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W skrócie...

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

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. Dajemy przestrzeń do Waszych
własnych rozgrywek i możliwość dołącze-
nia do zaproponowanych przez nas.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: 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

Świdnica

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W ŚWIDNICY

Od soboty, 29 października od godz. 6:00 do wtorku, 1 listopada do godz. 24:00 wprowadzone
zostaną zmiany w organizacji ruchu w okolicach świdnickich cmentarzy.

Cmentarz Parafialny przy ul. Brzozowej
Ruch pojazdów w rejonie ulic: Śląska - Przyjaźni - Zielona będzie odbywał się jednokierunkowo

po trójkącie tworzonym przez te ulice. 
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach oraz dodatkowo:

◆ na ul. Śląskiej (od Zielonej do Przyjaźni) - jednostronnie,
◆ na ul. Sportowej i Bokserskiej - jednostronnie,
◆ na terenie zielonym po prawej stronie ul. Brzozowej (wjazd przy Witoszówce, wyjazd wyłącznie

w prawo).
Wjazd w ulicę Brzozową będzie otwarty tylko dla pojazdów służb miejskich i dla niepełnospraw-

nych. Świdniczanie będą mogli dojść na cmentarz od strony parkingu przy ul. Śląskiej lub ulicą
Brzozową.

Cmentarz komunalny na ul. Słowiańskiej
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach oraz dodatkowo:

◆ na poboczu trawiastym ul. Słowiańskiej (od wiaduktu do ul. Bobrzańskiej) - po jednej stronie,
◆ na poboczu ul. Bobrzańskiej (od ul. Słowiańskiej do ul. Trzeboszańskiej) - po jednej stronie,

Dojście do cmentarza możliwe będzie zarówno przez bramę główną, jak i od strony nowego
parkingu.

Cmentarz komunalny na ul. Łukasińskiego
Parkować można na wszystkich dotychczasowych parkingach.
Wzmocnione zostaną również siły porządkowe, które będą pomagać w sprawnym przemieszcza-

niu się pojazdów oraz parkowaniu. Do kierowców apelujemy o większą samodyscyplinę i zwracanie
uwagi na zmienione oznakowanie.

Komunikacja miejska
We wtorek, 1 listopada pasażerowie upoważnieni są do bezpłatnego korzystania z komunikacji

miejskiej. Tego dnia od godz. 9.00 do godz. 16.00 uruchomione zostaną linie specjalne: 
◆ S-1 trasa przejazdu: K. Wielkiego - H. Pobożnego - K. Odnowiciela - W. Łukasińskiego - pl. Św.

Małgorzaty - Muzealna - pl. Grunwaldzki - al. Niepodległości - Pionierów Ziemi Świdnickiej -
Śląska - Słowiańska

◆ S-2 trasa przejazdu:  W. Sikorskiego  -L.  Zamenhofa - J. Riedla - S. Wyszyńskiego - I. Prądzyń-
skiego - E. Plater - Bora-Komorowskiego - Wschodnia - Leśna -  Wałbrzyska - Pionierów Ziemi
Świdnickiej - Śląska - Słowiańska

◆ S-3 trasa przejazdu: (Wokulskiego - Metalowców) - M. Kopernika - Jodłowa - Bystrzycka -
Kraszowicka -Zielona - Słowiańska
Rozkład jazdy dla linii S-1, S-2, S-3 będzie udostępniony na przystankach i na stronie interneto-

wej www.mpk.swidnica.pl. 

ciąg dalszy na str. 3
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STREFA RELAKSU - WARSZTATY
RĘKODZIEŁA
07.11-01.12.2022, godz. 17:30
"Strefa relaksu" to cykl warsztatów ręko-
dzieła skierowany do tych wszystkich, któ-
rzy szukają chwili wytchnienia, odpoczynku
i skupienia w spokojnej, życzliwej atmosfe-
rze grupy osób połączonych wspólną pasją
do robótek r ęcznych.  Zapisy:
sok@sok.com.pl
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

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
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

"DZIEŃ ŚWIRA" 
(monodram)
18.11.2022, godz. 19:00
Marek Koterski "Dzień Świra" /w roli Ada-
ma Miauczyńskiego - Michał Wielewicki
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

www.expressem.eu
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Linie 50 i 52 kursować będą wyłącznie w godzinach 6:00 - 9:00 i po godz. 16:0 z zachowaniem
w tym przedziale czasowym godzin odjazdów jak w  niedziele i święta. Dla pozostałych linii
miejskich oraz zamiejskich również obowiązywał będzie rozkład jazdy jak w niedzielę i święta.

Jednocześnie informujemy, że okresie od 29 października do 1 listopada  dodatkowo wprowa-
dzone zostaną przystanki zastępcze:
◆ przy ul. Zielonej (w drodze powrotnej z  ul. Słowiańskiej)
◆ przy ul. Kazimierza Odnowiciela (na wysokości cmentarza).

Świdnica

DZIECI OTRZYMAŁY LAPTOPY

Miasto Świdnica dzięki funduszom europejskim pozyskało 290425 zł w ramach programu
"Wsparcie dzieci z rodzinpegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".Zakupiono 83 nowe
laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Barycz Sułów
26.11.2022, godz. 13:00
Ostatni akcent piłkarskiej jesieni. Zaległy
mecz 3. kolejki pierwotnie miał być rozegra-
ny 27 sierpnia.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
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We wtorek, 25 października prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca,
Krystian Werecki oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu  Miejskiego, Magdalena
Urbańska-Malucha wręczyli sprzęt pierwszym uczniom, których krewni w linii prostej byli pracow-
nikami Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Sprzęt jest przekazywany w ramach umowy darowizny, na własność. Okres trwałości projektu
to 2 lata. W tym czasie uczniowie nie mogą laptopa sprzedać, czy też wypożyczyć.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
OsiPriorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EUdziałania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotyczącarealizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym -Granty PPGR".

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy.

Świdnica

DODATEK DO OGRZEWANIA 
DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Przypominamy o możliwości złożenia przez tzw. "podmioty wrażliwe" wniosku o dodatek do
kosztów zakupu opału. Wnioski należy składać W Biurze Obsługi Kancelaryjnej, pok. 1A,  do 30
listopada 2022 roku. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dodatek jest sposób ogrzewania oparty na:
◆ węglu, brykiecie lub pelecie zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego,
◆ oleju opałowym,
◆ gazie skroplonym LPG,
◆ pelecie drzewnym lub innym rodzaju biomasy
◆ Podmioty wrażliwe mogące ubiegać się o dodatek to m. in.:
◆ podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
◆ jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
◆ noclegownie albo ogrzewalnie,
◆ jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
◆ podmioty systemu oświaty,
◆ podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
◆ podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
◆ kościoły lub inne związki wyznaniowe,
◆ podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną,
◆ ochotnicze straże pożarne,
◆ placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub

w podeszłym wieku,
◆ rodzinne domy pomocy lub mieszkania chronione,
◆ centra integracji społecznej,
◆ kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej lub zakłady aktywności zawodowej,
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◆ organizacje pozarządowe,
◆ spółdzielnie socjalne

Pełen wykaz podmiotów wrażliwych zawiera art. art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na
rynku paliw

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, pok. 317, 318 lub pod
numerami telefonów 74/8562990, 74/8562991

Poniżej publikujemy wzór wniosku o dodatek, instrukcję wypełniania wniosku oraz arkusz do
obliczania wysokości dodatku.

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania:
https://www.gov .pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebe-

dacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywani a-niektorych-zrodel-ciepla
Arkusz do obliczania wysokości dodatku dla podmiotu wrażliwego:
https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego

Powiat Świdnica

19. DNI PRZECIWKO PRZEMOCY 
I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest partnerem "KAMPANII 19 DNI PRZE-
CIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY".

Jest to inicjatywa szczególna i niesłychanie potrzebna we współczesnym świecie. Ma ona
międzynarodowy zasięg i trwa od 1 do 19 listopada. To właśnie wtedy instytucje oraz organizacje,
które wspierają dzieci i młodzież mówią głośno stop przemocy! W trakcie kampanii chcą, żeby
wybrzmiało jak ważne są: uważność na krzywdę dzieci i młodzieży oraz dbałość o ich bezpieczeństwo
i prawo do życia bez strachu. Pomysłodawcą ,,Kampanii 19 dni" jest genewska organizacja zajmująca
się ochroną praw kobiet i dzieci - Women’s World Summit Foundation. W Polsce od 2014 roku
,,Kampanię 19 dni" koordynuje Fundacja po DRUGIE, której misją jest wspieranie młodzieży i
młodych dorosłych w kryzysie bezdomności. Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 16/8 oferujemy bezpłatną pomoc specjalistyczną, tel.
74 856 58 15.

Pomoc świadczona przez specjalistów udzielana jest w:
poniedziałek:

Radca prawny 15:30-18:30,
Pedagog/psychoterapeuta 14:00-18:00,

wtorek:
Psycholog 14:00-18:00,

Psycholog pochodzenia ukraińskiego 14:30-16:30,
środa:

Psycholog 14:00-18:00,
Pedagog/psychoterapeuta 14:00-17:00,

czwartek:
Psycholog 14:00-18:00,

piątek:
Psycholog pochodzenia ukraińskiego 15:00-18:00.

ciąg dalszy na str. 8

ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

"ZŁODZIEJ CZASU"
(spektakl familijny)
27.11.2022, godz. 16:00
"Złodziej Czasu" jest wciągającą historią,
pełną czarów i magii, baśnią opowiadającą
o walce dobra ze złem, ale przede wszystkim
zagłębiającą się w Czas i wszystko co się z
tym wiąże: przemijaniem, traceniem czasu
czy walką z jego ucieczką.
Wstęp 20/16 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

RECENZJE MUZYCZNE: WALUŚ-
KRAKSAKRYZYS (rock)
10.12.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do Klubu Bolko na kolejny
koncert w ramach cyklu Świdnickie Re-
cenzje Muzyczne (http://bit.ly/recenzje-
SOK), podczas którego prezentujemy ar-
tystów polecanych przez Świdniczan.
WaluśKraksaKryzys [rock / poezja śpie-
wana na petardzie]
Wstęp 69/79 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"KLIMAKTERIUM... I JUŻ"
(spektakl komediowy)
10.12.2022, godz. 20:00
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w
wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się uporać. Pra-
gniemy pokazać, że klimakterium jest wpi-
sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-

http://www.domsenioracm.pl




Świdnica

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Już po raz czternasty 11 listopada rekreacyjnym biegiem ulicami świdnickiej starówki uczczone

zostanie Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku dla uczestników wydarzenia przygotowano
1200 pamiątkowych medali.

Zgłoszenia do biegu i wydawanie opasek uprawniających do odebrania medalu na mecie
odbędzie się w dniu biegu w świdnickim Rynku. Od godziny 11.00 w kilku punktach na biegaczy
będą czekali harcerze z Komendy Hufca ZHP Świdnica. Start w Rynku przy Wieży Ratuszowej
punktualnie o godzinie 12.00. Na uczestników czeka trasa o długości okrążenia 1250 metrów: Rynek
- Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego, Rynek. Aby odebrać medal
należy pokonać trasą przynajmniej jeden raz, bardziej ambitnym i wysportowanym proponujemy
wykonanie dwóch, trzech lub maksymalnie czterech okrążeń.

Świdnica

JOANNA CICHOCKA - NA 100%
Joanna Cichocka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha została Laureatką

ogólnopolskiego projektu MATURA NA 100% Fundacji "Zawsze Warto" i Centralnej Komisji
Edukacyjnej.

ciąg dalszy na str. 10
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dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.
Wstęp 90/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

STREFA RELAKSU - WARSZTATY
RĘKODZIEŁA
07.11-01.12.2022, godz. 17:30
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

"Strefa relaksu" to cykl warsztatów ręko-
dzieła skierowany do tych wszystkich, któ-
rzy szukają chwili wytchnienia, odpoczynku
i skupienia w spokojnej, życzliwej atmosfe-
rze grupy osób połączonych wspólną pasją
do robótek ręcznych. To też świetna okazja
do zdobycia nowych - lub odświeżenia sta-
rych i nieco zapomnianych - umiejętności.
WARSZTATY SZYCIA ŚWIĄTECZ-
NYCH ZABAWEK I OZDÓB
Mam na imię Julia jestem absolwentką Łu-
gańskiego Narodowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. T.G. Szewczenki z dyplo-
mem projektanta mody, projektanta, techno-
loga produkcji odzieży (z prawem do na-
uczania). Pracowałam w Szkole Sztuk Pięk-
nych. Święta tuż tuż - zaczniemy więc szy-
kować się do nich, tworząc ozdoby na cho-
inkę i piękne bożonarodzeniowe lalki.  Za-
praszam serdecznie wszystkich, którzy pra-
gną  poczuć magię świąt już teraz.   
Julia, prowadząca

Zapewniamy wszystkie materiały.
zapisy: sok@sok.com.pl / liczba miejsc
ograniczona
wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia, 150 zł
- 4 zajęcia, 290 zł (8 zajęć: robienie na dru-
tach + świąteczne zabawki) / wpłaty podczas
zajęć
spotkania w czwartki, godz. 17.30-19.30
pierwsze spotkanie 7.11

www.expressem.eu





Joanna znalazła się w gronie 27 najle-
pszych maturzystów w Polsce (na prawie 270
tys. zdających). Aby zostać tytuł Laureata na-
leży ze wszystkich zdawanych na egzaminie
maturalnym przedmiotów (zarówno na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym) uzyskać
wynik powyżej 90%. Uroczysta Gala pod-
sumowująca tegoroczny projekt odbyła się w
ostatni weekend w Łodzi.

Joanna Cichocka
"Od października zacznę studia na Uni-

wersytecie Technicznym w Chemnitz na kie-
runku sensoryka i kogniwistyczna psycholo-
gia. To interdyscyplinarne studia, na których
poznam funkcjonowanie ludzkiego mózgu od
strony nie tylko psychologicznej, ale też biolo-
gicznej. Zgłębię tam również zastosowania in-
formatyki i fizyki przy badaniu percepcji i sy-
stemów poznawczych, co pozwoli mi w przy-
szłości przyczynić się do rozwoju medycyny w
zakresie neurologii.

Neuronauka to moja największa pasja, dlatego zamierzam poświęcić moje życie pracy badawczej
Ś projektować inteligentne protezy kierowane sygnałem z mózgu, ale też tworzyć modele kom-
puterowe i narzędzia analityczne umożliwiające diagnozę oraz leczenie jednych z najpoważniej-
szych schorzeń, z jakimi zmaga się obecnie ludzkość - chorób neurodegeneracyjnych. Moim
celem jest odkrycie choć części tajemnic najbardziej złożonego i najmniej poznanego organu w
ludzkim ciele - mózgu".

Jacek Iwancz
"Gratuluję absolwentom Banacha tak wysokich wyników na egzaminie maturalnym. Przypomnę,

że wszyscy w II LO zdali egzamin maturalny, a wyniki które osiągnęli napawają dumą. Wszystkie
wyniki są zdecydowanie wyższe od średnich wojewódzkich i powiatowych, a z matematyki osiągnę-
liśmy 9 wynik na Dolnym Śląsku. Joanna Cichocka jest już drugą wyróżnioną osobą z II LO w ciągu
ostatnich dwóch lat".

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

ciąg dalszy na str. 11
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WARSZTATY ROBIENIA NA DRUTACH
Pozdrowienia dla wszystkich pięknych
wróżek i czarodziejek! Mam na imię Na-
talia. Do Polski przyjechałam ze słonecz-
nego ukraińskiego miasta Nikolaev. Je-
stem absolwentką Uniwersytetu Humani-
tarnego im. W. Sukhomlinskiego, posia-
dam tytuł magistra psychologii i pedago-
giki. Uwielbiam dbać o moją rodzinę i
zwierzęta, a także - jak każda magiczna
kobieta - bardzo lubię tworzyć i wykony-
wać różne cuda, zajmując się rękodziełem.
Chętnie nauczę każdą czarodziejkę two-
rzyć piękno z kłębka włóczki. Pożegnaj-
my jesień jesiennymi kolorami, przygotuj-
my się do zimy robiąc na drutach ciepłe i
przytulne rzeczy (narzuty, skarpetki, sza-
le).
Natalia, prowadząca
Uczestniczki będą potrzebowały: druty nu-
mer 2,5 (zestaw 5 szt.) i numer 3 (2 szt.),
szydełko numer 3 (1 szt.)
Pozostałe materiały zapewniamy.
zapisy: sok@sok.com.pl / liczba miejsc
ograniczona
wpisowe: 40 zł - pojedyncze zajęcia, 150 zł
- 4 zajęcia, 290 zł (8 zajęć: robienie na dru-
tach + świąteczne zabawki) / wpłaty podczas
zajęć
spotkania w czwartki, godz. 17.30-19.30
pierwsze spotkanie 10.11

10 www.expressem.eu
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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

Świdnica

BANACH ŚWIĘTOWAŁ 
II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy zostało zaproszone przez Biuro Łącznikowe Polska -

Saksonia we Wrocławiu do wspólnych obchodów Europejskiego Dnia Języków.
W towarzystwie Konsula Generalnego Niemiec Pana Martina Kremmera oraz Konsula Honoro-

wego Republiki Austrii, Pana Edwarda Wąsiewicza młodzież Liceum im. Banacha wysłuchała
wykładu Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. Waldemara Martyniuka a także

wzięła udział w warsztatach wielojęzycznych "Speak-Dating" - w randce z językami czeskim,
górnołużyckim, niemieckim, śląskim, ukraińskim. Wspólne odśpiewanie hymnu Europy w języku
niemieckim, polskim i angielskim a także pyszny regionalny Imbiss zakończyły cały program.
Podczas spotkania II LO zaprezentowało wystawę pt. "Koncepcje językowe i działania wspierające
kompetencje językowe II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy", na której
pokazano działania w obszarze nauczania języków obcych w liceum, współpracę z Fundacją
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskie-
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go KoKoPol z St. Marienthal., które jednocześnie było współorganizatorem wydarzenia. W Biurze
Łącznikowym Polska - Saksonia oprócz wystawy II LO można było także obejrzeć wystawę
poświęconą poliglocie Emilowi Krebsow - związanemu z naszym powiatem.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MDK Świdnica

SUKCESY WOKALISTEK Z POLIFONII
Ale się działo! Było ognisko, zderzenie z wiatrem i deszczem i oczywiście radosne konkursowe

śpiewanie. A wszystko to w piątek 21 października 2022r. w dz. I MDK podczas XXXI Przeglądu
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Na szlaku". Pogoda nie była dla wykonawców łaskawa, ale
nikt się nie zrażał, a jak deszcz zaczął być zbyt trudny do zniesienia, to uciekliśmy ze sceny na posesji
do sali muzycznej. 

Może mikrofonów było dla naszej Polifonicznej" ekipy trochę za mało, ale i tak sobie dziewczyny
świetnie poradziły. Wszyscy zostali docenieni przez jury! Nagrodę główną PTTK piosenką Babka w

ciąg dalszy na str. 16
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ROHELE
Zespół ze Świdnicy założony w 2013 roku
i grający muzykę z pogranicza rocka alter-
natywnego i grunge. Laureat przeglądu
muzycznego "Truskawka" i półfinalista
Muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Skład:
Aleksander Koprowski (bas/wokal), Jan
Sobel (gitara), Michał Frydrych (perku-
sja).

PORAŻENI
Kapela powstała w 2012 roku z inicjatywy
Michała Dąbrowskiego i od początku miała
grać muzykę gitarową, koncertować, two-
rzyć swoje kompozycje i czerpać z tego
przyjemność. Po 10 latach udało się utrzy-
mać wszystkie założenia i zespół ciągle
działa prężnie i wciąż się rozwija.

TOXIDE
Muzyczne zderzenie pięciu różnych świa-
tów, które na scenie miesza się w jedną spój-
ną, energiczną całość. W utworach łączą
ciężkie brzmienie ze specyficznym klima-
tem, a solidne, niskie riffy korespondują z
mrocznymi melodiami. Słowa wplecione ni-
czym sinusoida pomiędzy muzykę, śpiewa-
ne są przez wokalistę obdarzonego niską
barwą głosu z charakterystycznym zadzio-
rem. Skład: Mariusz Niedźwiedziński (wo-
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klapkach" wyśpiewał sobie zespół Bez Nazwy" w składzie: Nadia Pieczonka, Marta Lurka, Ada
Pieczonka, Klaudia Chudy, Nela Oleśkiewicz, Zosia Gołowkin i Hania Fabian. Nagrody zdobył też
zespół Wirusy" w składzie: Sara Szubart, Emilka Jarema, Laura Konarska, Róża Omańska, Kalina
Krajciewicz, Emilka Niksa, Lila Chudzińska i Ania Kudela oraz Wędrujący górskim szlakiem" duet
Zuzanna Synowska i Maja Huzarska, a solistka Kalina Krajciewicz otrzymała wyróżnienie. Repertuar
mieliśmy prawdziwie turystyczny i do tego dość znany. Nawet publiczność mogła z nami śpiewać,
szczególnie z Wirusami" i Kalinką - bo kto nie zna Morskich opowieści" czy Stokrotki":).

MDK Świdnica

ciąg dalszy na str. 19

kal), Artur Wojtusiak (gitara), Maciej Należ-
ny (gitara), Daniel Młynarczuk (bas), Rado-
sław Duszyński (perkusja).

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 re-
cital  Michała Bajora "Kolor Cafe". Przeboje
włoskie i francuskie.
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady. Od kolorowych włoskich po mądre

www.expressem.eu

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

16.10.2022r. godz. 5.33 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca
ulicy Zamenhofa. Mężczyzna spotkał starsza
kobietę, która przechodziła chodnikiem boso
i nie była w stanie powiedzieć jak się nazywa
ani też gdzie mieszka. Na miejsce skierowa-
no patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze
ustalili jak nazywa się starsza pani oraz gdzie
mieszka. W związku z faktem, że  nie ustalo-
no numeru telefonu do rodziny kobiety, prze-
kazano ją pod opiekę sąsiadce, która zobo-
wiązała się powiadomić o całej sytuacji cór-
kę.

16.10.2021r. godz. 9.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące po-
jazdu parkującego na trawniku przy ulicy
Kozara-Słobudzkiego w rejonie przedszko-
la. Skierowani na miejsce strażnicy potwier-
dzili zgłoszenie. Kierowca został ukarany
mandatem karnym.

18.10.2021r. godz. 14.34 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące
nietrzeźwego mężczyzny leżącego na ławce
w rejonie ulicy Riedla. Skierowani na miej-
sce strażnicy obudzili mężczyznę, którym oka-
zał się bezdomny, doskonale znany funkcjona-
riuszom. Mężczyzna usiadł na ławce twierdząc,
że nie potrzebuje żadnej pomocy i chciał jedy-
nie chwilę się zdrzemnąć . Już po 30 minutach
mężczyzna leżał pod tą samą ławką. W związku
z faktem, że kontakt z nim był utrudniony, po
badaniu lekarskim został przewieziony celem
wytrzeźwienia do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Za swoje zachowanie odpowie przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

19.10.2022r. godz. 6.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
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francuskie przeboje. Po te ostatnie artysta
sięgał w swoim muzycznym życiu wielo-
krotnie.
Tym razem Michał Bajor postanowił przemie-
szać swoje muzyczno włosko-francuskie fa-
scynacje, które w większości pierwszy raz na-
grał 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 dramatyczny
"Hymn miłości "Edith Piaf. Piosenki w świet-
nych, większości nowych tłumaczeniach
Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi
tekstami włosko-francuskimi. W stylowych
aranżacjach Wojciecha Borkowskiego i z
udziałem wspaniałych muzyków.

"DZIEŃ ŚWIRA" (monodram)
18.11.2022, godz. 19:00
Marek Koterski "Dzień Świra" /w roli Ada-
ma Miauczyńskiego - Michał Wielewicki
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Przypomnijcie sobie, że żyjecie w świecie
stworzonym wyłącznie dla Was i tylko z
myślą o Was. O Waszym szczęściu osobi-
stym i rodzinnym. O Waszym dobrobycie W
świecie o znanym, przewidywalnym i akcep-
towanym porządku, który daje Wam poczu-
cie bezpieczeństwa, zachęca do rozwoju i
myślenia o przyszłości. Twórca tej rzeczy-
wistości swoimi wypowiedziami i działania-
mi ugruntowuje i wzmacnia w Was zadowo-
lenie, zagrzewając w ten sposób do budowa-
nia naszego wspólnego domu. Skoro tak jest,
to teraz możecie być pewni, że od tej pory
nikt Wam nie wmówi, że czarne jest czarne,
a białe - białe! Witajcie w Raju!
Tekst Koterskiego nie zestarzał się ani na jotę
(chciałoby się powiedzieć - niestety). Jak
trafnie ośmieszał rzeczywistość sprzed dwu-
dziestu lat, tak samo skutecznie i zabawnie
opisuje nasze współczesne sprawy. Śmiejmy
się, ale pamiętajmy: jesteśmy towarzyszami
podróży naszego bohatera. Ale czy aby na
pewno chcielibyśmy powtórzyć jego los?
Dobrej zabawy!
Czas trwania: 80 min.

***
Michał Wielewicki urodził się w 1978 w
Gdyni. Aktor z powołania, o dużym poten-
cjale komediowym, ale nie tylko. Absolwent
PWST we Wrocławiu w 2003 roku.
Ma na swoim koncie ponad 40 ról teatral-
nych na deskach m.in.: Teatru Wybrzeże
(Gdańsk), Teatru im. Bogusławskiego (Ka-
lisz), Teatru Rampa (Warszawa), Teatru
Wielkiego - Opery Narodowej (Warszawa);
Ostatnio można go zobaczyć w spektaklu
"Bóg Mordu" (Yasmina Reza) na deskach
Teatru Miejskiego w Lesznie.
Zagrał też w wielu polskich serialach, m.in.:
Prokurator, Uwikłani, M jak Miłość, Prawo
Agaty, Barwy Szczęścia,  Pierwsza Miłość,
Komisja Morderstw, Sexify, Rysa, Układ,
Szadź oraz w produkcjach filmowych takich
jak: 80 milionów, Jak pokonać kaca , Bo we
mnie jest seks.
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zyjnego dotyczące mężczyzny spożywającego alkohol w rejonie przystanku komunikacji publi-
cznej na Placu Grunwaldzkim. Strażnicy na miejscu zastali nietrzeźwego bezdomnego, który
wielokrotnie był karany za podobne zachowania.  Po badaniu lekarskim został osadzony w
Policyjnej Izbie Zatrzymań a za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w
Świdnicy.

19.10.2022r. godz. 9.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące dwóch mężczyzn spożywających alkohol na przystanku MPK w rejonie Placu Grun-
waldzkiego. Na miejsce udał się patrol straży miejskiej. Jeden z mężczyzn został ukarany
mandatem karnym, drugi odpowie za swoje zachowanie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

19.10.2022r. godz. 22.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby bezdo-
mnej, przebywającej w starej altance przy ulicy Kościelnej. Na miejsce udali się strażnicy, którzy
zaproponowali bezdomnemu daleko idąca pomoc. Niestety mężczyzna kategorycznie odmówił
twierdząc, że sam sobie da radę. Niestety w takich przypadkach nie można zmusić nikogo do
zamieszkania w schronisku dla bezdomnych.

info: SM Świdnica

OSiR Świdnica

REKORDOWA FREKWENCJA, ZAPRASZAMY NA
FINAŁ 10 LISTOPADA!

Blisko 150 uczestników - najwięcej w tym roku szkolnym zgromadził trzeci Świdnicki Czwartek
lekkoatletyczny. Impreza w czwartek, 20 października odbyła się na Stadionie Miejskim im. Janusza
Kusocińskiego w Świdnicy.
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Na dzieci i młodzież tradycyjnie czekały biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów, konkurs
skoku w dal i pchnięcia kulą. Wysoka frekwencja cieszy i na podobną liczymy 10 listopada, gdy
odbędzie się fianł jesiennych Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Najlepsi w całym cyklu
zostaną nagrodzeni, a ci którzy skompletują w sumie co najmniej trzy z czterech startów otrzymają
pamiątkowy medal!

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. 

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

ciąg dalszy na str. 22

"ZŁODZIEJ CZASU"
(spektakl familijny)
27.11.2022, godz. 16:00
Wstęp 20/16 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"Złodziej Czasu" jest wciągającą historią,
pełną czarów i magii, baśnią opowiadającą
o walce dobra ze złem, ale przede wszystkim
zagłębiającą się w Czas i wszystko co się z
tym wiąże: przemijaniem, traceniem czasu
czy walką z jego ucieczką. "Złodziej Czasu"
zaczyna się niewinnie - mała dziewczynka
spędza ferie u swoich dziadków, w ich sta-
rym, skrzypiącym i pachnącym dziwnymi
zapachami domu. Stoi tam olbrzymi zegar i
bardzo prędko okazuje się, że to nie jest
normalny zegar, tak jak dziadek nie jest zwy-
czajnym dziadkiem a babcia zwyczajna bab-
cią. Opowiedziana na dobranoc historia o
złośliwym chłopcu, żyjącym w odległej
Krainie Czasu, nazywanym przez dziadka
złodziejem czasu wyzwala cała lawinę przy-
gód. Mała dziewczynka dostaje się do tej
krainy, ale to dopiero początek kłopotów,
które niechcący uruchamia. Będzie musiała
zmierzyć się ze Złodziejem Czasu, aby ura-
tować dziadkowi czas, który ten chce mu
ukraść. Przekonamy się, kim naprawdę jest
babcia i co kryło się we wnętrzu starego
zegara
Spektakl adresowany jest do dzieci 6+, ale
zachęcamy do oglądania go całą rodziną,
gdyż stanowi doskonały pretekst do rozmów
z dziećmi na temat czasu i wszystkiego, co
się z nim wiąże.
reżyseria: Waldemar Wolański
scenografia: Joanna Hrk
muzyka: Krzysztof Dzierma
multimedia: Aleksandra Chrapowicka
scenariusz: Waldemar Wolański
występują: Aga Ejsmont, Dorota Korczy-
cka-Bąblińska, Rafał Ksiądzyna, Sylwester
Kuper, Lidia Lisowicz, Sławomir Mozolewski

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. Jakub Ciarkowski 
DZIEWCZĘTA (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Helena Drozdowska  
2. Dominik Werner  
3. Pola Onyśko  
CHŁOPCY (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Xavier Ziobro  
2. Hubert Ciarkowski 
3. Wojciech Pyk  
DZIEWCZĘTA (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Izabela Majewska  
2. Anna Szczepańska 
3. Lena Demczyszak 
CHŁOPCY (2014-2015) - 200 METRÓW
1. Miłosz Adamczyk  
2. Kajetan Dzień vel Rakoczy 
3. Kacper Nikoniuk  
DZIEWCZĘTA (2012-2013) - 300 METRÓW - ELI-
MINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Julia Osiurak  
2. Henryka Biniaszewska
3. Olimpia Spychaj 
CHŁOPCY (2012-2013) - 300 METRÓW - ELIMI-
NACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Janek Rudnik  
2. Tomasz Brynda 
3. Bartosz Demczyszak 
DZIEWCZĘTA (2010-2011) - 600 METRÓW - ELI-
MINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Ola Szpytma  
2. Zosia Malczyk 
3. Gabriela Hołys
CHŁOPCY (2010-2011) - 1000 METRÓW - ELIMI-
NACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH

CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Oskar Walewski 
2. Karol Panek  
3. Jan Olszewski  
DZIEWCZĘTA (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Emilia Jakacka 
2. Zuzanna Ucieszyńska 
3. Maja Szymczak 
CHŁOPCY (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Błażej Nikoniuk 
2. Andrii Mohilivets 
3. Łukasz Rysiak 
CHŁOPCY (2004-2006) - 1000 METRÓW
1. Wiktor Terka  
2. Andrii Kostenko 
SKOK W DAL  DZIECZĘTA (2010) - ELIMINACJA
DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH
1. Gabriela Hołys (2010)  
2. Angelika Borońska (2010) 
3. Ola Szpytma (2010) 
SKOK W DAL DZIECZĘTA (2011-2012 i młodsze) -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Julia Klima (2011) 
2. Zofia Malczyk (2011) 
3. Katarzyna Plichta (2011)
SKOK W DAL CHŁOPCY (2010) - ELIMINACJA
DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH
1. Maciej Cisek (2010) 
2. Karol Panek (2010) 
3. Jan Olszewski (2010) 
SKOK W DAL CHŁOPCY (2011-2012 i młodsi) -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Bartosz Demczyszak (2012) 
2. Adam Pilipczuk (2011)
3. Igor Szczerski (2012) 
PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA (2010) - 2 kg -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Angelika Borońska (2010)  
2. Ola Szpytma (2010)  

OSiR Świdnica

FINAŁY STREFY
WAŁBRZYSKIEJ

Chłopcy z SP 6 w Świdnicy zwycięzcami
Finału strefy wałbrzyskiej w piłce nożnej klas
7-8 szkół podstawowych. Ich młodsi koledzy w
kategorii mininożnej klas 5-6 zajęli trzecie miej-
sce. W czwartek i piątek 20-21 października w
Świdnicy na Orliku SP 6 rozgrywane były Finały
strefy wałbrzyskiej w ramach "Współzawodnic-
twa szkolnego 2022-2023". W pierwszym dniu
swoje mecze grali młodsi piłkarze z klas 5-6. W
tej kategorii wiekowej wystąpiło pięć zespołów,
zwycięzców swoich powiatów, które rywalizo-
wały systemem każdy z każdym. Pierwsze miej-





sce w klasach młodszych zajęła reprezentacja SP
7 Nowa Ruda, na drugim miejscu zespół z Dzier-
żoniowa a na trzecim SP 6 Świdnica. Kolejne
miejsca zajęły reprezentacje Ząbkowic i Wał-
brzycha. Dzień później w piątek do finału strefy
przystąpili uczniowie klas 7-8 szkół podstawo-
wych. Sześć drużyn najpierw grało swoje spot-
kania w dwóch grupach eliminacyjnych każdy z
każdym. Następnie w kolejności zajętych miejsc
w grupach grano już mecze finałowe o poszcze-
gólne miejsca w zawodach. Najlepiej w starszej
kategorii wiekowej wypadli świdniccy piłkarze z
SP 6, którzy w eliminacjach pokonali najpierw
zespoły SP 8 Wałbrzych i SP Walim by w finało-
wym meczu o pierwsze miejsce po wyrównanym
spotkaniu wygrać z reprezentacją SP 3 Ząbkowi-
ce. W meczu o trzecie miejsce od drużyny SP 7
Nowa Ruda lepsi okazali się piłkarze z SP 8
Wałbrzych. Na kolejnych miejscach uplasowali
się uczniowie z SP Łagiewniki i SP Walim.

Zwycięskie zespoły w swoich kategoriach:
SP 7 Nowa Ruda (klasy 5-6) oraz SP 6 Świdnica (klasy 7-8) tym samym awansowali do dalszych szczebli rozgrywek i na wiosnę zagrają w finałach
dolnośląskich sportowego współzawodnictwa szkolnego.

foto: Waldi Kurek

OSiR Świdnica

NASZ ŻELAZNY CZŁOWIEK POBIEGNIE Z DOMINIKIEM JABŁOŃSKIM
Zbliża się 7. RST Półmaraton Świdnicki. To dla naszego miasta wielkie sportowe święto, ale i okazja, aby wesprzeć osoby potrzebujące pomocy. W

tym roku podczas biegu będzie prowadzona zbiórka publiczna i loteria na rzecz podopiecznego fundacji "Zdążyć z Pomocą", Dominika Jabłońskiego.
8-latek ze Świdnicy też weźmie zresztą udział w biegu. Pokona trasę półmaratonu w specjalnym wózku biegowym wraz z Radosławem Jasiczkiem,
triathlonistą, zawodnikiem Żelaznej Świdnicy i pracownikiem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

***
Dominik urodził się z zespołem Downa i wadą serca. Z powodu wady genetycznej ma problemy z tarczycą, boryka się z niedosłuchem obustronnym

i wadą wzroku. Po operacji serca przeszedł sepsę i ropne zapalenie kości, które spowodowały u niego niepełnosprawność ruchową. To ciekawy świata
8-latek. Niestety, problemy ze zdrowiem ma też brat Dominika - Mateusz. &-letni chłopiec ma autyzm dziecięcy i ADHD. Zaburzenie te sprawiają mu
wiele trudności w nauce samodzielności i komunikacji ze światem. Nie potrafi mówić i z tego powodu ma wiele ataków frustracji i nerwów. Szereg
zaburzeń integracji sensorycznej sprawia mu wiele problemów w codziennym funkcjonowaniu.

Obaj chłopcy są podopiecznymi Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".
Leczenie i rehabilitację obu chłopców można wesprzeć w każdej chwili. Ich numery w rejestrze Fundacji to: 30986 - Jabłoński Dominik -

https://dzieciom.pl/podopieczni/30986 , 35812 - Jabłoński Mateusz - https://dzieciom.pl/podopieczni/35812 ;  Nr konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549
3994.

Ponadto w trakcie 7. RST Półmaratonu Świdnickiego będzie można nabyć losy w cenie 5 złotych, z których dochód trafi na zbiórkę Dominika.
Rozstrzygnięcie loterii zaplanowano w dniu imprezy po ceremonii dekoracji zwycięzców. Można również  wspomóc wspierając loterię ładnym,
wartościowym fantem, produktem itp. Zainteresowani tą formą pomocy prosimy o kontakt z kierownikiem Biura Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
Radosławem Wernerem - r.werner@um.swidnica.pl
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Kilka słów należy się też cichemu bohaterowi akcji pomocowej - Radosławowi Jasiczkowi. To 43-latek, pracownik Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Radek od kilku lat uprawia triathlon i nigdy nie pozostaje obojętny wobec podobnych przedsięwzięć. Przez cztery lata biegał, pływał i jeździł
na rowerze z Mateuszem Ostrowskim. - W sumie to było około dwudziestu startów w zawodach biegowych i triathlonowych, między innymi w Świdnicy,
Mietkowie, Sławie, Borzygniewie - wylicza Radosław Jasiczek i dodaje - Mateusz ma dziś już 16 lat, powoli idzie już swoją drogą, ma nowe
zainteresowanie. Uznaliśmy, że czas na nowe wyzwania, pokazanie sportu i pomoc kolejnej młodej osobie. Mam nadzieję, że z Dominikiem też będę
startował przez kilka najbliższych lat.

ŚKPR Świdnica

REKORDOWA WYGRANA
ŚKPR Świdnica pewnie dopisał do swojego dorobku trzy punkty, Szare Wilki zafundowały sobie mocny strzelecki trening i bardzo wysoko pokonały

na wyjeździe SPR Gorzyce Wielkie 48:29!
Ekipa z przedmieść Ostrowa Wielkopolskiego przed sezonem przeszła prawdziwą kadrową rewolucję. Zespół opuściła większość doświadczonych

zawodników, a skład zasiliła utalentowana młodzież. - To ciekawy zespół, który na pewno zacznie zdobywać punkty, ale potrzebuje jeszcze czasu, aby
okrzepnąć - podsumował Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u Świdnica.

Miejscowi zaczęli od prowadzenia 2:0, ale kolejnych siedem bramek rzucili świdniczanie i od stanu 7:2 w 9. minucie w pełni kontrolowali grę. W
pierwszej części mocno pohasali sobie zwłaszcza skrzydłowi, którzy raz po raz kończyli wyprowadzane kontry. Do przerwy podopieczni Krzysztofa
Terebuna prowadzili 24:16. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Nasz zespół systematycznie powiększał przewagę, a szkoleniowiec Szarych
Wilków dowolnie rotował składem. Niemal wszyscy gracze z pola wpisali się na listę strzelców, a królami polowania okazali się ostatecznie Michał
Wojtala i Mateusz Siwiński (obaj po 8 bramek). Imponuje zwłaszcza wynik tego drugiego. Przypomnijmy, że popularny "Arbuz" trafił do watahy przed
tym sezonem, wznawiając swoją karierę po pobycie za granicą. Forma najwyraźniej zwyżkuje!

Za tydzień świdniczanie wracają do swojej hali. W sobotę, 29 października podejmą groźną drużynę Trójki Nowa Sól. Na trudną przeprawę muszą
nastawić się nie tylko nasi zawodnicy, ale i kibice, bowiem zespół za ekipą z Nowej Soli jeździ bardzo sympatyczny i głośny Klub Kibica.

SPR Gorzyce Wielkie - ŚKPR Świdnica 
29:48 (16:24)

◆ Przebieg meczu: 5 min. 2:2, 10 min. 3:7, 15 min. 7:12, 20 min. 9:15, 25 min. 13:19, 30 min. 16:24, 35. min 19:28, 40 min 21:31, 45 min 23:36, 50
min 26:40, 55 min 27:44, 60 min 29:48

◆ ŚKPR: Shupyk, Mirga, Jabłoński, Wiszniowski - Wojtala 8, Siwiński 8, Redko 6, Chmiel 6, Zelek 6, Pęczar 6, Galik 3, Dobrzański 2, Etel 2, Bal 1,
Ingram, Pierzak

◆ Karne: Gorzyce 2/2, ŚKPR 3/3
◆ Kary: Gorzyce 12 minut, SKPR 10 minut
◆ 5. kolejka (22-23.10)
◆ Grunwald Poznań - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 34:25 (21:11)
◆ Bór Joynext Oborniki Śląskie - GOKiS Kąty Wrocławskie 28:25 (13:12)
◆ AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - Wolsztyniak Wolsztyn 28:24 (15:12)
◆ Olimp Grodków - Tęcza Folplast Kościan 27:28 (12:15)
◆ ZEW Świebodzin - Siódemka Miedź Huras Legnica 31:32 (18:17)
◆ SPR Gorzyce Wielkie - ŚKPR Świdnica 29:48 (16:24)
◆ Trójka Nowa Sól - Real Astromal Leszno 31:28 (12:13)

info: www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

MŁODZIEŻ NA REMIS - DWA ZWYCIĘSTWA, DWIE PORAŻKI
Młodzicy śrubują serię kolejnych zwycięstw, od wygranej sezon rozpoczęli chłopcy, a juniorzy młodsi przegrali dwa mecze z czołowymi drużynami

ligi. Za młodzieżowymi zespołami ŚKPR-u Świdnica kolejne spotkania o punkty.
JUNIORZY MŁODSI

Wciąż z jednym zwycięstwem na koncie pozostają  graj ący dolnym rocznikiem juniorzy młodsi trenera Patryka Dębowczyka. W czwartkowy
wieczór, 20 października przegrali we Wrocławiu  ze Śląskiem 23:46 (10:23). Niestety, nie był
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to udany występ. Duża liczba błędów własnych przełożyła się na wynik. Także w niedzielnym starciu z Chrobrym Głogów nasza drużyna nie miała
wystarczających atutów, aby powalczyć o zwycięstwo. Tym razem wysoko przegrała we własnej hali 27:49 (13:27). Przed świdniczanami jeszcze jedno
spotkanie z topową drużyną ligi - Siódemką Miedzią Legnica. Wydaje się, że w konfrontacji z następnymi przeciwnikami będzie można powalczyć o
punkty.

Śląsk Wrocław - ŚKPR Świdnica 
46:23 (25:10)

ŚKPR: Smalec, Szwaczek, Jarosz - Bieryt 7, Słomiński 5, Sz. Błaszczyk 3, Paluch 2, Walczak 2, Turzański 1, Kotarba 1, Folcik 1, Bednarz 1, Legan,
Walaszczyk
ŚKPR Świdnica - Chrobry Głogów 
27:49 (13:27)
ŚKPR: Jarosz, Szwaczek - Bieryt 10, Paluch 5, Bednarz 3, Słomiński 2, Walczak 2, Turzański 1, Kotarba 1, Sz. Błaszczyk 1, Polus 1, Folcik 1, Legan,
Walaszczyk

MŁODZICY
Trwa kapitalna passa młodzików ŚKPR I Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna. Szare Wilczki jak na razie idą przez ligę jak burza i odnieśli piątą

wygraną w tym sezonie. Tym razem świdniczanie podejmowali w środę, 19 października trzeciego w tabeli Chrobrego Żorawina zwyciężyli 33:26
(15:13). Po pierwszej wyrównanej części meczu, w drugiej zaczęła zarysowywać się coraz większa przewaga ŚKPR-u, mimo, że nasz zespół nie ustrzegł
się błędów. Następny mecz 29 października w Obornikach Śląskich z Borem.

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW
ŚKPR Świdnica - Chrobry Żórawina 

33:26 (15:13)
ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 12, Mitek 9, D. Błaszczyk 4, Marek 2, Ruszaj 2, Choiński 2, Pamuła 1, Zisiadis 1, Bagiński, Szczygieł, Czapla

CHŁOPCY
Od wygranej 27:25 (12:13) z GOKiS-em Kąty Wrocławskie rozpoczęli swoje rozgrywki chłopcy z zespołu ŚKPR I (trenerka Justyna Curyl). To był

trudny mecz dla naszej drużyny. Młodym Szarym Wilczkom nie wszystko wychodziło w tym dniu, toteż zdobycie trzech punktów ma swoją wartość.
Mecz miał sporą dramaturgię i obfitował w zwroty akcji. ŚKPR rozpoczął od prowadzenia 10:6, aby do przerwy przegrywać 12:13. W drugiej części
goście kilka razy odskakiwali na dystans dwóch bramek. Decydujący dla losów spotkania okazał się fragment między 32 a 37 minutą, gdy ŚKPR ze
stanu 20:21 wyprowadził wynik na 26:22 i mimo pogoni gości utrzymał zwycięstwo do końca.

ŚKPR I Świdnica - GOKiS Kąty Wrocławskie 
27:25 (12:13)

ŚKPR I: Wasilewicz - Kozar 12, Stramek 7, Sawicki 4, Bronikowski 3, Święs 1, Warachim, Sz. Kocjan, Kortas, B. Miedziński, Szumowski, Banaś,
Suszycki, Szmaj, Kula

info: www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

Z GROŹNYM RYWALEM O TRZECIE ZWYCIĘSTWO Z RZĘDU
Aż trzy z czterech ostatnich pojedynków z Trójką Nowa Sól kończyło się zaledwie jednobramkowym zwycięstwem którejś ze stron. To chyba

najlepsza rekomendacja, że w sobotę 29 października w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy w meczu 6. kolejki
I ligi emocji nie powinno zabraknąć. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18.00. Gracze ŚKPR-u Świdnica liczą, że kibice pomogą im w odniesieniu
trzeciego kolejnego zwycięstwa.

Cel jest jasny, ale wcale nieoczywisty. Chociaż Szare Wilki wygrały aż osiem z dziewięciu meczów z tym rywalem, to prawie nigdy, nie licząc
zamierzchłej przeszłości i sezonu 2010/11, nie były to łatwe spotkania. Ekipa z Nowej Soli systematycznie rozwija się i jest coraz trudniejszym rywalem.
Atutem przeciwników, tak jak i świdnickiej drużyny jest utrzymywanie od lat trzonu zespołu i panująca w nim pozytywna chemia. W bieżącej kampanii
Trójka spisuje się bardzo dobrze i mając na koncie trzy zwycięstwa w pięciu meczach plasuje się na piątym miejscu. Podopieczni trenera Alana
Raczkowiaka mają na rozkładzie ZEW Świebodzin, SPR Gorzyce Wielkie i Real Astromal Leszno. Świdniczanie mają na koncie siedem punktów i
zajmują dziewiątą lokatę w tabeli. Gracze Krzysztofa Terebuna od trzech kolejek regularnie punktują. Po remisie w Grodkowie przyszły zwycięstwa z
ZEW-em Świebodzin i przed tygodniem w rekordowych rozmiarach 48:29 w SPR Gorzyce Wielkie.

W szeregach Trójki najlepszymi strzelcami są aktualnie skrzydłowy Artur Dymkowski (33  bramki/5 meczów), rozgrywający Kamil Kowalski (21/5)
i obrotowy Marcin Hajnysz (20/3). W naszej drużynie, jak i zresztą w całej lidze najlepszym snajperem pozostaje Michał Wojtala (44/5). Mateusz Redko
legitymuje się wynikiem 24/18, a Olgierd Etel i Dawid Pęczar po 18/5.    

Świdniczanie mogą spodziewać się trudnej przeprawy, a dodatkowym atutem Szarych Wilków może okazać się własny parkiet i głośny doping
kibiców. Sympatycy Szarych Wilków też muszą być gotowi na rywalizację, bo za ekipą z Nowej Soli po pierwszoligowych halach jeździ sympatyczna,
ale i głośna grupa kibiców.

Dla tych, którzy nie dotrą do hali będzie przeprowadzona relacja tekstowa (wynik co kilka minut) na naszej stronie FB.
CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa Sól

KIEDY: Sobota, 29.10.2022, godzina 18.00
GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a

BILETY: 10 zł - normalny, dzieci i młodzież co 18 lat - wstęp wolny
PARTNER MECZU: IgnerHome - Twój sprawdzony deweloper

info: www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WYGRYWAMY PEWNIE DERBY REGIONU!
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica odnieśli jak  najbardziej zasłużone domowe zwycięstwo, pokonując na terenie  Świdnickiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji ekipę Bielawianki Bielawa.  Biało-zieloni wygrali różnicą trzech trafień, zagrali na zero z tyłu i  po ostatniej porażce z Lechią
Dzierżoniów znów znaleźli się na  zwycięskiej ścieżce! 

Gospodarze inicjatywę próbowali przejąć od pierwszych minut, ale jako  piersi skuteczny strzał na bramkę oddali rywale. W 5. minucie strzałem
głową Bartłomieja Kota próbował zaskoczyć Radosław Grzywniak, lecz  pewnie interweniował świdnicki golkiper. Miejscowi pierwszy cios w tym
spotkaniu zadali szybko, bo już w 8. minucie. Lewą stroną boiska  pociągnął Michał Orzechowski, zdecydował się na dośrodkowanie w pole  karne,
lecącą piłkę głową podbił jeszcze Paweł Słonecki, a po chwili  efektownym wolejem popisał się Oskar Trzepacz, trafiając na 1:0.  Świdnicki napastnik
był aktywny i mógł nawet spokojnie skompletować  hat-tricka w pierwszej części gry. Brakowało niestety nieco szczęścia i  precyzji. Już w 11. minucie
znów asystą, ale tym razem z prawej strony  boiska mógł popisać się Michał Orzechowski, lecz tym razem Trzepacz  został zablokowany. W kolejnej
akcji niestety nieczysto trafił w piłkę, a  w 24. minucie futbolówka po jego uderzeniu minęła światło bramki.  Bielawianie próbowali się odgryzać, ale
ich poczynania kończyły się  głównie na wrzutkach w pole karne, z którymi znakomicie radzili sobie  świdniccy defensorzy. Nam brakowało z kolei
kropki nad "i" - lepszej  skuteczności lub po prostu tego ostatniego, otwierającego drogę do  bramki zagrania. Ostatecznie do przerwy mieliśmy 1:0 dla
IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica.

ciąg dalszy na str. 27
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Po zmianie stron swoich szans szukali rywale, ale szybko  przystopowaliśmy ich poczynania. W 57. minucie z rzutu wolnego świetną  piłkę dograł Andrii

Kozachenko, a strzałem głowa żadnych szans na  skuteczną interwencję bramkarzowi Damianowi Wajdzie nie dał nasz kapitan  - Patryk Salamon. Gospodarze
nie zamierzali poprzestawać na dwóch  trafieniach i w 70. minucie powinni prowadzić już różnicą trzech  trafień. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego
wyszli z błyskawiczną  kontrą, Piotr Kotyla zagrał do wbiegającego w pole karne Michała  Orzechowskiego, lecz ten niestety przegrał bój z bielawskim
bramkarzem. W  73. minucie sytuacja gości mocno się skomplikowała, a negatywnym  bohaterem został Bartosz Paszkowski. Obrońca Bielawianki w po prostu
głupi sposób w przeciągu kilkudziesięciu sekund obejrzał dwie żółte  kartki, osłabiając swój zespół . O ile pierwsza pokazana została za  przerwanie szybkiej
kontry i faul na Kornelu Traczyku, to drugą obejrzał  już za atak łokciem przy wyskoku o piłkę, powalając Adama  Wojciechowskiego. Mimo gry w osłabieniu
bielawianie starali się szukać  przynajmniej honorowego trafienia. Ich próby definitywnie zostały  spacyfikowane w 83. minucie. Wychodzący na czystą pozycję
Emil Migas  dostał piłkę od Wojciecha Sowy i został faulowany w szesnastce przez  Filipa Langa. Decyzja arbitra Filipa Paszczyka mogła być jedna - czerwo
dla gracza Bielawianki i rzut karny dla miejscowych. Pewnym egzekutorem  okazał się Wojciech Sowa, ustalając finalnie końcowy rezultat.

Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica sięgnęła po piątą wygraną w  tym sezonie, a czwartą odniesioną na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Z dorobkiem 16 "oczek" wciąż plasujemy się na szóstej  pozycji w tabeli grupy wschodniej Koleje Dolnośląskie IV ligi. W  następnej serii
spotkań zagramy na wyjeździe z siódmym w stawce Orłem  Ząbkowice Śląskie.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Bielawianka Bielawa 
3:0 (1:0)

Skład: Kot, Moskwa (57’ Kotyla), Sowa, Salamon,  Kozachenko (86’ Czochara), Filipczak, Traczyk (82’ Busch), Białasik,  Orzechowski (85’ Michta),
Karbowiak (57’ Wojciechowski), Trzepacz (77’  Migas).

info: www.poloniastal.swidnica.pl
Skrót VIDEO - Mariusz Ordyniec: https://www.youtube.com/watch?v=kdL_Fxjw0RU&feature=emb_logo 

Polonia Stal Świdnica

MOCNE GRANIE W WYKONANIU NASZYCH ORLIKÓW
Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się

biało-zielona grupa orlików IgnerHome Polonii-
Stali Świdnica z rocznika 2013 podczas dwu-
dniowego turnieju Athletic Cup w Nowej Ru-
dzie. Podopieczni trenera Patryka Paszkowskie-
go uplasowali się tuż za podium grupy złotej - na
czwartej pozycji w całych zawodach. 

- Na wstępie wielkie gratulacje dla zawodni-
ków za dwa dni wyczerpującej, pełnej walki
rywalizacji z silnymi drużynami. W grze zawod-
ników widać duży progres, odwagę oraz chęć
dążenia do zwycięstwa w każdym meczu! Cieszy
świadomość młodych piłkarzy na boisku i prze-
kładanie założeń z treningu na turniej. W drugim
dniu troszkę szwankowała skuteczność i widać
było zmęczenie pierwszym dniem turnieju. Zma-
gania kończymy na dobrym - 4. miejscu, a nasz
zawodnik Dominik Kułaga zostaje MVP całego
turnieju! - komentuje zadowolony trener orlików
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Patryk Pasz-
kowski. 

Finalnie na najwyższym stopniu podium zmagania ukończyła Akademia Piłkarska Dąbcze, wyprzedzając JTS Piast Jawor i Akademię Piłkarską
Piasta Nowa Ruda. 

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Sebastian Matuszak Maksymilian Maślany Dominik Kułaga Radosław Kowalski Adam Macutkiewicz
Antoni Przyprawa Antoni Duplak Kordian Skroboń Filip Arendarczyk Piotr Kulik-Bekas Kazimierz Harendarz.

info, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

"WSPÓLNE CHWILE" DLA SENIORÓW
"Danie Wspólnych Chwil" - spotkanie dedykowane osobom 65+, starszym i samotnym z Miłochowa, Jagodnika i Pszenna, którego organizatorem

było KGW w Miłochowie można uznać w stu procentach za udane. Dzięki Fundacji "Biedronka" i programowi "Danie Wspólnych Chwil" gospodyniom
z Miłochowa udało się przygotować wspólny poczęstunek dla przybyłych seniorów.

Wydarzenie odbyło się na świetlicy w Pszennie, w którym na zaproszenie KGW Miłochów uczestniczyli: wójt gminy Teresa Mazurek oraz zastępca
wójta Bartłomiej Strózik. Gratulujemy inicjatywy, a wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia.
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PANI ZUZIA ZAWITAŁA DO PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM. CZYLI
#20 MINUT DLA MATEMATYKI

Przedszkole w Witoszowie Dolnym przystąpiło do projektu #20minutdlaMATEMATYKI - edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu, którego
autorką i organizatorką jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. W mediach społecznościowych znana nauczycielom i rodzicom jako Pani Zuzia.
Doktorantka prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z
założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z
wykorzystaniem sytuacji życiowych.

Pani Zuzanna miała okazję poprowadzić szkolenie dla kadry przedszkola w Witoszowie Dolnym przekazując dużo cennej, praktycznej wiedzy.
Dostarczyła wspaniałych emocji, uśmiechu ale przede wszystkim dużo pozytywnej energii do realizacji projektu. Było nam niezmiernie miło gościć tak
wspaniałą osobę w naszym gminnym przedszkolu - mówi dyrektor przedszkola w Witoszowie Dolnym Renata Piotrowska. W spotkaniu uczestniczyła
również dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska.

Gmina Świdnica

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH W OBRĘBIE WITOSZÓW

Na przełomie lipca i września trwała konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Witoszów Dolny na granicach działek 1181, 1180, 1162, 1167,
1188, 1187, 1185.  Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. wykaszanie porostów wraz wygrabieniem, ścinanie i karczowanie krzaków wraz z
oczyszczeniem, wykopy udrożniające, rozplantowanie gruntu z wykopów, umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 1942 mb.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy zostało w tym roku zrealizowane przy pomocy finansowej przyznanej
z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 35 tys. Łączny koszt zadania opiewał na kwotę 156,9 tys. zł.

Gmina Świdnica

JESIENNE WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Lutomia Górna, Boleścin, Gogołów, Pszenno, Witoszów Dolny, Grodziszcze, Bystrzyca Dolna. To w tych siedmiu sołectwach odbyły się warsztaty

florystyczne dla blisko 130 osób. Zdobyte podczas spotkania umiejętności, uczestnicy będą w przyszłości mogli wykorzystać do wystroju wnętrza
swojego domu, w pracach ogrodowych, czy też w komponowaniu różnego rodzaju wiązanek okolicznościowych - podkreśla Krzysztof Jas, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

www.expressem.eu29
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W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych nasze spotkania poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowanie kompozycji
kwiatowych na groby. Choć były też jesienne akcenty w przygotowanych stroikach i kompozycjach. Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów, z
którego przygotował swoje dekoracje.  Trzeba przyznać, że poradzili sobie znakomicie! Efekty ich pracy możecie sami Państwo ocenić.

Gmina Świdnica

PONAD 1,7 MLN ZŁ WYPŁACONYCH 
DOTACJI W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

257 złożonych wniosków o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze. 196 już zawartych umów, w tym 130 zrealizowanych przedsięwzięć.
Ponad 1,7 mln zł wypłaconych dotacji. Tak w dużym skrócie przedstawia się statystyka Programu Czyste Powietrze dla gminy Świdnica. Przypominamy,
że od lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Głowackiego 4 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny. Mieszkańcy z terenu 33 sołectw
mogą w nim bezpłatnie skorzystać z darmowego wsparcia przy ubieganiu się o dotacje z Programu Czyste Powietrze, który umożliwia dofinansowanie
wymiany starego pieca na nowy i ocieplenie domu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych mieszkańców gminy Świdnica do kontaktu telefonicznego (74 852 12 26 wew. 114) w celu uzyskania porady, umówienia spotkania
w urzędzie, a następnie złożenia wniosku o dofinansowanie, bądź o rozliczenie poniesionych działań w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Gmina Świdnica

NASZE GEO, CZYLI CHODZĘ, BADAM, POZNAJĘ

"Nasze GEO - Chodzę, badam, poznaję" - to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej Trzy Sosny w ramach zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu spotkań warsztatowych w terenie, gdzie najmłodsi mieszkańcy gminy oraz seniorzy zgłębiają wiedzę na
temat czasu powstania, struktury, właściwości otaczających nas gór i skał. Warsztaty poprowadzi  Józef Kawałko - przewodnik sudecki, pasjonat i
kolekcjoner skał i minerałów.

W ramach "Nasze GEO - Chodzę, badam, poznaję" planowana jest także wycieczka do Geoparku - podziemnej trasy turystycznej w Krobicy, gdzie
uczestnicy zapoznają się z górnictwem, narzędziami używanymi w górnictwie, poznają wydobywane kruszce i minerały.

Stowarzyszenie było jednym z oferentów otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez wójt gminy Świdnica Teresę Mazurek. Na realizację zadania
otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł.



Gmina Świdnica

LXIX SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LXIX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 27.10.2022 r. o godz .

14.00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, przy ul. Bartosza Głowackiego 4.
W porządku obrad znajdą się m.in. wnioski o rozpatrzenie projektów uchwał:

◆ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w wysokości 5138/10000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy
Świdnica położonej w Pankowie, stanowiącej działkę nr 104/1;

◆ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Burkatowie,
stanowiącej działkę nr 45;

◆ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Lutomi Dolnej,
stanowiącej działkę nr 372/1;

◆ w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy;
◆ w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica" (pani Jadwiga Generowicz);
◆ w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica" (pani Lucyna Mroczek);
◆ w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica" (pan Kazimierz Korta).

Jaworzyna Śląska

MUZEUM ZAPRASZA
Jak co roku w ostatni październikowy weekend proponujemy inną niż zwykle formę spotkania z zabytkami.
Zapraszamy 29 i 30 października odważne dzieci, na które czeka niesamowita przygoda w Muzeum Kolejnictwa połączona z poszukiwaniami

zaginionych elementów, których odnalezienie pozwoli rozwikłać zagadkę zaginięcia maszynisty parowozu.
Gdy już to się uda, weźmiecie udział w warsztatach z naszymi animatorami - z wycinania dyń, robienia masek, malowania twarzy oraz

przygotowywania mikstur na naszym laboratorium. Nie zapomnijcie o stroju.
W tym szczególnym dniu czekamy na stwory nie z tego świata, wróżki a może nawet superbohaterów?!
Co godzinę po bocznicy będzie kursował Straszny Pociąg, podczas przejażdżki będzie można dowiedzieć się jakie tajemnice kryje jeszcze

parowozownia.
Zabierzcie ze sobą dobry humor i przyjedźcie bawić się razem z nami!
Na dzieci czekamy od godz. od 11 00 do 18 00
Osoby dorosłe zapraszamy na wieczorne spotkanie 29 października z subtelną nutką strachu i dreszczu. 
Przedstawimy Wam nieznane na co dzień oblicze dawnej techniki.
Jako wyjątkowe tło użyjemy opowieści Stefana Grabińskiego. Jego pełne tajemnic, napięcia opowieści, w których pojawiają się szaleni maszyniści,

nawiedzone lokomotywy tajemniczy podróżnicy czy też niewyjaśnione wydarzenia mają być przedstawione wraz z naszymi eksponatami w niepowta-
rzalnej atmosferze dawnej parowozowni. Mamy nadzieję, że wspólnie przeżyjemy przygodę nocy grozy i pozostawi to niezatarte wspomnienia. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

Wieczorne zwiedzanie rozpocznie się o godz. 18 00 i potrwa do ok. 20 00
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Ceny biletów :
Bilet Normalny: 29.00 zł / os.
Bilet Senior: 24.00 zł / os.

Bilet Ulgowy: 22.00 zł / os.
Bilet Rodzinny (2+2): 95.00 zł / 2+2
Warsztaty dla dzieci: 10,00 zł

Bilet na Zakamarki / Nocne Zwiedzanie: 30.00
zł /os.
Przejażdżki: 15.00 zł/ os 
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BARAN  Uważaj na osobę spod znaku Bliźniąt,
która nagle zacznie być dla Ciebie miła i uprzej-
ma. Ma w tym jakiś niecny interes. Nie daj się
wykorzystać. Postaraj się dyskretnie dowiedzieć
o co w tym wszystkim chodzi i podjąć właściwą
decyzję. Sprawy finansowe są na dobrej drodze.
BYK Towarzyszy Ci dobra passa w interesach.
Wykorzystaj to. Pamiętaj, że zmarnowane okazje
już nigdy się nie powtórzą. Warto więc podjąć
ryzyko. Tym bardziej, że niewiele możesz stracić.
Rzucając się w wir pracy nie zapominaj o bliskiej
osobie. Ma problemy i bardzo Cię teraz potrzebuje.
BLIŹNIĘTA Myślałeś, że wszystko masz już z
głowy, zacząłeś planować urlop, a tu masz, jak
grom z jasnego nieba spadły kłopoty. Już wkrót-
ce sprawy powinny się wyjaśnić. Będzie Cię to
jednak kosztowało wiele nerwów. Nie przenoś
swego złego nastroju na rodzinę. Zaufaj intuicji
i sprawdzonym przyjaciołom. 
RAK Tydzień pod znakiem trudnych decyzji.
Trzeba będzie wybrać mniejsze zło. Już wkrótce
niebo się nad Tobą rozjaśni. Nieoczekiwany
przypływ gotówki pozwoli na zakup kilku dro-
biazgów, które bardzo Cię ucieszą. Napięte sto-
sunki z domownikami. Postaraj się cierpliwie
wysłuchać partnera. 
LEW Nie zapracowuj się tak bardzo. Rób to co
do Ciebie należy i nie wychodź przed szereg. W
pracy unikaj sporów i dyskusji. Ktoś może to
wykorzystać przeciwko Tobie. Odprężenie znaj-

dziesz w ramionach bliskiej osoby. Poświęć jej
więcej czasu i uwagi. Sprawy finansowe są na
dobrej drodze. 
PANNA  Wszyscy, z którymi przyszło Ci współ-
pracować ostro walczą i nie pozwalają sobie na
chwile słabości. Mając wrażliwą naturę nie mo-
żesz się z tym pogodzić. W pracy bądź bardziej
pewny siebie, walcz o swoje. Stać Cię przecież
na bardzo wiele. Pod koniec tygodnia nie wyklu-
czona miła niespodzianka. 
WAGA Jesteś wściekły, bo znowu dołożyli Ci
obowiązków, a nie wiążą się z tym żadne korzy-
ści finansowe. Czasami tak bywa. Zagryź zęby i
walcz. Nie masz przecież innej perspektywy. W
sprawach sercowych wszystko na najlepszej dro-
dze. Miłe chwile przeżyjecie w nadchodzący we-
ekend. 
SKORPION Powinieneś się zdecydować na ro-
mantyczną przygodę z kimś, kto od dawna Cię
adoruje. Twoja osobowość i ogromna siła prze-
bicia zaowocują w pracy zawodowej. Może to się
wiązać z wyższymi dochodami. Wszystko teraz
w Twoich rękach. Nie oglądaj się na innych. Oni
też by tak zrobili. 
STRZELEC W pracy wiele się zmieni. Będziesz
się bardzo obawiał tych zmian. Poczujesz wielką

niepewność o dzień jutrzejszy. Nie martw się,
dzięki energii i intelektowi poradzisz sobie z
nowym układem sił. Trochę lepiej w miłości. Ty
i Twój partner zaczniecie nadawać na tych sa-
mych falach. 
KOZIOROŻEC Bardzo udany okres w uczu-
ciach. Nagle okaże się, że ktoś na kogo do tej pory
nie zwracałeś uwagi, jest wspaniałą osobą i że
możesz zawsze na niego liczyć. Docenisz wszy-
stko, co dla Ciebie uczynił. W pracy wiele zmian.
Nie zawsze będziesz nimi zachwycony. Wypeł-
niaj swoje obowiązki i cierpliwie czekaj na le-
psze czasy.
WODNIK Ciągle masz jakieś pretensje i wy-
mówki dla swojego partnera. Wszystko to pro-
wadzi do ciągłych kłótni i złej atmosfery w do-
mu. Zastanów się, ile winy ponosi za obecny stan
rzeczy? Przecież na wiele spraw nie ma wpływu.
Zmień swoje nastawienie, a będzie Ci o wiele
lżej. Wkrótce nastąpi poprawa sytuacji. 
RYBY Nagle pewne sprawy się skomplikują. Stra-
cisz wiarę w sens swoich działań. A było już tak
dobrze. Nie poddawaj się. Wszystko jeszcze można
naprawić. Nie raz już byłeś pod kreską i zawsze
dawałeś jakoś radę. Sprawy sercowe będą układały
się pomyślnie. 

◆ 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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