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W skrócie...

VII FESTIWAL SCHLAGA 2022
do 28.10.2022
Festiwal Schlaga to cykl koncertów orga-
nowych odbywających się w miejscowo-
ściach Dolnego Śląska, w których znajdu-
ją się organy firmy Schlag & Shne. Patro-
nem Festiwalu jest założyciel tej działają-
cej na przełomie XIX i XX w. firmy -
Christian Schlag.Wstęp na koncerty jest
bezpłatny.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, oko-
lice Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

ŚLADAMI MISTRZÓW
do 15.10.2022, godz. 19:00
Śladami mistrzów - inicjatywa powstała w
celu ukazania piękna i potencjału jaki skry-
wa katedra świdnicka oraz znajdujące się w
niej wielkie, romantyczne organy.
Wstęp wolny, miejsce: Katedra Świdnicka,
organizator: Jakub Moneta

PLANSZÓWKI W KLUBIE BOLKO
[cykl filmowy]
do 22.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykliczne spotkania z no-
woczesnymi grami planszowymi w Klubie
Bolko (pl. Grunwaldzki 11). Dajemy prze-
strzeń do Waszych własnych rozgrywek i
możliwość dołączenia do zaproponowa-
nych przez nas.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Władze Świdnicy nie pomogą mieszkańcom w zakupie tańszego węgla!

TANI WĘGIEL NIE DLA ŚWIDNICZAN
Władze miasta Świdnicy nie mają zamiaru wesprzeć mieszkańców, którzy używają węgla jako

paliwa do ogrzewania. Z informacji jakie uzyskaliśmy "Nie ma podstaw formalno - prawnych do
podjęcia takiego zadania przez gminę".

Akcja rządowa, która opiera się na współpracy z samorządami ma spowodować możliwość
zakupu węgla przez obywateli po dużo  niższych cenach niż te, które oferują prywatne podmioty.
Coraz więcej samorządów jest czynnie zaangażowanych w organizacji tego przedsięwzięcia, a w dniu
12 października nastąpiło porozumienie pomiędzy stroną rządową i samorządową.

Niestety władze Świdnicy reprezentowane przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską nie mają
w planach zorganizowania sprzedaży węgla dla świdniczan.

Samorządowi fachowcy zajmują się obecnie "wielkimi" planami obwodnicy, która ma ułatwić
zycie kierowcom tj. z trasy przejazdu 6 min. przez os. Młodych zamienić na 20 minutową "wycieczkę"
dookoła Świdnicy. Fachowcy ze świdnickiego magistratu nie mają chyba wiedzy, że zostanie
zbudowana trasa szybkiego ruchu przechodząca przez wieś Wiśniowa (granica z Zawiszowem). Tym
samym zostanie realnie wykorzystany "łącznik" tj. świdnicka betonówka do Żarowa i będzie "po
sprawie".

Te absurdy wymyślają te same osoby, które odpowiadają za kompromitację budowlaną na al.
Niepodległości. (sic!) i mocno wspierały ideę  zrobienia ze Świdnicy obrzydliwego torowiska.  Na
szczęście udało się ten pomysł wrzucić do kosza dzięki zaangażowaniu wszystkich innych gmin i
miast poza... Świdnicą.

Na spotkaniu z ministrem Horałą (kilka tygodni temu w Świebodzicach) pokazano absurd
pomysłu kierowania przez Świdnicę kolei "wielkich prędkości" budując nowe torowiska: na kaska-
dach, w tunelach itp. (dokładając 20 km nowej trasy!) gdy do tej pory używane trasy kolejowe są
wykorzystywane w 40%. Tym samym, przekonano  osobę odpowiedzialną za projekt CPK do
przyjęcia zdrowo rozsądkowego pomysłu: modernizacji istniejących już tras.

red.

Świdnica

 "KODUJ Z GIGANTAMI"
We wrześniu dzieci i młodzież z całej Polski postawili pierwsze kroki w programowaniu w

ramach największych warsztatów programistycznych "Koduj z Gigantami". W bezpłatnych zajęciach
11. już edycji wydarzenia wzięło udział prawie 20 000 osób. Od 3 do 25 września uczestnicy
warsztatów poznali podstawy programowania i zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

W trakcie warsztatów, dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat poznały popularne środowiska i
języki programowania. Patronat honorowy nad akcją objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki, Centrum
GovTech, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński, NASK, ORE oraz liczni
włodarze miast.

Jest wiele powodów, aby rozpocząć przygodę z kodowaniem już od najmłodszych lat. Nauka
programowania to nie tylko rozwój umiejętności cyfrowych, ale możliwość rozwinięcia kreatywnych
umiejętności, a także logicznego i analitycznego myślenia. Zajęcia te mają dobry wpływ na ćwiczenie
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6. MEMORIAŁ JAKUBA MARCINKO-
WSKIEGO
14.10-16.10.2022, godz. 15:00
Turniej poświęcony pamięci Jakuba Marcin-
kowskiego, utalentowanego świdnickiego
piłkarza ręcznego, który zmarł w wieku za-
ledwie 15 lat w trakcie finału Mistrzostw
Polski młodzików w 2015 roku.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: ŚKPR Świdnica

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA ROBERTA KUKLI
15.10.2022, godz. 18:00
Zapraszamy do Galerii Fotografii w Świdni-
cy (Rynek 44) na wernisaż wystawy Roberta
Kukli "Projekt zrealizowano ze środków",
na którą składają się dwa cykle: "Palmy
wielkanocne skonwertowane" oraz "Portret
rodziny".
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY - Popieraj swo-
jego malarza
15.10.2022, godz. 17:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza w
sobotę 15 października 2022 r. o godz. 17:00
na wernisaż wystawy malarstwa Roberta
Kukli pt. "Popieraj swojego malarza".
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Volley IgnerHo-
me Świdnica - UNI II Opole
15.10.2022, godz. 17:00
Zespół z Opola stanie na drodze świdnickich
siatkarek w trzeciej kolejce II ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley

JAM SESSION Z ZESPOŁEM H.A.F.T.
[blues-rock]
15.10.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do wspólnego muzykowania
podczas jam session, które poprowadzi do-
świadczona blues-rockowa załoga H.A.F.T.

www.expressem.eu
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wyobraźni czy samodzielne radzenie sobie z problemami. Jest to też zdobywanie umiejętności, które
w przyszłości otworzą furtkę do jednej z najbardziej perspektywicznych branży, jaką jest branża IT
i jej pokrewne. Organizowane cyklicznie warsztaty "Koduj z Gigantami" są właśnie okazją ku temu,
aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w świecie programowania.

Ponieważ przekrój wiekowy uczestników jest dość spory, organizatorzy zajęć "Koduj z Gigan-
tami" dostosowali program wydarzenia tak, aby był atrakcyjny i wartościowy dla dzieci i młodzieży
w każdym wieku.

Młodsi uczestnicy warsztatów mający 7-9 lat wzięli udział w zajęciach z programowania w
środowisku Scratch oraz w świecie popularnej i lubianej przez nich gry Minecraft. Nieco starsze
dzieci w wieku 10-12 lat mogły natomiast wybrać naukę programowania bloczkowego w Scratchu
lub poznać tajniki tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku App Inventor. W przypadku warszta-
tów online, uczestnicy do wyboru mieli także warsztaty z budowania stron internetowych. Zajęcia
okazały się niezwykle angażujące, zwłaszcza dzięki połączeniu nauki z elementami zabawy.

Starsi uczestnicy warsztatów mieli zaś okazję poznać języki programowania, w których na co
dzień kodują zawodowi programiści i które należą do najpopularniejszych języków stosowanych
obecnie w branży IT, czyli C# i Python.

Każdy z uczestników otrzymał dostęp do platformy Discord, na której mogli się komunikować
ze sobą i trenerami, nawiązywać relacje w swoich grupach rówieśniczych oraz wymieniać się
projektami stworzonymi w trakcie akcji.

11. edycja warsztatów programistycznych odbyła się pod hasłem cyberbezpieczeństwo. Oprócz
programowania i wiedzy z zakresu nowych technologii, organizatorzy zwrócili uwagę na bardzo
aktualne dziś zagadnienie, jakim są właśnie hakerzy i cyberataki. W trakcie zajęć, uczestnicy
poznawali zatem nie tylko środowiska i języki programowania, ale także uczyli się jak stworzyć
mocne i bezpieczne hasła, tworząc własny generator haseł, dowiedzieli się na czym polega phishing
i jak rozpoznać fałszywe strony, aby nie paść ofiarą przestępczości w sieci oraz jak świadomie i
bezpiecznie korzystać z Internetu.

Wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa mogli zdobyć także rodzice uczestników, którzy otrzymali
treściwy e-book "Jak nie dać się Cyber zbójom" przygotowany wspólnie z firmą Sekurak oraz
czasopismem Programista Junior, a także mogli wziąć udział w bezpłatnym webinarze poświęconym
bezpieczeństwu w sieci, które prowadził trener Gigantów Programowania.

Organizatorem warsztatów "Koduj z Gigantami" jest największa w Polsce szkoła programowania
dla dzieci i młodzieży "Giganci Programowania". Szkoła od przeszło 7 lat prowadzi zajęcia w
miastach w całej Polsce w formule stacjonarnej, a także online. Ponad 40 autorskich kursów
przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat.

www.taxi-swidnica.pl
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Wstęp - 5 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; 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

JARMAK WYROBÓW REGIONAL-
NYCH I  TRADYCYJNYCH
18.10-21.10.2022, godz. 10:00
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Rynek;
organizator: Julkar Dariusz Gliszczyński

"BOŻY LEW" (monodram)
18.10.2022, godz. 18:00
"Boży Lew" to monodram opowiadający o
złożoności ludzkich losów i zmaganiu się z
tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.
Autorem tekstu sztuki jest Mariusz Anniuk,
natomiast muzykę, wraz ze specjalnie skom-
ponowaną dla potrzeb spektaklu szantą
stworzył Łukasz Cieloszyk. W główną rolę
wcielił się Michał Kosela.
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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Kolejna edycja bezpłatnych warsztatów odbędzie się już w lutym 2023 roku. Dzieci i młodzież
w całej Polsce, które nie wzięły udziału w obecnej akcji, a chcą poczuć się jak programiści, będą
mogły wspólnie z trenerami Gigantów Programowania odkrywać tajniki kodowania już w okresie
ferii zimowych.

Świdnica

WJAZD NA PODWÓRKO ZAMKNIĘTY
Brama ul. KotlarskaRozpoczyna się przebudowa kolejnego podwórka w centrum miasta, w

kwartale pomiędzy ulicami Grodzką a Kotlarską. W poniedziałek, 17 października rozpoczną się
roboty budowlane i zamknięty zostanie obszar ulicy Kotlarskiej - od bramy wjazdowej do budynku
nr 14. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy obszarze robót będzie utrudniony, a czasowo
niemożliwy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i zrozumienie, realizacja
inwestycji jest prowadzona z myślą o mieszkańcach Świdnicy.
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MDK Świdnica

"TOTUS MUSICUS" ZAGRAŁ DLA ŚWIDNICZAN

W niedzielę 2 października 2022 r. na świdnickim Rynku wystąpił Zespół Muzyki Dawnej "Totus
Musicus" z pracowni muzycznej "Polifonia" dz. II MDK. Dziewczęta: Zuzanna Zielińska, Hania
Suszek, Zuzanna Gąszowska, Varvara Mikhnevych i Justyna Sulkowska wraz ze swoją opiekunką
Agnieszką Banach, zamieniły się tego dnia w kapelę dworską Księcia Bolka II Świdnickiego, który
w samo południe pojawił się na świdnickim Rynku. A wszystko za sprawą Świdnickiego Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych "SRH Świdnica", które w ramach projektu "IX wieków historii
Świdnicy. Jej wybitni przedstawiciele" zaprosiło świdniczan na VI już spotkanie, tym razem z
Księciem Bolkiem II Małym. Zespół z MDK zadbał o oprawę muzyczną tego wydarzenia , grając
średniowieczną muzykę taneczną. Była to swoista "podróż w czasie". Zgromadzeni mieszkańcy i
goście mieli okazję nie tylko poznać historię świdnickiego władcy, ale też zobaczyć stroje z epoki i
na żywo posłuchać muzyki z tamtych czasów. Wszyscy z zaciekawieniem i uznaniem słuchali
prezentacji zespołu "Totus Musicus". To był pierwszy publiczny występ w tym roku szkolnym -
ogromne brawa dla dziewcząt!

MBP Świdnica

MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ - KONKURS LITERACKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim.

Uczestnicy zmierzą się z tematem "Stabilność, dobra infrastruktura, dobra opieka zdrowotna,
ogromna oferta kulturalna i rozrywkowa, czy to główne uroki miasta? Co tak naprawdę wpływa na
poziom zadowolenia z życia w danym miejscu?". Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany
w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

ciąg dalszy na str. 8

ALCHEMIA TEATRALNA: LEKCJA
"PROUST W TEATRZE"
20.10.2022, godz. 10:00
W ostatnich latach powstały dwa ważne spe-
ktakle mierzące się z dziełem Prousta: "Fran-
cuzi" Krzysztofa Warlikowskiego i "Le Ct
de Guermantes" Christophea Honor. Krzy-
sztof Dix opowie o tych i innych insceniza-
cjach "W poszukiwaniu straconego czasu".
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

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

KONFERENCJA - DZIEDZICTWO
KULTUROWE KSIĘSTWA ŚWIDNIC-
KO - JAWORSKIEGO
21.10-22.10.2022, godz. 09:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
Muzeum Regionalne w Jaworze oraz Insty-
tut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocła-
wskiego zapraszają na konferencję naukową
"Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko
- jaworskiego", która odbędzie się w Świd-
n icy  i  Jaworze w dniach  21  i  22
października. 
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Regional-
ne w Jaworze; organizator: Muzeum Daw-
nego Kupiectwa , Rynek 37, 58-100 Świd-
nica

HALOWY FESTIWAL DMUCHAŃ-
CÓW
22.10-23.10.2022, godz. 12:00
Nietuzinkowe dmuchane tory przeszkód,
place zabaw, wieże do skoków, wipe out
eliminator to tylko część dmuchanych atra-

http://www.domsenioracm.pl




MBP Świdnica

Spotkanie autorskie z Pawłem Migasiewiczem
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem Migasiewi-

czem, autorem książki "Laudatissimus Phidias noster. Rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736)
między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką", dofinansowaną przez samorząd
Świdnicy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 października o godz. 17.00 w gmachu biblioteki.
Paweł Migasiewicz - historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2010

roku obronił rozprawę doktorską. Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk. Specjalizuje się w historii rzeźby i architektury nowożytnej. Jego badania obejmują szczególne
relacje artystyczne między Francją a Europą Środkową wraz z ich kontekstem politycznym.

Świdnica

24 NOWE AUTOBUSY ZEROEMISYJNE 
DZIĘKI DOFINANSOWANIU RZĄDU RP

Gminy: Miasto Świdnica, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Mia-
sto Nowa Ruda zakupią 24 zeroemisyjne autobusy elektryczne. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel dofinansowanie w łącznej kwocie 55 874 058
zł, w tym w formie dotacji 48 947 229 zł oraz w formie niskooprocentowanej pożyczki 6 926 829 zł.
Podpisanie umów odbyło się 11 października 2022 r. w Świdnicy. 

- Zadaniem programu "Zielony Transport Publiczny", zaprojektowanego przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, jest przede wszystkim upowszechnianie zeroemisyjnego transportu publicz-
nego. Ważnym celem jest nie tylko obniżanie wykorzystania paliw emisyjnych w zbiorowej komu-
nikacji miejskiej, ale także budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z
rozwoju elektromobilności w Polsce - zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.
- To ogromne wsparcie, w wysokości łącznie ponad 2 mld zł, dla polskich miast, jakie rząd Premiera

ciąg dalszy na str. 10
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kcji, jakie pojawią się na świdnickim lodo-
wisku 22 i 23 października.
Wstęp 39-59 zł; miejsce: Lodowisko, ul.
Śląska; organizator: MultiFun

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Bielawianka
22.10.2022, godz. 15:00
Bielawianka to stary rywal, z którym zawsze
trudno walczyło się o punkty. Jaki wynik
będzie tym razem?
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

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

www.expressem.eu





Mateusza Morawieckiego przeznacza na rozwój zeroemisyjnego transportu komunikacji zbiorowej.
Dzięki kolejnemu zastrzykowi wsparcia na modernizację taboru miejskiego gminy będą mogły
zainwestować w ważne działania na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców, w tym poprawy
jakości powietrza w miastach - wskazuje wiceminister. 

- Rządowe wsparcie, pochodzące w całości ze środków krajowych, przeznaczane na rozwój
zeroemisyjnego transportu publicznego jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych miast.
Dobrze zorganizowana mobilność ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla rozwoju gospodarczego i
komfortu życia mieszkańców miast, ale także ze względu na ochronę środowiska - mówi Artur
Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Miasto Świdnica zakupi dwanaście autobusów z napędem elektrycznym oraz dwanaście stacjo-
narnych stacji ładowania typu plug-in, na co otrzyma dotację w kwocie 23 772 358 zł, a także
pożyczkę w kwocie 6 926 829 zł (łączna wartość projektu, to 37 760 000 zł). Gmina Świebodzice
zakupi dwa autobusy oraz punkty ładowania typu plug-in, z NFOŚiGW otrzyma na ten cel dotację
w wysokości3 359 759,00 zł (wartość projektu: 5 530 012,00 zł). Gmina Boguszów-Gorce otrzyma
1 319 857,00 zł dotacji na zakup jednego autobusu i dwóch punktów ładowania (wartość projektu to
1 761 627,00 zł). Gmina Jedlina-Zdrój planuje zakup jednego autobusu oraz jednej ładowarki
mobilnej, co jest możliwe dzięki dotacji w kwocie 985 610,00 zł oraz pożyczce w wysokości 309
826,00 zł (wartość projektu to1 295 436,00 zł). Gmina Duszniki -Zdrój otrzyma 15 232 320,00 zł dotacji
na zakup sześciu autobusów (całkowity koszt projektu to 19 040 400,00 zł). Gmina Nowa Ruda zakupi
dwa autobusy elektryczne i dwa punkty ładowania. Kwota dotacji z NFOŚiGW to 4 277 325,00 zł, a
pożyczka wyniesie 1 000 000,00 zł (całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 473 500,00 zł). 

Oprócz zakupu autobusów gminy planują szkolenia kierowców i naukę obsługi pojazdów.
Zakupione autobusy będą niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościa-
mi. 

W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże w formie
bezzwrotnej dotacji kwotę 48 947 229 zł oraz 6 926 829 zł w formie pożyczki.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" zostały podpi-
sane 11 października 2022 r. 

Inwestycje przyniosą nie tylko ważny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści
ekologiczne. Gminy zmniejszą emisję dwutlenku węgla, ograniczą emisję tlenków azotu oraz pyłów
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. 

W ramach programu "Zielony Transport Publiczny" umowy o dofinansowanie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły samorządy kilkunastu polskich miast
i aglomeracji. Wsparcie ze środków publicznych jest udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wielokierunkowo i równomiernie, zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju kraju. Jednak szczególny nacisk jest kładziony na miasta nieduże, mające potencjał społe-
czny i gospodarczy, ale borykające się z barierami rozwojowymi.  

ciąg dalszy na str. 11
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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-
świadczeniach życiowych. obsada: Stanisła-
wa Celińska i Lucyna Malec
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Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE [rock]
12.11.2022 godz.19:00
Kolejni laureaci Truskawki na naszej scenie
tej jesieni! Świeżo reaktywowani, żwawo
rzucili się do grania koncertów. Towarzy-
szyć im będą goście z Kamiennej Góry oraz
świdnicki band który znacie, ale jeszcze nie
słyszeliście w takiej odsłonie .
Wstęp 20 zł - 30 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

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

VADER KONCERT [THRASH/DEATH
METAL]
19.11.2022, godz.20:00 - 22:00
Vader to polska grupa wykonująca muzykę
z pogranicza thrash i death metalu. 
Wstęp: 80 zł - 90 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

"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!

***
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we

wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i
wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu
i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel
przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z jej wsparcia korzystają zarówno
przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i
osoby prywatne. 

Powiat Świdnica

KONSULTACJE
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego
programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023
rok.

Konsultacje potrwają od 12 października 2022 r. do 14 października 2022 roku. Uwagi i opinie
proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową na adres: be@powiat.swidnica.pl lub
przekazać do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa
Powiatowego w Świdnicy, ul. M Skłodowskiej-Curie 7, pok. 119, do dnia 14 października 2022 r.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
30.09.2022r. godz. 14.08 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej leżącej na przystanku komunikacji publicznej przy ulicy Zamenhofa. Skierowani na
miejsce strażnicy zastali tam doskonale znanego Artura S., osobę bezdomną. Mężczyźnie
zaproponowano pomoc, jednak zdecydowanie odmówił i oddalił się z miejsca interwencji.

30.09.2021r. godz. 16.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące dwóch mężczyzn spożywających denaturat w rejonie ulicy Łukowej. Na miejscu
zastano dwóch bezdomnych, którzy regularnie dopuszczają się takich czynów. Jeden z nich nie
był w stanie samodzielnie się poruszać. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe jednak
nietrzeźwy kategorycznie odmówił poddania się badaniu. W związku z powyższym został on
osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Mężczyzna ten był wielokrotnie
karany, kilkakrotnie przebywał w zakładzie karnym w związku z wyrokami sądu. Niestety nie
chce zmienić swego zachowania i nie jest zainteresowany jakąkolwiek pomocą.

01.10.2021r. godz. 15.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej leżącej na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Marii Kunic. Skierowany
tam patrol zastał osobę bezdomną. Mężczyzna nie był zainteresowany jakąkolwiek formą pomocy
i oddalił się z miejsca zdarzenia.

01.10.2022r. godz. 8.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny śpiącego w Zaułku Kupieckim. Strażnicy na miejscu zastali bezdomnego Janusza C.,
który niedawno opuścił zakład karny. Mężczyzna nie był zainteresowany żadną pomocą. Oddalił
się z miejsca interwencji.

02.10.2022r. godz. 20.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej leżącej na klatce schodowej jednego z budynków w Rynku. Na miejscu strażnicy
zastali Dariusza S., osobę bezdomną. Mężczyzna odmówił przyjęcia pomocy i oddalił się z
miejsca zdarzenia.
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03.10.2022r. godz. 0.12 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej, leżącej na klatce schodowej jednego z budynków w Rynku. Od mężczyzny było
czuć bardzo nieprzyjemny zapach. Na miejscu strażnicy ponownie zastali Dariusza S., osobę
bezdomną, który zmienił klatkę schodową. Mężczyzna odmówił przyjęcia pomocy, nie był
zainteresowany umieszczeniem go w schronisku dla bezdomnych. Oddalił się z miejsca interwe-
ncji.

03.10.2022r. godz. 13.51 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące odpadającego
tynku z elewacji jednego z budynków przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego. Na miejsce
natychmiast skierowano partol, który zabezpieczył to miejsce. Zarządcę nieruchomości powia-
domiono o zaistniałej sytuacji i nakazano usunięcie zagrożenia.

03.10.2022r. godz. 15.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu w rejonie placu z dzikami przy ulicy Franciszkańskiej. Skiero-
wani na miejsce strażnicy wyjaśnili jakie obowiązują przepisy w tym zakresie kończąc interwe-
ncję wypisaniem mandatu karnego.

04.10.2022r. godz. 14.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny leżącego na ławce w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Patrol
dobudził bezdomnego, który odmówił przyjęcia pomocy i oddalił się z poczekalni.

04.10.2022r. godz. 15.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny śpiącego na ławce w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Była to ta sama osoba,
która spała w poczekalni dworca PKP. Mężczyzna nie był zainteresowany skierowaniem do
schroniska  i ponownie oddalił się z miejsca interwencji.

04.10.2022r. godz. 17.57 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który w rejonie ulicy Siostrzanej spożywał alkohol a następnie załatwił
swoje potrzeby fizjologiczne po czym udał się do miejsca zamieszkania. Osoba ta jest doskonale
znana funkcjonariuszom, gdyż niemal identycznych zdarzeń odnotowano już kilka. W każdym
przypadku tego typu sprawy kierowane są do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

05.10.2022r. godz. 18.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który w rejonie ulicy Siostrzanej spożywał alkohol a następnie załatwił

ciąg dalszy na str. 16
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Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA ROBERTA KUKLI
15.10.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Zapraszamy do Galerii Fotografii w Świd-
nicy (Rynek 44) na wernisaż wystawy Ro-
berta Kukli "Projekt zrealizowano ze środ-
ków", na którą składają się dwa cykle:
"Palmy wielkanocne skonwertowane"
oraz "Portret rodziny". To nie jedyna eks-
pozycja tego artysty, która zostanie otwar-
ta tego dnia w Świdnicy. Wcześniej o
godz. 17.00 w Muzeum Dawnego Kupiec-
twa zobaczyć będzie można wystawę "Po-
pieraj swojego malarza", natomiast o
17.30 w Wieży Ratuszowej aż trzy różne:
"Kółko i krzyżyk", "Stencil art" oraz "Polscy
reżyserzy".
Robert Kukla urodził się w Świdnicy w
1968. Jest absolwentem Uniwersytetu Ślą-
skiego. Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, projektowaniem graficznym, street ar-
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swoje potrzeby fizjologiczne po czym udał się do miejsca zamieszkania. Oczywiście była to ta
sama osoba co w dniu poprzednim. Ta sprawa również trafi do sądu.

info: www.sm.swidnica.pl

OSiR Świdnica

Drugi Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny
Podobnie, jak we wrześniu, także pierwsze październikowe spotkanie w ramach Świdnickich

Czwartków lekkoatletycznych zgromadziło ponad 130 uczestników. Na Stadionie Miejskim im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy tradycyjnie biegano na dystansach od 60 do 1200 metrów,
skakano w dal i pchano kulą. Zanotowano wiele wartościowych rezultatów, a coraz większym
powodzeniem cieszą się konkurencje techniczne!

Wydarzenie współorganizowane jest przez Świdnicką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd
Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka. Kolejne zawody
odbędą się 20 października oraz 10 listopada. Dla uczestników z roczników roczników 2010-2013
są to również eliminacje do finału ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycznych. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne wróciły do sportowego kalendarza Świdnicy w 2019 roku
i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale
ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie świdnickim.
WYNIKI
DZIEWCZĘTA (2018 i MŁODSZE) - 60 METRÓW

1. Olena Polishchuk 
2. Hanna Norbert
3. Nina Kolon 

CHŁOPCY (2018 i MŁODSI) - 60 METRÓW
1. Wojciech Bialik
2. Julian Kowalczyk
3. Filip Gusarow 

ciąg dalszy na str. 19
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tem, muralami, prowadzi zajęcia plastyczne
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Na-
uczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka
Kultury na stanowisku instruktora do spraw
plastyki i fotografii. Organizator i kurator
wielu wystaw, plenerów, warsztatów i im-
prez artystycznych. Stypendysta Miasta
Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezy-
denta Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultu-
ry (2015), laureat I Nagrody na Międzynaro-
dowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu.
niektóre wystawy indywidualne:
2022 - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
2022 - Muzeum Regionalne w Jaworze
2021 - Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego
2020 - Muzeum Ziemi Mińskiej
2019 - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
2019 - Spichlerz Polskiego Rocka w Jaroci-
nie
2017 - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
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DZIEWCZĘTA (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Helena Drozdowska 
2. Pola Onyśko 
3. Dominik Werner

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

DZIEWCZĘTA (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Izabela Majewska
2. Anna Szczepańska
3. Iga Szczerska  

CHŁOPCY (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Miłosz Adamczyk 
2. Kajetan Dzień vel Rakoczy 
3. Aleksander Lipski 

DZIEWCZĘTA (2012-2013) - 300 METRÓW -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Henryka Biniaszewska
2. Nina Kistela 
3. Tosia Cebo 

CHŁOPCY (2012-2013) - 300 METRÓW - ELI-
MINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Tomasz Bryndza 
2. Bartosz Kurek 
3. Igor Szczerski  

DZIEWCZĘTA (2010-2011) - 600 METRÓW -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Gabriela Hołys
2. Zosia Malczyk
3. Julia Rychel 

CHŁOPCY (2010-2011) - 1000 METRÓW -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Oskar Walewski  3:32,41 50 (100) 2
2. Adam Andrzejczak  3:41,68 49 (49) 1
3. Jan Olszewski   3:49,40 48 (96) 2

DZIEWCZĘTA (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Hanna Anusz 
Zuzanna Ucieszyńska 

CHŁOPCY (2008-2009) - 1000 METRÓW







1. Błażej Nikoniuk 
2. Andrii Mohilivets
3. Szymon Wiśniewski 

DZIEWCZĘTA (2005-2007) - 1200 METRÓW
1. Martyna Budzyń
2. Wiktoria Szydłowska 

CHŁOPCY (2004-2006) - 1000 METRÓW
1. Wiktor Terka  
2. Andrii Kostenko 
3. Dmitro Khodorovski 
SKOK W DAL  DZIECZĘTA (2010) - ELI-

MINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Gabriela Hołys (2010) 
2. Julia Rychel (2010) 
3. Basia Skrzypczak (2010)

SKOK W DAL DZIECZĘTA (2011-2012 i
młodsze) - ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓL-
NOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKO-
ATLETYCZNYCH

1. Zofia Malczyk (2011) 
2. Julia Klima (2011) 
3. Hen. Biniaszewska (2012) 

SKOK W DAL CHŁOPCY (2010) - ELIMINA-
CJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Maciej Cisek (2010) 
2. Jan Olszewski (2010) 
3. Bartek Skrzypczak (2010)

SKOK W DAL CHŁOPCY (2011-2012 i młodsi)
- ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Igor Szczerski (2012)  
2. Bartosz Kurek (2013) 
3. Kajetan Dzień vel Rakoczy (2014)

PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA (2010) - 2
kg - ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETY-
CZNYCH

1. Ola Szpytma (2010) 
Karolina Bar (2010) 
Julia Rychel (2010)

PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCY (2010) - 3 kg -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Kacper Rączkowski (2010) 
2. Bartek Skrzypczak (2010)
3. Maciej Cisek (2010) 

ciąg dalszy na str. 22
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2017 - Galeria Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu
2016 - Muzeum Regionalne w Myślenicach
2015 - Galeria Sztuki Współczesnej w Ko-
łobrzegu
2015 - Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
2009 - Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy
2008 - BWA "Zamek Książ"
2003 - Galeria Miejska w Trutnovie (Cze-
chy)

"BOŻY LEW" 
(monodram)
18.10.2022, godz. 18:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"Boży Lew" to monodram opowiadający
o złożoności ludzkich losów i zmaganiu
się z tragicznymi wydarzeniami z prze-
szłości. Autorem tekstu sztuki jest Ma-
riusz Anniuk, natomiast wykonywaną na
żywo muzykę, wraz ze specjalnie skompo-
nowaną dla potrzeb spektaklu szantą stwo-
rzył Łukasz Cieloszyk. W główną rolę
wcielił się znakomity aktor teatralny i fil-
mowy, członek zespołu Wałbrzyskiego
Teatru Dramatycznego im. Szaniawskiego
- Michał Kosela.
Tekst monodramu skupia się na zawiłych
relacjach przyjaźni, miłości, braterstwa,
śmierci i nadziei na to, że każdy z nas

www.expressem.eu
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Zimowa Akademia Sportu znów w Świdnicy
Już po raz trzeci do naszego miasta zawita Zimowa Akademia Sportu. Wydarzenie w hali

sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno odbędzie się 12 i 13 października. Do
wzięcia udziału w zawodach i towarzyszących nim warsztatów zaproszeni zostali uczniowie świd-
nickich szkół podstawowych. Swoich sił w sportowej rywalizacji mogą spróbować także osoby
indywidualne. 

Zimowa Akademia Sportu gościła już w Świdnicy w listopadzie 2021 i podczas ferii zimowych
na początku 2022 roku. Możliwość potrenowania zimowych dyscyplin pod dachem okazała się  na
tyle atrakcyjna, że zaplanowane zostało kolejne spotkanie. Na uczestników czekać będą między
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może wydostać się z piekła wszystkich ży-
wiołów i dotrzeć do bezpiecznego portu.
Teskt Mariusza Anniuka opisuje los dwojga
osób na tle głośnego wydarzenia sprzed kil-
ku lat, które miało miejsce na Mazurach i w
powszechnej świadomości zostało zapamię-
tane jako "biały szkwał".

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)

ROHELE + PORAŻENI + TOXIDE [rock]
12.11.2022 godz.19:00
Wstęp 20 zł - 30 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

innymi stanowiska do biathlonu, curlingu, hokeja czy snowboardu. Część ze stanowisk będzie
interaktywna. 

Obok zawodów sportowych dodatkową atrakcją będzie spotkanie z Igorem Sikorskim, paraolim-
pijczykiem specjalizującym się w narciarstwie alpejskim. 

Wydarzenie współorganizują Fundacja Zimowa Akademia Sportu, Urząd Miejski w Świdnicy i
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Harmonogram 
SPOTKAŃ Z AKTYWNOŚCIĄ W ŚWIDNICY 

-  ZIMOWA AKADEMIA SPORTU
13 PAŹDZIERNIKA

8:50 - Otwarcie I Sesji warsztatów, oprowadzenie i omówienie rywalizacji, rozdanie Kart
Uczestnika. Uczestnicy zgromadzeni (grupy zorganizowane oraz indywidualni uczestnicy),
którzy przybędą na rozpoczęcie będą brały udział w oficjalnym otwarciu. Następnie każdy
przybyły może dołączyć do wspólnej zabawy odbierając kartę Uczestnika w biurze zawodów
podczas trwających warsztatów.
9:00  Pierwsza sesja
9:45 rozdanie nagród najlepszym
10:00 Druga sesja
10:45 rozdanie nagród najlepszym
11:00 Trzecia sesja
11:45 rozdanie nagród najlepszym
12:00 Czwarta sesja
12:45 rozdanie nagród najlepszym
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HALOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW
Duża atrakcja czeka na dzieci. 22 i 23 października hale lodowiska opanują dmuchańce!
Nietuzinkowe dmuchane tory przeszkód, place zabaw, wieże do skoków, wipe out eliminator - te i inne wielkie zabawki będą dostępne dla waszych

pociech w sobotę, 22 października od godziny 12.00 do 20.00 i w niedzielę od godziny 10.00- do 19.00.
W imieniu organizatorów - MultiFun - zapraszamy!

ŚKPR Świdnica

SZARE WILKI UJARZMIŁY ZEW!
Twarda walka, dwie czerwone kartki, kapi-

talne widowisko i wreszcie to co najistotniejsze
- trzy punkty zostały w Świdnicy. Piłkarze ręczni
ŚKPR-u Świdnica niesieni dopingiem kibiców
pokonali we własnej hali ZEW Świebodzin
37:35 (19:16)!

To pierwsza wygrana Szarych Wilków w tym
sezonie. Zwycięstwo jest wyjątkowo cenne, bo
odniesione nad bardzo wymagającym rywalem,
z którym ostatnio nie wiodło się najlepiej. Świd-
niczanie przegrali z ZEW-em cztery ostatnie me-
cze i bardzo chcieli wreszcie przełamać niemoc.
I to się udało. - Wygraliśmy, bo zespół wytrzymał
to spotkanie mentalnie. Wszyscy zasłużyli na
słowa uznania, ale wyjątkowo trzeba też szcze-
gólnie wyróżnić Mateusza Redko, który w tym
meczu praktycznie się nie mylił. Rzucił aż 11
bramek, a większość w bardzo ważnych momen-
tach - mówił po meczu Arkadij Makowiejew,
prezes ŚKPR-u. W sobotni wieczór Redko miał
prawdziwy "dzień konia" i uznany został najle-
pszym zawodnikiem świdnickiej drużyny. U gości nagrody fundowane przez Cup 24 i Urząd Miejski w Świdnicy trafiły do skrzydłowego Kamila
Nogajewskiego.

ŚKPR mimo dobrej gry w trzech pierwszych meczach zdobył tylko punkt. Mobilizacja na pojedynek z ZEW-em była więc szczególna. Podopieczni
Krzysztofa Terebuna zdawali sobie sprawę, że na kolejną stratę punktów nie można sobie pozwolić. Jasne było, że Szare Wilki czeka twarda fizyczna
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walka. Mimo zdecydowanie gorszych warunków fizycznych, świdniczanie podjęli rękawicę. Nie odstawiali rąk i na twardą grę odpowiadali podobną
postawą. W efekcie otrzymali aż 18 minut kar - dwa razy więcej od przeciwników, a dodatkowo sędziowie pokazali im dwie czerwone kartki. W drugiej
części plac gry opuścić musieli Jakub Pierzak i Adam Chmiel. Warto w tym miejscu nadmienić, że już po jedenastu minutach gry dwie kary miał na
koncie najlepszy strzelec ŚKPR-u, Michał Wojtala i do końca zawodów musiał bardzo uważać, aby nie złapać kolejnej kary.

Goście prowadzili tylko raz - 1:0 na samym początku spotkania, ale cały mecz był na "styku". W pierwszej części świdniczanie na moment odskoczyli
na cztery trafienia (9:5), ale gracze ZEW-u cały czas deptali im po piętach. W 36. minucie zespół ze Świebodzina wyrównał (22:22), ale do przełamania
nie doszło. Po chwili ŚKPR ponownie odskoczył na trzy bramki (25:22) i do końca zawodów utrzymał przewagę. W sobotni wieczór świdniczanie
imponowali skutecznością, ale nie tylko. Chociaż w meczu padły aż 72 bramki, to paradoksalnie złego słowa nie można też powiedzieć o grze obronnej,
czy postawie bramkarzy, którzy w obu drużynach pokazali się z dobrej strony.

Teraz w rozgrywkach nastąpi dwutygodniowa przerwa. 22 października Szare Wilki czeka wyjazdowy pojedynek z SPR-em Gorzyce Wielkie.
ŚKPR Świdnica - ZEW Świebodzin 

37:35 (19:16)
Przebieg meczu: 5 2:2, 10 6:4, 15 9:5, 20 12:10, 25 15:13, 30 19:16, 35 22:20, 40 24:22, 45 28:27, 50 31:29, 55 34:32, 60 37:35
ŚKPR: Mirga, Shupyk 1, Jabłoński - Redko 11, Wojtala 7, Wołodkiewicz 6, Pęczar 3, Etel 3, Chmiel 2, Zelek 2, Dobrzański 1, Siwiński 1, Ingram,
Pierzak, Galik
Karne: ŚKPR 3/3, ZEW 5/4
Kary: ŚKPR 18 minut, ZEW 10 minut
4. kolejka (8.10)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Trójka Nowa Sól 29:26 (14:15)
Real Astromal Leszno - SPR Gorzyce Wielkie 30:22 (17:8)
ŚKPR Świdnica - ZEW Świebodzin 37:35 (19:16)
Siódemka Miedź Huras Legnica - Olimp Grodków 36:30 (23:14)
Tęcza Folplast Kościan - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 26:32 (14:14)
Wolsztyniak Wolsztyn -
 Bór Joynext Oborniki Śląskie 27:27 (16:15), k. 5:6
GOKiS Kąty Wrocławskie - Grunwald Poznań 22:18 (9:7)

info: www.skpr.swidnica.pl
foto: Daniel Gebala/ŚKPR Świdncia

fotogaleria Daniela Gębali: https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2280

ŚKPR Świdnica

6. MEMORIAŁ JAKUBA MARCINKOWSKIEGO 
Dwanaście zespołów - po sześć w kategorii młodzików i chłopców zagra w szóstej edycji turnieju poświęconego pamięci Jakuba Marcinkowskiego.

Memoriał od 14 do 16 października odbędzie się w Hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno oraz w hali przy SP 105 przy ulicy
Saperów.

W kategorii młodzików zagrają: ŚKPR Świdnica 2008, ŚKPR Świdnica 2009, Orzeł Opole, Gwardia Opole, Chrobry Żórawina i Moto-Jelcz Oława.
W kategorii chłopców w akcji zobaczymy natomiast ŚKPR Świdnica 2010, ŚKPR Świdnica 2011, Śląsk Wrocław, Chrobrego Żórawina, Siódemkę
Miedź Legnica i Orła Opole.

***
Jakub Marcinkowski (2000-20015) był jednym z największych talentów świdnickiej piłki ręcznej w ostatnich latach. Był liderem zespołu na

młodzików ŚKPR-u na boisku i poza nim. Jako sportowiec imponował warunkami fizycznymi. Dysponował mocnym rzutem lewą ręką. Na boisku
występował na pozycji prawego rozegrania. W swoim ostatnim meczu przedwcześnie zakończonej kariery rzucił osiem bramek drużynie Ostrovii. Jako
uczeń interesował się między innymi historią. Kilka dni przed śmiercią został laureatem konkursu poświęconego żołnierzom wyklętym.

info: www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

MASTERSI NA PUDLE W KLECZEWIE
Kolejny udany start mają za sobą najstarsi świdniccy piłkarze ręczni. Tym razem gościli w wielkopolskim Kleczewie, gdzie w stawce ośmiu drużyn

zameldowali się na wysokim, trzecim miejscu!
VIII Turniej Piłki Ręcznej Kleczew odbył się w sobotę, 1 października. Wystartowało osiem zespołów. W fazie grupowej świdniczanie pokonali 11:7

Górnika Złotoryja, przegrali 8:13 z ChKS-em Łódź oraz zremisowali 10:10 z Heliosem Czempiń. To pozwoliło mastersom zająć drugą lokatę i zagrać
w "małym finale". Tam nasza ekipa spisała się na medal, bo pokonała 11:8 Koronę Koronowo.

Turniej wygrał ChKS Łódź, przed Startem Konin i Masters Świdnica. Kolejne lokaty przypadły: Victorii Koronowo, Śląskowi Wrocław, Górnikowi
Złotoryja, Heliosowi Czepiń i SPR-owi Kalisz.

Był to drugi towarzyski turniej świdnickich oldbojów w tym sezonie. Przypomnijmy, że we wrześniu wygrali zawody w Kościanie.
Masters Świdnica: Grzegorz Kląskała, Marek Czajka - Łukasz Trzósło, Tomasz Lipka, Damian Pikus, Dariusz Stramek, Łukasz Wojdak, Ernest

Jarosz, Grzegorz Omański, Jacek Zapart.
info: www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

Z ZAMKIEM ZGODNIE Z PLANEM
Nie było niespodzianki w meczu 9. kolejki grupy wschodniej  piłkarskiej IV ligi, w którym drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  mierzyła się

na własnym boisku z beniaminkiem rozgrywek - Zamkiem  Kamieniec Ząbkowicki. Biało-zieloni zainkasowali pełną pulę punktów i  było to już trzecie
z rzędu zwycięstwo ligowe, a piąte kolejne biorąc  pod uwagę jeszcze mecze Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych  Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej.

Gospodarze pojedynek przeciwko Zamkowi rozpoczęli z wysokiego "C". Już w 2.  minucie niecelnie uderzał Sebastian Białasik, a chwilę później
bramkę  rywali bombardować próbowali jeszcze Emil Migas oraz Jakub Filipczak. W  13. minucie dobrą piłkę do Oskara Trzepacza skierował Andrii
Kozachenko,  lecz nasz napastnik nie zdołał wykorzystać szansy. Miejscowi mieli  zdecydowaną przewagę, non stop przebywali na połowie przeciwnika,
ale po  upływie kwadransa gry strzałów na bramkę gości było nieco mniej. Szanse  na zmianę wyniku meczu jednak były. Andrii Kozachenko niedokładnie
uderzył z rzutu wolnego, a potężnym strzałem z woleja bramkarza Zamku  próbował zaskoczyć Jakub Filipczak. Lecąca jak pocisk futbolówka  przeleciała
jednak na nasze nieszczęście obok słupka. W końcu nadeszła  39. minuta. Sebastian Białasik podał do Michała Orzechowskiego, ten  popisał się zagraniem
powrotnym do Białasika i po chwili po precyzyjnym  strzale z wnętrza pola karnego mieliśmy prowadzenie 1:0.

Biało-zieloni świetnie weszli w drugą część spotkania. W 50. minucie  zza pola karnego kuknął najlepszy strzelec IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica
w tym sezonie - Wojciech Sowa i zrobiło się 2:0. Warto  odnotować fakt, że dla Wojtka to już szóste trafienie w bieżących  rozgrywkach. Gospodarze

ciąg dalszy na str. 25
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podkręcali tempo, Oskar Trzepacz uderzył wprost w  bramkarza, a chwilę później wprowadzony na boisko Adam Wojciechowski  strzelił z ostrego kąta
bardzo mocno, ale niestety niedokładnie. W 60.  minucie dał o sobie znać najmłodszy na boisku Emil Migas, a tej zimnej  krwi jak w tej akcji mogą mu
pozazdrościć w ostatnim czasie starsi i  bardziej doświadczeni świdniccy piłkarze. Emil po prawej stronie pola  karnego "objechał" bez respektu defensora
Zamku i z bliskiej odległości pokonał  golkipera przyjezdnych. W ostatnich 20-25 minutach tempo pojedynku nieco  zmalało, biało-zieloni już go tak
nie forsowali, ale co nie oznacza, że  nie próbowali zaliczyć kolejnych trafień. W 67. minucie w słupek trafił  choćby Bartosz Karbowiak, a kilka minut
później na 4:0 mógł trafić  Jakub Filipczak. Naszemu zawodnikowi brakło jednak zdecydowania po  dograniu piłki od Kornela Buscha i do akcji wkroczył
obrońca z Kamieńca  Ząbkowickiego. Obraz spotkania nieco zmącił doliczony czas gry. Nieco  rozluźnieni już gospodarze na zbyt wiele pozwolili
Wiktorowi  Chamerskiemu, który przechwycił futbolówkę, pociągnął z nią dobre 20  metrów i strzelił honorowego gola dla Zamku Kamieniec
Ząbkowicki.

Finalnie zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrał 3:1 i  zaliczył trzecie z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach IV ligi dolnośląskiej.  Jeśli
dodamy do tego meczu Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu  Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej to był to już piąty triumf  z rzędu.
Warto odnotować kolejne minuty naszych młodych zawodników z  zespołu I ligi wojewódzkiej juniorów. Mecz w wyjściowej jedenastce  rozpoczął
17-letni Emil Migas, który do tego zapisał się na listę  strzelców. W biało-zielonej pierwszej drużynie w meczu o punkty  zadebiutowali ponadto kolejni
17-latkowie - Kornel Busch i Kacper Oboza.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
3:1 (1:0)

Skład: Kot, Sowa, Salamon, Paszkowski, Moskwa (57’ Wojciechowski), Filipczak (86’ Oboza), Białasik (62’ Karbowiak),  Kozachenko, Orzecho-
wski, Migas (67’ Busch), Trzepacz.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=VynXDj6gmWE&feature=emb_logo 

Polonia Stal Świdnica

KOMPLET PUNKTÓW 
W ŚRODKU TYGODNIA

Bardzo dobrze spisały się biało-zielone dru-
żyny młodzieżowe IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica podczas ostatnich meczów ligowych
rozgrywanych we wtorek i środę.

Drugi zespół trampkarzy występujący w III
lidze okręgowej podejmował na swoim terenie
zespół Gwarka Wałbrzych. Podopieczni trenera
Piotra Krygiera prowadzili do przerwy 1:0 po
trafieniu Filipa Stelmacha, ale po zmianie stron
nie chcieli poprzestawać na skromnym, jedno-
bramkowym prowadzeniu. Po raz kolejny dał o
sobie znać Filip Stelmach, najpierw kompletując
dublet, a chwile później już hat-tricka. Finalnie
na 4:0 strzelił Bartosz Marczak i komplet pun-
któw pozostał w Świdnicy. Nasi piłkarze na pół-
metku rozgrywek plasują się tuz za podium - na
czwartej lokacie.

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Gwarek Wałbrzych 
4:0 (1:0)

Skład: Sikora, Zienkiewicz, Fedusiv, Kiliszewski, Mazur, Hajduga, Marczak, Stelmach, Dola, Grzybowski, Agaciak, Oleś, Jaworski, Jeziorny,
Krystyniak, Podolski. 

***
Bardzo dobry mecz zapisała na swoim koncie drużyna IgnerHome Polonii-Stali III Świdnica z IV ligi okręgowej młodzików. Zespół trenerów

Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka walczył na wyjeździe z Akademią Piłkarską Dzierżoniów, która jako jedyna w stawce mogła pochwalić się
dotąd kompletem punktów. Emocji w Dzierżoniowie nie brakowało. W pierwszej części gry gole nie padły, a tuż po przerwie na prowadzenie wyszli
przeciwnicy. Jak się okazało potem, to tylko jeszcze mocniej pobudziło świdniczan. Goście wrzucili wyższy bieg, najpierw wyrównał Łukasz Zawada,
a następnie do sieci trafili jeszcze Michał Sidor i Krzysztof Orzechowski. Biało-zieloni wygrali ostatecznie 3:1 i w tabeli wskoczyli na trzeci stopień
podium. 

Akademia Piłkarska Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica 
1:3 (0:0)

Skład: Kasprzak, Dudzic, Gawlik-Rokosz, Mitura, Orzechowski, Podgórski, Rybka, Stasiak, Zawada, Dudek, Monica, Sidor, B. Stachyra, L.
Stachyra, Walczak. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

TRWA WYPŁATA KOLEJNYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z TYTUŁU DODATKU WĘGLOWEGO

Do budżetu gminy Świdnica trafiła kolejna transza środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego. Już niebawem na konta
bankowe kolejnych 125 wnioskodawców zostaną wypłacone środki w łącznej kwocie 375 tys. zł. Jak informował podczas ostatniej sesji Rady Gminy
Świdnica Bartłomiej Strózik - zastępca wójta, na dzień 11 października 2022 roku do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 3092
wnioski o wypłatę dodatku węglowego i 543 wnioski na inne źródła ogrzewania.

GOPS w Świdnicy przesłał do wojewody dolnośląskiego wniosek o 6,4 mln zł na wypłatę tych świadczeń - mówi Dorota Waliszak, kierownik
Ośrodka. Zgodnie z zapewnieniami ze strony służb finansowych wojewody, jeszcze w tym miesiącu kolejne środki na wypłatę dodatków węglowych i
na inne źródła ogrzewania mają zostać przekazane na konto gminy.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł jest zgłoszenie lub wpisanie do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków głównego źródła ogrzewania. Świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania
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jest kominek, koza, piec kaflowy zasilane paliwami stałymi, czyli przede wszystkim węglem, brykietem, peletem zawierającym co najmniej 85 proc.
węgla kamiennego.

Jednocześnie przypominamy, że termin na składanie wniosków upływa 30 listopada 2022 r.
Gdzie składać wniosek o dodatek węglowy i na dodatek energetyczny?
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

Gmina Świdnica

 "POZNAJ POLSKĘ"
Gmina Świdnica kolejny raz otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod

nazwą "Poznaj Polskę". Tym razem jest to kwota 55 tys. zł., a całkowity koszt zadania wynosi 76,1 tys. zł. Podczas LVII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Świdnica przyjęte zostały zmiany w budżecie gminy umożliwiające realizację programu.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie z 4 szkół podstawowych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami
edukacyjnymi, odwiedzając m.in. Wrocław, Wałbrzych, Warszawę, Toruń, Kłodzko i Duszniki Zdrój.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Edukacyjne wycieczki odbędą się na przełomie października i listopada br.

Gmina Świdnica

83. ROCZNICA ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKA
"Sybiracy są świadkami, w głos których  należy się wsłuchiwać". Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej odbyły się obchody

upamiętniające  83 rocznicę sowieckiej napaść na Polskę.
Z tej okazji uczniowie kl. VA i VIII B oddając hołd ofiarom tej agresji i bohaterskim obrońcom naszej wschodniej granicy i zorganizowali wieczornicę

wspomnień, na którą zaprosili kombatantów ze Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Świdnicy: prezesa Zygmunta Zelkę oraz członkinie: Wandę
Budziszyn, Marię Iwanicką oraz Genowefę Homę. Spotkanie  rozpoczęło się od przywitania gości przez uczennicę Katarzynę Cietrzewską oraz odczytania
słów piosenki ks. Łukasza Krzanowskiego "Syberyjskie Anioły" przez ucznia Mikołaja Urbańskiego. Zapalono znicz i uczczono minutą cieszę pamięć
wszystkich, którzy doświadczyli całej tej "Golgoty Wschodu" i przeszli tym szlakiem "syberyjskiej tułaczki". Następnie odśpiewano Hymn Polski i
zaprezentowano poezję sybiracką, m.in. wiersz T. Witosa "W rocznicę deportacji", "Balladę zesłańców - sybiracki wagon pamięci" F. Konarskiego czy

"Sybiracką prośbę". Odśpiewano także "Hymn Sybiraka" przy akompaniamencie gitary Natalii Janiszewskiej oraz pieśni patriotyczne, którym przewodził
szkolny chórek wraz z opiekunem i akompaniamentem Marcina Kutnego. Zaproszona sybiraczka Wanda Budziszyn odśpiewała zebranym wszystkie
zwrotki "Ballady zesłańców - 10 lutego". Przypomniane zostały tragiczne losy tysięcy Polaków, którzy w wyniku sowieckiego najazdu na wschodnie
ziemie II RP znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Prezes Związku Sybiraków Zygmunt Zelek opowiedział młodzieży losy deportacji swojej
rodziny. Wspomniał, że 10 lutego 1940 r. na ziemię Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich komunistyczny system totalitarny położył cień.
W nocy, bez uprzedzenia, Sowieci okrążyli dom i dali jego rodzinie tylko kilkadziesiąt minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Następnie
saniami odstawiono ich na stację kolejową, gdzie czekały tam nieogrzewane wagony towarowe, które tygodniami wiozły ich na Syberię. Opowiadał o
strasznej podróży, o ciężkiej pracy, chorobach, śmierci najbliższych, przydziałach chleba, rusyfikacji dzieci, ale też ciężkim powrocie i życiu w czasach
komunistycznej Polsce.

Spotkanie było wyjątkową, żywą, ale i bolesną lekcją historii. 

Uczeń kl. VIII B wspomina: "Dowiedziałem się wielu nowych faktów historycznych. Byłem dumny z siebie i wszystkich organizatorów spotkania,
gdyż dzięki nam Sybiracy czuli się wyjątkowo, tego wieczoru. Najważniejsze dla mnie jest to, że nasi ukochani Sybiracy wiedzą, że ich historia będzie
żyła w nas i nigdy jej nie zapomnimy".

Karolina z  kl. VIII B. dodaje: "Dowiedzieliśmy się wielu nowych ciekawych informacji. Nasi goście byli przyjaźni i pozytywnie nastawni. Chwilami
nawet żartowaliśmy. Było to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ inaczej ich sobie wyobrażałam. Myślałam, że nie będą tak otwarci i chętni do rozmów.
Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze z nimi spotkam".

Magdzia z kl. V A podkreśliła: "To bardzo smutne, co ci ludzie przeżyli."
Deportacje zazwyczaj miały tragiczny scenariusz, wielu Polaków nie powróciło do kraju, dlatego obchody święta Sybiraków i pamięć o sowieckiej

agresji służą zachowaniu  w pamięci tułaczego losu mieszkańców naszych Kresów Wschodnich.
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GMINA BUDUJE SALĘ GIMNASTYCZNĄ W GRODZISZCZU
Trwa budowa nowoczesnej sali gimnastycz-

nej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Grodziszczu. Prace przebiegają zgodnie z za-
planowanym harmonogramem, a wykonawcy
inwestycji póki co sprzyja pogoda. Zakończono
już roboty betonowe na łączniku do szkoły, a
ściany łącznika przygotowane są do montażu
konstrukcji dachowej. Równolegle trwa wzno-
szenie ścian działowych i ścian sali.

***
Przedmiotem inwestycji jest budowa peł-

nowymiarowej sali wraz z niezbędnym zaple-
czem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z
budynkiem szkoły. Wybudowany obiekt będzie
miał wymiary 32,54 x 19,04 m i wysokość 6,54
m.

Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej
wraz z zapleczem i łącznikiem: 1022,63 m kw.

Powierzchnia użytkowa: 912,26 m kw.
Kubatura: 8058,95 m sześc.
Płyta sali gimnastycznej zostanie wykonana

z certyfikowanej nawierzchni sportowej montowanej na wentylowanej mechanicznie przestrzeni podpodłogowej. Budynek ogrzewany będzie powietrzną
pompą ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologiczne ogrzewanie bezemisyjne (również podgrzewanie ciepłej wody).

Wykonawcą inwestycji jest EMBUD Laskowski Emil Usługi Budowlano-Remontowe.
Wartość umowy 12 804 807,00 zł.
Planowany termin zakończenia - październik 2023 r.
Budowa sali gimnastycznej w Grodziszczu to jedna z trzech inwestycji dofinansowanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych. We wrześniu 2022 r. oddano do użytku przebudowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Pszennie. Do końca października 2023 r. planowane jest zakończenie budowy remizy strażackiej przy nowo wybudowanej świetlicy
wiejskiej w Gogołowie 37.

Łączna wartość wszystkich 3 inwestycji - 14 978 233,84 zł.
Wkład własny to 5 023 233,84 zł (tj. 33,5%)
Dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 955 000,00 zł.

Gmina Świdnica

PONOWNIE ZAKWITNĄ ŻONKILOWE POLA NADZIEI
Aby w tych trudnych czasach podarować mieszkańcom regionu odrobinę uśmiechu i nadziei na lepsze jutro - taki cel przyświecał Towarzystwu

Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy podczas piątej już edycji sadzenia żonkilowych Pól Nadziei, wydarzeniu , któremu po raz kolejny
patronowała wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek.

11 października na Placu Grunwaldzkim w Świdnicy, liczne grono przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, a także przedstawiciele lokalnych
władz, włożyli do ziemi 1600 cebulek żółtych, pięknych kwiatów, które wiosną zostaną zebrane i rozdane podczas dorocznej parady przez centrum
Świdnicy, połączonej z kwestą na rzecz Hospicjum.

Sadzeniu towarzyszyło odśpiewanie hymnu stworzonego podczas warsztatów wokalnych w Lubachowie, do którego słowa napisał Tadeusz
Szarwaryn, a muzykę Dariusz Jaros - pomysłodawcy i prowadzący w/w warsztaty.

W wydarzeniu z ramienia urzędu gminy Świdnica uczestniczył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Krzysztof Jas, dokładając
"cegiełkę", a właściwie żonkilową cebulką do tego szczytnego przedsięwzięcia.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum od ponad 28 lat opiekuje się osobami w terminalnej fazie chorób nowotworowych w domach. Swoim
zasięgiem obejmuje powiat świdnicki, zapewniając fachową pomoc pielęgniarską, lekarską, a także sprzęt medyczny. Hospicjum utrzymuje się z dotacji
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samorządów oraz z datków darczyńców. Najbliższa kwesta odbędzie się 27 listopada przed świdnicką katedrą. Tego dnia na prośbę "Hospicjum" o
godzinie 13.00 zostanie odprawione nabożeństwo w intencji zmarłych i żyjących podopiecznych, a także za szczęście i zdrowie wszystkich ludzi.

"Hospicjum" przygotowuje także świąteczną, internetową licytację i zachęca do przekazywania na ten cel gadżetów lub usług. Kontakt poprzez profil
na facebooku, telefoniczny na numer 74 852 03 46 lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jodłowej 31 w Świdnicy w godzinach 8.00 - 15.00.

Gmina Świdnica

DYSTRYBUCJA JODKU POTASU 
Dystrybucja jodku potasu na terenie gminy Świdnica była głównym tematem nadzwyczajnej narady sołtysów, zwołanej przez wójt gminy Świdnica

Teresę Mazurek. Tabletki tylko w przypadku zagrożenia radiacyjnego będą dostępne na terenie świetlic, a w tych miejscowościach gdzie nie ma budynków
użyteczności publicznej będą dystrybuowane z wykorzystaniem sołtysów, w miejscu ich zamieszkania - informowała wójt gminy.

Do Urzędu trafiły już tabletki z jodkiem potasu. To na wypadek, gdyby doszło do zagrożenia radiacyjnego, w związku z konfliktem zbrojnym na
Ukrainie. Będą one dostarczone przez pracowników Urzędu w ramach akcji kurierskiej do wskazanych miejsc dystrybucji na terenie naszej gminy tylko
w razie konieczności i skażenia radiacyjnego, podkreślam to raz jeszcze tylko w razie zagrożenia - podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem informacyjnym i w pewnym sensie profilaktycznym. Jednak obserwując konflikt zbrojny na Ukrainie musimy być
przygotowani na różne scenariusze.

Szczegółowe wytyczne w zakresie dystrybucji i wydawania tabletek przedstawił przybyłym na spotkanie włodarzom wsi, zastępca wójta Bartłomiej
Strózik, podkreślając że osoby je wydające nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji zawodowych. Wydawanie preparatu należy prowadzić bez
weryfikacji danych osobowych, również w odniesieniu do osób przebywających czasowo na danym terenie. Dystrybucja tabletek będzie się odbywać
na terenie świetlic z wykorzystaniem strażaków ochotników, a w ośmiu sołectwach preparat będzie dostępny w miejscu zamieszkania sołtysów wsi.
Punkty dystrybucji będą posiadały ulotki informacyjne, z którymi już teraz można się zapoznać na stronach internetowych Urzędu - informował zastępca
wójta gminy Świdnica.

Wykaz miejsc na terenie gminy Świdnica, 

gdzie będą wydawane tabletki stabilnego jodku potasu 

tylko w przypadku zagrożenia radiacyjnego:

Bojanice - Świetlica Wiejska  w Bojanicach 53A
Boleścin - Świetlica Wiejska w Boleścinie 43A
Burkatów - Świetlica Wiejska w Burkatowie 56C
Bystrzyca Dolna - Świetlica Wiejska w Bystrzycy Dolnej 47
Bystrzyca Górna - Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej 23
Grodziszcze - Świetlica Wiejska w Grodziszczu 56R
Gogołów - Świetlica Wiejska w Gogołowie 1
Komorów - Świetlica Wiejska w Komorowie 1
Krzczonów - Świetlica Wiejska w Krzczonowie 32
Krzyżowa - Świetlica Wiejska w Krzyżowej 27A
Lubachów - Świetlica Wiejska w Lubachowie 12
Lutomia Górna - Świetlica Wiejska w Lutomi Górnej 73
Lutomia Dolna, Lutomia Mała - Remiza OSP w Lutomi Dolnej 1
Makowice - Świetlica Wiejska w Makowicach 5A
Modliszów - Świetlica Wiejska w Modliszowie 5A
Mokrzeszów - Świetlica Wiejska w Mokrzeszowie 107
Opoczka - Świetlica Wiejska w Opoczce 30
Panków - Świetlica Wiejska w Pankowie 51
Pogorzała - Świetlica Wiejska w Pogorzale 8
Pszenno - Świetlica Wiejska w Pszennie ul. Nadbrzeżna 2
Słotwina - Świetlica Wiejska w Słotwinie 36
Stachowice, Stachowiczki - Świetlica Wiejska w Stachowicach 13B
Wilków - Świetlica Wiejska w Wilkowie 32
Witoszów Dolny - Świetlica Wiejska w Witoszowie Dolnym 52
Witoszów Górny - Świetlica Wiejska w Witoszowie Górnym 37
Jakubów - Siedziba Sołtysa, Jakubów 10/2
Jagodnik - Siedziba Sołtysa, Jagodnik 9E
Miłochów - Siedziba Sołtysa, Miłochów 12
Niegoszów - Siedziba Sołtysa, Niegoszów 5
Sulisławice - Siedziba Sołtysa, Sulisławice 8F
Wieruszów - Siedziba Sołtysa, Wieruszów 4D
Wiśniowa - Siedziba Sołtysa, Wiśniowa 18
Zawiszów - Siedziba Sołtysa, Zawiszów 2a/3
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BARAN Twoje ostatnie zachowanie bardzo de-
nerwuje otoczenie. Nie można kierować się wy-
łącznie własnym "widzi mi się". Zbytnia pew-
ność siebie może zniweczyć cały Twój dotych-
czasowy dorobek. Sprawy finansowe ułożą się
bardzo pomyślnie, gorzej z realizacją planów
weekendowych. 
BYK Nie dąż za wszelką cenę do realizacji tego,
co sobie zaplanowałeś. Są rzeczy o wiele waż-
niejsze, o których ostatnio tak jabyś zapomniał.
Ktoś oczekuje na wiadomość od Ciebie. Nie za-
niedbuj kontaktów z tą osobą, gdyż jest Twoim
prawdziwym przyjacielem. Sprawy finansowe
bez zmian. 
BLIŹNIĘTA Ciągłe problemy z pieniędzmi
nie wpływają dobrze na Twoje samopoczucie
i relacje z rodziną. Od kłopotów finansowych
nie uciekniecie tak od razu. Postarajcie się
dostrzec pozytywne strony życia. Jest przecież
tyle innych powodów do zadowolenia. W pra-
cy pojawią się jakieś nowości, które bardzo Cię
zaintrygują.
RAK Już wkrótce wyjdziesz na prostą i wszystko
wyda Ci się znacznie łatwiejsze niż teraz. Zacho-
waj spokój i bądź cierpliwy. Nie podejmuj więc
żadnych pochopnych decyzji, opartych na nega-
tywnych emocjach. Twoje obawy są bezzasadne.
Wszystko dobrze się ułoży. 
LEW W tym tygodniu postaraj się wykorzystać
swoje zdolności i zdobyte umiejętności zawodo-
we. Ktoś umożliwi Ci wykazanie się w pracy,

którą aktualnie wykonujesz. Zyskasz uznanie
przełożonych ale i nie obejdzie się bez zazdrości
ze strony kolegów. Sprawy finansowe ułożą się
po Twojej myśli. 
PANNA Wiele sytuacji konfliktowych i powo-
dów do kłótni. Postaraj się zachować zimną krew
i nie wnikać w szczegóły indywidualnych roz-
grywek, które tak naprawdę Ciebie nie dotyczą.
Jeżeli wyczujesz taką konieczność, idź na kom-
promis w imię mniejszego zła. Pod koniec tygo-
dnia sytuacja znacznie się polepszy. 
WAGA Zapowiada się tydzień pełen pracy. Pewne
zadanie pochłonie Cię bez reszty. Będzie trzeba
zrezygnować z drobnych uciech, na które po prostu
zabraknie czasu. Spotkania z przyjaciółmi również
trzeba będzie przełożyć. Sprawy finansowe ułożą
się na tyle dobrze, że będą dla Ciebie źródłem
przyjemności. 
SKORPION Za bardzo oglądasz się w prze-
szłość. Tymczasem życie ucieka i nie warto mar-
nować czasu na rozstrząsanie dawnych zaszłości.
Spróbuj wszystko poukładać od nowa. Zoba-
czysz, że warto. Sprawy finansowe ułożą się na
tyle pomyślnie, że będziesz mógł wybrać się na
wymarzone zakupy. 
STRZELEC W ciągu najbliższych dni będzie
towarzyszyło Ci roztargnienie. Ciągle będziesz o

czymś zapominał, coś gubił, czegoś szukał. A
wszystko to za sprawą zbyt dużej ilości obowiąz-
ków. Postaraj się uporządkować zadania do wy-
konania, poproś o wsparcie partnera. Doskonale
pomoże Ci w prostych sprawach. 
KOZIOROŻEC Dobrym dniem będzie środa.
Na ten dzień zaplanuj załatwienie wszystkich
trudnych spraw, bo gwiazdy będą sprzyjały Two-
im posunięciom. Stanowczo powinieneś zmienić
sposób odżywiania, zadbać o ruch na świeżym
powietrzu i znaleźć czas na wypoczynek. Decy-
zje finanowe przemyśl i przedyskutuj z najbliż-
szymi. 
WODNIK Bardzo dobry tydzień. Wiele ułoży
się tak, jak sobie życzysz. Będziesz miał dobry
nastrój i kilka naprawdę dobrych pomysłów,
które warto byłoby zrealizować. Nie oglądaj
się na innych. Kieruj się swoją własną intuicją,
nie ulegaj wpływom. Sytuacja finansowa bez
zmian. 
RYBY Przekonasz się, jak wiele dla kogoś zna-
czysz. Będziesz zaskoczony oddaniem tej osoby.
A wszystko za sprawą pewnego wydarzenia, któ-
rego nawet się nie spodziewasz. Sprawy finanso-
we ułożą się bardzo dobrze, postaraj się trochę
zaoszczędzić. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 
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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

10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
okolice Galerii Świdnickiej 425.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem,
ogrzewanie piecowe, 395.000 zł
10676  38,30 m kw., parter, 2 pokoje, ogrzewanie elektryczne, po
remoncie, 289.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OSIEDLE MŁO-
DYCH:

0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie
miejskie, oś. Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego
remontu, Zarzecze 238.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, os.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, os.
Słowiańskie 748.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
485.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawaler-
ka 30,70 m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21
m kw ., komórka, 180.000 zł
0-6646 sprzedażmieszkanianawsi 10 km od Świdnicy, 61,10 m
kw., 198.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
485.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie miejskie,
ok. Zalewu, 2.150 zł 
0-6015 WM 36,20 m kw., kawalerka II piętro Zarzecze, ogrzewa-
nie gazowe, 1.500 zł
0-2791 WM 47,60 m kw., 2 pokoje, IV piętro, Zawiszów ogrze-
wanie miejski, 2.000 zł
007852 WM 46 m kw., 2 pokoje, I piętro, Zawiszów, ogrzewanie
miejskie, 2.100 zł
0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I piętro nowy Zawiszów,  miejsce
postojowe w garażu 3.500 zł, 
0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewa-
nie gazowe, 2.500 zł
003062 WM 50 m kw., 2 pokoje, II piętro, Zawiszów, ogrzewanie
sieciowe, 2.400 zł
001479 parter domu 120 m kw., 3 pokoje, oddzielne wejście,
ogród, 3.500 zł
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10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, częściowo umeblowane,
2.400 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m kw.
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-6748 8 a, 12 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową, 90.000 zł
0-6797A 28a, Panków, 195.000 zł
0-6623 63,67 a gmina Walim, częściowo rolna, 220.000 zł
10671 23,93 a, 10 km od Świdnicy 79 zł/m kw.,
0-6683 8 a, 10 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową 90.000 zł
0-6599 sprzedażdziałek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
0-6495A gmina Żarów, 1,0211 ha rolna 80.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

004976 WL 51 m kw., centrum, witryna 3.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, oś. Słowiańskie
748.000 zł
0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa,
Świdnica, 860.000 zł
10833 106 m kw. połowabliźniaka, Świdnica, działka 7,87 a
785.000 zł
0-6740 215 m kw., działka 7 arów, wolnostojący, Bojanice,
380.000 zł
0-6797 115,85 m kw., działka 27a, Panków, 485.000 zł
0-6796 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu, Żarów, 448.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 5,42 a, wolnostojący, po remoncie, 12
km od Świdnicy 820.000 zł
0-6678 143,80 m kw., działka 9a, Bystrzyca Dolna, wolnostojący,
do remontu 358.000 zł
0-6575 120 m kw., 2 km od Świdnicy, połowa bliźniaka stan
deweloperski, 5 pokoi 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł

MASZ KREDYT WE FRANKACH? 
SPRAWDŹ, CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE DLA CIEBIE!

WIĘCEJ OFERT NA www.nowak-az.pl
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