str. 10
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świadczeniach życiowych. obsada: Stanisła-
wa Celińska i Lucyna Malec
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR. COLOR CAFE.
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCU-
SKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MAYDAY BIGAMISTKA" [spektakl
komediowy]
01.12.2022, godz. 19:00
Mayday i Mayday 2 Raya Cooneya to klasyka
znakomitej komedii Dołącza do nich Mayday
Bigamistka, tegoż Cooneya opowieść będąca
odbiciem pierwszego Maydaya - coś podobne-
go, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Przedstawienie jest adaptacją jednej z najza-
bawniejszych bajek jakie napisał Jan Brze-
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11:30 - 12:00 - rejestracja, powitalna kawa
12:00 - 13:00 - Jak przetrwać kryzys, czyli makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstw.
Bieżąca sytuacja i perspektywy - dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach
Executive MBA
13:00 - 13:20 - przerwa kawowa, poczęstunek
13:20 - 14:20 - Efektywność energetyczna - obowiązek czy konieczność - Jerzy Żurawski,
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
14:20 - 15:00 - networking, zakończenie
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić zgłoszenie:
https://forms.gle/Myb2ZqMGV66fiuPM7
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorem spotkania jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Łukasz Szafran - tel.: 74/ 856 28 91,

e-mail: l.szafran@um.swidnica.pl.

Powiat Świdnica

KOLEJNY KROK W KIERUNKU 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

W dniach 13-14 września 2022 roku odbyła się Konferencja Klastra Świdnicka Energia Odna-
wialna dedykowana samorządom powiatu świdnickiego zaangażowanym w budowanie bezpieczeń-
stwa energetycznego.

W wydarzeniu wzięli udział włodarze i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu świdnickiego
oraz partnerzy Klastra ze świata akademickiego, Płk prof. dr hab. inż. Mieczysław Struś z Politechniki
Wrocławskiej oraz dr hab. Piotr Szymański, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Zebranych gości powitali Piotr Fedorowicz, starosta Powiatu Świdnickiego, Paweł Łapacz, dyrektor
zarządzający Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz Andrzej Jeżewski, lider Energetycznego
Klastra Oławskiego EKO.

Celem dwudniowego spotkania w Gaju Oławskim było zacieśnienie współpracy w ramach prac
nad Strategią Rozwoju Klastra Świdnicka Energia Odnawialna, która wyznaczać będzie kierunki
transformacji dla regionu. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić farmę wiatrową, instalację
trigeneracji wodorowej oraz zakład produkcyjny w technologii zerowej emisji CO2.

Po obejrzeniu zrealizowanych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii OZE
odbyła się merytoryczna część konferencji. Pierwszy prezentację wygłosił Mateusz Piekarnik,

ciąg dalszy na str. 11
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chwa. Genialny poeta doskonale komuniko-
wał się z dziećmi poprzez swoje wiersze.
Jednocześnie przemycał w nich wiele treści
dla dorosłych.
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowisko
dla najmłodszych widzów, w czasie którego,
dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą,
krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysło-
wa scenografia przenosi widzów do kolej-
nych miejsc, jakie odwiedza bohaterka.
Muzyka lat 20-tych, barwna scenografia,
wartka gra aktorska sprawiają, że widzowie
się bawią fantastycznie. Odwiedzając kolej-
ne miejsca, przemierza lądy i morza, by do-
starczyć dzieciom wiele emocji, a także nie-
zliczonych powodów do śmiechu. Barwne
lalki i wesołe piosenki sprawią, że najmłodsi
widzowie pokochają teatr i zapoznają się z
najlepszą literaturą dziecięcą.
Reżyseria: Dariusz Wiktorowicz
?Scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
Pracownia plastyczna: Katarzyna Kosietzki
?Występują:
Marta Marzęcka-Wiśniewska
Piotr Wiśniewski/Jacek L. Zawada/ Michał
Kirker
Spektakl dla dzieci od lat 3
Czas trwania: 50 min.

JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
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Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.
JOHNNY TRZY PALCE
W tym roku mija 10 lat od ich zwycięstwa
na świdnickim przeglądzie "Truskawka",
podczas którego oczarowali jury i publicz-
ność swoją nowatorską wizją country - pro-
sto z dorzecza Witoszówki. Mimo dosad-
nych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać widownię do tańca jak mało kto.
Skład: Michał Moskal (gitara akustyczna,
wokal), Michał Kumięga (gitara elektrycz-
na, wokal), Konrad Żemojcin (banjo, man-
dolina, harmonijka), Bartek Łysionek (gitara
basowa), Adam Radecki (perkusja).
ROCK N ROLL REBELS
Na osobiste zaproszenie jubilatów, prosto z
Sosnowca przyjadą do nas wyznawcy rock’-
n’rolla lat ’50 i ’60. Oprócz autorskich utwo-
rów z zeszłorocznego albumu "Road to
Hell" grają też kawałki Elvisa, Eddiego Co-
hrana czy Roya Orbisona w stylu w jakim
robiliby to Ramones, Motorhead i Misfits.
Skład: Zbychu (wokal, gitara basowa), Yogi
(gitara, wokal), Burek (perkusja).
SICKRATS

specjalista ds. OZE i rynku energii, który poruszył temat obecnych i prognozowanych cen energii
oraz związanego z tym bezpieczeństwa energetycznego powiatu. Następnie głos zabrał Paweł Łapacz
z wystąpieniem o klastrze energii jako narzędziu transformacji w kontekście potencjału niezagospo-
darowanych zasobów.

Najbardziej wyczekiwanym prelegentem tego dnia był Paweł Balawender z firmy Amper
Technic, odpowiedzialny za sporządzenie dokumentu strategii rozwoju klastra. Omówił on propo-
nowany model działania klastra, przede wszystkim inwestycje krótkoterminowe. Jak zaznaczył
podczas wystąpienia, żeby móc realizować daleko idące plany strategiczne w przyszłości, należy
zacząć działać już teraz. Pierwszy dzień konferencji zamknęła prezentacja Andrzeja Rajkiewicza,
wiceprezesa Narodowej Agencji Poszanowania Energii, który przedstawił instrumenty finansowe
ELENA i TARGET z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz zbliżające się możliwości
pozyskania funduszy na inwestycje w podwyższenie efektywności energetycznej zasobów samorzą-
dowych oraz mieszkaniowych.

Podczas drugiego dnia konferencji Artur Batór, specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, poruszył temat procedur administracyjnych dotyczących OZE. Całej konferencji towarzy-
szyła dyskusja poświęcona integracji na rzecz wspólnego dążenia do wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego zarówno jednostek publicznych jak i lokalnych przedsiębiorców, którzy za chwilę
znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej kryzysem na rynku energii.

tekst, foto: Starostwo Powiatowe
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MDK Świdnica

83 ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ
17 września 1939 r. Armia Czerwona, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wkroczyła na

terytorium II Rzeczypospolitej. Złamała tym samym obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt
o nieagresji. Napaść była konsekwencją tajnego układu niemiecko-sowieckiego podpisanego 23
sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i Wiacze-
sława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego.

W MDK Świdnica odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy Dębie Katyńskim .
W obchodach uczestniczyli: Antoni Jadach - prezes zarządu Miłośników Lwowa i Kresów

Południowo Wschodnich, Tadeusz Grzelak - Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Stachoń
Halina- członek stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

Delegacja MDK Świdnica złożyła kwiaty oraz znicz pod pomnikiem przy Dębie Katyńskim.
Wszyscy zgromadzeni oddali należący się szacunek przybyłym kombatantom.

Utwory zaprezentowali: program artystyczny przygotowany przez RAM, pracownie teatralne
Joanny Chojnowskiej, Wioletty Ziobrowskiej, muzyczne Dariusza Jarosa, Mirosława Jabłońskiego.
Prowadzenie RAM: Szymon Antonowicz, Martyna Trelewska

ciąg dalszy na str. 16
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Świdniczanin, Argentyńczyk i reszta świata
w jednym zespole. Śpiewają o kościach, po-
tworach i voodoo a grają jak Misfits na przy-
spieszonych obrotach. Za mikrofonem stoi
Misiek (ex-The Floorators) i chociaż z tego
względu warto zjawić się przed sceną. Skład:
Michał Kulniew (wokal), German LaMort
(gitara basowa), Michał Kuswik (perkusja),
Dawid Sokołowski (gitara).

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
dzie Zygmunt Miłoszewski!
Polski powieściopisarz i publicysta, współ-
autor scenariuszy filmowych i telewizyj-
nych, laureat Paszportu "Polityki" (2014).
Autor powieści kryminalnych i sensacyj-
nych, m.in. trylogii kryminalnej o prokura-
to rze Teodorze Szackim, "Jak za-
wsze"(2017) -powieści political fiction, czy
"Kwestii ceny" (2020) -thrillera, opowieści
sensacyjno-przygodowej.
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Wystąpili: Matylda Gawlik, Szymon Piętek, Aleksander Żurek, Magdalena Morawska, Anna
Nowak,  Martyna Korkiewicz, Paulina Barylska, Anna Żabińska, Julia Zoła, Amelia Kudas, Natalia
Stankiewicz.

tekst, foto: MDK Świdnica

Świdnica

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Świdnicy - właścicieli/współwłaścicieli budynków jedno-
rodzinnych, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę ogrzewania, mikro-
instalację fotowoltaiczną, a także inne działania termomodernizacyjne w swoim domu, do udziału w
spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu "Czyste Powietrze".

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 27 września o godzinie 16:00, w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w sali 104 (I piętro).

W spotkaniu uczestniczyć będzie doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który omówi szczegóły programu, zasady przy-
znawania dofinansowania oraz odpowie na wszelkie pytania uczestników.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do poniedziałku, 26 września na adres e-mail: srodo-
wisko@um.swidnica.pl lub telefonicznie 74/856-29-92.

Świdnica

POSZUKIWANI INSTRUKTORZY PŁYWANIA
W związku z uruchomieniem kolejnej edycji programu "Umiem Pływać" poszukiwani są

instruktorzy i instruktorki do nauki pływania do prowadzenia zajęć dla dzieci młodzieży szkol-
nej.Organizatorem programu "Umiem Pływać" jest Dolnośląska Federacja Sportu.

ciąg dalszy na str. 19
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Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury, a poprowa-
dzi je Aleksandra Kulak.
Zygmunt Miłoszewski początkowo praco-
wał dla popularnej gazety jako reportażysta
z sal sądowych, a nabyte tam doświadczenie
skrupulatnie wykorzystał, tworząc kolejne
historie. Książki regularnie wydaje od 2005
roku, a jego debiutem literackim był horror
"Domofon". Wraz z upływem lat autor nie
tylko rozwijał swój talent, ale też stopniowo
zdobywał uznanie czytelników i krytyków,
o czym świadczą kolejne przyznawane mu
nagrody. Wśród nich warto wymienić Na-
grodę Wielkiego Kalibru czy Tytuł Najle-
pszej Książki 2014 roku za powieść
"Gniew". Książki, jakie tworzy, pozwalają
czytelnikowi zagłębić się w zupełnie inny
świat -pełen kryminalnych intryg, proble-
mów społecznych czy zagadek, które musisz
rozwiązać. Oprócz tego autor porusza często

www.expressem.eu

Kontakt: Basen przy ulicy Równej 9, tel:
74 853 08 43.

Świdnica

WYSTARTOWAŁY
ŚWIDNICKIE
CZWARTKI

LEKKOATLETYCZNE
Ponad 130 uczestników zgromadziły na Sta-

dionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w
Świdnicy pierwsze po wakacyjnej przerwie za-
wody cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Na młodych sportowców tradycyjnie
czekały biegi od 60 do 1200 metrów oraz konku-
rencje techniczne: skok w dal i pchnięcie kulą.

Wydarzenie współorganizowane przez
Świdnicką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludo-
wych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd
Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie Lokalna
Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-
Jaworskie oraz wielokrotnego medalistę Mi-
strzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka
odbyło się w czwartek, 15 września. 

Zawody rozpoczęły cykl ŚCZL. Kolejne
spotkania odbędą się 6 i 20 października oraz 10
listopada. 

Dla uczestników z roczników roczników
2010-2013 są to również eliminacje do finału
ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycz-
nych. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne wró-
ciły do sportowego kalendarza Świdnicy w 2019
roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popu-
larnością. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale
ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamie-
szkującej w powiecie świdnickim.
DZIEWCZĘTA (2018 i MŁODSZE) - 60 ME-
TRÓW

1. Julia Apanel - 50
2. Olena Polishchuk - 49
3. Hanna Norbert - 48

CHŁOPCY (2018 i MŁODSI) - 60 METRÓW







1. Karol Tomadszewski - 50
2. Julian Kowalczyk - 49
3. Leon Kurpisz - 48

DZIEWCZĘTA (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Helena Drozdowska    50
2. Dominik Werner -49
3. Pola Onyśko - 48

CHŁOPCY (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Oskar Jamroziński - 50
2. Milan Mołoń - 49
3. Wojciech Pyk  - 48

DZIEWCZĘTA (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Martyna Szymańska - 50
2. Anna Szczepańska - 49
3. Izabela Majewska - 48

CHŁOPCY (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Kajetan Dzień vel Rakoczy - 50
2. Kacper Babiarz - 49
3. Konstanty Rychel - 48

DZIEWCZĘTA (2012-2013) - 300 METRÓW 
1. Henryka Biniaszewska - 59,60
2. Nina Kistela - 1:02,55
3. Tosia Cebo - 1:03,55

CHŁOPCY (2012-2013) - 300 
1. Janek Rudnik  - 51,82
2. Tomasz Bryndza - 52,14
3. Bartosz Kurek - 57,16

DZIEWCZĘTA (2010-2011) - 600 METRÓW 
1. Zosia Malczyk - 2:09,83
2. Julia Rychel - 2:10,13
3. Julia Klima - 2:14,30

CHŁOPCY (2010-2011) - 1000 METRÓW 
1. Oskar Walewski - 3:37,72
2. Karol Panek - 4:02,22
3. Jan Olszewski - 4:09,18

DZIEWCZĘTA (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Zuzanna Ucieszyńska - 4:54,75

2. Hanna Anusz - 5:05,00
CHŁOPCY (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Błażej Nikoniuk - 3:17,08
2. Andrii Mohilivets - 3:51,07
3. Filip Turek - 4:49,40
Szymon Wiśniewski - 4:49,40

DZIEWCZĘTA (2005-2007) - 1000 METRÓW
1. Martyna Budzyń - 50
CHŁOPCY (2004-2006) - 1000 METRÓW
1. Wiktor Terka - 50
2. Dmitro Khodorovski - 49
3. Andrii Kostenko - 48

SKOK W DAL DZIECZĘTA (2011-2012 i
młodsze) 

1. Julia Klima (2011) - 3,70
2. Zofia Malczyk (2011) - 3,43
3. Zofia Biniaszewska (2012) - 2,92

SKOK W DAL CHŁOPCY (2010) 
1. Maciej Cisek (2010) - 3,75
2. Igor Śliwowski (2010)  - 3,17
3. Jan Olszewski (2010) - 2,83

SKOK W DAL CHŁOPCY (2011-2012 i młodsi)
1. Bartosz Kurek (2013) - 3,33
2. Łukasz Wełna (2013) - 2,80
3. Kajetan Dzień vel Rakoczy (2014) - 2,72

PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA (2010 i
młodsze) - 2 kg 

1. Karolina Bar (2010) - 7,07
2. Ola Szpytma (2010) - 6,91
3. Julia Rychel (2010) - 5,10
Martyna Lewandrowska (2015) 2,31

PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCY (2010) - 3 
1. Bartek Skrzypczak (2010) - 7,21
2. Maciej Cisek (2010) - 6,74
3. Jan Olszewski (2010) - 5,98

ŚKPR Świdnica

ciąg dalszy na str. 22
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niewygodne tematy odnoszące się do anty-
semityzmu, korupcji oraz służb specjalnych
znanych z PRL-u. Sprawiło to, że Zygmunt
Miłoszewski zyskał popularność nie tylko w
Polsce, ale również w innych krajach -jego
utwory zostały wydane w Holandii, Francji,
Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Znany
jako publicysta, reportażysta, scenarzysta i
pisarz wraz z rozwojem swojej kariery od-
krywał kolejne talenty. Choć obecnie jest
szczególnie znany jako autor poczytnych
książek, to dał się też poznać jako scenarzy-
sta, pracując razem z Borysem Lankoszem
nad ekranizacją "Ziarno prawdy". Zygmunt
Miłoszewski ze swoim bratem Wojciechem
Miłoszewskim stworzył również scenariusz
do serialu kryminalnego "Prokurator".

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Tekst i reżyseria: Joanna Szczepkowska
Obsada: Joanna Szczepkowska, Hanna Ko-
narowska
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze, dlatego scena jest dobrym
miejscem na próbę zrozumienia tego zespo-
łu.
Chciałam uświadomić ludziom, że istnieje
zjawisko, które daje klucz do zrozumienia
wielu mechanizmów naszych zachowań. To
tym istotniejsze, że lekarze nadal są na ogół
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UDANY LIGOWY START MŁODZIKÓW
Od wysokiego zwycięstwa rozpoczęli nowy sezon młodzicy ŚKPR I Świdnica. W środę,

21 września w pierwszym swoim meczu pokonali we wlasnej hali Żagiew Dzierżoniów 28:18
(13:8).

Całe spotkanie przebiegało pod dyktando podopiecznych trenera Krzysztofa Terebuna. Goście
prowadzili tylko na początku meczu (1:2, 2:3). Potem świdniczanie rzucili trzy bramki z rzędu i od
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stanu 5:3 w 11. minucie stopniowo powiększzali swoją przewagę, by ostatecznie zwyciężyć róznicą
dziesięciu trafueń.

Następny mecz ŚKPR I rozegra 1 października w Legnicy z Dziewiątką.
DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW
ŚKPR I Świdnica - Żagiew Dzierżoniów 28:18 (13:8)
ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 7, Marek 7, Mitek 5, Ruszaj 5, D. Błaszczyk 3, Choiński 1,

Bagiński, Czapla, Pamuła, Zisiadis
Wyniki: http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=191&Rozgrywki=10566&Runda=25171&Kolej-

ka=50334
Tabela: http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=191&Rozgrywki=10566&Tabela=6
info: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

OTWARCIE SEZONU W ŚWIDNICY! 
Do Świdnicy wracają emocje związane z rozgrywkami I ligi. Nietypowo, bo w piątek, 23 września

piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica zmierzą się z AZS UZ Zielona Góra. Z okazji inauguracji sezonu
- wstęp wolny. Początek meczu w hali sportowo-widowiskowej im . Haliny Aszkiełowicz-Wojno o
godzinie 18.00.

Przed tygodniem, w pierwszej kolejce spotkań, Szare Wilki po zaciętym boju przegrały 29:34 w
Obornikach Śląskich z mistrzem poprzedniego sezonu - Borem Joynext Oborniki Śląskie. Z kolei
akademicy z Zielonej Góry zainkasowali trzy punkty pokonując na własnym parkiecie Real Astromal
Leszno 31:23. Gospodarze wygrali pewnie, chociaż początek zawodów należał do Leszna, które po
13. minutach prowadziło 8:6. Bramki dla ekipy z Zielonej Góry zdobywało dziewięciu zawodników.
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sceptyczni wobec ADHD osób dorosłych.
Dlatego bardzo zależało mi na wiarygodno-
ści tego tekstu. W jednej recenzji ze spekta-
klu znalazłam określenie, że to improwiza-
cja, happening. Nic bardziej błędnego, tekst
jest na scenie mówiony, co do litery, a stwo-
rzenie wrażenia improwizacji jest wyzwa-
niem artystycznym spektaklu.  Jak mówi au-
torka, wielu widzów odnajduje tu "trochę
siebie" niezależnie od tego czy uważają się
za ADHD - owców czy nie. Wielu tez wy-
chodzi z tego przedstawienia widząc inaczej
swoje cechy i wady najbliższych. Przede
wszystkim jednak spektakl jest dobra zaba-
wą.

GRACE I GLORIA (spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-
świadczeniach życiowych. Wzruszający
spektakl dotykający trudnych tematów prze-
mijania, jednocześnie niosący nadzieję,
przepełniony poczuciem humoru i zaska-
kującymi zwrotami akcji.
Brawurowa gra Stanisławy Celińskiej i Lu-
cyny Malec tworzy widowisko pełne wdzię-
ku i refleksji.
obsada: Stanisława Celińska i Lucyna Malec
reżyseria: Bogdan Augustyniak
muzyka: Jerzy Satanowski
scenografia: Jerzy Rudzki
tłumaczenie: Jacek Kaduczak
producent: Joanna Cywińska
czas trwania: 130 minut (1 przerwa)

MICHAŁ BAJOR
COLOR CAFE. PRZEBOJE WŁOSKIE
I FRANCUSKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na recital
Michała Bajora "Kolor Cafe". Przeboje włoskie i
francuskie.
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora słu-
chali Beatlesów, on również zafascynowany, nucił
ich ponadczasowe piosenki. Ale równolegle wsłu-
chiwał się w utwory włoskich i francuskich wyko-
nawców. Festiwale w San Remo czy piosenki Piaf
i Aznavoura, były dla niego wyznacznikiem gustu
dobrej estrady. Od kolorowych włoskich po mądre
francuskie przeboje. Po te ostatnie artysta sięgał
w swoim muzycznym życiu wielokrotnie.
Tym razem Michał Bajor postanowił przemieszać
swoje muzyczno włosko-francuskie fascynacje,
które w większości pierwszy raz nagrał na płycie i
zbudował z nich koncert. To bardzo zróżnicowany
recital, od przejmującej "Je suis malade" Dalidy,
przez kolorowe "Couleur cafe" Gainsburga , czy
roztańczone "Quando, quando", aż po dramaty-
czny "Hymn miłości "Edith Piaf. Piosenki w
świetnych, większości nowych tłumaczeniach
Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi
tekstami włosko-francuskimi. W stylowych aran-
żacjach Wojciecha Borkowskiego i z udziałem
wspaniałych muzyków.
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Najwięcej - 5 - rzucił skrzydłowy Kacper Kiersnowski, a po 4 - rozgrywający Cyprian Kociszewski, Jakub Jaszczuk i Szymon Matela oraz skrzydłowi
- Alan Młynkowiak i Julian Reszczyński.

Nie ma wątpliwości, że świdniczan czeka trudny bój o premierowe punkty w tym sezonie. Gracze trenera Krzysztofa Terebuna są gotowi do gry i
zdeterminowani, aby dobrze przywitać się ze swoją publicznością. Szare Wilki bardzo liczą na dodający skrzydeł głośny doping, a pomóc w szczelnym
zapełnieniu trybun powinien fakt, że na inauguracyjne spotkanie wstęp będzie wolny.

Dla tych, którzy nie dotrą na spotkanie w przeprowadzimy relację TEKSTOWĄ na naszej stronie: https://www.facebook .com/skprswidnica/
Aktualny wynik meczu będzie podawany co kilka minut.
CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - AZS UZ Zielona Góra
KIEDY: PIĄTEK, 23.09.2022, godzina 18.00
GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1
BILETY: WSTĘP WOLNY

info: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

JUNIORZY WYGRALI ZE ŚLĄSKIEM I...
Po raz czwarty z rzędu piłkarze IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej ju-
niorów starszych dopisali do swojego dorobku
pełną pulę punktów. Podopieczni Jakuba Rosia-
ka w ostatnim spotkaniu pokonali WKS Śląsk
Wrocław i to na boisku rywala w wymiarze 4:1!

Przypomnijmy, że biało-zieloni rozpoczęli
od dość pechowego wyjazdowego remisu 2:2 z
BKS-em Bolesławiec, gdzie graliśmy większość
meczu w dziesiątkę i musieliśmy gonić wynik.
Póxniej przyszedł już czas na same wygrane - 2:1
z Parasolem Wrocław, 1:0 z Moto-Jelczem Oła-
wa, 4:3 z Miedzią Legnica, a teraz 4:1 z WKS-em
Śląsk Wrocław. Co prawda jako pierwsi do sieci
trafili przeciwnicy, a uczynił to Filip Grzesiak, to
później strzelali już tylko nasi piłkarze. Jeszcze
przed przerwą najpierw do wyrównania dopro-
wadził Paweł Markowski, a chwilę później pro-
wadzenie dał nam Szymon Wysoczański. Po
zmianie stron nie zamierzaliśmy się zadowalać
takim wynikiem i atakowaliśmy dalej. Dołożyli
dwa gole autorstwa Kornela Buscha i Pawła Mi-
chty, a komplet punktów pojechał do Świdnicy.
Po pięciu rozegranych spotkaniach biało-zieloni
mają na swoim koncie 13 punktów. To daje nam
trzecią lokatę za Chrobrym Głogów (15) i Ślęzą
Wrocław (13), która wyprzedza nas jedynie le-
pszym bilansem bramkowym . W tym tygodniu
świdniczan czekają dwa mecze o stawkę. W śro-
dę, 21 września o godz. 16.00 podejmiemy w
Świdnicy Olympic Wrocław, a w niedzielę, 25 września zagramy na wyjeździe z Piastem Nowa Ruda. 

WKS Śląsk Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:4 (1:2)

Skład: Telicki, Staroń, Duda, Oboza (60’ Michta), Kruczek (83’ Bujak), Ratajczak, Markowski (82’ Kaźmierczak), Ilski, Wysoczański (65’ Malawski),
Busch (75’ Metelica), Migas (83’ Szewczyk). 

***
Juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przed weekendem mogli szczycić się kompletem punktów. W niedzielę, 18 września poprzeczka

powędrowała w górę, bowiem do Świdnicy przyjechała Miedź Legnica. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów przy wyniku 3:3 i z jednej strony
można i należy ten punkt szanować, ale z drugiej strony można czuć niedosyt. Do przerwy było 1:1, najpierw dla gości strzelił Jan Popłański, natomiast
wyrównał Jakub Sośnicki. Po zmianie stron rywale próbowali atakować, świdniczanie dobrze jednak się spisywali i wyprowadzali szybkie ataki. W
efekcie po trafieniach Jakuba Króla i Bartosza Dudzica prowadziliśmy na kwadrans przed końcem rywalizacji 3:1. Legniczanie jednak walczyli i niestety
dla nas zdołali urwać punkt. Po golach Martina Rewersa oraz Macieja Leguckiego spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. Biało-zieloni cały czas
plasują się w czubie tabeli, znajdując się na wysokiej, drugiej lokacie. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica 
3:3 (1:1)

Skład: Janas, Król, Sośnicki, Nowak, Zaczyński, Pawlik (86’ Cybruch), Zawiła, Malinowski (56’ Korab, 65’ Safian), Dudzic (85’ Kulpiński), Błasz,
Lipiński (80’ Ptak). 

***
Kolejnej porażki doznali niestety trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Drużyna prowadzona przez trenera Piotra

Krygiera podejmowała na swoim terenie ekipę Śląska Wrocław. Goście wygrali finalnie 2:0, zaliczając po jednym trafieniu w każdej z połów, a były to
gole Jakuba Fitowskiego i Michała Matuszewskiego. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Śląsk Wrocław 
0:2 (0:1)

Skład: Oleś, Kazimierski, Ladenberger, Kołodziejczyk, Pieńkowski, Stelmach, Podleśny, Marczak, Dudek, Łabędź, Pierzchała, Żołędziowski,
Agaciak, Fedusiv, Świąć, Mazur. 

***
Znacznie lepiej poszło drugiej drużynie trampkarzy prowadzonej przez trenera Piotra Krygiera w rozgrywkach III ligi. Nasi zawodnicy mierzyli się

na wyjeździe z Akademią Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie. Po 26 minutach było już 4:0, najpierw samobójcza trafienie zanotował Kamil Sito, a następnie
klasycznym hat-trickiem popisał się Dorian Dola. W drugiej połowie większych emocji już nie było, świdniczanie zwolnili nieco tempo, ale kontrolowali

ciąg dalszy na str. 26
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przebieg wydarzeń na murawie. Rywale strzelili dwa gole, my jednego autorstwa Krystiana Grzybowskiego i spotkanie zakończyło się naszym triumfem
5:2.

AS Orzeł Ząbkowice Śląskie - IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica 
2:5 (0:4)

Skład: Sikora, Hajduga, Kiliszewski, Fedusiv, Zienkiewicz, Mazur, Wacht, Dola, Grzybowski, Agaciak, Krystyniak, Jaworski, Podolski, Jeziorny,
Wiesiołek. 

***
Charakter pokazała drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Biało-zieloni musieli w drugiej połowie odwracać

wynik meczu, ale spowodowane było to słabą dyspozycją w otwierających 30 minutach gry. Podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka
przegrywali 0:2 po dwóch golach Adriana Janczaka. Po zmianie stron na murawie obserwowaliśmy już jednak zupełnie inny świdnicki zespół.
Biało-zieloni szybko złapali kontakt, następnie wyrównali, a tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra zdołali w pełni odwrócić losy rywalizacji,
zdobywając zwycięskie trafienie. Na listę strzelców wpisali się Szymon Gawroński, Piotr Waśniowski i Miłosz Mitura. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Ślęza Wrocław 
3:2 (0:2)

Skład: Migas, Witaszczyk, Kozar, Paluch, Ungurian, Zawada, Waśniowski, Bosch, Maliszewski, Gawroński, Głogiewicz, Mazur, Mitura, Politański.
***

Wysoką przegraną, ale nie do końca odzwierciedlającą przebieg wydarzeń na boisku poniosła nasza druga drużyna młodzików z II ligi wojewódzkiej.
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica podejmowała zespół FC Academy Wrocław. Rozpoczęło się od naszego prowadzenia po skutecznej akcji
wykończonej przez Huberta Głogiewicza. Rywale jeszcze do przerwy straty odrobili, a następnie wyszli na prowadzenie (Wiktor Borowczyk i Franciszek
Kulas). Po zmianie stron mieliśmy swoje szansę na doprowadzenie do remisu 2:2, ale na przeszkodzie stawała słaba skuteczność. Jakby tego było mało
w ostatnich 10 minutach pojedynku goście skarcili nas trzykrotnie.

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - FC Academy Wrocław 
1:5 (1:2)

Skład: Kasprzak, Dudek, Głowacki, Orzechowski, Otoka, Stachyra, Walczak, Walewski, Monica, Niedziałkowski, Gawlik-Rokosz, Gawroński,
Głogiewicz, Kępa, Mazur, Mitura, Przyborowska, Rybka. 

***
Aż dziewięć goli padło w meczu z udziałem naszej czwartej drużyny młodzików. Występujący w rozgrywkach V ligi podopieczni trenera Ryszarda

Tyndla punktów szukali na wyjeździe podczas starcia z Granitem Roztoka. Ostre strzelanie rozpoczęli przeciwnicy (Oskar Andrzejewski), ale do przerwy
to my byliśmy lepsi za sprawa trafień Marcela Rohde i Oliwiera Stawowego. Po zmianie tron cały czas z przodu byli biało-zieloni. Najpierw na 3:1 trafił
Oliwier Stawowy, lecz szybko kontakt złapali przeciwnicy (Gabriel Ponikowski). Na gole Marcela Rohde i Michała Sidora odpowiadał kolejno Oskar
Andrzejewski. Koniec końców IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica pokonała na wyjeździe Granit Roztoka 5:4. 

Granit Roztoka - IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica 
4:5 (1:2)

Skład: Sobolewski, Kłosowski, Kosmala, Marszałek, Miedziński, Ośka, Patruś, Rogoża, Rohde, Sidor, Stasiak, Stawowy, Wiśniewski. 
tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

REMIS NA BOISKU LIDERA
Patrząc na ostatnie tygodnie i miejsce w tabeli, spora grupa kibiców uważała, że piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w wyjazdowym starciu

ze Słowianinem Wolibórz, który wszystkie dotychczasowe spotkania wygrywał różnicą kilku goli, są skazani na pożarcie. Biało-zieloni pokazali charakter
i choć doprowadziliśmy do ostatecznego wyrównania dopiero na początku doliczonego czasu gry, to uczciwie trzeba przyznać, że goście w tym spotkaniu
zasłużyli co najmniej na punkt. 

Od pierwszych minut na boisku w Woliborzu obserwowaliśmy bardzo mocno zmotywowany świdnicki zespół, była walka o każdą piłkę i
zaangażowanie. Spotkanie nie ułożyło się jednak dobrze. Już w 4. minucie gospodarze, którzy tego dnia grali głównie z kontry uruchomili bardzo szybki
atak zakończony golem Łukasza Szczepaniaka. Napastnik rywali przyjął piłkę w okolicy 16. metra i precyzyjnym uderzeniem pokonał Bartłomieja Kota.
Strata gola nie podziała na świdniczan deprymująco. Podopieczni Grzegorza Borowego ruszyli do ataków i momentami spychali gospodarzy dość mocno
na własną połowę. W 17. minucie powinniśmy doprowadzić do wyrównania, lecz brakło skuteczności. W pole karne wpadł Michał Orzechowski, lecz
przegrał pojedynek sam na sam z Szymonem Brandlem, a następnie bramkarz rywali górą był przy próbie dobitki. Spotkanie mogło się podobać, toczone
było momentami w bardzo szybkim tempie, a akcje potrafiły błyskawicznie przenosić się na drugą stronę boiska. W 20. minucie Bartłomieja Kota na
poważnie zatrudnił Alefe Lima Santos. Uderzenie dobrze nam znanego Brazylijczyka zdołał jednak odbić świdnicki golkiper. Kilkadziesiąt sekund
później mieliśmy kolejną fantastyczną okazję na wyrównanie. W szesnastce świetnie odnalazł się Robert Myrta, ale z kilku metrów główkował niestety
wprost w bramkarza Słowianina. W pierwszej części gry obie drużyny oddały jeszcze po kilka uderzeń z dystansu, lecz wynik się nie zmieniał. Gdy
wydawało się, że pierwsza część gry może zakończyć się jednobramkowym prowadzeniem przeciwników, nadeszła 44. minuta meczu. Patryk Paszkowski
świetnie zacentrował futbolówkę z prawej strony boiska, a głową Szymona Brandla pokonał Patryk Salamon. Już wtedy było wiadomo, że powinno tego
dnia być nieźle, bowiem jak na listę strzelców wpisuje się świdnicki kapitan, to drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica raczej spotkań nie przegrywa.

Druga połowa mogła rozpocząć się od bardzo mocnego uderzenia przyjezdnych. Z lewej strony pola karnego wkroczył Piotr Kotyla mając przed
sobą tylko bramkarza z Woliborza. Nasz pomocnik z dość ostrego kąta uderzył bardzo mocno, ale piłka finalnie przeleciała nad poprzeczką. Kilka minut
później przed szansa stanął Alefe Lima Santos, lecz górą był Bartek Kot. W okolicach godziny gry mieliśmy dobry okres, posiadaliśmy inicjatywę i
chcieliśmy jak najdłużej utrzymywać się przy piłce. W 65. minucie zostaliśmy znów skarceni. Podczas szybkiego ataku gospodarzy piłka zaadresowana
została do Alefe Limy Santosa, który mocnym strzałem zaskoczył świdnickiego golkipera i zrobiło się 2:1. Goście cały czas wierzyli i atakowali, szukając
swoich szans na doprowadzenie do wyrównania. W końcowych minutach było coraz mniej gry w piłkę, a coraz więcej teatru na co nabierał się sędzia
główny tego spotkania. Piłkarze Słowianina szanowali wynik i próbując kraść cenne sekundy chcieli doprowadzić ten pojedynek do końca. W pierwszej
minucie doliczonego czasu gry po raz drugi musieli jednak wyciągać piłkę z sieci. Na znakomite, ostre dośrodkowanie z rzutu rożnego na krótki słupek
zdecydował się Andrii Kozachenko, a Wojciech Sowa idealnie dołożył głowę i trafił na 2:2. W końcówce spotkania działo się jeszcze wiele, chwilę po
wyrównaniu drugą w tym meczu wątpliwą żółtą kartkę ujrzał Sebastian Białasik i musiał opuścić boisko. Jego los podzielił też Patryk Paszkowski, choć
akurat on drugie "żółtko" dostał już na ławce rezerwowych i nie musieliśmy walczyć na murawie osłabieni kolejnym zawodnikiem. Ostatecznie w
kolejnych minutach doliczonego czasu gry nic się nie zmieniło i pojedynek zakończył się podziałem punktów. 

Po ostatniej serii kiepskich występów i straconych punktach, to jedno "oczko" wywalczone na boisku lidera (obecnie już wicelidera) rozgrywek wiosny
jeszcze nie czyni, ale trzeba je szanować. Cieszy przełamanie, cieszy przede wszystkim lepsza gra, walka, determinacja i wiara w sukces od pierwszej do ostatniej
minuty spotkania. Oby tak dalej, bo w Woliborzu z pewnością oglądaliśmy najlepszy mecz IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w tym sezonie. 

Słowianin Wolibórz - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:2 (1:1)

Skład: Kot, Kozachenko, Sowa, Salamon, Moskwa (88’ Dyś), Białasik, Traczyk (77’ Filipczak), Paszkowski (83’ Migas), Kotyla (80’ Wojciechowski),
Orzechowski, Myrta. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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STRAŻ MIEJSKA interweniowała
09.09.2022r. godz. 14.20 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące starszej kobiety przebywającej na przystanku komunikacji
miejskiej w rejonie Placu Św.Małgorzaty. Kobieta nie widziała gdzie mieszka ani też jak się nazywa. Skierowani na miejsce strażnicy rozpoznali
starsza panią, gdyż nie była to pierwsza taka sytuacja. Kobietę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie prosząc o wzmożony
nadzór nad chora osobą.

10.09.2021r. godz. 11.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który upadł przed budynkiem sądu w
rejonie ulicy Łukowej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Poszkodowanym był bezdomny Janusz C. Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala "Latawiec" w związku z podejrzeniem poważnego urazu głowy. Przypominamy,
iż w takich sytuacjach zgłoszenie należy dokonać w pierwszej kolejności do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

10.09.2021r. godz. 18.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania wódki przez dwóch mężczyzn
w rejonie skweru przy ulicy Siostrzanej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ukarali obu miłośników mocnych trunków i wyjaśnili im, iż nie
było to właściwe miejsce do degustacji alkoholu.

11.09.2022r. godz. 9.28 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownika stacji paliw przy ulicy Esperantystów dotyczące dwóch nietrzeźwych
mężczyzn, śpiących przy myjni samochodowej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam doskonale znane osoby bezdomne, które zanieczyściły
przyległy teren, używały słów wulgarnych a swym zachowaniem dopuściły się nieobyczajnego wybrykku. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

11.09.2022r. godz. 18.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny spożywającego alkohol w
Zaułku Kupieckim. Skierowany patrol potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna początkowo odmówił podania swoich danych personalnych. Ostatecznie
interwencję zakończono ukaraniem miłośnika trunków dwoma mandatami - za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz za odmowę
podania danych personalnych.

13.09.2022r. godz. 20.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca ulicy Westerplatte, który od dłuższego czasu nie widział
swojego sąsiada a obecnie z mieszkania wydobywa się nieprzyjemny zapach. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Przy
współudziale Policji i straży pożarnej dokonano kontroli mieszkania. Niestety w lokalu znaleziono zwłoki lokatora. Dalsze czynności przejęła Policja.

15.09.2022r. godz. 7.51 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na skwerze przy ulicy Szpitalnej. Niestety
zgłaszający nie próbował ustalić przyczyny tej sytuacji. Skierowani na miejsce strażnicy stwierdzili, że osoba ta prawdopodobnie złamała nogę. Na
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowaną do szpitala. Przypominamy, iż w takich sytuacjach zgłoszenie należy
dokonać w pierwszej kolejności do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

POWSTANĄ GÓRSKIE TRASY ROWEROWE MTB
Miłośnicy zjazdów rowerowych już niebawem będą mogli realizować swoje pasje w gminie Świdnica. 15 września przedstawiciele Stowarzyszenia

Strefa MTB Sudety, prezes Karol Golembka i członek zarządu Marcin Długopolski odbyli spotkanie w Urzędzie Gminy z zastępcą wójta Bartłomiejem
Strózikiem w celu omówienia współpracy w zakresie oznakowania znakiem Strefy MTB Sudety tras rowerowych, które powstaną na terenie sześciu
sołectw w naszej gminie.

Niniejsze spotkanie odbyło się w związku z realizowanym przez gminę Świdnica projektem pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie
rzeki Bystrzycy i Piławy". Przygotowaliśmy propozycje tras, które obejmują odcinki głównie w obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo
Świdnica po istniejących drogach i ścieżkach leśnych oraz drogach dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych stanowiących własność Gminy Świdnica.
Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu tras sygnowanych znakiem "Strefa MTB Sudety", który pozwoliłby turystom rowerowym wykorzystać
możliwości uprawiania kolarstwa górskiego, jakie istnieją w obszarze gminy Świdnica, a także przyczyniłyby się do promocji naszej gminy - podkreśla
zastępca wójta Bartłomiej Strózik.

W trakcie rozmów uzgodniono, że w pierwszej kolejności oznakowana zostanie jedna trasa rowerowa o łącznej długości ok. 29 km, obejmująca
obszar leśny i tereny rolne w miejscowościach: Bystrzyca Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Mokrzeszów, Modliszów i Pogorzała. Planujemy,
że jej znakowanie odbędzie się jeszcze w tym roku. Sukcesywnie wraz ze Stowarzyszeniem chcemy planować i wyznaczać kolejne, aby objąć jak
największą cześć gminy Świdnica trasami rowerowymi Strefy MTB Sudety.
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Dla przypomnienia. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy przewiduje budowę 5 stanic rowerowych w Wilkowie,
Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej i Lubachowie, oznakowanie dróg rowerowych, budowę 2 single-tracków, pumptracka, przystani
kajakowej z bud. gosp. oraz połączenia szlaków rowerowych poprzez kładkę nad rzeką Bystrzycą w Wiśniowej. Planowana jest na lata 2021-2023. Na
ten cel gmina Świdnica otrzymała 6,7 mln zł. w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA BUDUJE
W Gogołowie trwa budowa remizy strażackiej. W Grodziszczu powstaje sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Już niebawem ruszają

przebudowy dróg gminnych na Os. Sowim w Bystrzycy Górnej i na Os. Pogórze w Lutomi Górnej. Długo wyczekiwana  przez mieszkańców przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Lutomia Dolna - Wieruszów i Lutomia Dolna (ul. Szkolna) zyska asfaltową nawierzchnię. Dziś
zaglądamy na budowę nowej remizy strażackiej w Gogołowie i sali gimnastycznej w Grodziszczu.

Obiekt powstaje przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37. Remiza będzie miała powierzchnię użytkową 122,7 m2. W budynku
zlokalizowane będą 2 garaże na wozy bojowe oraz niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe. Budynek będzie ogrzewany za pomocą bezemisyjnego
źródła ogrzewania jakim będzie powietrzna pompa ciepła. Obecnie zakończone budowę ścian parteru. W kolejnym etapie wykonawca przystępował
będzie do  murowania ścian szczytowych oraz wieży i montażu więźby dachowej. Planowany termin realizacji inwestycji - październik 2023 r.

Natomiast w Grodziszczu trwa wznoszenie ścian konstrukcyjnych łącznika sali. Wykonawcą inwestycji jest EMBUD Laskowski Emil Usługi

Budowlano-Remontowe, a wartość umowy wynosi 12 804 807,00 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na październik 2023 r. Budowa sali w
Grodziszczu to jedna z trzech inwestycji, którą realizujemy z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji
Strategicznych.

Gmina Świdnica

OD AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA 

IX MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEŁAJOWY BIEG POJEDNANIA
29 września br. na terenie Fundacji Krzyżowa odbędzie się IX Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania pod hasłem "OD AKTYWNOŚCI

FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA". Biegi odbędą się w czwartek 29.09.2022 r., początek godzina 11.00. Start i meta - tereny Fundacji w Krzyżowej.
Przyjazd ekip do godziny 10.30.

Zgłoszenia do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2022 r. Potwierdzenie i uzupełnienie zgłoszeń do dnia
26 września (poniedziałek) - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10, Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: lzs@lzs.info.pl

Organizatorzy zawodów: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozu-
mienia Europejskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu. Współorganizatorami imprezy są
m.in.: Gmina Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.

Gmina Świdnica

GOPS W ŚWIDNICY ROZPOCZĄŁ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 
NA DODATEK ENERGETYCZNY: PELLET, BIOMASĘ, OLEJ OPAŁOWY,

DREWNO KAWAŁKOWE, LPG
Od 21 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Jak informuje kierownik GOPS w Świdnicy Dorota Waliszak, w pierwszym dniu odnotowaliśmy wpływ 17
wniosków. Od ponad miesiąca pracownicy ośrodka pomocy społecznej przyjmują także wnioski o wypłatę dodatku węglowego. W okresie od 17 sierpnia
do 20 września zostało złożonych 2835 wniosków o dodatek węglowy. W pierwszym tygodniu września do wojewody dolnośląskiego wpłynął także
wniosek o przekazanie środków finansowych na wypłaty dodatku węglowego na kwotę 6,7 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami oczekujemy na przekazanie
rządowego wsparcia.

Przypominamy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel należy składać do samorządu właściwego
według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Nowe przepisy w obowiązującej ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
zakładają, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.
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Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?

3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:
◆ kocioł na pellet drzewny
◆ lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:
◆ drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
◆ dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
◆ olej opałowy - 2 tys. zł.

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?
Kompletny wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

pok. 110, 111, 113
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

tel. 74 852 12 26 wew. 113, 121, 120
Wzory wniosków i szczegółowe informacje dostępne są na http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/7577/1/

Gmina Świdnica

II WIECZORNY TURNIEJ 
W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

Kolejne, sportowe emocje czekają miłośników piłki nożnej na kompleksie boisk Orlik w Lutomi Górnej. Tym razem w piątek 23 września o godzinie
17:00 zapraszamy na II WIECZORNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDNICA.

 Zapowiada się ciekawa sportowa rywalizacja. Podczas rozgrywek będziemy przyglądać się młodym adeptom piłki nożnej, którzy być może w
przyszłości będą piłkarzami czołowych drużyn europejskich. Dla każdej drużyny wójt gminy Świdnica ufundowała puchary, a każdy piłkarz otrzyma
pamiątkowy medal.  O ciepły posiłek dla sportowców zadba sołectwo Lutomia Dolna. Nagrody dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju ufundował
radny Rady Gminy Świdnica - Andrzej Chmiel. Obecnością zaszczycą nas również drużyny sąsiednich gmin. Serdecznie zapraszamy do udziału i
kibicowania.

Regulamin turnieju dostępny jest na:
https://tiny.pl/wtrhc
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BARAN W najbliższych dniach nie będziesz
mógł oprzeć się wrażeniu, że wszystko i wszy-
scy są przeciwko Tobie. Wiele prostych spraw
się skomplikuje. Będziesz się zastanawiał czy
warto wychodzić z domu. Taki stan rzeczy nie
potrwa jednak długo i już wkrótce spojrzysz
na wszystko innym okiem. 
BYK Rozstrzygną się sprawy, co do których
miałeś wiele wątpliwości. Jak widać, nie taki
diabeł straszny. Pogodzisz się z kimś, kto re-
prezentuje zupełnie inne poglądy. Dawne żale
pójdą w niepamięć. Ważne decyzje finansowe
powinny zapaść jak najprędzej. Tylko wtedy
przyniosą efekt. 
BLIŹNIĘTA W pogoni za pięniędzmi zapo-
mniałeś co jest naprawdę dla Ciebie ważne.
Jeszcze nie wszystko stracone. Możesz napra-
wić to, co przeoczyłeś. Nie słuchaj rad osób
spod znaku Strzelca. Mylą się w swych oce-
nach. W pracy zmienią się pewne okoliczno-
ści. Będziesz musiał się do nich przystosować.
RAK Całą uwagę skierujesz na życie rodzin-
ne. Będziesz uczestniczył w przygotowaniach
do ważnej rodzinnej uroczystości. Już teraz
zlicz dokładnie ile co będzie Cię kosztowało.
Dobra atmosfera w domu doda Ci energii do
pracy i wprawi we wspaniały nastrój. 
LEW Choć sprawy finansowe nie przysparza-
ją powodów do narzekań, to jednak nie na
wszystko będziesz mógł sobie pozwolić. Bę-
dziesz musiał z czegoś zrezygnować. Dobrze

ułożą się stosunki z partnerem. Będziecie mie-
li takie samo zdanie w ważnych dla Was spra-
wach, co bardzo Cię ucieszy.
PANNA Nie oglądaj się na innych, tylko sam
walcz w istotnych dla Ciebie sprawach. Nikt
nie będzie się za Ciebie nadstawiał. Co prawda
możesz liczyć na pomoc przyjaciół i bliskich,
ale nie na to, że wszystko sami załatwią. Do-
brym dniem będzie piątek. Właśnie w ten
dzień licz na szczęśliwą passę.
WAGA Przy odrobinie sprytu i dyplomacji uda
Ci się przekonać innych do swoich racji. Bardzo
wiele będzie teraz zależało wyłącznie od tego,
jak postąpisz i co powiesz w danej chwili. Dobre
relacje z bliskimi wpłyną na zacieśnienie wię-
zów rodzinnych i powstanie nowych planów na
przyszłość. 
SKORPION Nawet się nie spodziewasz, jak
wiele się wydarzy. Tydzień pełen będzie nie-
oczekiwanych zdarzeń, spotkań, odwiedzin.
Zakwitnie życie towarzyskie. Uzyskasz dzięki
temu cenne informacje, które w krótce z po-
wodzeniem wykorzystasz. Nie bój się ryzyka,
gwiazdy będą sprzyjały Twoim działaniom. 
STRZELEC Za bardzo myślami wybiegasz
w przyszłość. A jeszcze wiele może się zmie-
nić. Załatw bieżące sprawy i zobowiązania.

O przyszłość nie musisz się teraz martwić.
Jeżeli wszystko będzie przebiegało tak, jak
dotychczas. Osoba spod znaku Wagi ma dla
Ciebie ważną a jednocześnie radosną wiado-
mość. 
KOZIOROŻEC Musisz nad sobą zapano-
wać. Ostatnio kompletnie nie kontrolujesz
samego siebie. Tym samym popadasz w coraz
nowsze tarapaty i nie możesz sobie ze wszy-
stkim poradzić. Zwolnij tempo i przemyśl
swoje ostatnie postępowanie. Zaplanuj wszy-
stko od nowa. Z pewnością Ci się powiedzie.
Fantazje zostaw na lepsze czasy. 
WODNIK Wybrałeś sobie złego spowiedni-
ka. Osoba ta nie jest warta, aby powierzać jej
swoje tajemnice. Wkrótce sam się o tym prze-
konasz. Wiele spraw wyjdzie na jaw. Będzie
Ci sprzyjało szczęście w interesach i sprawach
związanych z finansami. Nie przegap szansy
na dobrą inwestycję. Zaufaj swojej intuicji. 
RYBY Przeżyjesz wiele szczęśliwych chwil.
A to za sprawą partnera, który szykuje miłą
niespodziankę. Będziesz coś przeczuwał, ale
nie wolno Ci się do tego przyznać, bo wszy-
stko zepsujesz. Sprawy zawodowe uległy sta-
bilizacji i tak też pozostanie przez kilka naj-
bliższych dni. 

◆ 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.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
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 
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
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
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 -
265.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 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. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

33 www.expressem.www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl


34www.expressem.eu

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
0-6549 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 - kotłownia 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+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
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:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 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
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