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W skrócie...

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.

Świdnica

BĘDĄ KONTROLOWAĆ MIESZKAŃCÓW
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpoczynają weryfikacje danych zawartych w

złożonych deklaracjach za odpady komunalne z wnioskami o dodatek węglowy. Mieszkańcy, którzy
dotychczas nie płacili za wywóz odpadów lub złożona przez nich deklaracja śmieciowa nie odpo-
wiada rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, będą musieli liczyć się z
konsekwencji po złożeniu poprawnej deklaracji.

W deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarujemy liczbę osób, które
faktycznie zamieszkują daną nieruchomość . Dane zawarte w złożonych deklaracjach będą weryfi-
kowane z liczbą osób zgłoszonych we wniosku o dodatek węglowy. Przypominamy, iż pierwszą
deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni - odpowiednio od dnia zamieszkania
pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Natomiast w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

- Prowadzona obecnie akcja jest elementem weryfikacji deklaracji śmieciowych złożonych przez
mieszkańców Świdnicy. Chcemy sprawdzać poprawność tych deklaracji nie tylko na podstawie
danych meldunkowych, ale również w oparciu o inne dokumenty na przykład te uprawniające do
pobierania świadczenia 500+, rachunki za wodę i ścieki, czy też wnioski o dodatek węglowy. Robimy
to po to, aby wykryć nieprawidłowości i osoby unikające wnoszenia opłat ze wywóz odpadów - mówi
Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm .) - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ww. przepisach
nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze
grzywny.

Prawidłową deklarację należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika (wówczas należy dołączyć
kopię pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową) w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju nr 3, w
godzinach od 7.00 do 15.00, bądź przesłać na adres urzędu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej - deklaracja  musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.      

Świdnica

NEGOCJACJE W SPRAWIE ALEI NIEPODLEGŁOŚCI
W ciągu kilku tygodni prace na al. Niepodległości powinien rozpocząć nowy wykonawca. Trwa

procedura z tym związana. Po odstąpieniu przez miasto od umowy z firmą Polskie Surowce Skalne
Sp. z o. o. Grupa Budowlana na przebudowę al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja, wskazując winę wykonawcy, dokonano inwentaryzacji zaawansowania
robót budowlanych. Następnie wszczęto postępowanie przetargowe w trybie  negocjacji bez ogło-
szenia, w celu wyboru nowej firmy odpowiedzialnej za dokończenie realizacji tej inwestycji. 

ciąg dalszy na str. 3
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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
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
odbiciem pierwszego Maydaya - coś podobne-
go, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ŚWIĄTECZNE FAMILIJNE WAR-
SZTATY PLASTYCZNE
03.12.2022, godz. 12:00
Już na początku grudnia wyczarujmy sobie
szczególną atmosferę tworząc świąteczne

www.expressem.eu
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Wystosowano zaproszenia do sześciu potencjalnych wykonawców. Zaproszenie do postępowa-
nia przyjął jeden z nich - firma HYPMAR z Modlęcina. Drugi etap procedury to złożenie oferty.
Planowane jest, że nastąpi to w połowie grudnia br. W związku z tym, że negocjacje mają charakter
poufny, szczegóły dotyczące realizacji oraz terminu zakończenia prac podane zostaną po podpisaniu
umowy. Przekazanie placu budowy może nastąpić jeszcze w tym roku. 

- Mam nadzieję, że procedury zakończą się sprawnie i już na początku przyszłego  roku nowy
wykonawca rozpocznie prace. Dokładamy wszelkich starań, żeby zadanie zostało zrealizowane jak
najszybciej, gdyż wiemy, jak bardzo jest to uciążliwe dla mieszkańców - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. 

W ramach I etapu inwestycji, zgodnie z protokołem inwentaryzacyjnym stwierdzono, że stopień
zaawansowania prac jest na poziomie 42%. Wykonano w ok. 90% roboty związane z montażem
kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z siecią gazową, wykonano również część konstrukcyjną
jednego pasa ruchu pod ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowo nawierzchnie ciągów
pieszych i zatok postojowych. Zaawansowane też są prace przy renowacji muru obronnego wraz z

www.taxi-swidnica.pl
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dekoracje. Tak niewiele potrzeba by poczuć
Tę magię! [aktualizacja: brak wolnych
miejsc]
Wstęp 12 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.12.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: 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 pra-
gnie, by w ten wyjątkowy czas spadł śnieg.
Aby jej marzenie się spełniło, postanawia in-
terweniować 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-
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balustradą. Do zrobienia pozostaje m.in.: dokończenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,
chodników i ścieżki rowerowej, oznakowanie ,oświetlenie drogowe oraz zieleń. 

Wybrano już natomiast wykonawcę, który dokończy roboty polegające na przebudowie przejścia
pieszego pomiędzy al. Niepodległości i ul. Garbarską. 9 listopada podpisano umowę z firmą TINARG
Sp. z o. o.  z Mściwojowa, która zrealizuje zadanie za kwotę 159 233 zł. Prace powinny zakończyć
się do 6 tygodni od podpisania umowy. 

foto: Daniel Gębala

Świdnica

AKCJA ZIMA W ŚWIDNICY
W Świdnicy ruszyła akcja zima. Odpowiedzialnym za utrzymanie przejezdności na drogach w

mieście jest Farma Miejska, do której należy zgłaszać trudne sytuacje dotyczące warunków panują-
cych na drogach gminnych- tel.74 851 39 88 (całodobowy).

Za drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe odpowiadają ich zarządcy i do nich należy kierować
wszelkie uwagi:
◆ drogi krajowe - ul. Esperantystów, ul. Zamenhofa, ul. Szarych Szeregów. Zarządca - Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad -tel. 222 500 115 (infolinia całodobowa)
◆ drogi wojewódzkie -ul. Wałbrzyska, pl. Grunwaldzki, Aleja Niepodległości, ul. Wrocławska od

pl. Wolności do Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemysłowej do
Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej. Zarządca - Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu - tel. 71 39 17 196

◆ drogi powiatowe - ul. Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej do
Towarowej. Zarządca - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - tel. 74 66 22 920 wew. 25.
Drogowcy do swojej dyspozycji mają 11 pojazdów, które odśnieżają, zabezpieczają jezdnie przed

śliskością sypiąc sól. Na ten sezon zimowy przygotowano blisko 200 ton soli drogowej oraz 150 ton
piachu.

Lista ulic w Świdnicy objętych zimowym utrzymaniem w latach 2022- 2024:
1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bobrzańska, Boczna,
Boduena (wjazd od Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta, Bracka, Brodatego, Budowlana, Chopina,
Chrobrego, Daleka, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Długosza, Drzymały, Dworcowa + Plac
przed Dworcem PKP, Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Anonima (dojazd do Szkoły Podstawowej
i żłobka), Garbarska, Gdyńska, Głowackiego, Główna, Grodzka, Grota-Roweckiego, Hetmań-
ska, Husarska - do Kosynierów, Inwalidów Wojennych , Inżynierska, Jadwigi Śląskiej, Jagiel-
lońska, Jagienki, Jałowcowa, Jana Riedla, Jarzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa, Kazimierza Wiel-
kiego, Kątna, Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Kolberga, Kolejowa - Centrum Przesiadko-
we, Kolejowa - główny przebieg, Kołłątaja, Komorowskiego, Komunalna (Aleja Colgate),
Komunardów, Konopnickiej, Kopernika (tylko gminna), Korczaka, Kosynierów, Kościelna,
Kościuszki, Kotlarska, Kraszewskiego, Kraszowicka (od Bystrzyckiej do Przyjaźni), Kraszowi-
cka (od Przyjaźni do Torowej), Kraszowicka (od Torowej do Bystrzyckiej), Krzywoustego,
Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kunic, Kusocińskiego, Krzywickiego-Lompy,





6www.expressem.eu www.expressem.eu
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cenzje Muzyczne (http://bit.ly/recenzje-
SOK), podczas którego prezentujemy arty-
stów polecanych przez Świdniczan. Waluś-
KraksaKryzys [rock / poezja śpiewana 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 wpisane
w życie kobiety - mają je bohaterki występu-
jące na scenie, ale także kobiety siedzące na
widowni - miały, mają albo będą je miały.
Wstęp 90/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

STREFA RELAKSU
[warsztaty rękodzieła]
08.12-15.12.2022, godz. 17:30
Zajęcia tworzenia świątecznych stroików po-
prowadzi florystka Grażyna Zieniuk. Zapra-
szmy wszystkich, którzy chcą w wyjątkowy
sposób udekorować dom na Święta! Zajęcia w
czwartki 8 i 15 grudnia o godz. 17:30.
Wstęp 40 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ADA-
MEM LIZAKOWSKIM
09.12.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie autorskie z Adamem

Langiewicza, Lelewela, Leśna, Łokietka, Łukasińskiego, Łużycka, Mała, Marcinkowskiego,
Mennicka, Metalowców, Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka I, Miłego Dnia, Muzealna,
Nadbrzeżna, Nauczycielska, Niecała, Odnowiciela, Ofiar Oświęcimskich, Okrężna, Okulickiego,
Paderewskiego, Pańska, Parking Starostwo, Parking Urzędu Miasta, Parking USC, Parkowa (od
Saperów do granicy ogródków działkowych), Pileckiego, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Plac
Grunwaldzki, Plac Jana Pawła II (w tym parking przed Katedrą), Plac Kombatantów (jezdnia i
miejsca postojowe), Plac Św. Małgorzaty, Plac Piłsudskiego, Plater, Pobożnego, Podchorążych,
Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, Prądzyńskiego, Przedwiośnie, Przyjaźni, Pułaskiego, Reja,
Rolnicza, Równa, Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźnicza, Saperów, Serbska, Sikorskiego, Sio-
strzana, Skłodowskiej-Curie, Słobódzkiego, Słowackiego, Słowiańska, Sowińskiego, Spacero-
wa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stalowa, Staszica i Lompy (od Zachodniej do Krzywickie-
go), Stęczyńskiego, Strzegomska, Strzelińska, Sudecka, Sybiraków, Szpitalna, Szymanowskie-
go, Śląska, Ślężańska, Śmiałego, Środkowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, Trybunalska, Trze-
boszańska, Ułańska, Waryńskiego, Webera, Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolności do By-
strzyckiej), Willowa, Witosa, Wodna, Wokulskiego, Wrocławska (od Łącznej do Szarych Szere-
gów), Wróblewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zacisze, Zamko-
wa, Ząbka, Zielona, Zmorskiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, Żeromskiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

◆ za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami
kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni są zarządcy, właściciele terenu;

◆ za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele
przyległych nieruchomości.

Świdnica

TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE 
ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ

Od poniedziałku, 28 listopada br. przez minimum tydzień zamknięty będzie przejazd ulicą
Franciszkańską w kierunku Rynku i ulicy Grodzkiej. Utrudnienia mają związek z trwającymi pracami
rewitalizacyjnymi podwórka w obrębie ulic Franciszkańskiej, Grodzkiej i Marii Konopnickiej. 

Mieszkańcy centrum, przedsiębiorcy oraz świdniczanie chcący dojechać do centrum miasta będą
musieli uzbroić się w cierpliwość . Przez najbliższych kilka dni zamknięta będzie ulica Franciszkań-
ska na odcinku od momentu skrzyżowania z ulicą Siostrzaną w kierunku Rynku. Wyłączenie drogi
ma związek z koniecznością wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego z budynku Franciszkań-
ska 7 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) do kanalizacji sanitarnej biegnącej pod
ulicą. Trwające prace rewitalizacyjne przy dojeździe do siedziby MOPS pozwoliły na połączenie obu
zadań i jednorazowe wyłączenie przejazdu.    

Objazdy i zmiana parkowania
W związku z trwającymi pracami zaplanowano objazdy oraz zmianę organizacji ruchu na dwóch

odcinkach dróg:
- ulica Franciszkańska będzie przejezdna od strony ulicy Siostrzanej w kierunku placu świętej

Małgorzaty (droga jednokierunkowa). Jednocześnie nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Francisz-
kańską od strony ul. Konopnickiej i placu świętej Małgorzaty

http://www.domsenioracm.pl




- ulica Grodzka- będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy z wjazdem od strony ul. Zamkowej
orazRynku

- parkowaniewzdłuż ulicy Grodzkiej- będzie obowiązywało parkowanie jednostronne, równo-
ległe do drogi (od strony obecnego parkingu).

ciąg dalszy na str. 10

Lizakowskim. Spotkanie odbędzie się 9
grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Sali
Cysterskiej.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna

KIERMASZ KSIĄŻEK I PŁYT MUZY-
CZNYCH ORAZ FILMÓW
16.12-17.12.2022, godz. 10:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na kiermasz książek, płyt muzycz-
nych oraz filmów. Kiermasz odbędzie się w
dniach 16-17 grudnia w holu biblioteki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblkioteka
Publiczna w Świdnicy; organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna

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

MINIATURY MUZYCZNE: DNIA JED-
NEGO O PÓŁNOCY
20.12.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na kolejny - tym razem utrzy-
many w bożonarodzeniowej atmosferze -
koncert z cyklu "Miniatury muzyczne" orga-
nizowany przez ŚOK we współpracy z Pań-
stwową Szkołą Muzyczną I st. im. Ludomira
Różyckiego w Świdnicy. Wystąpią na nim
wspólnie związani z nią nauczyciele i ucz-
niowie.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

www.expressem.eu 8 www.expressem.eu





Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w
pobliżu skrzyżowań Grodzka/Zamkowa oraz Franciszkańska/Marii Konopnickiej, a także o wyrozu-
miałość w związku z utrudnieniami. Zarówno wykonawca prac, jak i inwestor dokładają wszelki
starań, aby prace przebiegły maksymalnie sprawnie i szybko. 

foto: Daniel Gębala

Świdnica

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W ŚWIDNICY
Miasto wybrało operatora, który w jego imieniu zajmie się preferencyjną sprzedażą węgla. Jest

to  konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AMA Sp. z o.o. z oddziałem Skład Opału
MARGO w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 4A oraz P .H.U. "HUZAR" Piotr Huzar, ul. Nadbrzeżna
10, 58-125 Pszenno.

Po podpisaniu umowy przez ww. przedsiębiorców z  podmiotem uprawnionym do prowadzenia
sprzedaży gminom paliwa stałego, którym jestTauron Wydobycie Oddział Jaworzno, mieszkańcy
naszego miasta będą mogli zakupić węgiel. Niestety, dostawca węgla czyli Tauron Jaworzno nie jest
jeszcze gotów na podpisanie stosownej umowy. Ma nastąpić to najprawdopodobniej w przyszłym
tygodniu . 

Aby skorzystać z zakupu węgla po preferencyjnej cenie należy przedstawić zaświadczenie,po-
twierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywnego
rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej. Termin wydania zaświadczenia, zgodnie z ustawą, wynosi
do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z zaświadczeniem będzie można się udać do punktu, który
zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu.

Przypominamy, że 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.

Świdnica

PRACOWNICY SOCJALNI NAGRODZENI
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji prezydent Beata

Moskal-Słaniewska podziękowała świdnickim pracownikom socjalnym za zaangażowanie, wzorową

ciąg dalszy na str. 11
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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

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 -
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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...

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-
niem, aby w dalszym ciągu zgłębiać jej mo-
żliwości.

pracę, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dzielenie się doświadczeniem ze współpracowni-
kami. Jednocześnie życząc dalszych sukcesów zawodowych, by nie zabrakło im energii i determinacji
w pracy na rzecz potrzebujących oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W tym roku wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w pracę z osobami w wieku senioralnym,
podejmowanie wyzwań dotyczących nowych działań zlecanych w ramach pomocy obywatelom
Ukrainy oraz obsługę zadań dotyczących m.in. obsługi dodatku węglowego otrzymało 15 pracowni-
ków: Urszula Stawreli, Paulina Szarota, Dominika Rybska, Szymon Łokić, Patrycja Baniewska,
Sylwia Barć, Monika Król, Patrycja Leja, Beata Łozowicka, Grażyna Szulc, Arkadiusz Twaróg,
Halina Bilicka - Kowaluk, Dorota Szerszeń, Anna Kędzierska - Klęsk, Sylwia Woźniak.

Przypominamy, że na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
(www.mops.swidnica.pl) można znaleźć szczegółowe informacje o rodzajach wsparcia udzielanego
przez pracowników socjalnych. 

foto: Daniel Gębala

Świdnica

W ŚWIĄTECZNEJ ODSŁONIE
W Świdnicy już wkrótce będzie można poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. W mieście

rozpoczął się montaż świątecznego oświetlenia. Na początku grudnia place, skwery i ulice oświetlą
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świąteczne iluminacje. W tym roku z powodu oszczędności nie pojawią się wszystkie ozdoby,
zrezygnowano z montażu 110 dekoracji na słupowych. 

Bożonarodzeniowe ozdoby umieszczone zostaną w różnych częściach miasta, m.in. w Rynku
oraz przy ulicy Grodzkiej, Kotlarskiej, Długiej, Kazimierza Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łukowej.

Udekorowane zostaną fontanny na skwerze przy ul. Wałowej i na placu św. Małgorzaty. Decyzją
konserwatora zabytków, fontanny świetlne w Rynku nie mogą zostać zamontowane, dlatego też
rozbłysną w Ogrodzie Różanym, na skwerze Lecha Kaczyńskiego, przy al. Niepodległości oraz na
pl. św. Małgorzaty. Przy ul. Łukowej stanie anioł, przy którym chętnie fotografują się świdniczanie.

Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zostaną w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu
Wolności, lampkami udekorowana będzie również choinka rosnąca na placu Grunwaldzkim. 

Ozdoby na słupowe zostaną zamontowane na pl. Grunwaldzkim, pl. św. Małgorzaty, a także na
ul. Bohaterów Getta i Bolesława Chrobrego. 

Świąteczne dekoracje pojawiają się już w witrynach sklepowych, a niedługo także na balkonach
i przed domami. Przypominamy, że tradycyjnie te najpiękniejsze zostaną nagrodzone w konkursie
na najładniej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon.  

foto: Daniel Gębala

ciąg dalszy na str. 16
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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
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-
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Świdnica

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL
DLA ŚWIDNICY

Tytuł Laureata i medal Najwyższa Jakość Quality International przyznano Świdnicy za działania
inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. To już dziewiąty medal QI
dla gminy, dlatego też otrzymała ona wyróżnienie specjalne - statuetkę Diamentu QI 2022. Nagrody

ciąg dalszy na str. 19

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.expressem.eu

wręczone zostały podczas Europejskiego Forum
Biznesu w Katowicach. W imieniu miasta ode-
brała je prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

Kapituła konkursu zwróciła uwagę na dwie
świdnickie inwestycje, czyli modernizację kom-
pleksu basenów letnich oraz przebudowę ulicy
Polna Droga. Środki na oba zadania w całości
pochodziły z budżetu miasta. 

Program Najwyższa Jakość QI jest organizo-
wany od 16 lat. Od początku jego celem jest
wskazanie i wyróżnianie tych firm i instytucji,
które reprezentują najwyższe standardy, gwaran-
tujące klientom i konsumentom otrzymanie pro-
duktu lub usługi na najwyższym poziomie.Pro-
gram patronatem objęli: Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normali-
zacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. In-
stytucje patronujące, nie związane z żadnym
podmiotem gospodarczym, gwarantują bez-
stronność oceny.

Hasło tegorocznego Europejskiego Forum
Biznesu to "Gospodarka w niepewnych czasach
- wyzwania, zagrożenia, szanse", podobnie jak w
latach poprzednich podczas debat i dyskusji roz-
mawiano na ważne dla samorządów i przedsię-
biorców tematy. Poruszono m .in. zagadnienia
dotyczące: cyberbezpieczeństwa, zrównoważo-
nego rozwoju, ekologii, ochrony zdrowia, bez-
pieczeństwa pracowników i konkurencyjności
polskiej branży turystycznej.

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanie-
wska wraz z Michałem Pierończykiem, Prezy-
dentem Rudy Śląskiej, Jerzym Łużniakiem, Pre-
zydentem Jeleniej Góry, dr inż. Józefem Zakrze-
wskim, Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Prze-
mysłowo-Obronnej, Barbarą Galicz, Burmistrz
Tarczyna, Grzegorzem Sikorskim, Wójtem Gmi-
ny Hażlach oraz Andrzejem Jarmaszem, Preze-
sem Zarządu Strzeleckiej Spółdzielni Producen-
tów Mleka,wzięła udział w debacie pn. "Ekono-
mika przedsiębiorstw i gmin / Polski Ład 2.0.
Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i
samorządzie. Wyzwania budżetowe". 

Miasto nie poniosło żadnych opłat w związ-
ku z udziałem w projekcie Najwyższa Jakość QI.
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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
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-
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ŚWIDNICA PRZECIW PRZEMOCY
"Świdnica przeciw przemocy" to cykliczna kampania, która jest prowadzona w mieście jesienią.

Wernisaż plakatów pod tym samym tytułem zobaczyć można na przystankach autobusowych.
Rozwieszono ich 34. Od piątku, 25 listopada przez tydzień na bloku śródrynkowym pojawi się
iluminacja świetlna - biała wstążka, czyli symbol przemocy ze względu na płeć. 

- Prosimy każdego, kto słyszy, widzi lub wie o przemocy wobec najbliższych, aby reagował. Na
każde zgłoszenie dotyczące przemocy w rodzinie jest podejmowana interwencja przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.Na zgłoszenia czekają pracownicy MOPS pod
nr tel. 668 188858 lub funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod nr tel. 112 -
mówi Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

Mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej
jest bardzo powszechny. Tymczasem może ona przybierać różne formy. Przemocą jest dręczenie
psychiczne współmałżonka, dzieci. Przemoc może się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, utrudnia-
niem podjęcia pracy, szantażem, obniżaniem poczucia wartości.

- Chcemy zwrócić w ten sposób uwagę świdniczan na problem przemocy w rodzinie. Aby nie
byli obojętni wobec osób, które z tego powodu cierpią nie tylko fizycznie. Aby reagowali na tego
typu zachowania i pomagali ofiarom - mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent miasta.

W świdnickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez cały rok prowadzone jest poradnic-
two rodzinne, przede wszystkim dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej.
Ponadto mają one możliwość korzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa. Funkcjonuje rów-
nież otwarta grupa dla osób, które doświadczyły lub doświadczają jakiegokolwiek rodzaju przemocy
(psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej). Spotkania prowadzi 2 terapeutów. Zorganizowa-
no również różnego rodzaju warsztaty oraz kampanie społeczne skierowane do osób dorosłych, a
także dzieci i młodzieży, których celembyło zwiększenie świadomości dotyczącej skutków stosowa-
nia przemocy, sposobów jej przeciwdziałania, a także rozwijanie wśród uczestników empatii i
tolerancji wobec innych.

foto: Jakub Rząca

Powiat Świdnica

KAWALEROWIE MALTAŃSCY Z WIZYTĄ
W dniach 16-19.11.2022 Powiat Świdnicki odwiedzili przedstawiciele Kawalerów Maltańskich

z niemieckiego miasta Biberach delegat ds. Świdnicy Fredo Billwiller oraz Laszlo Mihai.
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W ramach wizyty odbyły się spotkania w placówkach, które od lat są wspierane przez Maltań-
czyków: Domu Dziecka w Świdnicy, Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy, Domu
Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Świdnicy. Placówki otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup potrzebnego
sprzętu czy wyposażenia lub wsparcie rzeczowe tj. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki
oraz ręczniki, które zostało rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W dniu 17 listopada
Kawalerowie wzięli udział w spotkaniu z Starostą Piotrem Fedorowiczem, Wicestarostą Zygmuntem
Worsą oraz Członek Zarządu Alicją Synowską, podczas którego omówiono dotychczasowe oraz
przyszłe działania pomocowe na terenie powiatu.

foto: Starostwo Powiatowe

Powiat Świdnica

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE
W akcji mogą wziąć udział wszystkie świdniczanki, a także mieszkanki naszego powiatu w wieku

25-59 lat.
Dlaczego warto?
Rak szyjki macicy jest trzecim - pod względem częstotliwości występowania - nowotworem u

kobiet. Jest także czwartą przyczyną zgonów nowotworowych wśród kobiet na świecie. BADANIE
TRWA ZALEDWIE 10 MINUT I JEST W 100% BEZBOLESNE.

Jak się zapisać?
◆ Wejdź na www.rakchadzawspak.pl
◆ Kliknij zakładkę badania
◆ Wypełnij formularz

lub zadzwoń pod numer 71 36 89 647 lub po prostu przyjdź w sobotę 26 listopada na świdnicki
Rynek.

***
Rak Chadza Wspak to kampania społeczna Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i

Hematologii (DCOPiH) realizowana przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Do-
lnośląskiego. Jej celem jest promocja profilaktyki nowotworów szyjki macicy, piersi oraz jelita
grubego. Działania kierowane są do wszystkich osób, które chcą w prosty sposób zadbać o zdrowie
swoje oraz swoich bliskich.

Świdnica

PODRÓŻ SENTYMENTALNA
Kiedy powracają do szkoły absolwenci, zawsze są to ważne dla niej chwile Ale kiedy odwiedzają

swoją Alma mater po prawie pięćdziesięciu pięciu latach i opowiadają o swojej młodości z wyraźnym
wzruszeniem, to powrót ten nabiera innego wymiaru.

Nasi goście są absolwentami Liceum Pedagogicznego, a swoją maturę zdali w roku 1968. W tej
szkole się poznali, uczyli, występowali w przedstawieniach teatralnych i pokochali. I choć ich
późniejsze nierozłączne życie przyniosło im wiele spełnień, to wszystko zaczęło się właśnie w murach
naszej szkoły - i miłość, i fascynacja nauką.

Pan prof. dr hab. Stanisław Nicieja, dziś jeden z najbardziej uznanych polskich historyków
zajmujących się tematyką kresów i były wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, kierując słowa
do zgromadzonych w auli licealistów, mówił właśnie o tym, co ważne było dla niego w tamtym czasie
- pełnym poszukiwań, buntu, młodzieńczych fascynacji i pasji zaszczepionej przez wspaniałych
nauczycieli. Podkreślił, jaki kapitał on i jego żona otrzymali od pracujących wtedy w Naszej szkole
nauczycieli.

ciąg dalszy na str. 23

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
"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



Jednocześnie mogliśmy wysłuchać wykładu dotyczącego kresowych twierdz i ich znaczenia w
historii Polski i Europy. Pan Profesor w ramach szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości opowiadał zatem o Kamieńcu Podolskim w kontekście innych filmów historycznych, których
jest autorem, a także o swoim imponującym dorobku naukowym, w tym szczególnie zebranym w
wielotomowym dziele pt. "Kresowa Atlantyda" - w cz. XII znajduje się rozdział poświęcony Liceum
Pedagogicznemu (Polecamy stronę internetową https://stanislawnicieja.pl/). Ale przede wszystkim
rozmawiał z młodzieżą na temat potrzeby dbania o swoją indywidualną, rodzinną historię, o potrzebie
dbania o język i narodową tożsamość.

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MDK Świdnica

NOC DZIADÓW

"NOC DZIADÓW"- premiera spektaklu odbyła się 17 listopada w sali teatralnej MDK( ul.
Słobódzkiego 21). Niekonwencjonalne spojrzenie na ludowy obyczaj inspirowany tekstami A.
Mickiewicza. Ruch, światło i dźwięk dominowały, a scenografia tworzyła tajemniczy klimat. Spe-
ktakl w wykonaniu grup teatralnych: "Figielek ","Pierrot" i "TS".

MBP Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z ADAMEM LIZAKOWSKIM

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Adamem Lizako-
wskim.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Sali Cysterskiej.
Adam Lizakowski (1956) - polsko-amerykański poeta, fotograf, tłumacz poezji amerykańskiej

m.in. Walta Whitmana, Williama Carlosa Williamsa, Allena Ginsberga, Langstona Hughesa, Carla
Sandburga; także z angielskiego przełożył ponad 50 wierszy chińskiego filozofa i poety Lao Tse,
oraz wiele wierszy Rumiego. Od wielu lat promotor kultury polskiej za granicą. Studiował na
Uniwersytecie Northwestern, gdzie uzyskał tytuł magistra w creative wriitng poetry. Prowadzi
warsztaty poetyckie kreatywnego pisania poezji w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago.
Współpracuje z amerykańskimi pismami literackimi m.in. z pismem akademickim "Tri Quarterly".

Mieszkał w Pieszycach i pracował w Zakładowym Domu Kultury "Prządka" na stanowisku
instruktora teatralnego. W 1981 w momencie wybuchu stanu wojennego przebywał w Austrii i
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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
scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
muzyka: Bartosz Ebert, Iga Eckert
występują:
Paulina Janik/Natalia Ciszewska
Joanna Sobocińska
Jacek L. Zawada
czas trwania: 50 min
spektakl dla dzieci od lat 3
spektakl Teatru Żelaznego w Katowicach
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zdecydował się na emigrację do USA. Mieszkał w San Francisco od 1982 do 1991. Obecnie mieszka w Chicago.
Debiutował w 1980 na łamach warszawskiego "Tygodnika Kulturalnego". Na emigracji publikował na łamach paryskiej "Kultury", nowojorskiego

"Nowego Dziennika". Jest członkiem redakcji miesięcznika "Życie Kolorado" wydawanego w Denver w stanie Kolorado. Twórczość jego była
tłumaczona na języki: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, litewski, hebrajski, chiński, ukraiński, hiszpański i białoruski.

Współzałożyciel grup poetyckich "Krak" w Los Angeles-San Francisco oraz "Niezapłacony Rent" w Chicago. Redaktor naczelny miesięcznika
społeczno-kulturalnego "Razem" wydawanego w San Francisco w latach 1986-1989 i kwartalnika poetyckiego "Dwa Końce Języka" w latach 1993-1996
w Chicago. W Polsce współpracuje z "Zeszytami Poetyckimi" oraz "Rocznikiem Dzierżoniowskim" . Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz korespondentem zagranicznym "Rocznika Dzierżoniowskiego".

Spotkanie odbędzie się w ramach Świdnickiej Kolędy 2022 r.

Świdnica 

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
12.11.2022r. godz. 11.17 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na trawniku przy ulicy Bema.
Skierowani na miejsce strażnicy szybko zlokalizowali tę osobę. W związku z faktem, że nie można było z mężczyzną nawiązać logicznego kontaktu,
po zbadaniu przez lekarza, został umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu następnym został ukarany za swoje naganne
zachowanie.







12.11.2021r. godz. 16.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji
publicznej przy ulicy Wałbrzyskiej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Zauważyli również, iż krwawi on ze skroni. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala "Latawiec".

12.11.2021r. godz. 20.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny siedzącego na placu zabaw przy ulicy Kozara -
Słobudzkiego. Mężczyzna był zziębnięty i zgłaszający nie mógł z nim nawiązać żadnego kontaktu. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował
mężczyznę. Stwierdzono, że ma on zaburzenia mowy i częściowy niedowład prawej strony ciała. Strażnicy przypomnieli sobie, że jest to podopieczny
schroniska dla bezdomnych, gdzie został odwieziony i przekazany pracownikom placówki.

13.11.2022r. godz. 2.07 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące młodego mężczyzny, który załatwił swoje
potrzeby fizjologiczne w Zaułku Świętokrzyski i oddalił si
ę przed przybyciem patrolu. W dniu 16 listopada został on zauważony również przez operatora monitoringu w rejonie Placu Grunwaldzkiego.
Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł.  

14.11.2022r. godz. 8.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzn spożywających alkohol w
Rynku. Na miejscu strażnicy ukarali jedną osobę mandatem karnym, natomiast drugi miłośnik alkoholu trafił do wytrzeźwienia na Policyjną Izbę
Zatrzymań a w dniu następnym został ukarany przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

17.11.2022r. godz. 8.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące bezpańskiego
psa siedzącego od dłuższego czasu w Rynku. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Pies wyglądał
na chorego i zagubionego. Strażnicy przeprowadzili rozpytanie, jednak nie ustalono kto może
być właścicielem zwierzęcia. Ostatecznie pies trafił do schroniska dla zwierząt i tam oczekuje na
swojego Pana. Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na ten temat prosimy o kontakt z dyżurnym
straży miejskiej tel. 986.

***
O godzinie 1340 operator monitoringu wizyjnego zauważył dwóch bezdomnych, którzy leżeli

na chodniku przystanku komunikacji miejskiej na Placu Grunwaldzkim. Po chwili bezdomnymi
zainteresował się młody mężczyzna, który zaczął z nimi rozmawiać. Gdy jeden z leżących mężczyzn
wyjął z kurtki plik banknotów, młodzieniec wyrwał je z ręki z zaczął uciekać w stronę ulicy
Dworcowej. Już po kilkunastu sekundach wpadł w ręce funkcjonariuszy straży miejskiej. Za swój
czyn odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

ŚKPR Świdnica

11. ŚWIDNICA CUP START!
12 zespołów z całej Polski stanie na starcie jedenastej edycji Festiwalu Piłki Ręcznej Świdnica Cup. Tym razem turniej odbędzie się w dwóch halach

i w dwóch kategoriach wiekowych - chłopców i juniorów młodszych. Do hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno przy ulicy Galla
Anonima 1a i Sali przy SP 105 przy ulicy Saperów 27a zapraszamy od piątku do niedzieli (25-27 listopada).

Zwykle Świdnica Cup odbywał się na przełomie sierpnia i września. Tegoroczna listopadowa data turnieju i uszczuplenie zawodów do dwóch
kategorii wiekowych związana jest z mniejszą dostępnością miejsc noclegowych w Świdnicy z powodu zajęcia ich przez uchodźców wojennych z
Ukrainy.

W hali przy SP 105 (ul. Saperów) zagrają chłopcy, natomiast juniorzy młodsi rywalizować będą na Zawiszowie w hali sportowo-widowiskowej im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno (ul. Galla Anonima).

W turnieju chłopców wystąpi siedem zespołów: ŚKPR Świdnica, Siódemka Miedź Legnica, Victoria Świebodzice, Akademia Handballu Kępno,
PSP 1 Grodków, Chrobry Żórawina ’11 i Chrobry Żórawina ’12.

W turnieju juniorów młodszych zagra pięć drużyn: ŚKPR Świdnica, Gwardia Opole, Orzeł Opole, Real Astromal Leszno i Śląsk Wrocław.
TERMINARZ CHŁOPCÓW
https://skprswidnica.pl/download/swidnicacup2022ch.pdf
TERMINARZ JUNIORÓW MŁODSZYCH
https://skprswidnica.pl/download/swidnicacup2022jm.pdf

ŚKPR Świdnica

TRZY PUNKTY W LEGNICY!
Bardzo ważne zwycięstwo zapisali na swoje konto piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica. W meczu 8. kolejki I ligi Szare Wilki pokonały w Legnicy

Dziewiątkę 30:27 (15:13) i przesunęły się w tabeli na siódmą lokatę. Za tydzień (sobota, 26 listopada, godzina 19.00) naszą ekipę czeka kolejne starcie
z klubem z Legnicy, ale tym razem poprzeczka pójdzie mocno w górę, bo do Świdnicy zawita spadkowicz z Ligi Centralnej, przewodząca stawce i
mająca na koncie komplet punktów - Siódemka Miedź!

- Nie ustrzegliśmy się w tym meczu błędów, ale najważniejsze, że wygraliśmy i zdobyliśmy bardzo potrzebne nam trzy punkty - podsumował Arkadij
Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Świdniczanie rozpoczęli od prowadzenia 2:0, ale gospodarze szybko wyrównali, a potem kilka razy wychodzili na prowadzenie. Nasz zespół zaczął
przejmować inicjatywę po około dwudziestu minutach gry. Ważne dwie bramki rzucił Bartosz Galik, z szybkiego ataku nie mylił się Aleksander Zelek
i w 25. minucie świdniczanie po raz pierwszy odskoczyli na trzy bramki (10:13). Do przerwy zostały dwie bramki zapasu, a swoją cegiełkę wreszcie
dołożyli też bramkarze, a konkretnie Volodymyr Shupyk, który w tym meczu bronił "od deski do deski".

ŚKPR dobrze zakończył pierwszą połowę i dobrze wszedł także w drugą, Sześć minut po zmianie stron zrobiło się już 18:14. W drugiej połowie
wyniku pilnowali dobrze dysponowani skrzydłowi - Dawid Pęczar i Adam Chmiel. Po trafieniu tego drugiego w 48 . minucie świdniczanie uzyskali
najwyższą przewagę pięciu trafień (24:19). W końcówce jednak emocji nie zabrakło, bo Dziewiątka na moment zbliżyła się na zaledwie jednego gola
(25:26 w 55. minucie). Więcej jednak gospodarze nie wskórali. Dwa rzuty karne na bramki zamienił Chmiel, po jednym trafieniu dołożyli Michał Wojtala
i Mateusz Redko, a resztę nadziei miejscowym odebrał Shupyk, broniąc (po raz drugi w tym meczu) rzut karny przy stanie 29:26.

Warto odnotować, że w zespole z Legnicy niezłe zawody rozegrał wychowanek ŚKPR-u, Hubert Barcik (3 bramki).
Za tydzień, w sobotę, 26 listopada Szare Wilki w szlagierowo zapowiadających się derbach Dolnego Śląska podejmą lidera tabeli , niepokonaną

Siódemkę Miedź Legnica.
Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 

27:30 (13:15)
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Przebieg meczu: 5 min. 2:2, 10 min. 6:4, 15 min. 8:7, 20 min. 9:8, 25 min. 11:13, 30 min. 13:15, 35 min. 14:18, 40 min. 17:20 , 45 min. 19:22, 50
min 22:24, 55 min 25:26, 60 min 27:30
ŚKPR: Shupyk - Chmiel 7, Wojtala 6, Pęczar 5, Zelek 4, Galik 3, Redko 3, Etel 2, Wołodkiewicz, Bal, Siwiński, Dobrzański, Ingram
Kary: Dziewiątka 8 minut, ŚKPR 6 minut
Karne: Dziewiątka 2/0, ŚKPR 4/3

8. kolejka (19-20.11)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 27:30 (13:15)
Siódemka Miedź Huras Legnica - Real Astromal Leszno 32:26 (15:17)
Tęcza Folplast Kościan - Trójka Nowa Sól 25:18 (11:5)
Wolsztyniak Wolsztyn - KPR Gorzyce Wielkie 30:25 (13:12)
GOKiS Kąty Wrocławskie - ZEW Świebodzin 40:33 (23:19)
Grunwald Poznań - Olimp Grodków 35:25 (20:13)
Bór Joynext Oborniki Śląskie - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 31:28 (11:16)

ŚKPR Świdnica

PRAWIE KOMPLET ZWYCIĘSTW!
Znów mamy powody do radości! W minionym tygodniu swój mecz wygrali nie tylko seniorzy, ale i większość drużyn młodzieżowych. Oto nasz

raport z rozgrywej juniorów młodszych, mlodzików i chłopców. Na zdjęciu pokazujemy zespół ŚKPR II chlopców, który w niedzielę rozegrał swoje
pierwsze oficjalne mecze ligowe!

JUNIORZY MŁODSI
Dla grającego dolnym rocznikiem zespołu juniorów młodszych obecny sezon jest okresem zbierania doświadczenia i trudnej walki ze starszymi i

często dysponującymi lepszymi warunkami fizycznymi rywalami. W tym kontekście każde ligowe zwycięstwo ma swoją wyjątkową wartość. W
niedzielę, podopieczni trenera Patryka Dębowczyka pokonali w Lubinie drugą drużynę Zagłębia 36:29 (18:15). Była to druga wygrana w sezonie,
pozwalająca zakończyć pierwszą rundę na szóstym miejscu w stawce ośmiu drużyn. Humory popsuła tylko kontuzja Bartka Bednarza - miejmy nadzieję,
że przerwa w grze nie będzie zbyt długa.

ŚKPR prowadził praktycznie przez całe spotkanie. Gospodarze tylko raz byli na czele (3:2) na samym początku meczu. - Zespół super powalczył w
obronie. W ataku potrafiliśmy zagrać kilka fajnych i cierpliwych akcji. Niestety, zdarzył też nam się przestój, w którym popełniliśmy za dużo prostych
błędów - mamy zatem nadal nad czym pracować - ocenił trener Dębowczyk.

DOLNOŚLĄSKALIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Zagłębie II Lubin - ŚKPR Świdnica 

29:36 (15:18)
ŚKPR: Szwaczek - Bieryt 13, Kotarba 6, Słomiński 6, Bednarz 4, Sz. Paluch 3, Turzański 1, Sz. Błaszczyk 1, Walczak 1, Polus 1 , Folcik
WYNIKI
http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=191&Rozgrywki=10565&Runda=25169&Kolejka=50326
TABELA
http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=191&Rozgrywki=10565&Tabela=6

Polonia Stal Świdnica

CEL OSIĄGNIĘTY
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica do liczby 5 przedłużyli serię meczów bez porażki na boiskach grupy wschodniej Koleje Dolnośląskie

IV ligi. Do dwóch remisów i dwóch zwycięstw doszedł kolejny triumf na jednym z bardziej ulubionych przez nas wyjazdowych boisk, a konkretnie
obiekcie w Trzebnicy. Biało-zieloni pokonali miejscową Polonię 2:1. 

Teren w Trzebnicy jest wciąż statystycznie jednym z ulubionych dla świdniczan. To właśnie tam grając na wyjeździe udaje nam się regularnie
punktować. W ubiegłym sezonie wygraliśmy 3:0, a w poprzednich meczach 1:0, 3:0, 4:0 i 1:0. Po raz ostatni trzebniczanie wygrali z nami grając u siebie
w sezonie 2012/2013 (wynik 3:2). Jak się okazało świdniczanie passę zwycięstw na terenie Fair Play Arena przedłużyli. Podstawowy cel jakim było
wywalczenie kompletu punktów został zrealizowany, ale z pewnością fajerwerków jeśli chodzi o grę nie było. Z pewnością sprawy nie ułatwiały też
warunki pogodowe i taki, a nie inny o tej porze roku i przy takiej temperaturze stan murawy.

Szybko, bo już w 2. minucie swoją pierwszą okazję stworzyli sobie zawodnicy gospodarzy. Uderzenie piłkarza Polonii było jednak niedokładne.
Biało-zieloni starali się podkręcać tempo i narzucać własne warunki gry, ale w pierwszym kwadransie mieliśmy problemy z zawiązaniem składnej akcji.
W 10. minucie sędzia główny powinien jednak wskazać na "wapno". Emil Migas w polu karnym był wyraźnie odepchnięty, a celem rywala w żadnym
wypadku nie była piłka, a zawodnik świdnickiej ekipy. Sędzia nakazał jednak grać dalej. Z czasem na boisku byliśmy świadkami zwiększenia tempa
meczu. Na niecelne uderzenie przeciwnika odpowiedział również niedokładną próbą Patryk Paszkowski. Chwilę później Bartłomiej Kot w ostatniej
chwili wygarnął futbolówkę spod nóg gracza miejscowych, a Sebastian Białasik po dobrej akcji gości został zablokowany. Zmiana wyniku spotkania
nastąpiła w 24. minucie. Gospodarze zagrali ręką we własnym polu karnym, a arbiter tym razem zdecydował się wskazać na jedenasty metr. Pewnym
egzekutorem po chwili okazał się Oskar Trzepacz i zrobiło się 1:0 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Strzelec gola niedługo potem efektownym
podaniem próbował obsłużyć Emila Migasa, lecz do akcji wkroczyli defensorzy Polonii. W 36. minucie dopięliśmy swego i zanotowaliśmy drugie
trafienie. Wojciech Sowa został bardzo mocno potraktowany przez kapitana trzebniczan - Krystiana Jajko, który powinien zobaczyć swoją drugą żółtą
kartkę i wylecieć z boiska. Sędzia puścił jednak grę, piłka po chwili trafiła do Oskara Trzepacza, który z wnętrza pola karnego po raz kolejny pokonał
Karola Buchlę i było już 2:0. Mocno nabuzowany kapitan miejscowych długo w tym meczu się już jednak nie nagrał. Patryk Salamon taktycznie faulował
Jajkę, ale piłkarz rywali nie czekając na sędziego sam postanowił wymierzyć sprawiedliwość, uderzając "Bliźniaka". Świdnicki kapitan dostał żółtą, a
Jajko czerwoną kartkę i zasłużenie opuścił plac gry . Do końca pierwszej połowy niewiele się już działo i do przerwy było wciąż 2:0.

Po zmianie stron nie forsowaliśmy tempa, ale nie specjalnie potrafiliśmy również wykorzystać element gry w przewadze jednego zawodnika. Długimi
fragmentami nie było widać, że trzebniczanie grają osłabieni i chyba niepotrzebnie niektórymi zagraniami i stratami podsycaliśmy wiarę w rywalach,
że nie wszystko jest jeszcze stracone. W drugich 45 minutach oddaliśmy kilka strzałów na bramkę miejscowych, ale nie były to próby, które przyniosłyby
powodzenie. W 88. minucie na własne życzenie doprowadziliśmy do małej nerwówki. Jakub Filipczak stracił piłkę na 25. metrze, a rywale skorzystali
z prezentu pokonując interweniującego Bartka Kota. Na domiar złego chwilę później gospodarze mieli jeszcze rzut wolny na wysokości narożnika pola
karnego, ale skończyło się tylko na strachu. W doliczonym czasie gry znów powinniśmy wrócić na dwubramkowe prowadzenie. Świetną, indywidualną
akcją popisał się wprowadzony w drugiej połowie Piotra Kotyla, który minął dwóch obrońców, ale następnie uderzył w słupek. 

Zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrał ostatecznie 2:1, dopisując do swojego dorobku siódmą w sezonie 2022/2023 wygraną na boiskach
grupy wschodniej Koleje Dolnośląskie IV ligi. W tabeli rozgrywek przesunęliśmy się na piątą pozycji, mając w swoim dorobku tyle samo "oczek", co
czwarta Foto-Higiena Gać. Tym samym oddaliliśmy się od grupy pościgowej, co w sezonie po którym następuje reforma rozgrywek jest niezmiernie
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istotne. Przypomnijmy, że z szesnastu zespołów w lidze utrzyma się zaledwie siedem, a biorąc pod uwagę możliwe spadki Dolnoślązaków z II i III ligi,
to nawet sześć ekip. 

Polonia Trzebnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (0:2)

Skład: Kot, Paszkowski, Salamon (57’ Kasprzak), Sowa, Moskwa, Filipczak, Białasik, Traczyk, Migas (57’ Kotyla), Wojciechowski , Trzepacz (69’ Dyś).
info: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

POLSKI ROBOT PHOTON W WITOSZOWIE DOLNYM
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na

lekcjach ale również w ramach innych obowiązkowych, w tym zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Uczniowie z klasy 3 b ze Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym rozpoczęli przygodę z sympatycznymi robotami Photonami.

Podczas zajęć dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności z zakresu programowania i kodowania. Photon jest robotem stworzonym w Polsce - jego
twórcami są absolwenci Politechniki Białostockiej. Jego kluczowe elementy związane z obsługą możliwe umiejętności a nawet historia, były opracowane
przy ścisłej współpracy z zespołem psychologów Uniwersytetu SWPS.

Umożliwia on naukę programowania poprzez doświadczenia, eksperymenty i zabawę. Producent opracował aż cztery sposoby programowania robota,
dopasowane do zróżnicowanych umiejętności dzieci. Dzięki temu możemy stosować robota w zajęciach od klasy pierwszej do ósmej. Ostatnie zajęcia
pokazały, że poprzez zabawę możemy się uczyć i doskonalić swoje umiejętności - podkreśla Krystyna Kwaśnik, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym.

Gmina Świdnica

ŚWIETLICA W PSZENNIE GOŚCIŁA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
Turnieje, imprezy kulturalne, wystawy, wspólne gotowanie, śpiew, taniec, integracja - to tylko niewielka część elementów wydarzeń organizowanych

przez niezastąpione organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Świdnica. Na zaproszenie wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, 22 listopada
w świetlicy wiejskiej w Pszennie, zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli wspomnianych organizacji, aby każde stowarzyszenie, koło gospodyń
wiejskich, klub czy fundacja, mogły pochwalić się swoją dotychczasową działalnością.

Jestem Wam ogromnie wdzięczna, za wszy-
stkie działania, które podejmujecie na rzecz lo-
kalnej społeczności. Cieszy mnie Wasza chęć,
zaangażowanie i bezinteresowność. Jesteście
wyjątkowi i wspaniali - mówiła podczas spotka-
nia wójt gminy, Teresa Mazurek.

Zebranym gościom zaprezentowany został
Program Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi na rok 2023 oraz działania, które podjęte
lub zaplanowane do zrealizowania zostały w mi-
jającym, 2022 roku. Przedstawiono także szcze-
góły, dotyczące działalności statutowej organiza-
cji pozarządowych.

Po części merytorycznej przyszedł czas na
autoprezentację NGO. Nie zabrakło wierszy czy
piosenek, a także zdjęć, tablic informacyjnych i
przebrań.

To niezwykle barwne prezentacje. Jak zwy-
kle były one bardzo kreatywne, pomysłowe. Po-
kazały nam wszystkim, jak wyjątkowa i obfita
jest Wasza działalność. Dziękujemy! - podsumo-
wała sekretarz gminy, Jadwiga Generowicz.

Na zakończenie spotkania, wszyscy goście poczęstowani zostali pyszną zupą gulaszową, kanapkami, przekąskami, ciastem i napojami, a wszystko
to przygotowane zostało przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Pszenno "Aktywne Pszenno, za co serdecznie dziękujemy.

Na terenie gminy Świdnica działa obecnie 27 organizacji pozarządowych, w tym 7 stowarzyszeń, 1 fundacja, 4 kluby seniora, 15 kół gospodyń
wiejskich.
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BARAN W tym tygodniu wydarzy się coś
nieoczekiwanego. Będziesz bardzo mile za-
skoczony. Praca nadal przyniesie Ci wiele sa-
tysfakcji. Będziesz chciał osiągać coraz lepsze
wyniki. Dobrze ułożą się stosunki z partnerem.
Już dawno nie było takiej harmonii w Waszym
związku. Postaraj się to uszanować. 
BYK Nie poddawaj się ogólnemu zniechęce-
niu. Możesz teraz wiele osiągnąć. Ważne, abyś
nie popadał w rutynę. W wolnych chwilach
postaraj się odprężyć. Otrzymasz ważną wia-
domość, którą możesz wykorzystać do zała-
twienia istotnych dla Ciebie interesów. Sto-
sunki z bliskimi ulegną pogorszeniu. Przyczy-
ną będą sprawy finansowe.
BLIŹNIĘTA Twoja długa przyjaźń z jakąś
osobą zacznie stopniowo wygasać. Przyczyną
będą różnice zdań i nieporozumienia o chara-
kterze finansowym. Nagle zorientujesz się, na
ile czyste są intencje Twojego przyjaciela.
Musisz z rozwagą z tego wybrnąć. Postaraj się
nie robić z tego problemu. 
RAK Dobry tydzień na robienie interesów.
Gwiazdy będą sprzyjały Ci w ryzykownych
posunięciach. Idź wiec na całość, ale postaraj
się zachować zdrowy rozsądek. Ciągłe kłótnie
z partnerem ucichną. Oboje skupicie się na
ważnych dla Was sprawach. Nie będzie czasu
na głupie dyskusje. 
LEW Przybędzie Ci obowiązków i nie do
końca będziesz z tego zadowolony. Ostatnio

nic Ci się nie chce i dodatkowe zajęcia odbie-
rasz jako obciążenie. Postaraj się przezwycię-
żyć własną słabość. Sprawy rodzinne ułożą się
po Twojej myśli. Nareszcie rozwiążecie tra-
piące Was problemy. 
PANNA Wkrótce rozwiążesz problemy finan-
sowe. Uregulujesz zaległe zobowiązania finan-
sowe. Poczujesz wielką ulgę. Postaraj się więcej
nie pakować w takie tarapaty. Wystarczy trochę
rozważniej wydawać zarobione pieniądze. Spra-
wy zawodowe będą toczyły się po staremu.
Wielkich zmian na razie nie oczekuj. 
WAGA Pewne wydarzenie spowoduje, że za-
czniesz doceniać swoich bliskich. Zrozumiesz
jak bardzo się starają, aby w domu panowała
właściwa atmosfera. Na wszystko spojrzysz z
innej perspektywy. Będziesz chciał coś zmie-
nić w swoim życiu. Sprawy finansowe ułożą
się na tyle dobrze, że zaczniesz planować ja-
kieś dodatkowe wydatki. 
SKORPION Ktoś bardzo Cię zaciekawi ja-
kimś zajęciem. Zapragniesz również wziąć w
tym udział. Dokładnie przemyśl wszystkie
"za" i "przeciw". Dodatkowe źródło dochodu
bardzo Cię ucieszy. Stanowczo unikaj robienia
interesów z osobą spod znaku Panny. Macie
inne poglądy i cele. 

STRZELEC Znaczna poprawa w sprawach
zawodowych. Przestaniesz tak bardzo się stre-
sować. Sytuacja się uspokoi. Będziesz mógł w
pełni wykorzystać swoje możliwości i uzdol-
nienia. Sytuacja finansowa nie ulegnie popra-
wie. Pomyśl, jak lepiej gospodarować posia-
daną gotówką.
KOZIOROŻEC To będzie dobry tydzień.
Dopisze Ci zdrowie i będziesz miał wspaniały
humor. Załatwisz wiele istotnych dla Ciebie
spraw. Twój optymizm zarazi również bliskie
osoby. W domu zapanuje radosny nastrój. W
pracy pewne komplikacje. Ktoś ma zbyt wiel-
kie ambicje. Unikaj kontaktów z tą osobą.
WODNIK Twoje wielkie zaangażowanie w
wykonywaną pracę przyniesie wymierne efe-
kty. Nareszcie zaczniesz porządnie zarabiać.
Postaraj się koniecznie utrzymać taki stan rze-
czy. Sukcesy zawodowe korzystnie wpłyną na
Twój stosunek do partnera. 
RYBY Nie popadaj w rozpacz. Twoje kłopoty
to jeszcze nie koniec świata! Ze wszystkim
dasz sobie radę. Tylko nie od razu. Sprawy
finansowe ułożą się po Twojej myśli. Już
wkrótce przestaniesz się nimi martwić. W pią-
tek miłe spotkanie towarzyskie w gronie przy-
jaciół. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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34

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej

Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.

Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.



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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