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W skrócie...

PLANSZÓWKI W KLUBIE BOLKO 
[cykl filmowy]
do 22.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykliczne spotkania z nowo-
czesnymi grami planszowymi w Klubie Bol-
ko. Dajemy przestrzeń do Waszych włas-
nych rozgrywek i możliwość dołączenia do
zaproponowanych przez nas.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; 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

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

Świdnica

WKRÓTCE OTWARCIE LODOWISKA!
Trwa zalewanie wodą i mrożenie tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeśli

proces przebiegnie bez zakłóceń , po pozytywnej decyzji Sanepidu na pierwszą ślizgawkę zaprosimy
w sobotę, 19 listopada na godzinę 11.00. Obok ogólnodostępnych ślizgawek kolejny rok na naszym
obiekcie odbywać się będą zajęcia szkółki łyżwiarstwa figurowego i treningi curlingu.

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.30 lodowisko zarezerwowane jest na zajęcia
wychowania fizycznego dla uczniów szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63.

Na ślizgawki ogólnodostępne zapraszamy na godziny: 15.30, 17.00, 18.30 oraz dodatkowo w
piątki na godzinę 20.00. W weekendy ślizgawki ogólnodostępne rozpoczynać się będą o 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00, 18.30 i 20.00.

Treningi łyżwiarstwa figurowego planowane są w soboty i niedziele od godziny 8.30 do 10.30,
natomiast zajęcia z curlingu we wtorki i czwartki od godziny 20.00 do 21.30. Szczegółowe informacje
o możliwości dołączenia do grup udzielają organizatorzy:

Let’s Skate (łyżwiarstwo figurowe) - https://www.facebook.com/KSLETSSKATE e-mail:
lets.skate@wp.pl 

Dzik Świdnica (curling) https://www.facebook.com/dolnoslaski.curling/ e-mail: curling.swidni-
ca@gmail.com lub telefon 691 072 512 

Późniejsze niż zwykle uruchomienie w tym roku lodowiska związane jest ze znaczną podwyżką
cen energii elektrycznej. W tej sytuacji musiał zostać też wprowadzony nowy cennik, chociaż
częściowo  rekompensujący wyższe koszty utrzymania obiektu. 

Od poniedziałku do czwartku godzinna ślizgawka kosztuje 10 złotych (bilet ulgowy) i 15 złotych
(bilet normalny), natomiast od piątku do niedzieli, w święta, podczas ferii zimowych oraz dni, w
których ustalony zostanie weekendowy rozkład ślizgawek 12 złotych (bilet ulgowy) i 18 złotych
(bilet normalny). Bilet upoważnia do wypożyczenia kasku ochronnego dla dziecka. Za dodatkową
opłatą w ofercie wypożyczalni są łyżwy i specjalne pingwiny-ślizgacze, których zadaniem jest w
pomoc dziecku w nauce jazdy na łyżwach. W sprzedaży są również karnety. Na miejscu działa punkt
ostrzenia łyżew. Lodowisko honoruje karty: Multisport, Fitprofit, Medicover Sport, PZU SPORT,
Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świdnicka Karta Seniora.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
Poniedziałek: 8.00-14.30 - godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856
94 63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
Wtorek: 8.00-14.30 - godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63.
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30. Trening DKC Dzik Świdnica - 20.00
Środa: 8.00-14.30 - godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63.
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
Czwartek: 8.00-14.30 - godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94
63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15 .30, 17.00, 18.30. Trening DKC Dzik Świdnica - 20.00
Piątek: 8.00-14.30 - godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63.
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Sobota-niedziela: 8.30-10.30 - Trening Łet’s Skate. Ślizgawki ogólnodostępne:
11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
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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

III TARGI TALENTÓW, TWÓRCZO-
ŚCI I RĘKODZIEŁA
25.11-26.11.2022, godz. 16:00
Zapraszamy na III Świdnickie Targi Talen-
tów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą nam
one możliwość poznania twórczości zdol-
nych mieszkańców naszego miasta i regio-
nu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale, nie
chwalili się swoimi talentami i wyrobami.
Wstęp wolny dla zwiedzających; miejsce:
hol teatralny ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

MALARSTWO W KOLORACH AK-
WARELI
25.11.2022, godz. 17:00
Wernisaż wystawy Jarosława Drążka
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
ul. Wewnętrzna 2; organizator: ŚOK

SZTUKA DUCHA
25.11.2022, godz. 18:00
Wernisaż wystawy Ewy Niśkiewicz-Kraw-
czyk i Radosława Krawczyka
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: SŁOŃ
26.11.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do Klubu Bolko na kolejny
koncert w ramach cyklu Świdnickich Recen-
zji Muzycznych (http://bit.ly/recenzjeSOK),
podczas którego prezentujemy artystów po-
lecanych przez Świdniczan.
Wstęp 79/59 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Barycz Sułów
26.11.2022, godz. 13:00
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Świdnica

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W ŚWIDNICY
Dwa prywatne podmioty zgłosiły do Miasta Świdnicy swoją gotowość i chęć do prowadzenia

sprzedaży węgla zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospo-
darstwa domowe. Tym samym mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, będą mogli już
niedługo zaopatrzyć się w opał na nadchodzącą zimę.

Zgodnie z ustawą, gminy, spółki gminne, związki gminne i inne podmioty będą mogły kupować
węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu
do składu opału oraz do domów mieszkańców. Następnie prywatny pośrednik będzie sprzedawać
węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2200 zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą
mogły kupić osoby, które otrzymały lub są uprawnione do dodatku węglowego. Zgodnie z zapisami
ustawy pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony
węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku.

Do miasta Świdnicy chęć prowadzenia sprzedaży węgla zgodnie z zapisami ustawy o zakupie
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zgłosiły dwa podmioty. Trwa obecnie procedura zwią-
zana z podpisaniem umów między prywatnymi składami opału ze Świdnicy i okolic, a podmiotami
wprowadzającymi paliwo stałe na rynek polski. 

- Mamy nadzieję, że do sfinalizowania wszystkich formalności dojdzie w przyszłym tygodniu i
będziemy mogli podać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o firmach uprawnionych
do prowadzenia sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach w Świdnicy. Dlatego prosimy
mieszkańców o jeszcze chwilę cierpliwości - mówi Mateusz Jadach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Jak podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych węgiel do składów będzie sprzedawany przez:
Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a
także LW Bogdanka. Surowiec jest dobrej jakości i posiada wymagane certyfikaty.  

Świdnica

BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK
Zgodnie z obowiązująca procedurą wczoraj, 15 listopada, do Regionalnej Izby Obrachunkowej

przesłany został projekt budżetu Świdnicy na rok 2023. To budżet oszczędnościowy i bardzo trudny,
a wynika to z mniejszych dochodów samorządu i zwiększających się wydatków bieżących. To efekt
zmian w przepisach podatkowych, recesji gospodarczej, galopującej inflacji oraz trwającej tuż za
polską granicą wojny. 

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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,
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

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: DO-
ROTA POMYKAŁA
28.11.2022 godz.17:00
Zapraszamy na spotkanie z Dorotą Pomyka-
łą, które poprowadzi Mariola Mackiewicz
Wstęp wolny; 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
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Dochody miasta ogółem wyniosą według planu w 2023 roku - 305 mln zł. Wydatki ogółem w
2023 - 312 mln zł. Po raz pierwszy od 2011 roku nie udało się zrównoważyć budżetu w części bieżącej.
Dochody bieżące budżetu są mniejsze niż wydatki bieżące. Koniecznością jest pokrywanie stałych
(cyklicznych) wydatków bieżących rezerwami (wolne środki z lat ubiegłych) i dochodami incyden-
talnymi (zwrot VAT od budowy basenu). W  kolejnych latach, wobec braku stabilnych źródeł
dochodów bieżących i braku perspektywy reformy systemu dochodów samorządowych, wymagać
to będzie poszukiwania oszczędności kosztem jakości  świadczonych usług publicznych.  

Konsekwentnie od kilku lat realizowana jest polityka obniżania zadłużenia miasta. Planowane
zadłużenie wyniesie 112,11 mln zł i będzie niższe o ponad 6 mln zł od maksymalnego poziomu z
2019 roku. 

- Niestety nie mamy wpływu na szybko rosnące koszty obsługi zadłużenia, które zależą od
wielkości stóp procentowych kształtowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W 2021 roku na obsługę
długu wydaliśmy ok. 1,5 mln zł, a w 2023 roku zaplanowaliśmy na ten cel kwotę ok. 12 mln zł. Wielkość
planowanych wydatków na obsługę zadłużenia jest obecnie wielką niewiadomą. Brak przewidywalnej
polityki monetarnej NBP utrudnia rzetelne oszacowaniepotencjalnych skutków wzrostu stóp procen-
towych, a co za tym idzie wydatków na obsługę zadłużenia - mówi Kacper Siwek, skarbnik miasta. 

Świdnica w 2023 roku zachowuje  wysoki wskaźnik wydatków majątkowych (ok. 48,91 mln zł).
Wynika to m.in. z wpłaty w 2023roku 23 mln zł na budowę budynku TBS przy ul. Ks. Bolka
Świdnickiego oraz środków na ul. Leśną i remonty mieszkań w zasobach komunalnych - ok. 14,5
mln zł. To przede wszystkim pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe zadania
inwestycyjne to m.in. końcówka programu rewitalizacji parków (dotacja UE) oraz remonty podwórek
w zabudowie śródmiejskiej (dotacja rządowa) oraz dokończenie al. Niepodległości (finansowane w
części dotacją z województwa dolnośląskiego). W planie nie ma w tej chwili żadnych nowych
inwestycji. 

Miasto oszczędza m.in. na: remontach ulic, remontach chodników, remontach obiektów zabyt-
kowych, bieżących remontach szkół i przedszkoli oraz ich wyposażeniu, sprzątaniu miasta, odśnie-
żaniu ulic, oświetleniu ulicznym, iluminacjach, krótszym czasie pracy obiektów, m.in. lodowiska. W
projekcie budżetu nie ma przewidzianych środków na podwyżki dla pracowników instytucji samo-
rządowych, z wyjątkiem zapowiadanej płacy minimalnej. 

Dochody z PIT wg. prognoz rządowych spadają! Pierwszy raz od kilkunastu lat. W 2023 roku
do Świdnicy z tego tytułu wpłynie ok . 60,7 mln zł. W 2021 było to blisko 70 mln zł, zaś w roku 2022
- 62,5 mln zł. Miasto ma wpływ na podatek od nieruchomości. W tym roku wpływy z tego tytułu
wyniosą ok. 40,4 mln zł. W roku 2023 po podwyżce 6% (dopuszczalna to 12%) podatek wyniesie
42 ,6 mln zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży mienia szacowane są na 7 mln zł. Zainteresowanie
zakupem nieruchomości spada jednak drastycznie, a powodem jest między innymi trudna dostępność
kredytów i ich wysokie oprocentowanie.

- System dochodów samorządowych wymaga w kolejnych latach ustabilizowania, w szczególno-
ści poprzez zapewnienie wydajnego i niezależnego od decyzji politycznych źródła dochodów budże-
tów samorządowych. Wobec braku rozwiązań systemowych w tej sferze, nie tylko Świdnica, ale i
pozostałe jednostki samorządu terytorialnego borykać się będą w kolejnych latach z ciągłym
niedofinansowaniem zadań przez nie realizowanych - dodaje Kacper Siwek, skarbnik miasta.
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odbiciem pierwszego Maydaya - coś podo-
bnego, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EM-
MY (film)
06.12.2022, godz. 17:00
Para przyjaciół Kacper i Emma oczekują na
święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka
pragnie, by w ten wyjątkowy czas spadł
śnieg. Aby jej marzenie się spełniło, posta-
nawia interweniować u samego Świętego
Mikołaja.
Wstęp 12/6 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

DZIADEK MRÓZ (spektakl familijny)
10.12.2022, godz. 15:00
Po co komu zima? Wielu z nas zadaje sobie
to pytanie. Także bohater bajki - Kabiś, któ-
rego ulubioną porą roku jest lato. Wędrując
przez świat w poszukiwaniu przygód, zna-
lazł miejsce, gdzie chciał zostać ale jego
plany pokrzyżowała zbliżająca się zima.
Wstęp 20 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-

Powiat Świdnica

CYFROWY POWIAT ŚWIDNICKI
Powiat Świdnicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 350.000 zł. z konkursu grantowego

"Cyfrowy Powiat".
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w oparciu o wdrożenie systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI oraz doposażenie urzędu w zintegrowany system
bezpieczeństwa: firewall UTM, zaawansowaną wielowarstwową ochronę poczty elektronicznej,
system centralnej agregacji logów systemowych, system monitorowania oraz analizowania zdarzeń
w sieci urzędu. W ramach realizacji grantu przewidywane jest wdrożenie systemu zarządzania
ryzykiem bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa informa-
cji.

Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę cyberbezpieczeństwa, co przekładać się będzie
na poprawę możliwości i standardów w zakresie realizacji cyfrowych usług publicznych dla miesz-
kańców powiatu.

Świdnica

Świdnica laureatem I naboru wniosków w ramach 
Giełdy Miejskich Technologii

Polski Fundusz Rozwoju ogłosił  w ramach "Giełdy Miejskich Technologii" konkurs łączący
dostawców technologii z obszaru smart citydla miast z samorządami. Dzięki mikrograntom o
wysokości do 50 tysięcy złotychŚwidnica  przetestuje przez 12 miesięcy jedno z wybranych rozwią-
zań informatycznych.

http://www.domsenioracm.pl




Miasto będzie realizowało projekt pn. "Mapa Potencjału Solarnego", z którego skorzystają
przedsiębiorcy, instytucje oraz mieszkańcy planujący inwestycje w fotowoltaikę. Zaprezentowane
zostaną zbiorcze analizy potencjału solarnego dostępne w formie interaktywnych map poprzez
aplikację webową.

Dane wytworzone w wyniku analiz zostaną udostępnione publicznie w Systemie Informacji
Przestrzennej Miasta (SIP) i na Geoportalu Świdnickim (geoportal.um.swidnica.pl). Aplikacja
pozwoli wszystkim zainteresowanym na sprawdzenie opłacalności instalacji paneli fotowoltai-
cznych i oszacowania korzyści. Uruchomiona zostanie również automatyczna aktualizacja
danych.

- Nasza gmina wchodzi w skład Klastra Świdnicka Energia Odnawialna. Rozwiązanie to
doskonale wpisuje się w strategię działania klastra, popularyzując rozwój odnawialnych źródeł
energii. Ponadto rozwój OZE wpisuje się również w obowiązujące dokumenty strategiczne miasta
tj.: Strategię Rozwoju Miasta Świdnica, Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Świdnica w
gaz, energię elektryczną i ciepło, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Miejski Plan Adaptacji do zmian
klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r. oraz w przygotowywaną koncepcję inwestycyjno -
energetyczną pn. "Świdnica na drodze do niezależności energetycznej Etap I - Transformacja Sektora
Publicznego" - mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

W pierwszym naborze wpłynęło od samorządów z całej Polski łącznie 76 wniosków grantowych.
O wygranej decydował poziom deklarowanego zaangażowania pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, oczekiwany wpływ wdrożenia na poprawę efektywności pracy urzędu oraz komplet-
ność informacji o stosowanej w urzędzie infrastrukturze informatycznej. Oprócz Świdnicy laureatami
zostały także gminy: Kowary, Miejsce Piastowe, Nowe Skalmierzyce, Pruszcz Gdański i Rybnik.
Otrzymają one łącznie 275 tys. zł na testowanie wybranych rozwiązań technologicznych z obszaru
smart city.

ciąg dalszy na str. 10
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sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-
dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.
Wstęp 90/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: 
IFI UDE
17.12.2022, godz. 20:00
Ifi Ude to artystka, która w swojej twórczo-
ści swobodnie łączy elementy polskiej kul-
tury ludowej z muzyką elektroniczną. Jej
najnowszy album zatytułowany "Ludevo"
został wydany w 2021 r. a magazyn Polityka
określił go jako "Absolutny kosmos". Został
on także nominowany do prestiżowych "Pa-
szportów Polityki".
Wstęp 65/45 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

SYLWESTROWY KONCERT 
OPERETKI, 
MUSICALU I TAŃCA
31.12.2022, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu artystów odnoszących sukcesy
w Australii, USA i wszystkich krajach Euro-
py. Piękne głosy, wspaniałe tańce, bajeczne
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

TERESA WERNER (koncert)
24.01.2023, godz. 18:00
Teresa Werner występowała na najbardziej
prestiżowych scenach świata między innymi
na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym
Yorku. Jest autorką niezliczonych niezapo-
mnianych hitów.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
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Powiat Świdnica

SPOTKANIE W FIRMIE SONEL

We wtorek 8 listopada, w siedzibie świdnickiej firmy SONEL, odbyło się spotkanie Starosty
Świdnickiego Piotra Fedorowicza, Wicestarosty Zygmunta Worsy z prezesem przedsiębiorstwa i
przedstawicielem Klastra. Świdnicka Energia Odnawialna - Pawłem Łapaczem.

Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie pomiarów mocy biernej i monitoringu jednostek
powiatu pod względem zużycia energii elektrycznej oraz rozwoju i promocji klasy o profilu
Odnawialne Źródła Energii w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy.

Świdnica

XX edycja Powiatowego Konkursu "Polska znowu wolna"
Jubileuszową edycję Konkursu, przeprowadzoną w przeddzień Narodowego Święta Niepodle-

głości, uświetnił swoją obecnością absolwent naszej szkoły, znakomity historyk, wieloletni rektor
Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stanisław Nicieja. Przed częścią finałową zmagań młodych

ciąg dalszy na str. 11
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KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów - "Co się stało?" jest sceniczną i
oczywiście ironiczną odpowiedzią na pyta-
nie, na które większość z nas odpowiada -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA (operet-
ka)
25.03.2023, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

"DZIEŃ ŚWIRA" (monodram)
18.11.2022, godz. 19:00
Marek Koterski "Dzień Świra" /w roli Ada-
ma Miauczyńskiego - Michał Wielewicki
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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
akceptowanym porządku, który daje Wam
poczucie bezpieczeństwa, zachęca do roz-
woju i myślenia o przyszłości. Twórca tej
rzeczywistości swoimi wypowiedziami i
działaniami ugruntowuje i wzmacnia w
Was zadowolenie, zagrzewając w ten spo-
sób do budowania naszego wspólnego do-
mu. Skoro tak jest, to teraz możecie być
pewni, że od tej pory nikt Wam nie wmó-
wi, 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 dwudziestu lat, tak samo skutecz-
nie i zabawnie opisuje nasze współczesne
sprawy. Śmiejmy się, ale pamiętajmy: je-
steśmy towarzyszami podróży naszego
bohatera. Ale czy aby na pewno chcieliby-
śmy powtórzyć jego los?

Dobrej zabawy!

Czas trwania: 80 min.

historyków Profesor wygłosił wykład dotyczący historii Kresów w kontekście swoich naukowych
zainteresowań.

Do auli III Liceum przybyli także inni zaproszeni goście m.in. Grzegorz Stawarz, dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Anna Borowska, dyrektor
Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także przedstawiciele
współpracujących ze szkołą organizacji kombatanckich i patriotycznych.

W zawodach, organizowanych wspólnie przez III Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół
Ekonomicznych, wzięły udział prawie wszystkie szkoły średnie ze Świdnicy oraz Liceum Ogólno-
kształcące ze Świebodzic. Każda z 8 szkół w eliminacjach wewnątrzszkolnych wyłoniła wcześniej
po 2 laureatów do finału. Finał składał się z II części. Po cześć pisemnej, komisja w składzie: Dorota
Szymik - nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych, Paweł Barański - nauczyciel I LO, Sebastian
Sukiennik - nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 oraz Mariusz Motak - nauczyciel LO w Świebodzicach,
pracująca pod przewodnictwem Arkadiusza Jackowiaka nauczyciela ZSE, wyłoniła 5 Finalistów.
Finaliści przystąpili do części II - ustnej. Lista zwycięzców:

I miejsce - Gustaw Feruś, I Liceum Ogólnokształcące;
II miejsce - Krystian Niemiec, Zespół szkół Ekonomicznych;
III miejsce - Igor Ryglowski, II Liceum Ogólnokształcące;
IV miejsce Liwia Żak, III Liceum Ogólnokształcące;
V miejsce Feliks Brzezicki, I Liceum Ogólnokształcące.
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Bardzo dziękujemy sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Świdnicy oraz Stowarzyszeniu
Absolwentów i Sympatyków Trójki SATelita za nagrody, dzięki którym mogliśmy uhonorować
wszystkich Finalistów bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Podczas Konkursu przewidziano słodkie
nagrody dla widowni, dla której przygotowano oddzielną pulę pytań.

Małgorzata Klęsk-Guźlińska

Świdnica

Ukraińskie Radiowe Dyktando Jedności Narodowej 
9 listopada to coroczne święto zwane Dniem Piśmiennictwa Ukraińskiego i Języka, obchodzone

od 1997 roku przez obywateli Ukrainy na całym świecie. W tym dniu Radio Ukraińskie organizuje
Ukraińskie Radiowe Dyktando Jedności Narodowej.

Piszą go wszyscy bez względu na wiek, zawód, płeć czy miejsce, w którym aktualnie przebywają,
korzystając z transmisji radiowej i internetowej prowadzonej "na żywo". Uczestniczą w nim ucznio-
wie i nauczyciele, całe rodziny i grupy przyjaciół, bowiem udział w pisaniu Dyktanda to nie tylko

ciąg dalszy na str. 16
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***
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.

MALARSTWO W KOLORACH AK-
WARELI
25.11.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
ul. Wewnętrzna 2; organizator: ŚOK

Jarosław Drążek od kilkunastu lat, rozwija
technikę akwareli, która pochłonęła go i stała
się przyjaciółką, a jednocześnie wyzwa-
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sprawdzenie swojego poziomu znajomości języka ukraińskiego. To także spontaniczny wyraz
solidarności ze wszystkimi, którzy kochają i szanują ten język oraz pragną, żeby Ukraińcy posługiwali
się nim i pielęgnowali dla przyszłych pokoleń. W tym roku tekst Dyktanda czyta znana ukraińska
aktorka - Ada Rogowcewa.

Do akcji pisania Dyktanda włączyli się w tym roku również ukraińscy uczniowie naszej Szkoły.
Inicjatorami wydarzenia byli dyrektor II LO pan Jacek Iwancz oraz asystentka międzykulturowa
Fundacji "Ukraina" pani Ludmiła Tkachenko (która również brała udział w Dyktandzie). Podzięko-
wania za pomoc należą się także nauczycielowi informatyki panu Pawłowi Polczykowi.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MDK Świdnica

XII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
W XII Turnieju Szachowym o Szablę Piłsudskiego, który odbył się 11 listopada br. wzięło udział

210 szachistów (jest to nowy rekord frekwencji tej imprezy), którzy grali tempem 10 minut + 5 sekund
na ruch w trzech grupach turniejowych. Zwycięzcy obok nagród rzeczowych lub pieniężnych
otrzymali szable Piłsudskiego!

W poszczególnych Grupach triumfowali:
Gr. A

seniorzy - IM Jakub Żeberski, KSz Polonia Wrocław
seniorki - Anna Łukasiewicz, Legnica
juniorki do 18 lat - Weronika Szachniewicz, KSz Miedź Legnica
juniorzy do 18 lat - FM Jakub Luberański, KSz Polonia Wrocław
juniorki do 14 lat - Evelina Trofimova, MUKS MDK Śródmieście Wrocław
juniorzy do 14 lat - Krzysztof Raczek, KS GWIAZDA Bydgoszcz

Gr. B
juniorki do 12 lat - Katarzyna Borowska-Sorus, UKS Giecek Radków

ciąg dalszy na str. 19

niem, aby w dalszym ciągu zgłębiać jej mo-
żliwości.
Rysuje i maluje naturę, co daje mu najwięcej
satysfakcji i radości z obcowaniem z kolo-
rem. Sięga również po tematy związane z
człowiekiem, w tym portret.
Uczestniczy w plenerach i wystawach w kra-
ju i za granica. Swoje prace prezentował w
Wiesbaden - Niemcy, Citto di Cortona -
Włochy na Międzynarodowej Wystawie Mi-
niatur: Del Bello Gallery - Toronto - Kanada,
Sook Arena, Vancouver Island - Kanada,
White Rock Gallery - Kanada, na Między-
narodowej Wystawie Akwareli EWCS: Bra-
tysława - Słowacja. Estonia, Czechy, Nie-
mcy. Jego prace znajdują się również w wie-
lu galeriach w kraju i za granicą. Należy do
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

SZTUKA DUCHA
25.11.2022, godz. 18:00
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juniorzy do 12 lat - Grzegorz Komendecki,
KSz Miedź Legnica
juniorki do 10 lat - Elżbieta Błaszkiewicz,
UKS Giecek Radków
juniorzy do 10 lat - Oleg Achinovich, WKSz
HETMAN Wałbrzych

Gr. C
juniorki do 8 lat - Emilia Przygodzka, KSz
Polonia Wrocław
juniorzy do 8 lat - Michał Gałuszka, KSz
MIKAMA Świdnica
juniorki do 6 lat - Agata Buczek, Strzegom
juniorzy do 6 lat - Wojciech Przygodzki, KSz
Polonia Wrocław
Najlepsze wyniki szachistów Klubu GAM-
BIT MDK Świdnica:

Gr. A
seniorzy - 5. Michał Turek
seniorki - 4. Ewelina Omańska
juniorzy do 18 lat - 4. Oskar Perek, 11. Jakub
Jaworski
juniorki do 14 lat - 2. Roksana Zapolska, 6.
Liliana Jarząbek
juniorzy do 14 lat - 9. Samuel Jacek, 10. Piotr
Tomczak, 11. Eryk Stokłosa

Gr. B
juniorki do 12 lat - 3. Julia Klima, 5. Emilia
Ćwirko, 6. Lena Płoczyniak, 8. Aleksandra
Przychocka
juniorzy do 12 lat - 6. Jakub Bukowski, 7. Jan
Mazurek, 8. Igor Śliwowski, 9. Tomasz Ma-
zurek, 10. Franciszek Serwach, 11. Aleksan-
der Jezierski
juniorki do 10 lat - 2. Natalia Karaś, 3. Julia
Strzeżek, 9. Marianna Ligierko, 10. Joanna
Sawko
juniorzy do 10 lat - 4. Kacper Synowski, 12.
Ernest Turolski, 15. Oskar Omański

Gr. C
juniorki do 8 lat - 6. Oliwia Szczeblowska, 7.
Maja Mazur, 8. Jagoda Banasik, 9. Zofia
Szachniewicz, 10. Emilia Cieśla, 11. Oliwia
Bartkowska
juniorzy do 8 lat - 6. Kamil Walczak, 8.
Marcin Karaś, 9. Florian Omański, 10. Ma-
rek Mżyk, 11. Tadeusz Janiak, 12. Aleksan-
der Tomczyk, 13. Mikołaj Abramski
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Wernisaż wystawy Ewy Niśkiewicz-Kraw-
czyk i Radosława Krawczyka
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Ewa Niśkiewicz-Krawczyk urodziła się w
Gdańsku. Studia ukończyła w Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom uzy-
skała w pracowni rzeźby prof. Kazimierza
Raby. Obecnie mieszka z mężem i synem w
Gorzowie Wlkp. Na swojej ścieżce artysty-
cznej doświadczała różnych dyscyplin sztu-
ki: malarstwa, rysunku, rzeźby, filmu. Reali-
zowała autorskie warsztaty twórcze dla dzie-
ci i młodzieży. Brała udział w kilkunastu
wystawach zbiorowych oraz kilku indywi-
dualnych. Obecnie głównie zajmuje się
głównie malarstwem.
Radosław Krawczyk ukończył Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu (WEA) z wyni-
kiem celującym (2001-2006). Na co dzień
zajmuje się grafiką komputerową oraz ma-
larstwem akrylowym i pastelowym. Brał
udział w kilkunastu wystawach zbiorowych
oraz kilku indywidualnych. Jest mężem Ewy
Niśkiewicz-Krawczyk z którą ma 11-letnie-
go syna. Mieszka w Gorzowie Wlkp.
W ostatnich kilkunastu miesiącach pracował
twórczo, eksplorując technikę pasteli olej-
nych, dzięki czemu powstało sto kilkadzie-
siąt prac.
www.instagram.com/ewa.niskiewiczkraw
czyk.artwork
www.facebook.com/ewa.niskiewiczkrawc
zyk
www.instagram.com/radoslaw.krawczyk.a
rtwork
www.facebook.com/radoslaw.krawczyk.ar
twork
www.sztukaducha.pl

"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
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juniorki do 6 lat - 2. Róża Omańska
juniorzy do 6 lat - 2. Marcel Palcat, 3. Michał Kowal, 7. Filip Krzysztof, 8. Mateusz Biernat, 9.
Ignacy Winiarski, 10. Antoni Szachniewicz, 11. Tymoteusz Gruszczyński, 12. Kacper Drabik
Turniej odbył się dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Świdnicy, Nadleśnictwu Świdnica, SP Nr 1

Świdnica i OSiR Świdnica. Sędziował IA Rafał Siwik. Nad organizacją turnieju czuwali Wojciech
Kowalczuk, Marcin Korzekwa, Marcin Kruk, Marek Śliwowski oraz Leszek Matus.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali nagrody z rąk wicestarosty powiatu Zygmunta Worsy oraz
dyrektora MDK Świdnica Zbigniewa Curyla, który, jak co roku, prezentował się w mundurze
marszałka Piłsudskiego.

Powiat Świdnica

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
Manifestacje patriotyczne, śpiewanki, biegi niepodległości. W ten radosny sposób obchodzono

Narodowe Święto Niepodległości w Powiecie Świdnickim.
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz brał udział w oficjalnych obchodach zorganizowanych

przez Urząd Miejski w Świebodzicach. Wicestarosta Zygmunt Worsa wziął udział w Biegu Niepod-
ległości, gdzie nagradzał medalami zawodników kończących bieg. Członek Zarządu Powiatu Alicja
Synowska, wraz z Wicestarostą Zygmuntem Worsą, brała udział w obchodach organizowanych przez
Gminę Świdnica, które odbyły się 10 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

MDK Świdnica

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Z PRACOWNIĄ MUZYCZNĄ "POLIFONIA"

Jak co roku  na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada nie mogło
zabraknąć pracowni muzycznej Polifonia" z dz. II MDK . Ostatnie tygodnie to intensywne ćwiczenie
pieśni patriotycznych, także legionowych - tych najbardziej związanych z czasem odzyskania przez
Polskę niepodległości. A potem imprezy rocznicowe, które pozwalają przypomnieć i docenić wol-
ność, którą mamy. No i oczywiście nasz wkład w te spotkania - występy, występy, występy Zespół
muzyki dawnej Totus Musicus" w składzie: Zuzia Gąszowska, Hania Suszek, Varvara Mikhnevych
i Justyna Sulkowska oraz Zuzia Synowska ze Studia Piosenki uświetniły swoimi prezentacjami
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród", który
odbywał się w dwóch etapach -03.11. 2022r. eliminacje w klubie Bolko" i Finał 09.11.2022r.w sali
teatralnej ŚOK. Dodatkowo Zuzia Synowska, reprezentując na konkursie pracownię teatralną,
zdobyła nagrodę za piękną recytację wiersza. 8 listopada 2022r. w klubie Bolko" miał miejsce
wernisaż XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Barwy Niepodległości", na którym wystą-
piły reprezentantki Studia Piosenki: zespół Wirusy" w składzie: Emilia Niksa, Anna Kudela i Lilly
Szymański oraz zespół Bez nazwy" w składzie: Zuzanna Synowska, Nadia Pieczonka i Klaudia
Chudy. Ukoronowaniem wszystkich występów był bardzo liczny udział uczniów z pracowni Polifo-
nia" na Śpiewankach Patriotycznych Zaśpiewajmy za cały nasz kraj wspaniały", które miały miejsce
w Klubie Bolko" 09.11.2022r. W tym spotkaniu z piosenką patriotyczną braliśmy udział zarówno
jako słuchacze, jak i prowadzący wspólne śpiewanie. Tego dnia wystąpiły prawie wszystkie dziew-
częta ze Studia Piosenki: Emilka Jarema, Sara Szubart, Ania Kudela, Laura Konarska, Tosia
Gąszowska, Róża Omańska, Zuzia Synowska Patrycja Krupka, Lilly Szymański, Marta Lurka, Nadia
Pieczonka, Ada Pieczonka, Hania Fabian, Nela Oleśkiewicz i Klaudia Chudy oraz zespół Timki" w
składzie: Zuzia Szachniewicz, Milenka Tadrzak, Ala Walaś, Rozalka Arczykowska, Kora Konarska,
Ola Wojtyra, Julia Sroka, Amelka Sobaszek i Tosia Zawierucha. To już prawdziwy chór!

Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i piękne prezentacje, a szczególnie tym najmłod-
szym wokalistkom z zespołu Timki"!

Świdnica

STYPENDIA W DZIEDZINIE KULTURY
Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27

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

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

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

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

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

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

wiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.
Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.
Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto;
2) dla studentów - 400 zł brutto;
3) dla osób pełnoletnich nieuczących się - 450 zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych

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

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

Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 - oficyna II piętro, tel. 74/8562-836 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv .pl/swidnica.

OSiR Świdnica

POBIEGLIŚMY DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI!
Tradycyjnie 11 listopada ulicami świdnickiej starówki przebiegła trasa Biegu Niepodległości. Już

po raz czternasty rekreacyjnym biegiem świdniczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
Do pokonania było od 1 do 4 okrążeń, każde o długości 1250 metrów. Najbardziej wytrwali mogli

zatem pokonać trasę liczącą 5 kilometrów. W tym roku znalazł się jednak śmiałek, który aż
ośmiokrotnie pokonał przygotowany odcinek!

Na uczestników czekało 1200 pamiątkowych medali, które na mecie wręczali: prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezydenci Szymon Chojnowski i Krystian Werecki, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski. wicestarosta , Zygmunt Worsa, dyrektor
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy Żądło oraz komendant hufca ZHP Świdnica, Mariola
Pamuła. Nad wszystkim "czuwał" marszałek Józef Piłsudski, którego w pięknym stroju tradycyjnie
już odwzorował Zbigniew Curyl . dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

Organizatorami i partnerami 14. Biegu Niepodległości były: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Świdnicy. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo
Świdnicko-Jaworskie

OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

W SOBOTĘ MARCONI INDOOR TRIATHLON -
BASEN PRZY RÓWNEJ NIECZYNNY

Już po raz czwarty pływalnia przy ulicy Równej będzie gościła uczestników MARCONI Indoor
Triathlon Świdnica - zawodów triathlonowych pod dachem. Impreza, której organizatorem jest
Żelazna Świdnica odbędzie się 19 listopada. W tym dniu pływalnie będzie nieczynna dla gości
indywidualnych - zapraszamy do kibicowania zawodnikom.

Na śmiałków, którzy staną w szranki Marconi Indoor Triathlon czeka 10 minut pływania,
następnie 20 minut jazdy na rowerze stacjonarnym i wreszcie 15 minut biegu na bieżni. Wszystkie
konkurencje odbędą się w basenie lub tuż obok niego. Wynik z pływania będzie mnożony razy cztery,
natomiast wynik z biegania razy dwa. Suma pokonanych kilometrów wyłoni zwycięzcę.

Początek zawodów po godzinie 8.00, zakończenie i ceremonia dekoracji ok. 14.30.
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jednym z wielu partnerów wydarzenia.

Strona imprezy: https://www.facebook.com/MarconiIndoorTriathlonSwidnica
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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

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: DO-
ROTA POMYKAŁA
28.11.2022 godz.17:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Dorota Pomykała - studiowała na Wydziale
Aktorskim PWST w Krakowie. Jej kariera
sceniczna od początku związana jest z kra-
kowskim Starym Teatrem. W filmie zade-
biutowała epizodyczną rolą w "Aktorach
prowincjonalnych" Agnieszki Holland
(1978), pierwszą większą rolą - występ u
boku Ignacego Machowskiego i Anny Se-
niuk w komedii kostiumowej "Ojciec królo-
wej" (1979), zaś przełomowym występem -
pierwszoplanowa kreacja w "Wielkim Szu"
Sylwestra Chęcińskiego (1982). W 2002 ro-
ku została laureatką nagrody aktorskiej na
FPFF w Gdyni za drugoplanową rolę w fil-
mie "Moje miasto" Marka Lechkiego. Ma na
swoim koncie kilkadziesiąt występów w
spektaklach Teatru TV (m.in. jako Edith Piaf
w widowisku "Urodziłam się na ulicy") oraz
kreacje u Jerzego Jarockiego, Krystiana Lu-
py, Tadeusza Łomnickiego, Laco Adamika,
Filipa Bajona i Andrzeja Wajdy. Dwukrotnie
(1979 i 1981) została laureatką Festiwalu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, śpiewa-
ła w Piwnicy pod Baranami i w hotelu "Pod
Różą", występowała też z Markiem Grechu-
tą (płyta "Śpiewające obrazy"). W kinie za-
grała w ciekawym filmie o dojrzewaniu "Z
odzysku" Sławomira Fabickiego (2005), w
którym wcieliła się w postać matki główne-
go bohatera Wojtka. Matką jednego z głów-
nych protagonistów - Adama, była również
w filmie Magdaleny Piekorz "Senność"
(2008), matką tytułowej bohaterki zaś - w
"Ki" Leszka Dawida (2011). W 2020 roku
zagrała Renatę w nominowanym do Oscara
filmie krótkometrażowym w reżyserii Ta-
deusza Łysiaka "Sukienka". Aktorka wystę-
powała także w popularnych produkcjach
telewizyjnych "Plebania" i "Blondynka"
oraz - w brawurowej, komediowej roli - w
serialu "Singielka". W 2022 roku na Festi-
walu Tribeca w Nowym Jorku za najlepszą
kreację aktorską nagrodzono ją za rolę w
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Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne rozstrzygnięte.
Aż 150 uczestników, najwięcej w tym roku szkolnym, zgromadziła finałowa edycja jesiennych

Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. 10 listopada na Stadionie Miejskim im. Janusza Kuso-
cińskiego w Świdnicy biegano, skakano w dal, pchano kulą oraz rozdano medale dla najsystematycz-
niejszych i nagrody dla najlepszych. Młodych sportowców honorowali wiceprezydenci Świdnicy:
Krystian Werecki i Szymon Chojnowski.

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 cieszy się
niesłabnącą popularnością. Warto odnotować, że łącznie podczas czterec

h edycji zawodów (we wrześniu, dwa razy w październiku i w listopadzie) spróbowało swoich
sił w lekkoatletyce blisko 250 dzieciaków z całego powiatu świdnickiego.108 z nich wystartowało
w co najmniej trzech zawodach i tym samym zapewniło sobie pamiątkowy medal.

W czterech konkurencjach wyłonili się prawdziwi dominatorzy, którzy zwyciężyli we wszystkich
czterech startach. Byli to: Helena Drozdowska (bieg na 100 m 2016-17), Oskar Walewski (bieg na
1000 m 2011-12), Błażej Nikoniuk (bieg na 1000 m 2008-09) oraz Maciej Cisek (skok w dal 2010)

Dla uczestników z roczników roczników 2010-2013 Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych
były to również eliminacje do finału ogólnopolskiego Halowych Czwartków Lekkoatletycznych.
Wkrótce wyłoniona zostanie reprezentacja świdnickich czwartkowiczów.

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.
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"Kobiecie na dachu" w reżyserii Anny Jado-
wskiej. Ta sama rola przyniosła jej główną
nagrodę aktorską na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni.
Projekt "Alchemia teatralna" dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EM-
MY (film)
06.12.2022, godz. 17:00
Wstęp 12/6 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Para przyjaciół Kacper i Emma oczekują na
święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka
pragnie, by w ten wyjątkowy czas spadł
śnieg. Aby jej marzenie się spełniło, posta-
nawia interweniować u samego Świętego
Mikołaja.
Bohaterowie filmu to sympatyczna para
przyjaciół: Emma i Kacper. Jest zima, zbli-
żają się święta, a Emma niecierpliwie wycze-
kuje pierwszego w tym roku śniegu. Pisze
nawet list do Świętego Mikołaja, w którym
prosi o upragnione białe płatki. Wspólnie z
Kacprem starają się wprowadzić w domu
bożonarodzeniowy, magiczny i rodzinny
klimat. Obydwoje marzą także o tym, by
dziadek, który zaplanował spędzenie świąt
w górach z przyjaciółką Ingą, przyjechał
jednak do nich. Zrobią wszystko, co w ich
mocy, żeby osiągnąć założony cel. Czy im
się to uda? Czy na święta spadnie śnieg? Czy
spędzą je w rodzinnym gronie?
reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia 2014
czas trwania: 77’
film dla dzieci od lat 4

DZIADEK MRÓZ (spektakl familijny)
10.12.2022, godz. 15:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Po co komu zima? Wielu z nas zadaje sobie
to pytanie. Także bohater bajki - Kabiś, któ-
rego ulubioną porą roku jest lato. Wędrując
przez świat w poszukiwaniu przygód, zna-
lazł miejsce, gdzie chciał zostać ale jego
plany pokrzyżowała zbliżająca się zima.
Kabiś wraz z nowym przyjacielem - ptakiem
Gawim, który nie zdążył odlecieć do cie-
płych krajów, postanawiają zrobić wszy-
stko, by wiosna przyszła dużo wcześniej.
Uzbrojeni po zęby stawiają czoła zbliżającej
się zimie. Dziadek Mróz ma natomiast ręce
pełne roboty! Musi prószyć śniegiem okoli-
cę, malować mrozem kwiaty na oknach czy
oszraniać gałęzie drzew.
Czy spotkanie bohaterów z Dziadkiem Mro-
zem wygoni zimę?
Muzyczny spektakl jakiego jeszcze nie było!
Mali widzowie potowarzyszą bohaterom w
ich podróży pełnej wspaniałych, zabawnych
ale i pouczających przygód.
scenariusz i reżyseria:
Marta Marzęcka-Wiśniewska
Piotr Wiśniewski
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WYNIKI
DZIEWCZĘTA (2018 i MŁODSZE) - 60 ME-
TRÓW

1. Nina Kolon 
2. Olena Polishchuk 
3. Lilianna Rychel 

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

DZIEWCZĘTA (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Helena Drozdowska 
2. Natalia Mirowicz 
3. Dominik Werner 

CHŁOPCY (2016-2017) - 100 METRÓW
1. Hubert Ciarkowski 
2. Wojciech Pyk 
3. Xavier Ziobro 

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 Babiarz 

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

1. Maria Jakacka 
2. Henryka Biniaszewska 
3. Julia Osiurak 

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

1. Janek Rudnik 
2. Bartosz Demczyszak 
3. Tomasz Brynda 

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

1. Zosia Malczyk 
2. Julia Rychel 
3. Julia Klima 

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

1. Oskar Walewski 
2. Adam Andrzejewski 
3. Jan Olszewski 

DZIEWCZĘTA (2008-2009) - 1000 METRÓW
1. Emilia Jakacka 50 (100) 2 PK
2. Zuzanna Ucieszyńska 49 (148) 3 (1)
3. Hanna Anusz 48 (147) 3 (2)
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. Andrii Kostenko 
2. Wiktor Terka 

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

1. Julia Klima (2011) 
2. Henr. Biniaszewska (2012) 
3. Basia Skrzypczak (2012) 

SKOK W DAL CHŁOPCY (2010) - ELIMINA-

CJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Maciej Cisek (2010) 
2. Artem Datschenko 
3. Jan Olszewski (2010) 

SKOK W DAL CHŁOPCY (2011-2012 i młodsi) -
ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Tomasz Cisek (2011) 
2. Bartosz Demczyszak (2012) 
3. Dmyrtro Mohilviets (2011) 

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

1. Julia Rokicka (2010) 
2. Ola Szpytma (2010) 
3. Angelika Borońska (2010) 

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

1. Maciej Cisek (2010) 
2. Artem Datschenko (2010) 
3. Bartek Skrzypczak (2010) 
Komplet wyników: 
https://www.osir.swidnica.pl/2022/11/12/s
widnickie-czwartki-lekkoatletyczne-rozstr
zygniete-kolejny-rekord-frekwencji/
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OSiR Świdnica

MINIPIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT KLAS 5-6 SP
Dziewczęta z SP 6 zwyciężyły w turnieju Minipiłki koszykowej klas 5-6 szkół podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023".

Cztery zgłoszone reprezentacje świdnickich podstawówek rywalizowały we wtorek 15 listopada na Hali Zawiszów przy SP 1 systemem każdy z każdym.
Zawody minikoszykówki to specyficzny rodzaj rozgrywek. Drużyny składające się z 10-12 uczennic grają w pierwszej kwarcie najpierw pierwszą piątką
zawodniczek, następnie w drugiej gra druga piąt-
ka. Od trzeciej kwarty składy na boisku są już
dowolne. Chodzi tu głównie o aktywowanie do
rywalizacji większej ilości uczniów.

We wtorkowych zawodach drużyny SP 6 i SP
8 swoje pierwsze mecze dosyć zdecydowanie
wygrywały. Szóstka najpierw z SP 4 (32-10) oraz
z SP 1 (16-6), natomiast ósemka wygrała z SP 1
(26-16) i SP 4 (40-14). O zwycięstwie w całym
turnieju miał zadecydować mecz właśnie pomię-
dzy tymi dwoma zespołami. Po bardzo wyrów-
nanym spotkaniu, przez trzy kwarty granym
punkt za punkt, o pierwszym miejscu rozstrzyg-
nęła ostatnia kwarta, w której młode koszykarki
z SP 6 okazały się lepsze (23-20). Mecz o trzecie
miejsce również przebiegał na początku na bar-
dzo wyrównanym poziomie i dopiero w drugiej
części spotkania zawodniczki SP 1 odskoczyły
na kilka punktów i pokonały SP 4 (22-14).

Tradycyjnie na zakończenie imprezy organi-
zator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
przygotował pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki: Anna Jesionka (SP 1), Natalia Wasilewicz (SP 4), Angelika Borońska (SP 6), Hanna Rosa (SP 8 ).

Zwycięska reprezentacja SP 6 awansowała i powalczy w dalszych szczeblach rozgrywek współzawodnictwa w finałach strefowych.
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 4  - 6 pkt

Fotorelacja: Waldi Kurek  https://www.facebook.com/photo/?fbid=664440465256546&set=pcb.664442928589633

ŚKPR Świdnica

MŁODZICY NIE ZWALNIAJĄ TEMPA!
 Seria trwa. Tym razem Śląsk Wrocław musiał uznać wyższość zespołu ŚKPR I Świdnica w kolejnym meczu Dolnośląskiej Ligi Młodzików. Nasz

lider tabeli pokonał piąty zespół w stawce 34:18 (22:10)!
Do szóstej minuty wynik oscylował wokół remisu, od tego momentu zaczęła zarysowywać się przewaga świdniczan. Po 16. minutach było już 15:8,

a do przerwy Szare Wilki zbudowały dwunastobramkową przewagę (22:10).
Po zmianie stron tempo gry nieco siadło, a ŚKPR spokojnie dowiózł wysokie zwycięstwo do końcowej syreny. Ciekawostka: wynik ustalił bramkarz

Konrad Anioł, skutecznie wykonując rzut karny.
DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

ŚKPR Świdnica - Śląsk Wrocław 
34:18 (22:10)

ŚKPR: Anioł 1 - Mitek 7, Maksymowicz 7, Ruszaj 6, Marek 5, D Błaszczyk 3, Czapla 3, Choiński 1, Szczygieł, Pamuła, Zisiadis
tekst: www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

KIERUNEK - LEGNICA!
Po krótkiej przerwie wraca I liga. W sobotę, 19 listopada ŚKPR Świdnica zagra na parkiecie Dziewiątki Legnica. To ważne spotkanie w kontekście

układu w tabeli. Zwycięzca doszlusuje do jej środkowych rejonów. Szare Wilki zapowiadają walkę o pełną pule punktów.
Na czym można budować optymizm? W tym sezonie nasz zespół regularnie punktuje na wyjeździe (1 zwycięstwo, 2 remisy, 1 porażka), a Dziewiątka

jest jednym z tych przeciwników, z którym statystyki przemawiają na naszą korzyść. Chociaż ostatni pojedynek wygrała Dziewiątka, to pozostałych
sześć wcześniejszych padło łupem świdniczan. Prawda jest jednak i taka, że nigdy nie były to łatwe mecze.



www.expressem.eu

Przed sezonem Dziewiątkę zasiliła grupa młodych, perspektywicznych zawodników, a klub nawiązał wspólpracę ze Śląskiem Wrocław . Zwracają
uwagę chociażby nazwiska Filipa Mistaka, syna ongiś znakomitego zawodnika i byłego trenera ŚKPR-u, Krzysztofa, Mateusza Krukiewicza, czy...
wychowanka naszego klubu Huberta Barcika, który kilka lat przeniósł się i podjął naukę w Lubinie.

Najlepszymi strzelcami zespołu z Legnicy są: Bartosz Król (38 bramek/7 meczów/5,4), Patryk Szydziak (29/7/4,1) i Mateeusz Krukiewicz (20/7/2,8).
Wspomniany Hubert Barcik legitymuje się natomiast 15 bramkami w czterech meczach (średnia 3,7).

Pierwszymi strzelbami ŚKPR-u są: pozostający liderem strzelców I ligi Michał Wojtala 60/7/8,5), Mateusz Redko (34/7,4.8) oraz Olgierd Etel i
Dawid Pęczar (obaj 25/7/3,5)

Do Legnicy nie jest daleko - zachęcamy kibiców do wyjazdu i dopingowania naszej drużyny na żywo, na trybunach w hali przy ulicy Lotniczej. Dla
tych, którzy jednak nie dotrą na spotkanie zapraszamy na relację tekstową naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/skprswidnica/  - wynik
będzie aktualizowanby co kilka minut.

ciąg dalszy na str. 26
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8. kolejka (19-20.11)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica
Siódemka Miedź Huras Legnica - Real Astromal Leszno
Tęcza Folplast Kościan - Trójka Nowa Sól
Wolsztyniak Wolsztyn - KPR Gorzyce Wielkie
GOKiS Kąty Wrocławskie - ZEW Świebodzin
Grunwald Poznań - Olimp Grodków
Bór Joynext Oborniki Śląskie - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra
KARTKI Z HISTORII
Liczba meczów: 7
Zwycięstwa Świdnicy: 6 (3 w Świdnicy, 3 w Legnicy)
Remisy: 0
Zwycięstwa Legnicy: 1 (1 w Legnicy)

Bilans bramek: 203:171
2021/22 - I liga
ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica 32:29 (19:13)
Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 30:26 (11:15)
2020/21 - II liga
Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 30:32 (12:14)
ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica 30:23 (17:13)
2019/20 - II liga
Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 20:23 (8:13)
2016/17 - II liga
ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica 35:23 (16:9)
Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 16:25 (8:10)

tekst: www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

W DRUGIEJ POŁOWIE PIAST STRACIŁ DWA GOLE
Kolejne bardzo ważne zwycięstwo powędrowało na konto piłkarzy  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni Grzegorza Borowego po

zmianie stron przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, zasłużenie  pokonując ekipę Piasta Nowa Ruda. Po raz trzeci w tym sezonie zagraliśmy  na
zero z tyłu, trzeci mecz z rzędu z golem zaliczył Adam  Wojciechowski, a strzelanie rozpoczął jeden z najmłodszych w naszej  ekipie Miłosz Ilski (rocznik
2004).

Od pierwszych minut nie można było narzekać na nudę. Bartłomiej Kot  wyłapał piłkę po uderzeniu jednego z rywali, a w odpowiedzi niecelnie
uderzali po drugiej stronie boiska Kamil Moskwa i Oskar Trzepacz. W 14.  minucie rywale mieli znakomitą okazję do wyjścia na prowadzenie.
W  środku pola futbolówkę stracił Bartosz Karbowiak, a w sytuacji jeden na  jednego ze świdnicki, golkiperem znalazł się Italo Rocha de Olivera.
Kot  jak profesor wyczuł intencje napastnika rywali i wyłuskał piłkę spod  nóg zawodnika Piasta. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później mogło
być  1:0, ale na korzyść IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Patryk Paszkowski  posłał świetną piłkę z prawej strony boiska, a Adam Wojciechowski
próbował zaskoczyć Damiana Jaroszewskiego mocnym strzałem głową. Na  nasze nieszczęście piłka uderzyła tylko w boczną siatkę. Jakby tego
było  mało, trzy minuty później nie wykorzystaliśmy kolejnej okazji.  Fantastycznie w polu karnym przyjezdnych znalazł się nasz kapitan -  Patryk
Salamon, ale uderzył ostatecznie minimalnie obok słupka.  Biało-zieloni cały czas zaciekle walczyli o doprowadzenie do wyrównania,  lecz cały
czas szwankowała skuteczność. Niecelnie uderzali w kolejnych  fragmentach spotkania Kamil Moskwa, Adam Wojciechowski i Oskar Trzepacz,
który lobując bramkarza noworudzian posłał piłkę jedynie na górną część  siatki. W końcówce pierwszej części gry niedokładnie uderzał jeszcze
Wojciechowski, a Trzepacz trafił w słupek . Napastnik świdniczan w tej  sytuacji był jednak na spalonym i trafienie tak czy inaczej nie  zostałoby
uznane.

Druga część spotkania rozpoczęła się od uderzenia na świdnicką  bramkę, z którym poradzi sobie Bartłomiej Kot. Chwilę później rywale po
stałym fragmencie gry uderzyli niedokładnie. Biało-zieloni błyskawicznie  wrócili na właściwe tory i coraz mocniej podkręcali tempo. W 56.
minucie doszło do małego zamieszania w polu karnym Piasta, lecz Wojciech  Sowa oraz Oskar Trzepacz nieco sobie przeszkodzili i skończyło
się  tylko na zagrożeniu. W 66. minucie przechwyciliśmy futbolówkę w  środkowej części boiska, Bartosz Karbowiak dostrzegł wysuniętego
Damiana  Jaroszewskiego i strzałem z ponad 30 metrów próbował go zaskoczyć.  Piłka niestety dla nas przeleciała nad poprzeczką bramki gości.
W 70.  minucie nasz napór w końcu przyniósł efekt. Po dośrodkowaniu z rzutu  rożnego przy piłce znalazł się Adam Wojciechowski, lecz jego
próba  została zablokowana przez obrońcę Piasta. Piłka trafiła jeszcze do  Kornela Traczyka, który znakomitym dograniem obsłużył wprowadzo-
nego w  drugiej połowie Miłosza Ilskiego, a świdnicki junior precyzyjnym  wślizgiem wpakował futbolówkę do sieci! Jak się okazało wynik
pojedynku  ustaliliśmy w 77. minucie. Kornel Traczyk posłał dobrą piłkę na prawą  flankę do Oskara Trzepacza, ten efektownie minął jednego z
obrońców  Piasta i przy pomocy kolejnego z nich dograł futbolówkę do Adama  Wojciechowskiego, który dokończył działa mocnym uderzeniem
z wnętrza  pola karnego. Świdniczanie nie rezygnowali z ataków i chwilę później  mogło, a nawet powinno być 3:0. Z bliskiej odległości niecelną
główkę  zaliczył aktywny podczas tego starcia Oskar Trzepacz.

Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrała 2:0 i zapisała na  swoim koncie kolejny, bardzo ważny komplet punktów. Warto
odnotować  trzeci, kolejny mecz z golem 20-letniego Adama Wojciechowskiego, cieszą  też minuty świdnickiej młodzieży. 17-letni Emil Migas
spotkanie  rozpoczął w wyjściowej jedenastce, 18-letni Miłosz Ilski wpisał się na  listę strzelców, a kolejny 17-latek - Igor Ratajczak zaliczył
oficjalny  debiut w drużynie seniorskiej w meczu o ligowe punkty. Najlepszym zawodnikiem spotkania został z kolei świdnicki golkiper -
Bartłomiej Kot. Podopieczni  trenera Grzegorza Borowego zbliżyli się nieco po zakończeniu tego boju  do wyprzedzających ją ekip i odskoczyli
od grupy pościgowej. Obecnie  zajmujemy szóste miejsce w stawce szesnastu zespołów, mając tyle samo  punktów co piąta Foto-Higiena Gać.
W kolejnej serii spotkań zagramy na  wyjeździe z dziewiątą Polonią Trzebnica (19 listopada), a rundę jesienną  zakończymy domową konfrontacją
z jedenastą Baryczą Sułów (26  listopada).

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda 
2:0 (0:0)

Skład: Kot, Paszkowski, Sowa, Salamon, Moskwa,  Filipczak (57’ Ilski), Traczyk (82’ Ratajczak), Migas (77’ Michta),  Wojciechowski, Karbowiak
(67’ Dyś), Trzepacz (85’ Czochara).

tekst: www.polonisatl.swidnica.pl

Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=cGBpokE8pxk&feature=emb_logo 



Gmina Świdnica

WNIOSEK O PREFERENCYJNY 
ZAKUP PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

Szanowni Mieszkańcy gminy Świdnica. Dziękujemy za złożenie blisko 900 deklaracji wstępnych zapotrzebowania na węgiel. Zgodnie z obowią-
zującymi procedurami, uzyskane od Państwa informacje wykorzystaliśmy przy rejestracji na portalu rządowym cieplo.gov .pl. Do sprzedaży węgla dla
gospodarstw domowych przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającymi węgiel do obrotu.

Aby dokonać zakupu węgla od gminy należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy.
Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Świdnica .

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe położone na terenie gminy Świdnica, którym przysługuje
dodatek węglowy (otrzymały dodatek bądź go otrzymają) i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła
zadeklarowały opalanie węglem. Ponadto złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

WAŻNA INFORMACJA! 
Gospodarstwo domowe: zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą

jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3 ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku, kolejne

1,5 tony - po 1 stycznia 2023 roku. Tona węgla nie będzie kosztować więcej niż 2 tys. zł brutto. Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa
domowego ponoszą mieszkańcy.

Informujemy, że złożone w ostatnich dniach deklaracje wstępne nie oznaczają automatycznego złożenia wniosku na zakup paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe.

Wypełniony formularz wniosku można złożyć na 2 sposoby.
1. W wersji papierowej:
a) złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica stanowisko nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek
7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.
b) przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Elektronicznie:
pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
"Wyślij pismo ogólne" http://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA

(MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)
Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:
a) podpisem kwalifikowanym
lub
b) profilem Zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
WAŻNA INFORMACJA! 
Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane

będą według kolejności ich złożenia.
O kolejnych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych.

Gmina Świdnica

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Z ZASŁUŻONYMI DLA GMINY ŚWIDNICA
To już dobra gminna tradycja, że w czas Narodowego Święta Niepodległości wręczane są najważniejsze odznaczenia i wyróżnienia, przyznawane

przez Radę Gminy Świdnica. W tym roku tytułem ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA uhonorowano: Jadwigę Generowicz, Lucynę Mroczek i
Kazimierza Kortę.

W podniosłym, pełnym dumy i rozmyśleń o obecnej sytuacji na świecie nastroju, zebrani goście mogli obejrzeć patriotyczny występ pod nazwą
"Polskie drogi do Niepodległości", przypominający o najważniejszych dla Polaków fragmentach historii, pełnym wzruszeń. Program został przygoto-
wany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym pod kierunkiem swoich opiekunów: Marii Kubicy, Katarzyny Bazeli i Joanny
Michalskiej.

W części artystycznej wystąpiła też formacja "Rozśpiewane Dzieciaki Gminy Świdnica". W montażu zatytułowanym "Drogi do niepodległości"
wykorzystane zostały piosenki, fragmenty archiwalnych filmów, zdjęcia, teksty i poezja, nawiązujące do patriotyzmu, dążeń do wolności i niepodległości
Polski od II Wojny Światowej po współczesność. Scenariusz i montaż wideo - Tadeusz Szarwaryn. Opracowanie muzyczne i przygotowanie wokalne -
Dariusz Jaros.

Gminne obchody z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości były okazją do wręczenia odznaczeń "Zasłużony dla Gminy Świdnica". Tytuł ten
przyznawany jest od 20 lat przez Radę Gminy Świdnica. Po raz pierwszy, w 2002 r. tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowana została Cecylię
Pączek, długoletnią sołtys sołectwa Boleścin. Na przestrzeni 20 lat w tym gronie jest już 96 mieszkańców naszej gminy.

W tym roku decyzją Rady Gminy Świdnica tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica uhonorowani zostali: Jadwiga Generowicz, Lucyna Mroczek,
Kazimierz Korta

Jadwiga Generowicz 
Od 41 lat związana ze środowiskiem wiejskim, przez okres 38 lat mieszkanka Pszenna (w gminie Świdnica), absolwentka Studium Wychowania

Przedszkolnego w Świdnicy, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku historia oraz studiów podyplomowych
"Organizacja i Zarządzanie - Menedżer w Oświacie, matka dwóch synów Piotra i Michała.

W latach 1981-2000 pełniła funkcję dyrektora Przedszkola w Pszennie, gdzie stworzyła optymalne warunki opieki uczęszczającym do przedszkola
dzieciom, upowszechniając skuteczne rozwiązania w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Od drugiej połowy lat 80.tych, z przerwą w
latach 1988-1993 bierze czynny udział w pracach Rady Sołeckiej sołectwa Pszenna, m.in. w planowaniu oraz organizacji wielu wydarzeń kulturalnych,
zarówno w sołectwie jak również na terenie gminy Świdnica. Bardzo duży wkład wnosi w merytoryczną pracę Rady Sołeckiej , przy planowaniu i
realizacji kolejnych funduszy soleckich, pracach na rzecz estetyki sołectwa Pszenno, organizacji zebrań wiejskich, a także kolejnych wyborów sołtysów
i rad sołeckich.

Od stycznia 2001 r. związana jest pracą w samorządzie gminnym. Przez 6 lat zajmowała stanowisko dyrektora nowo utworzonej jednostki
organizacyjnej gminy - Gminnego Zespołu Oświaty. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii rozwoju gminnej oświaty, organizacji bezpiecznych
dowozów, jest współautorem pierwszego Programu Oświatowego Gminy Świdnica, uczestniczyła też w tworzeniu Strategii Rozwoju Lokalnego gminy
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Świdnicy. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza gminy Świdnica. Od 2005 roku jest koordynatorem gminnych dożynek oraz uroczystości gminnych:
"Święta Niepodległość, gminnej wigilii. Uroczystości te cieszą się dużym uznaniem środowiska i władz samorządowych. Podejmuje wiele działań
promujących sołectwo i gminę, jest współautorem questu - edukacyjnej gry terenowej w Pszennie - Śladami Cukrownika". Potrafi skutecznie wprowadzać
swoje pomysły w rozwój sołectwa i gminy. Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa Pszenna i gminy Świdnica daje dobry
przykład młodym mieszkańcom, których sukcesywnie stara się włączyć do współpracy. Jest osobą, która zawsze służy radą i pomocą innym. Jej
priorytetem w działaniu samorządowym jest aktywizowanie mieszkańców wsi w kierunku rozwoju i estetyki, nowoczesna oświata, wspieranie
przedsiębiorczości kobiet, zwiększenie aktywizacji społecznej młodzieży, współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Klubami Seniora, stowarzysze-
niami. Jej motto to "praca z ludźmi i dla ludzi".

Uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami: "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", "Złotą Odznaką ZNP", "Odznaką za Zasługi dla
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych" i "Brązową Odznaka Honorowa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS".

Nieoceniona pomoc mieszkańcom, wieloletnie zaangażowanie i aktywność społeczna pani Jadwigi Generowicz zasługuje na nadanie tytułu

"Zasłużony dla Gminy Świdnica".
Lucyna Mroczek 
Mieszkanka Lutomi Dolnej od 1957 r., radna VII i VII kadencji, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska, członek Komisji

Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Oświaty oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z wykształcenia ekonomistka, a z
zamiłowania ogrodniczka i rolniczka. Od 10 lat aktywnie pracuje w Kole Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej, pełniąc funkcję zastępcy przewodni-
czącej koła. Jest inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych, festynów i imprez środowiskowych w sołectwie i gminie. Na uwagę zasługuje aktywny udział
w dożynkach gminnych, prezentacjach stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych w gminie, powiecie i województwie, uzyskując nagrody i
wyróżnienia. Jest współautorką questu kulinarnego "Szlakiem Lutomskich Smaków", który cieszy się dużym zainteresowaniem. Lucyna Mroczek
nawiązuje współpracę z innym kołami gospodyń wiejskich, uczestniczy we wspólnych uroczystościach a równocześnie prezentuje swój dorobek
kulinarny i tradycje kulturowe. Aktywność społeczną i chęć współdziałania z ludźmi zaszczepiła w niej mama, pani Zofia Ludwiczak oraz maż Stanisław,
którego przez 16 lat wspierała w pracy sołtysa wsi Lutomi Dolna. Swoim zapałem i chęcią działania zachęca mieszkańców do współpracy i udziału w
realizacji projektów i rozwoju życia kulturalnego we wsi, często użyczając swojego gospodarstwa. Pani Lucyna cieszy się uznaniem i zaufaniem w
środowisku i gminie, znana jest ze swojej życzliwości i bezinteresowności. Zawsze znajduje czas na pomoc, tym którzy tej pomocy potrzebują.
Zaangażowanie pani Lucyny Mroczek, jej praca i aktywność w sołectwie i gminie, pomoc mieszkańcom zasługują na nadanie tytuły "Zasłużony dla
Gminy Świdnica".

Kazimierz Korta
Mieszkaniec Pszenna od 1963 r. Długoletni członek rady sołeckiej sołectwa Pszenno, radny VII i VIII kadencji, członek trzech komisji stałych w

Radzie Gminy Świdnica: Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa , Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji
Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Od 1986 r. prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Aktywnie wspiera rolników z gminy Świdnica w
kierunku modernizacji i rozwoju rolnictwa. Podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju sołectwa, jego estetyki i poprawy warunków życia mieszkańców.
Bierze czynny udział w przygotowaniu oraz organizacji wielu wydarzeń kulturalnych w sołectwie. Są to spotkania seniorów dożynki parafialne i gminne,
jarmark wielkanocny, dzień dziecka, wspólne kolędowanie mieszkańców oraz wiele różnych jubileuszy, uroczystości, wydarzeń i festynów środowisko-
wych oraz parafialnych. Wydarzenia te cieszą się uznaniem wśród społeczności lokalnej. Na wyróżnienie zasługuje wspierania organizacji działających
w Pszennie: Klubu Seniora", KGW, Stowarzyszenia Aktywne Pszenno, Zespołu Śpiewaczego "A to Heca", Klubu Sportowego. Swoją aktywnością i
zaangażowaniem w sprawy bieżące środowiska i sołectwa daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy. Należy
docenić duży wkład pana Kazimierza w merytoryczną pracę Rady Sołeckiej, planowanie i realizację kolejnych funduszu sołeckich, organizację zebrań
wiejskich.

Jego dewizą życiową jest "pomoc mieszkańcom gminy i sołectwa". Dzięki staraniom pana Kazimierza Korty i systematycznej pracy w środowisku
mieszkańcom żyje się łatwiej a estetyka wsi w ostatnich latach uzyskała wysoką jakość. Pan Kazimierz Korta cieszy się uznaniem i zaufaniem w
środowisku. Praca, zaangażowanie na rzecz gminy i środowiska zasługuje na nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica".

Podczas uroczystości dwóch druhów ochotników otrzymało odznaczenia "Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP"
Druh Józef Kogut
Wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach w wieku 18 lat, w 1974 r. W latach 1986-1989 był jednym z pomysłodawców budowy remizy

strażackiej w Nowicach, na następnie aktywnie uczestniczył w realizacji jej budowy. Będąc prezesem jednostki OSP aktywnie zabiega o jej włączenie
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co ostatecznie udaje się w 1994 r. Zakup samochodów marki VOLVO i MAN dla rodzimej jednostki
a także ufundowanie sztandaru w 1995 r. odbyły się również z zaangażowaniem druha Józefa. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zarządu
powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy. Znajduje też czas na udział w ruchu Ludowych Zespołów
Sportowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz młodzieży, środowiska i sportu. Miłośnik jednośladów, czego wyrazem jest jego
zaangażowanie w wyścigach kolarskich, jakie każdego roku odbywają się w gminie Jaworzyna Śląska. W lutym 2022 r. zarząd jednostki OSP w Nowicach
wystąpił z wnioskiem do władz Związku o wyróżnienia Józefa Koguta Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Druh Piotr Kulak 
To wieloletni strażak ochotnik, działacz społeczny oraz propagator lokalnej historii. Od 40 lat działa w ochotniczym pożarnictwie. Do nowo

utworzonej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wstąpił w macierzystej jednostce OSP Buraktów w wieku zaledwie 12 lat. Na początku lat 90.tych wraz
z zarządem jednostki czynił staranie o pozyskanie pierwszego samochodu w historii OSP Burkatów. Za zaangażowanie w ratowanie mienia i życia ludzi
podczas powodzi w 1997 r. został odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Zaangażowany w odbudowę remizy strażackiej oraz
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zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Podczas swoich 4 kadencji zasiadał również w zarządzie gminnym, gdzie pełnił także funkcję
wiceprezesa zarządu gminnego. Od lat 90.tych druh Piotr Kulak zasiada również w radzie sołeckiej. Jest członkiem odnowy wsi Burkatów oraz
stowarzyszenia rozwoju i promocji wsi Burkatów. Jest twórcą oraz moderatorem strony internetowej poświęconej wsi Burkatów. Za swoją działalność
na rzecz wsi oraz gminy Rada Gminy Nadała druhowi tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica. Jego pasją jest lokalna historia. Należy do Sowiogórskiego
Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego. Swoją pasją zaszczepia mieszkańców wsi oraz gminy organizując rekonstrukcje "Bitwy pod Burkatowem".
Z jego inicjatywy powstała gra terenowa o tej właśnie bitwie. Mając na uwadze wieloletnie zasługi przyznaje się druhowi Piotrowi Kulakowi odznaczenie
Złoty Znak Związku OSP RP.

Gmina Świdnica

ŚNIADANIE PATRIOTYCZNE W BYSTRZYCY GÓRNEJ
W "Imię wolności i Niepodległości" - pod takim tytułem odbyła się kolejna już edycja Śniadania Patriotycznego w świetlicy w Bystrzycy Górnej.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej, sołtysa oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy Sosny" przybyło liczne grono mieszkańców gminy.

Podczas wydarzenia nie zabrakło uroczystego odśpiewania hymnu państwowego, a także występów artystycznych. Te, w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej, Zespołu Śpiewaczego "Kądziołeczki" z Lutomi, mieszkanki Bystrzycy Górnej Natalii Stankiewicz oraz skrzypaczki
z Ukrainy Antoniny Maładiewy, wzruszały i zachwycały zebranych.

Na zakończenie uroczystości poczęstowano gości tradycyjnymi, polskimi przysmakami, przygotowanymi przez lokalne gospodynie.

Gmina Świdnica

AUTORSKIE SPOTKANIE Z JOANNĄ CHWISTEK
Dyrektor Biblioteki Publicznej gminy Świdnica zaprasza na wyjątkowe spotkanie z pisarką Joanną Chwistek, autorką książek obyczajowych i

romansów, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada o godz. 17:00 w świetlicy w Pszennie. Wstęp wolny!

Fenomenalna, zaskakująca, trzymająca w napięciu do ostatniej strony. Książka, która czyta się sama.
Joanna Chwistek to mój fenomen! Gdybym nie wiedziała, że to polska autorka, to pomyślałabym, że to zagraniczna pisarka bestsellerów New York

Timesa. Pisze stylem, który uwielbiam. Wszystko tej autorki biorę w ciemno. A co do historii Danielle i Aleksandra, to bardzo polecam. Cudowna tak,
jak pozostałe jej książki. Tutaj nie ma czasu na nudę.

Czytelniczka: Dominique, źródło: lubimyczytac.pl

Gmina Świdnica

GMINA BUDUJE SALĘ GIMNASTYCZNĄ W GRODZISZCZU
Kolejne tygodnie na placu budowy sali gimnastycznej napawają optymizmem. Konstrukcja budynku jest już przygotowana pod montaż dachu nad

halą główną. Rozpoczęto izolację termiczną ścian i montaż zbiornika do celów przeciwpożarowych. Łączny koszt  inwestycji to 12,8 mln zł., w tym w
tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi 9,65 mln zł.

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 m2

Powierzchnia użytkowa: 912,26 m2

Kubatura: 8058,95 m3.
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.
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BARAN To będzie bardzo gorący okres. Do
dotychczasowych obowiązków dojdą nowe,
które sam sobie wyznaczysz. Nie załamuj się
drobnymi niepowodzeniami. Liczy się ostate-
czny efekt. Więcej czasu przeznacz dla siebie.
Zadbaj o wygląd i odpowiednią dietę. Sprawy
finansowe są na najlepszej drodze. 
BYK Koniecznie odwiedź swojego przyjacie-
la. Jest coś, o czym powinniście porozmawiać.
Tydzień przyniesie miłe niespodzianki. Posta-
raj się być milszy dla najbliższych. Ostatnio
ciągle im coś zarzucasz i krytykujesz. Wkrótce
święta, warto więc zadbać o dobrą atmosferę.

BLIŹNIĘTA Najbliższe dni upłyną pod zna-
kiem wielkich porządków. Będziesz bardzo
zajęty. W pracy wiele komplikacji, z którymi
jednak świetnie sobie poradzisz. Nie popadaj
w panikę. Sprawy finansowe trzeba bardzo do-
kładnie przemyśleć. Planuj wszystko z przysło-
wiową kartką i ołówkiem. 
RAK Nareszcie opuści Cię przygnębienie. Na-
bierzesz ochoty do pracy. Zaczniesz planować
jakieś ważne wydarzenie. Nie przejmuj się wy-
datkami. Gwiazdy będą Ci sprzyjały w sprawach
finansowych. Stosunki z partnerem wyraźnie się
poprawią. Musisz tylko wykazać więcej wyro-
zumiałości. 
LEW Za bardzo rozpamiętujesz przeszłość.
Nie możesz ciągle oglądać się wstecz. Masz
ogromne szanse na poprawę swojej sytuacji.

Nabierz więcej optymizmu i zastanów się, co
możesz zmienić już dziś. Sprawy finansowe
ułożą się po Twojej myśli. Może właśnie to
zapali Cię do działania. 
PANNA Zbytnio ulegasz partnerowi, co po-
woduje że czujesz się niesamowicie niedo-
wartościowany. Twoje pragnienia i cele też są
ważne. Postaraj się o tym głośno mówić. Po-
prawią się Twoje notowania w pracy. Wreszcie
ktoś zauważy, jak wiele zrobiłeś dla firmy. Być
może dostaniesz jakąś podwyżkę.
WAGA Powoli zaczniesz się przygotowywać
do nadchodzących świąt. Będziesz planował wy-
datki i robił porządki. Uważaj, aby przy tym nie
uprzykrzać życia najbliższym. Nie muszą mieć
przecież ochoty na wykonywanie Twoich pole-
ceń. Sprawy finansowe świetnie się poukładają.
Wprawi Cię to we wspaniały nastrój. 
SKORPION Martwisz się wydatkami, którym
będziesz musiał podołać. Przy odpowiednim
planowaniu na wszystko Ci wystarczy. Nie po-
padaj więc w ponury nastrój. Zabierz się ostro do
pracy, bo czeka Cię wiele spraw do załatwienia.
Nie ma co ich odkładać na przyszłość. Świetnie
ułożą się stosunki z bliskimi. 
STRZELEC Unikaj sytuacji konfliktowych,
jakich pełno wokół Ciebie. Po co angażować

się w spory, które niczego dobrego nie przy-
niosą. Postaraj się być w zgodzie z bliskimi.
Zastanówcie się, jak zaplanować nadchodzące
święta. W pracy podopinaj wszystko na ostatni
guzik. Zbliża się przecież koniec roku.
KOZIOROŻEC Uważaj, bo znowu pakujesz
się w jakieś kłopoty. Dokładnie przemyśl
wszystkie "za" i "przeciw". Jeżeli nadal się
zastanawiasz, poproś o radę kogoś, kto stoi z
boku i ma trzeźwe spojrzenie na całą sprawę.
Twoja sytuacja finansowa zacznie się powoli
i systematycznie poprawiać.
WODNIK Pogoń za pieniędzmi przysłoniła
Ci to, co naprawdę ważne. Oddalasz się od
swoich bliskich. Niedługo nie będziesz miał o
czym z nimi rozmawiać. Nadchodzące święta
będą okazją, aby tę więź odbudować. Postaraj
się jak najwięcej czasu spędzić w gronie ro-
dzinnym. 
RYBY Bądź czujny, bo ktoś będzie chciał
Cię oszukać lub wprowadzić w błąd. Szcze-
gólnie nie ufaj osobie spod znaku Wagi.
Sprawy osobiste zaczną się coraz szybciej
rozwijać. Będziesz z tego powodu bardzo
zadowolony. Sytuacja finansowa na razie
nie ulegnie zmianie. Ale nie ma powodów
do niepokoju.

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