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W skrócie...

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ADA-
MEM LIZAKOWSKIM
09.12.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy za-
prasza na spotkanie autorskie z Adamem Liza-
kowskim. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia
2022 r. o godzinie 18.00 w Sali Cysterskiej.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna

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

Świdnica

UDEKORUJ DOM I BALKON NA ŚWIĘTA
Jak co roku zapraszamy świdniczan do udziału w konkursie na najładniej przystrojony i oświet-

lony dom oraz balkon. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, za wyjątkiem ubiegłorocznego
zwycięzcy, którzy w sposób szczególny upiększą swój dom, balkon, bramę, czy też ogród. 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane do 18
grudnia pod numerem telefonu:74/856 28 98lub drogą mailową na adres: a.gorgon@um.swidnica.pl.
Mogą je dokonywać tylko osoby będące właścicielami zgłaszanych posesji i balkonów.  

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w czwartek, 22 grudnia o godz. 18.00 w wieży
ratuszowej. Zdjęcia najpiękniej udekorowanych posesji i balkonów opublikowane zostaną na oficjal-
nym profilu miasta na Facebooku - Świdnica rynek z tradycjami oraz na profilu Świdnicka Kolęda,
Jarmark Bożonarodzeniowy. Laureatom zostaną przyznane nagrody w łącznej wysokości 1500 zł. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i liczymy na Państwa pomysłowość, technikę
wykonania oraz estetykę dekoracji.

Świdnica

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Świątecznie w Świdnicy"
Już po raz siódmy zapraszamy miłośników fotografii, nie tylko świdniczan, do udziału w

konkursie "Świątecznie w Świdnicy". Czekamy na zdjęcia, które uchwycą klimat Świąt Bożego

ciąg dalszy na str. 3
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"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

TRZECIE 30 MINUT NA MAKSA
11.12.2022, godz. 09:30
Po raz trzeci Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji wspólnie z Żelazną Świdnica za-
praszają do wzięcia udziału w zawodach "30
minut na maksa. Popłyńmy razem na rekord
Świdnicy".
Wstęp Zapisy. Bilet wstepu na basen; miej-
sce: Pływalnia, ul. Równa 9, Świdnica; or-
ganizator: ŚOSiR, Żelazna Świdnica

"NOWE BADANIA NAD TEATREM
SZEKSPIRA" - lekcja prof. M. Kocura
12.12.2022, godz. 13:00
Nowe technologie umożliwiają nowatorskie
analizy dokumentów historycznych. Profesor
Mirosław Kocur opowie co naukowcy odkryli
przepuszczając teksty elżbietańskie przez
komputery o dużej mocy obliczeniowej.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ ŚWIDNICKA SZOPKA BOŻO-
NARODZENIOWA
16.12.2022 18:00

www.expressem.eu
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Narodzenia ujęty na tle miasta. Powinny zostać one wykonane w terminie od 4 grudnia br. do dnia
zakończenia przyjmowania zgłoszeń, czyli do 6 stycznia 2022 roku.

Fotografie mogą przedstawiać osoby, przedmioty czy też budynki, oczywiście z akcentem
świątecznym. Mogą być one zabawne, portretowe, panoramiczne. Najważniejszym elementem
zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które należy przesłać w formie elektroni-
cznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl.Na świąteczne fotografie czekamy do 6 stycz-
nia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w środę, 12 stycznia o godz. 18.00 w wieży ratuszowej. Zdjęcia
zostaną opublikowane na oficjalnym profilu miasta na Facebooku - Świdnica rynek z tradycjami oraz
na profilu Świdnicka Kolęda. Dla zwycięzców przewidziane są bony o łącznej wartości 1000 zł.

Fotografie: laureaci z roku 2021.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wernisaż wystawy pokonkursowej Świdnicka
Szopka Bożonarodzeniowa, który odbędzie się
w piątek 16 grudnia o godzinie 18:00. 
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; or-
ganizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 37, 58-100 Świdnica

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 utrzymany
w bożonarodzeniowej atmosferze - koncert z
cyklu "Miniatury muzyczne" organizowany
przez ŚOK we współpracy z Państwową Szko-
łą Muzyczną I st. im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy. Wystąpią na nim wspólnie związani
z nią nauczyciele i uczniowie.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
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Świdnica

SŁAWNI I ZNANI ZE ŚWIDNICĄ ZWIĄZANI 
- NOWY QUEST W MIEŚCIE

Słynna uczona astronomka Maria Kunic, największy as myśliwski I wojny światowej "Czerwony
Baron", ostatni niezależny książę piastowski na Śląsku Bolko II Mały - to tylko część znanych osób,
które mieszkały i działały w Świdnicy. Więcej sławnych nazwisk związanych ze Świdnicą można od
teraz poznać dzięki nowemu Questowi - edukacyjnej grze terenowej, przygotowanej przez Urząd
Miejski w Świdnicy we współpracy z Fundacją Calamita. Dobra zabawa gwarantowana, a na
pierwszych questowiczów czekają miłe upominki.

Quest "Sławni i znani ze Świdnicą związani", którego opiekunem jestWydział Promocji oraz
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy,rozpo-

ciąg dalszy na str. 6
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ŚLADAMI WIELKICH KOMPOZY-
TORÓW PO DOLNYM ŚLĄSKU
22.12.2022, godz. 17:00
Recital Ewy Vesin (sopran) i Justyny Sko-
czek (fortepian)
Wstęp bezpłatne wejściówki; 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

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

czyna się przy wejściu do dworca kolejowego w Świdnicy. Do przejścia jest 4,6 km, a na spacer trzeba
sobie zarezerwować około 80 minut.

Quest można przemierzać na dwa sposoby:
◆ z ulotką papierową

wydrukuj ulotkę ze strony: https://questy.org.pl/quest/slawni-i-znani-ze-swidnica-zwiazani
lub odbierz ulotkę w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy (ul. Rynek
39-40)

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wyprawy Odkrywców", dostępną dla systemu Android
i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto użytkownika i wyszukaj Quest)
Aby przejść Quest, należy uważnie czytać zawarte w nim wskazówki i rozwiązywać zagadki.

Zebrane na trasie wyprawy litery lub cyfry będą niezbędne do uzyskania hasła końcowego i
otrzymania questowego skarbu.

Dla 10 osób, które jako pierwsze (licząc od piątku, 2grudnia br.) ukończą nowy świdnicki Quest,
Urząd Miejski przygotował niespodziankę. Aby ją otrzymać, należy wysłać zdjęcie karty wyprawy
z wpisanym hasłem końcowym i przybitą pieczęcią (w przypadku przejścia wyprawy z ulotką
papierową) lub uzyskany dyplom (jeśli Quest był przemierzany z aplikacją) na adres mailowy:
j.lembryk@um.swidnica.pl. W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz nick/nazwę użytkow-
nika z systemu www .questy.org.pl.

Świdnica

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2022
Już 16 grudnia rozpocznie się Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 22 grudniana trzydzie-

stu stoiskach, w drewnianych straganach wystawienniczych,świdniczanie będą mieli okazje kupić
między innymi: rękodzieło, wyroby artystyczne, ozdoby i dekoracje świąteczne czy też kulinarne
przysmaki i aromatyczne napoje.

Atrakcją dla dzieci będziezagroda alpak. Zwierzęta będą w Rynku w sobotę, 17 grudnia od godz.
12.00 do 15.00. A dzień później najmłodszych odwiedzi Mikołaj z Laponii. Bożonarodzeniowe
warsztaty, konkursy, animacje i koncerty przygotowały instytucje kultury. 

Na tradycyjne spotkanie ludzi sportu i kibiców przy ognisku, czyli "Sportową Kolędę"
zapraszamy w piątek, 16 grudnia o godz. 17.00 na plac przed lodowiskiem. Kilka dni później,
w czwartek, 22 grudnia o godz. 17.00 na placu przed katedrą odbędzie się wigilia organizacji
pozarządowych. 

W niedzielę, 18 grudnia o godz. 14.30 zapraszamy do Rynku na jasełka przygotowane przez
Młodzieżowy Dom Kultury. A już o godz . 15.00 na "Wigilię wszystkich świdniczan", podczas której
harcerze wręczą gospodarzom światełko betlejemskie. Bożonarodzeniowe życzenia przekażą miesz-
kańcom prezydent miasta oraz przedstawicieleróżnych wyznań religijnych. Świdniczanie będą mieli
też okazję wspólnie kolędować z "Dzikim Chórem" i wypić gorący barszczyk.

A o tym, jakie jeszcze wydarzenia zaplanowano w ramach Świdnickiej Kolędy przeczytać
możecie Państwo na plakatach oraz na stronie www.swidnickakoleda.pl i na FB Świdnicka Kolęda,
Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Świdnica rynek z tradycjami. Z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie - przygotowano moc atrakcji zarówno dla najmłodszych i tych nieco starszych świdniczan.

***
1-23 grudnia

Czytelniczy Kalendarz Adwentowy. Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19/01

http://www.domsenioracm.pl




9 grudnia (Piątek)
godz. 18.00 - Spotkanie autorskie z Adamem Lizakowskim. Miejsce: Miejska Biblioteka Publi-
czna, Sala Cysterska

10 grudnia (Sobota)
godz. 9.00 - VI Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy. Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
godz. 10.00 - Warsztaty malowania bombek. Miejsce: Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Społecznych, Rynek 39-40 
godz. 10.00-13.00 - Warsztaty z robotyki i programowania dla dzieci. Miejsce: Miejska Biblio-
teka Publiczna, Sala Cysterska, Obowiązują zapisy: tel. 724  477 234
godz. 10.00-14.00 - 5 lat z WAMI - Świąteczne planszowanie - świętujemy 5-lecie powstania i
działania Klubu Gier Planszowych KOSTKA. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18
godz. 15.00 - Spektakl familijny pt. "Dziadek Mróz - czyli po co komu zima?". Miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 45. Bilety: 20 zł - do nabycia w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii
Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl
godz. 20.00 - Recenzje Muzyczne: WaluśKraksaKryzys [rock]. Miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11. Bilety: 69 zł (przedsprzedaż) / 79 zł (w dniu koncertu) - do nabycia w sekretariacie
ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl

11 grudnia (Niedziela)
godz. 9.00 - VI Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy. Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
godz. 17.00 - XII Koncerty Adwentowe. Dagmara Barna (Gorzów Wielkopolsk) - sopran, Maciej
Bator (Świdnica) - organy. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, ul.
Kotlarska 19-21. Wstęp wolny

15 grudnia (Czwartek)
godz. 17.30-19.30 - Strefa Relaksu - warsztaty tworzenia stroików świątecznych. Miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: sok@sok.com.pl, wpisowe: 40
zł (wpłaty podczas zajęć)

16 grudnia (Piątek)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 10.00-18.00 - Kiermasz książek i płyt muzycznych oraz filmów. Miejsce: Miejska Biblio-
teka Publiczna, 
ul. Franciszkańska 18
godz. 15.00-18.00 - Animacje dla dzieci w wykonaniu trupy teatralnej SMT. Miejsce: Rynek
godz. 16.00 - Wernisaż konkursu plastycznego "Kartka Świąteczna-Boże Narodzenie-Nowy
Rok". Miejsce: hol sali teatralnej ŚOK, Rynek 45
godz. 18.00 - Wernisaż wystawy fotografii Bogdana Dziworskiego pt. "f5.6". Miejsce Galeria
Fotografii, Rynek 44
godz. 17.00-19.00 - "Sportowa Kolęda" - świąteczne spotkanie ludzi sportu i kibiców przy
ognisku. Miejsce: plac przed lodowiskiem, ul. Śląska 35
godz. 18.00 - Wernisaż wystawy pokonkursowej "Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa".
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37 .

17 grudnia (Sobota)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 9.00-18.00 - 5. Neptun Świdnica Swimming Meeting - zawody pływackie. Miejsce:
pływalnia kryta, ul. Równa 9
godz. 10.00-14.00 - Kiermasz książek i płyt muzycznych oraz filmów. Miejsce: Miejska Biblio-
teka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
godz. 12.00-15.00 - Alpaki zimową porą. Miejsce: Rynek
godz. 10.00-16.00 - X Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem zawodników z
polskiej ekstraklasy, mediów, przyjaciół Fundacji "ŁączyNasFootball". Miejsce: Hala Sportowo-
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"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

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCU-
SKIE
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascynowa-
ny, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale rów-
nolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich i
francuskich wykonawców. Festiwale w San
Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura, były dla
niego wyznacznikiem gustu dobrej estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

HRABINA PĄCZEK (recital Joanny Koła-
czkowskiej)
01.04.2023, godz. 19:00
"Hrabina Pączek" to wyjątkowy recital
najpotężniejszego kobiecego głosu pol-
skiej sceny kabaretowej! Artystka znana
przede wszystkim z kabaretów "Potem" i
"Hrabi" tym razem występuje na scenie
solo. Podczas recitalu usłyszymy nowe
piosenki stworzone przy współpracy z wy-
jątkowymi osobistościami sceny kabare-
towej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

DZIADEK MRÓZ (spektakl familijny)
10.12.2022, godz. 15:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
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Widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a. Wstęp: 15 zł - cegiełka
na cele charytatywne
godz. 14.00-18.00 - Animacje dla dzieci w wykonaniu trupy teatralnej SMT. Miejsce: Rynek
godz. 14.00-18.00 - Kapela z ul. Hutniczej. Miejsce: Rynek
godz. 20.00 - Recenzje Muzyczne: Ifi Ude [elektro-folk]. Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki
11. Bilety: 55 zł (przedsprzedaż), 65 zł (w dniu koncertu) - do nabycia w sekretariacie ŚOK
(Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl

18 grudnia (Niedziela)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 12.00-14.00 - Wizyta Mikołaja na świdnickim Rynku - Mikołaj będzie wręczał dzieciom
prezenty przygotowane przez rodziców. Miejsce: Rynek
godz. 13.00 - "4Ukraine - Historia z Betlejem" - spektakl familijny przygotowany przez
Wrocławski Teatr Formy. Miejsce: Rynek
godz. 14.00 - Rekonstrukcja historyczna ,,POLSKA TO PRZESZŁOŚĆ, DZISIAJ I JUTRO
POLSKA TO TY I JA, POLSKA TO MY".  - Od Piastów do Repatriantów’’. Miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 45. Wstęp wolny
godz. 14.30 - Jasełka przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Miejsce: Rynek
godz. 15.00 - "Wigilia wszystkich Świdniczan":
- przekazanie Gospodarzom światła betlejemskiego przez harcerzy
- życzenia od Gospodarzy oraz przedstawicieli wyznań religijnych Świdnicy dla zebranych gości
- wspólne śpiewanie kolęd z "Dzikim Chórem"
- gorący barszczyk
godz. 17.00 - XII Koncerty Adwentowe. Jadwiga Bialic (Kraków) - skrzypce, Arkadiusz Bialic
(Kraków) - organy. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, ul. Kotlarska
19-21. Wstęp wolny 

19 grudnia (Poniedziałek)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 14.00-18.00 - Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych - prezentacja prac. Miejsce: Galeria
Świdnicka, 
ul. Westerplatte 29. Organizator: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych
godz. 16.00-17.00 - Rodzinna Pracownia św. Mikołaja - ozdoby bożonarodzeniowe nie tylko
choinkowe. 
Miejsce: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 44. Obowiązują zapisy: tel.
74 640 09 51
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19/01. 
Obowiązują zapisy: tel. 74 640 09 50
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Morelowa 2A. Obowiązują zapisy: tel. 74 852 46
22
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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-Wiś-
niewska, 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
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spektakl Teatru Żelaznego w Katowicach

"NOWE BADANIA NAD TEATREM
SZEKSPIRA" - lekcja prof. M. Kocura
12.12.2022, godz. 13:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Nowe technologie umożliwiają nowatorskie
analizy dokumentów historycznych. Profe-
sor Mirosław Kocur opowie co naukowcy
odkryli przepuszczając teksty elżbietańskie
przez komputery o dużej mocy obliczenio-
wej.
Profesor Mirosław Kocur to reżyser teatral-
ny, historyk i teoretyk teatru. Wykłada na
Uniwersytecie Wrocławskim i w Akademii
Sztuk Teatralnych (filia we Wrocławiu).
Projektował i budował mosty na Pogórzu
Karpackim, uczestniczył w przedsięwzię-
ciach Teatru Laboratorium Jerzego Groto-
wskiego, był kierownikiem artystycznym te-
atru Drugie Studio Wrocławskie (1987-
1990) i dyrektorem międzynarodowego fe-
stiwalu sztuki "Broken Walls" w Kalifornii
(1991). W roku 2005 otrzymał stypendium
naukowe od fundacji Fulbrighta. Reżysero-
wał i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Wło-
szech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach
Zjednoczonych. Opublikował "Teatr anty-
cznej Grecji" (2001, Nagroda indywidualna
MENiS i "Dolnośląski Brylant Roku"), "We
władzy teatru. Aktorzy i widzowie w anty-
cznym Rzymie" (2005, Nagroda im. Wojcie-
cha Bogusławskiego), "Drugie narodziny te-
atru . Performanse mnichów anglosaskich"
(2010), "Teatr bez teatru. Performanse w
Anglii Wschodniej u schyłku średniowie-
cza" (2012) oraz "Źródła teatru" (2013).

RECENZJE MUZYCZNE: IFI UDE
17.12.2022, godz. 20:00
Wstęp 65/45 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Zapraszamy do sali teatralnej ŚOK na kolej-
ny koncert w ramach cyklu Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych (http://bit .ly/recenzje-
SOK), podczas którego prezentujemy arty-
stów polecanych przez Świdniczan.
Koncert odbędzie się dzięki Magdalenie
Kalkowskiej. Jej recenzja albumu Ifi Ude
Ludevo" została nagrodzona w tegorocznej
edycji konkursu Świdnickich Recenzji Mu-
zycznych. Oto fragment:
"Ifi łączy w tym albumie różne techniki śpie-
wania - mamy tu i falset i sopran i szept, a
także głosy dzieci i chórki. Teksty są proste
i nieprzerysowane. Ważniejsza jest tu muzy-
ka, która stanowi przepiękny przykład na to
jak można połączyć dwie tak różne kultury
[polską i nigeryjską] za pomocą muzyki et-
nicznej. Płyta ta to bardzo oryginalny folko-
wy "mix", w którym wokalistka jest bardzo
sprawna i prawdziwa."
Całość: https://sok.com.pl/recenzje/ifi-ude-
ludevo/
Ifi Ude to polsko-nigeryjska artystka, która
w swojej twórczości swobodnie łączy ele-
menty polskiej kultury ludowej z muzyką

20 grudnia (Wtorek)
godz. 10.00-19.00 |Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 17.00 - "Dnia jednego o północy" - koncert z cyklu "Miniatury muzyczne" w wykonaniu
uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy. Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

21 grudnia (Środa)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 16.00 - Ogłoszenie wyników konkursu na świąteczny komiks "Twoja świąteczna opo-
wieść", prezentacja prac. Miejsce: hol Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (II piętro) Miejskiej
Biblioteki Publicznej, ul. Franciszkańska 18

22 grudnia (Czwartek)
godz. 10.00-19.00 - Jarmark Bożonarodzeniowy 
godz. 17.00 - Koncert "Pokolędujmy razem" w wykonaniu pracowni muzycznej MDK, prowa-
dzonej przez Mirosława Jabłońskiego. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska
18. Wstęp wolny
godz. 17.00 - Koncert "Śladami wielkich kompozytorów" z udziałem Ewy Wezół. Miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 45. Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki - do pobrania w sekretariacie
ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www .bilety.sok.com.pl
godz. 17.00 - Wigilia Organizacji Pozarządowych. Miejsce: pl. św. Jana Pawła II
godz. 18.00 - Rozstrzygnięcie konkursu "Na najładniej oświetlony i przystrojony dom i balkon".
Miejsce: Wieża Ratuszowa, 
ul. Wewnętrzna 4, I piętro

27-30 grudnia
Od godz. 9.00 - XIX Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter CUP 2022. Miejsce:
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a

29 grudnia (Czwartek)
godz. 17.00 - "Choinki się tulą do ludzi" - koncert Studia Piosenki "La Chanson" Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy z towarzyszeniem zespołu prowadzonego przez Dariusza Jarosa.
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 45. Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki - do pobrania
w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com .pl

31 grudnia (Sobota)
godz. 20.00-22.00 - Sylwestrowy koncert operetki, musicalu i tańca. Miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 45. Bilety: normalny 90 zł, ulgowy 80 zł - do nabycia w sekretariacie ŚOK (Rynek 43),
w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com .pl

6 stycznia (Piątek)
godz. 14.00 - Świdnicki Orszak Trzech Króli.  Miejsce: wymarsz z pl. św. Jana Pawła II
godz. 17.00 - Koncert kolęd "Niech nadzieja znów wstąpi w nas". Miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 45. Bilety: 35 zł/45 zł 
- do nabycia w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bi-
lety.sok.com.pl

8 stycznia (Niedziela)
godz. 10.00-15.00 - 6. Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA 2023. Miejsce: obiekty
sportowe na os. Zawiszów

11 stycznia (Środa)
godz. 18.00 - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Świątecznie w Świdnicy". Miejsce:
Wieża Ratuszowa, 
ul. Wewnętrzna 4, I piętro

Wystawa: 16.12.2022 - 29.01.2023 - Wystawa pokonkursowa "Świdnicka Szopka Bożonarodzenio-
wa". Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37. Wstęp wolny 

Świdnica

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
IMIGRANTÓW Z UKRAINY

Miasto przystąpiło do projektu partnerskiego pn. "Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku
życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego", realizowanego  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, a partnerami: Gmina
Miasto Świdnica, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacja Edukacja-
Pro z Wrocławia. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych lub
biernych zawodowo - imigrantów od 30 roku życia, zamieszkujący na obszarze województwa
dolnośląskiego, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w
Ukrainie. Aktywizacja zawodowo-edukacyjna prowadzona będzie do 31.10.2023 roku. Oferowane
wsparcie obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy komputerowe i zawodo-
we, a także staże. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
◆ imigranci z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi

prowadzonymi w Ukrainie lub małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni do Polski z
Ukrainy w związku z wojną i nie są obywatelami Unii Europejskiej;

◆ bezrobotni lub bierni zawodowo;
◆ osoby od 30 roku życia;
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◆ osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego.
Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach, już od listopada tego roku. Szczegółowe informacje

oraz formularz znajdują się na stronie: www.siph.pl w zakładce projekty. Zgłoszenia należy składać
w biurze projektu przy ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203  Wrocław.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 530 499,56 zł.

Świdnica

"Bogatym nie jest ten, co posiada, lecz ten, kto daje"
Przez cały listopadowy tydzień Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im.

Stefana Banacha prowadził akcję "Miś od Antosia". Młodzież i nauczyciele wraz z inicjatorkami
akcji panią Martą Kurzawą oraz Karoliną Siodlarz, wspierali akcję "Miś od Antosia" sprzedając
ciasto i misie.

Codziennie młodzież różnych klas przynosiła pyszne, upieczone przez siebie ciasta, ze sprzedaży
których cały zysk został przekazany dla Antosia. Część wypieków przygotowali również nauczyciele,
w tym licytowane wielkie rogale marcińskie. Dzięki wielkim sercom całej Społeczności Banacha

ciąg dalszy na str. 16
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elektroniczną. Jej najnowszy album zatytu-
łowany Ludevo" został wydany w 2021 r. a
magazyn Polityka określił go jako Absolut-
ny kosmos". Został on także nominowany
do prestiżowych Paszportów Polityki" oraz
nagrody O!śnienia" organizowanej przez
portal Onet, który to uznał Ludevo" za Naj-
lepszą płytę roku 2021". Ponadto, Ifi Ude
jest laureatką grand prix Music Video
Awards 2020" za teledysk do utworu Tato,
tato".
Muzyka tworzona przez Ifi Ude, jest inspi-
rowana ludowymi wierzeniami oraz etnicz-
nym brzmieniem miejsc, w których się wy-
chowała. Stąd jej najnowsza płyta jest swo-
bodnym przepływem międzu kulturami sło-
wiańskimi oraz afrykańskimi. Sama określa,
że przemieszczanie się między tymi dwoma
płaszczyznami kulturowymi jest dla niej na-
turalne jak oddychanie. Jak zawsze wspomi-
na, płyta Ludevo" jest dla niej zapisem ogro-
mnych zmian w życiu oraz próbą sił między
marzeniami a rzeczywistością.
Ifi Ude jest także silnie zaangażowana spo-
łecznie i krzewi w ludziach dobre wartości,
czego przykładem jest wydana przez nią
książka dla dzieci Zebra", w która porusza
temat różnorodności. Co więcej, Ifi Ude to
także czynna aktorka oraz laureatka Grand
Prix na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszo-
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udało się zebrać 2030,21 + płatności BLIK. II LO było pierwszą świdnicką szkołą włączającą się do
akcji, ale nie jedyną.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Powiat Świdnica

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W czwartek, 1 grudnia, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ciąg dalszy na str. 19

wie, za spektakl Staff Only". Obecnie ujrzeć
ją można na deskach największych polskich
oraz londyńskich teatrów.

ŚLADAMI WIELKICH KOMPOZY-
TORÓW PO DOLNYM ŚLĄSKU
22.12.2022, godz. 17:00
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Bogata i wielowarstwowa historia Dolnego
Śląska niemal na każdym kroku dostarcza
materiału do twórczego przyjrzenia się pięk-
nym tradycjom regionu, w którym na prze-
strzeni setek lat mieszkali i bywali również
światowej sławy muzycy.
Karol Lipiński, Antoni Radziwiłł, Józef
Wieniawski, Ferenz Liszt, Hektor Berlioz,
Richard Wagner, Richard Strauss, Fryderyk
Chopin, Feliks Mendelssohn, Ludomir Ró-
życki czy Franz Eckert to tylko niektórzy z
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W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Po-
licji, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Szpitala Latawiec i Pogotowia oraz
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego i Prokurator Rejo-
nowy.

Na spotkaniu omawiane były kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem publicznym mieszkań-
ców powiatu, działaniem Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, zagrożeniami związa-
nymi z nadciągającą zimą, aktualnym stanem
zagrożenia epidemicznego związanym z SARS
Cov-2, działaniem systemu ochrony zdrowia dla
mieszkańców powiatu oraz uchodźców z Ukrai-
ny, kwestie związane z zagrożeniem ASF oraz
bezpieczeństwem na drogach powiatowych.
Spotkaniu przewodniczył Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz.

MBP Świdnica

KOLĘDA W MBP
Jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna

włącza się w organizację Świdnickiej Kolędy i
przygotowała dla swoich Czytelników wiele
atrakcji. Zapraszamy do zapoznania się z propo-
zycjami przygotowanymi przez bibliotekę.

Plakat na świdnicką kolende 2022
Czytelniczy kalendarz adwentowy

termin: 01-23.12.2022 r.
miejsce: Filia nr 2

Więcej o akcji: Na naszych czytelników cze-
ka niezwykły kalendarz adwentowy - czyli 24
przepiękne książki utrzymane w świątecznym
klimacie. Pierwszy czytelnik, który odwiedzi na-
szą bibliotekę może sprawdzić co jest ukryte w
paczuszce odpowiadającej dacie w kalendarzu.
Odkrytą książkę można wypożyczyć do domu
lub zostawić na półce dla innych czytelników.

Konkurs na świąteczny komiks 
"Twoja świąteczna opowieść"

termin: 01-16.12.2022 r.
miejsce: Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

Więcej o akcji: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w kon-
kursie na komiks "Twoja świąteczna opowieść".
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kompozytorów odwiedzających Dolny
Śląsk. Nie tylko bowiem Wrocław (niemiec-
kie Breslau i czeska Vratislav) - jako stolica
i największe miasto regionu - gościł znako-
mitych muzyków. Również w mniejszych
miastach - Świdnicy, Legnicy, Lwówku Ślą-
skim czy w uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej
- kwitło życie artystyczne (i towarzyskie).
Stowarzyszenie im. Richarda Straussa wraz
z dolnośląskimi partnerami zaprasza na dru-
gi koncert w ramach projektu Śladami wiel-
kich kompozytorów po Dolnym Śląsku, po-
święconego znanym twórcom muzyki klasy-
cznej.
Już 22 grudnia (czwartek) w Świdnickim
Ośrodku Kultury odbędzie się koncert, któ-
rego program inspirowany jest kompozyto-
rami romantycznymi:  późnoromantycznymi
(m.in. Antonim Radziwiłłem, Stanisławem
Moniuszką czy Richardem Wagnerem). Wy-
stąpi w nim doskonale znana dolnośląskiej
publiczności Ewa Vesin (sopran), która w
ostatnich sezonach śpiewała m.in. na sce-
nach Opery Rzymskiej (Turandot), Teatru
Wielkiego Opery Narodowej (Halka) czy
praskiego Nrodniego Divadla (Tosca), a
przy fortepianie śpiewaczce towarzyszyć
będzie Justyna Skoczek, wrocławska piani-
stka, korepetytorka, wykładowczyni akade-
micka, kierowniczka muzyczna Narodowe-
go Teatru Starego w Krakowie.  
W programie koncertu, na który wstęp jest
wolny (bezpłatne wejściówki do pobrania na
stronie lub w kasach ŚOK-u), znajdą się arie
operowe i utwory instrumentalne m.in. Gia-
como Pucciniego, Amilcare Ponichellego,
Pietra Mascagniego czy Stanisława Moniu-
szki.
Projekt Śladami wielkich kompozytorów po
Dolnym Śląsku dofinansowano z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Partnerem wydarzenia jest Klinika Okulisty-
czna Optegra.
Wstęp wolny (obowiązują bezpłatne wej-
ściówki dostępne od 12 grudnia)

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2022, godz. 20:00 - 22:00
Bilety: 80 zł - 90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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, wyjąt-
kowa muzykalność, niespotykany tempe-
rament sceniczny, znakomity kontakt z
publicznością a także przebogaty program
koncertu.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści
Wrocławskich Scen Muzycznych w ponad
100-minutowym sylwestrowym koncercie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy w najle-
pszym stylu z gwarancją artystycznych wra-
żeń najwyżej klasy.
W programie koncertu m.in. :

www.expressem.eu

Spotkanie autorskie z Adamem Lizakowskim
Termin: 9 grudnia 2022 r., godz. 18.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, sala cysterska
5 lat z Wami - Świąteczne świętowanie

Termin 10.12.2022
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Wypożyczalnia Multimediów

Więcej o akcji: Świętujemy 5-cio lecie powstania i działania Klubu Gier Planszowych KOSTKA
"Rodzinne pracownie świętego Mikołaja" - ozdoby bożonarodzeniowe nie tylko choinkowe

Termin: 19 grudnia 2022 r., godz. 16.00
Miejsce: Filia nr 1 - ul. Wrocławska 44, nr telefonu: 74 640 09 51; Filia nr 2 - ul. Słobódzkie-
go 19/01, nr telefonu: 74/640-09-50; Filia nr 5 - ul. Morelowa 2 A, nr telefonu: 74 852 46 22

Świąteczny kiermasz książek i płyt muzycznych i filmów
Termin: 16-17 grudnia 2022 r.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
Więcej o akcji: W piątek i sobotę od godziny 10.00 w holu na parterze będzie można zakupić

książki oraz płyty muzyczne i filmy w bardzo atrakcyjnej cenie.
Pokolędujmy razem - koncert w wykonaniu pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kul-

tury, prowadzonej przez Mirosława Jabłońskiego
Termin: 22 grudnia 2022 r., godz. 17.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy. Wstęp wolny

Świdnica

TWOJA ŚWIĄTECZNA OPOWIEŚĆ
Stwórz komiks i opowiedz nam swoją świąteczną historię - zachęcają pracownicy Miejskiej

Biblioteki Publicznej. Konkurs "Twojaświąteczna opowieść" skierowany jest douczniówszkół pod-
stawowych. 

- Ma on skłonić młodych ludzi do zastanowienia się nad tym, jak wyglądają przygotowania do
świąt w ich domach, jakie towarzyszą im opowieści. Zabawa ma na celu rozwijanie wyobraźni
poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych - mówi
Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

Atrakcyjne nagrody, w postaci bonów upominkowych do Empiku czekają na zwycięzców. Prace
należy wykonać w formie papierowej lub elektronicznej i dostarczyć do 16 grudnia doWypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży MBP przy ul. Franciszkańskiej 18. Regulamin dostępny jest na stronie:
www.mbp.swidnica.pl. 

MDK Świdnica

Andrzejkowe warsztaty w pracowni muzycznej "Polifonia"

Timki" już dawno czekały na takie zajęcia! W środę 30 listopada 2022r. w pracowni muzycznej
dz. II MDK odbyły się Warsztaty Andrzejkowe" czyli zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców, na których
uczniowie mogli nie tylko popisać się przed rodzicami, ale również razem z nimi pobawić i zatańczyć.
Tego dnia dorośli na chwilę stali się członkami zespołu Timki". Razem z dziećmi uczyli się nowych
tańców, bawili chustą czy zamieniali  w rycerzy i księżniczki. Wszyscy losowaliśmy też cukierki z
niespodzianką, jak na wieczór andrzejkowy przystało. Było dużo śmiechu i radosnych emocji,
szczególnie podczas występów. Tego dnia na scenie zespół Timki" reprezentowały: Tosia, Amelka,
Ala, Julia, Zuzia, Milenka i Rozalka. Wszystkie pięknie pokazały się w jesiennym repertuarze -
piosenka Jesieniucha" i prezentacja taneczno-wokalna Leśne duszki" skradły serca widzów:)

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
26.11.2022r. godz. 8.38 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego obok jednego ze sklepów przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Skierowani na
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miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W związku z faktem, że nie można było z mężczyzną
nawiązać logicznego kontaktu na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Decyzją lekarza
mężczyzna został przewieziony do szpitala "Latawiec".

27.11.2021r. godz. 12.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w Zaułku Świętokrzyski. Już
po chwili na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej. Sprawca wykroczenia został ukarany
mandatem karnym. To już kolejny taki przypadek. Rejon ten jest pod  stałym dozorem monito-
ringu miejskiego i większość takich przypadków kończy się ukaraniem sprawcy.

27.11.2021r. godz. 16.05 
Patrol straży miejskiej w czasie kontroli rejonu ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej zauważyli
mężczyznę z urazem głowy i silnym krwawieniem. Natychmiast na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe. Osoba ta prawdopodobnie upadła doznając poważnych obrażeń. Poszkodowany
został przewieziony do szpitala "Latawiec".

29.11.2022r. godz. 11.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na jednej z klatek schodowych budynku przy ulicy Kozar-Słobudzkiego.
Zgłaszający twierdził, że osoba ta spożywa alkohol, pali papierosy i zaśmieca klatkę schodową.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sprawcą okazał się bezdomny, który
został osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia a za swe czyny odpowie przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy.

01.12.2022r. godz. 0.36
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące młodej kobiety, która idąc ulicą Żeromskiego zgubiła portfel. Na miejsce udał się patrol
straży miejskiej. Portfel z kosztowną zawartością udało się zabezpieczyć, jednak roztargniona
kobieta już się oddaliła. W tym samym dniu udało się ją powiadomić o odnalezionym portfelu i
już wieczorem wrócił on do właścicielki wraz z całą zawartością.

01.12.2022r. godz. 8.09 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na jednej z klatek schodowych budynku przy ulicy Marii Kunic. Skierowani
na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sprawcą okazał się bezdomny, ten sam, który w
dniu poprzednim leżał na klatce schodowej przy ulicy Kozar-Słobudzkiego. I tym razem został
osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia a za swe czyny odpowie przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

Muzyczne toasty na powitanie Nowego Ro-
ku oraz Usta milczą dusza śpiewa; Wielka
sława to żart; Czardasz Sylvy; Brunetki
blondynki; Przetańczyć całą noc; Tango Mi-
longa; Oriental Flamenco; Taniec Bollywo-
od; Czardasz Montiego, Odgłosy Wiosny,
Marsz Radeckiego i WIELE INNYCH
WSPANIAŁYCH UTWORÓW
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec)
Trio Instrumentalne w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utworów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Gustaw Bachorz (klarnet)
Realizacja:
prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankiewicz
choreografia: Anna Jankiewicz
Sprzedaż biletów:
Sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury -
Rynek 43, boczne wejście (pn.- pt. godz.
8.00 -16.00),
Galeria Fotografii, Rynek 44 (w godzinach
otwarcia galerii: wt.- pt. godz. 14.00 -18.00,









OSiR Świdnica

ZAPRASZAMY NA SPORTOWĄ KOLĘDĘ!
Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie! Przy płonącym ognisko, na spokojnie, w sympatycznej, luźnej atmosferze, przy dźwiękach świątecznej muzyki

Spotkanie środowisk sportowych, sportowców, kibiców, działaczy
Zapraszamy w piątek, 16 grudnia. Początek o godzinie 17.00. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się na placu przed lodowiskiem przy ulicy Śląskiej.

Wstęp wolny. "Sportowa Kolęda" to naturalna okazja do przedświątecznego spotkania ludzi sportu, złożenia sobie życzeń, podsumowania mijającego
roku oraz snucia planów na przyszłość..Tradycyjnie będą świąteczne melodie, barszczyk, pieczona przy ognisku kiełbaska i przede wszystkim świąteczna
atmosfera.

OSiR Świdnica

TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW KLAS 7-8 SP
Przy wyjątkowo wysokiej frekwencji w czwartek 1 grudnia odbył się turniej Tenisa stołowego klas 7-8 szkół podstawowych. Zawody rozgrywane

w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2022-2023" na Hali Zawiszów przy SP 1 zgromadziły sześć zespołów dziewcząt i aż dziewięć reprezentacji
chłopców ze świdnickich podstawówek. W obu kategoriach drużyny rozstawione były do grup złożonych z trzech zespołów. Następnie najlepsze zespoły
trafiały do grupy finałowej gdzie dalej grały systemem każdy z każdym. Spotkanie pomiędzy szkołami grane było do trzech wygranych meczów. Najpierw
rozgrywano dwa mecze singlowe i jeden deblowy, a gdy to nie dawało zwycięstwa dogrywano kolejne dwa single. Większość spotkań zwłaszcza w fazie
eliminacyjnie kończyło się dość szybko wynikami 3-0 lub 3-1. Dopiero w ścisłych finałach mecze wyglądały na bardziej wyrównane i wiele z nich
zamykało się wynikiem 3-2. Zespoły w turnieju tenisa walczyły nie tylko o punkty do świdnickiego współzawodnictwa ale również o awans do finału
strefy wałbrzyskiej, który rozegrany zostanie w marcu przyszłego roku. W tym wypadku po dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszych szczebli
rozgrywek.

Kończąc turniej uczestnicy otrzymali od organizatora, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni
zostali też najlepsi zawodnicy i zawodniczki w swoich zespołach: Milena Struzik i Nikodem Jarosz (SP 1), Kacper Wilk (SP 2), Julia Miechurska i
Wojciech Drozd (SP 4), Maja Kaczmarczyk i Michał Hajduga (SP 6), Maja Kistela i Wiktor Czuprikow (SP 8 ), Kiril Zhoholko (SP 105), Dominik
Jerzyło (SP 315), Wiktoria Markowska i Stanisław Piekarz (NSP Bliżej Dziecka), Amelia Karwała i Łukasz Karwała (NKSP Caritas).
KOŃCOWA KLASYFIKACJA (z punktacją
do współzawodnictwa):
DZIEWCZĘTA

1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. NKSP Caritas - 6 pkt
5. NSP Bliżej Dziecka - 5 pkt
6. SP 1 - 4 pkt

CHŁOPCY
1. SP 4 - 10 pkt
2. SP 2 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 105 - 6 pkt
5. SP 6 - 5 pkt
6. NKSP Caritas - 4 pkt
7. SP 1 - 3 pkt
8. NSP Bliżej Dziecka - 2 pkt
9. SP 315  - 1 pkt

Fotorelacja: Waldi Kurek:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679090280458231&set=pcb.679092923791300
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679105913790001&set=pcb.679108173789775

ŚKPR Świdnica

KOŚCIAN ZDOBYTY!
Wataha Szarych Wilków złapała właściwy rytm i wygrała trzeci mecz rzędu. Tym razem w Kościanie pokonała miejscową Tęczę 31:30 (17:14).

Świdniczanie prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty, ale w końcówce zrobiło się trochę nerwowo, a gospodarze niebezpiecznie zbliżyli się do
naszego zespołu.

ŚKPR od pierwszych minut przejął inicjatywę i po jedenastu minutach wyszedł na prowadzenie 6:2. Zespół z Kościana nie zamierzał łatwo się
poddawać, ale podopieczni Krzysztofa Terebuna kontrolowali wynik i na przerwę schodzili przy stanie 17:14. Początek drugiej połowy to znów większa
dominacja ŚKPR-u. W 41. minucie po celnym rzucie Aleksandra Zelka po raz pierwszy przewaga wzrosła do sześciu bramek (24:18). Wydawało się,
że to już autostrada do zwycięstwa. - Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Niestety, w końcówce przydarzył nam się przestój i zrobiło się nerwowo -
mówi  Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u. W 55. minucie Adam Chmiel rzucił jeszcze na 31:27, ale jak się później okazało była to ostatnia bramka
świdniczan w tym spotkaniu. W ostatnich fragmentach nasz zespół zaciął się w ofensywie i nie znalazł drogi do bramki nawet z rzutu karnego, które
wcześniej wykonywał bezbłędnie.

Na 20 sekund przed końcową syreną, przy stanie 31:30 piłkę w rękach mieli świdniczanie, ale akcji znów nie udało się zakończyć celnym rzutem.
Golkiper gospodarzy obronił rzut i spróbował jeszcze wyprowadzić kontrę. Na szczęście wracający do obrony Mateusz Redko przejął piłkę i po chwili
wraz z kolegami mógł rozpocząć świętowanie zwycięstwa. Najlepszym zawodnikiem spotkania uznany został Michał Wojtala. Lider klasyfikacji
strzelców I ligi rzucił w tym spotkaniu 7 bramek.

Po tej wygranej ŚKPR coraz wygodniej lokuje się w grupie pościgowej za czołową trójką ligi. A już za tydzień kolejny ważny mecz. Do Świdnicy
zawita bardzo dobrze spisujący się w tym sezonie Wolsztyniak Wolsztyn. Beniaminek bez respektu rozpycha się na parkietach I ligi i ma na koncie
między innymi wyjazdowe zwycięstwo w Poznaniu. Szykuje się bardzo ciekawe spotkanie. Mecz w sobotę, 10 grudnia o godzinie 18.00 w hali
sportowow-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.

Tęcza Folplast Kościan - ŚKPR Świdnica 
30:31 (14:17)

Przebieg meczu: 5 min 1:2, 10 min 2:5, 15 min 7:10, 20 min 10:11, 25 min 11:15, 30 min 14:17, 35 min 16:21, 40 min 18:24, 45 min 24:27, 50 min
25:28, 55 min 28:31, 60 min 30:31
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ŚKPR: Shupyk, Jabłoński - Wojtala 7, Chmiel 6, Zelek 5, Pęczar 4, Redko 3, Etel 3, Siwiński 2, Galik 1, Ingram, Bal, Dobrzański, Wołodkiewicz
Kary: Tęcza 12 minut, ŚKPR 6 minut
Karne: Tęcza 0/0, ŚKPR 5/4
10. kolejka (3-4.12)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Siódemka Miedź Huras Legnica 19:32 (6:19)
Tęcza Folplast Kościan - ŚKPR Świdnica 30:31 (14:17)
Wolsztyniak Wolsztyn - Real Astromal Leszno 30:28 (16:15)
GOKiS Kąty Wrocławskie - Trójka Nowa Sól 33:26 (17:13)
Grunwald Poznań - SPR Gorzyce Wielkie (mecz w niedzielę)
Bór Joynext Oborniki Śląskie - ZEW Świebodzin 31:30 (20:13)
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - Olimp Grodków 44:28 (23:16)

tekst:www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

DWA DO PRZODU, DWA DO TYŁU
Ze zmiennym szczęściem grały w minionym tygodniu nasze zespoły młodzieżowe, Pierwsza drużyna młodzików wygrała dwunasty, kolejny mecz

w sezonie, druga drużyna młodzików zanotowała zwycięstwo i porażkę, przegrali swój mecz także juniorzy młodsi. Tak w telegraficznym skrócie, a w
szczegółach...

DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Młode Szare Wilki w niedzielę, 4 grudnia gościły na parkiecie lidera ligi - Zagłębia Lubin. Dla grających dolnym rocznikiem świdniczan konfrontacja

z tak wymagającym rywalem była przede wszystkim okazją do zebrania doświadczenia i czerpania radości z własnych udanych akcji. Sportowo i fizycznie
przeciwnicy byli wyraźnie lepsi i ostatecznie wysoko zwyciężyli.

Zagłębie Lubin - ŚKPR Świdnica 
52:21 (23:12)

ŚKPR: Szwaczek, Jarosz - Bieryt 10, Słomiński 5, Folcik 3, Sz. Błaszczyk 2, Turzański 1, Kotarba, Walaszczyk, Sz. Paluch, Walczak, Legan

DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW
Dwunaste spotkanie i dwunaste zwycięstwo. Młodzicy z ekipy ŚKPR I Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna kontynuują kapitalną passę i w

czwartkowy wieczór, 1 grudnia zgarnęli kolejny komplet punktów. Tym razem w Głogowie, gdzie pokonali drugi zespół Chrobrego 35:16 (19:12).
Pierwsza połowa nie przypadła do gustu szkoleniowcowi Szarych Wilczków, toteż w przerwie musiał przeprowadzić z zespołem rozmowę

motywacyjną. Ta zdecydowanie przyniosła efekt, bo w drugiej części świdniczanie pozwolili przeciwnikom na zdobycie tylko czterech bramek (dwóch
z akcji i dwóch z rzutów karnych). Sami rzucili 16 i ostatecznie bezapelacyjnie zwyciężyli.

Chrobry II Głogów - ŚKPR I Świdnica 
16:35 (12:19)

ŚKPR: Anioł - Mitek 10, Maksymowicz 7, Szczygieł 4, D. Błaszczyk 4, Marek 4, Czapla 3, Choiński 2, Bagiński 1, Zisiadis
***

Dwa mecze o punkty rozegrała występująca w grupie B druga drużyna trenera Patryka Dębowczyka. Trzecie kolejka grupy okazała się szczęśliwa.
W środowy wieczór, 30 listopada świdniczanie pokonali w Jeleniej Górze miejscowego Śniadka 30:25 (16:14).

Spotkanie było wyrównane, ale jednak pod kontrolą naszej drużyny. Trochę nerwowo zrobiło się na początku drugiej połowy, gdy gospodarze
doprowadzili do remisu 18:18. Na szczęście ŚKPR uspokoił sytuację i odbudował swoją przewagę.

Gorzej było w niedzielę, 4 grudnia. ŚKPR bardzo pechowo i tak naprawdę "na własne życzenie" przegrał w Lubinie z Zagłębiem 32:33 (20:16).
Pierwsze minuty spotkania należały do Zagłębia, ale w miarę upływu czasu to ŚKPR zaczął przejmować inicjatywę . Do przerwy świdniczanie
wypracowali cztery bramki przewagi (20:16). Pięć minut po zmianie stron zrobiło się 25:20 dla Szarych Wilków. Wówczas na parkiecie zaczęły dziać
się przedziwne rzeczy. Przez kolejnych pięć minut świdniczanie rzucili tylko jedną bramkę, a Zagłębie aż sześć i w 35. minucie był już remis (26:26).
Na pięć kolejnych minut dla odmiany zacięli się lubinianie i ŚKPR ponownie odskoczył na pięć bramek (31:26). Rollercoaster trwał w najlepsze, bo
siedem (!) bramek z rzędu rzuciło Zagłębie i chociaż ŚKPR odpowiedział jeszcze jednym golem, to ostatecznie zszedł z parkietu z jedną bramką straty
(32:33)...

Śniadek Jelenia Góra - ŚKPR II Świdnica 
25:30 (14:16)

ŚKPR II: Firlej - J. Kocjan 9, Przibycin 9, F. Stadnik 8, Pawlak 2, Litwińczuk 1, Lurka 1, Szychowski, Zając, Satała, Boroński
Zagłębie Lubin - ŚKPR II Świdnica 

33:32 (26:20)
ŚKPR: Firlej - F. Stadnik 11, Przibycin 9, J. Kocjan 7, Zając 2, Lurka 2, Pawlak 1, Litwinczuk, Boroński

tekst:www.skpr.swidnica.pl

ŚKPR Świdnica

NA CELOWNIKU GROŹNY BENIAMINEK (ZAPOWIEDŹ 11. KOLEJKI I LIGI)
Uznana marka na handballowej mapie Polski, historycznie trudny dla nas przeciwnik, a w tym sezonie rewelacyjny beniaminek, który bez respektu

rozpycha się na parkietach I ligi. Wolsztyniak Wolsztyn zawita do Świdnicy w ramach 11. kolejki I ligi. Ciekawie zapowiadający się pojedynek szóstej
z ósmą drużyną tabeli w sobotę, 10 grudnia o godzinie 18.00 w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.

Wolsztyniak po kilku chudszych latach, od kilku sezonów ponownie pnie się w górę ligowej hierarchii. W poprzedniej batalii wygrał rywalizację w
II lidze i aktualnie jest beniaminkiem I ligi. I radzi sobie naprawdę dobrze, a na szczególne wyróżnienie zasługują wyjazdowe "wyskoki" ekipy z
Wielkopolski. Zwycięstwo w Poznaniu, czy remis u siebie zespołem z Obornik Śląskich to chyba najlepsza rekomendacja, że Szare Wilki muszą być
maksymalnie skoncentrowane, jeśli chcą sięgnąć po czwarte kolejne zwycięstwo. Przypomnijmy, że podopieczni Krzysztofa Terebuna w ostatnich
tygodniach kolejno pokonali Dziewiątkę Legnica, Siódemkę Miedź Legnica i Tęczę Folplast Kościan. Także Wolsztyniak wygrał w poprzedniej kolejce
(30:28 z Realem Astromalem Leszno).

Czternaście zdobytych punktów plasuje Wolsztyniak na ósmej pozycji w tabeli. Dwa oczka wyżej, ma mający 17 punktów ŚKPR.
Najlepszymi strzelcami Wolsztyniaka są: skrzydłowi Jakub Pietruszka (51 bramek/10 meczów/średnia 5,1) i Bartosz Frąckowiak (45/9/5) oraz

rozgrywający Artur Radny (45/10/4,5). Uwagę trzeba będzie też zwrócić na najbardziej doświadczonego gracza, lidera zespołu - 42-letniego Marcina
Pietruszkę.W ŚKPR-ze niezmiennie - liderem strzelców jest Michał Wojtala (82/10/8.2), a dalej - Mateusz Redko (49/10/4,9) i Adam Chmiel (42/10/4,2).

Ostatni raz obie drużyny spotkały się ze sobą w sezonie 2020/21 na parkietach II ligi. Oba mecze były bardzo zacięte. W Świdnicy wygrał Wolsztyniak
(28:27), natomiast w Wolsztynie górą był ŚKPR (33:31). W sezonie 2019/20 Szare Wilki pewnie wygrały oba mecze, ale w bardziej zamierzchłej
przeszłości górą byli rywale.
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Zapowiada się fantastyczne widowisko - gorąco zapraszamy wszystkich kibiców. Szczelnie wypełnijcie hali i ponieście dopingiem świdnickie Szare
Wilki! Dla tych, którzy jednak nie dotrą na spotkanie przygotowana będzie relacja tekstowa na naszej stronie na facebooku. Wynik będzie aktualizowany
co kilka minut.

CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Wolsztyniak Wolsztyn
KIEDY: Sobota, 10.12.2022, godzina 18.00
GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a
BILETY: 10 zł - normalny, dzieci i młodzież co 18 lat - wstęp wolny
PARTNER MECZU: IgnerHome - Twój sprawdzony deweloper
11. kolejka (10.12)
Olimp Grodków - EUCO UKS Dziewiątka Legnica
ZEW Świebodzin - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra
SPR Gorzyce Wielkie - Bór Joynext Oborniki Śląskie
Trójka Nowa Sól - Grunwald Poznań
Real Astromal Leszno - GOKiS Kąty Wrocławskie
ŚKPR Świdnica - Wolsztyniak Wolsztyn
Siódemka Miedź Huras Legnica - Tęcza Folplast Kościan
tekst:www.skpr.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

DOBRE GRANIE W MOCNEJ OBSADZIE...
Kolejny udany turniej ma za sobą grupa bia-

ło-zielonych orlików IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica z roczników 2013/2014. Podopieczni
trenera Szymon Goździejewskiego wzięli udział
w silnie obsadzonym turnieju z udziałem przed-
stawicieli klubów polskiej ekstraklasy. 

Na starcie imprezy organizowanej w stolicy
Dolnego Śląska zameldowali się piłkarze WKS-u
Śląsk Wrocław, Zagłębia Lubin, Miedzi Legnica,
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Zagłębia
Sosnowiec, Akademii Piłkarskiej Reissa Mąko-
szyce, UKS-u Kiełczów, Zenita Międzybórz, Po-
goni Łosiów i Juventus Academy. Świdniczanie
zanotowali finalnie pięć zwycięstw i cztery po-
rażki, plasując się w środku stawki - na piątej
lokacie w stawce dziesięciu drużyn. Lepszym
bilansem bezpośredniego meczu wyprzedziło
nas lubińskie Zagłębie, a na podium stanęli ko-
lejno WKS Śląsk Wrocław, Zagłębie Sosnowiec
i Miedź Legnica. - Dużo nas ten turniej nauczył,
a najbardziej cieszy fakt, że umieliśmy się pod-
nieść po dwóch poniesionych porażkach. Dodajmy, że w naszych szeregach zagrała spora graczy z rocznika 2014, mierząc się ze starszymi przeciwnikami
- komentuje trener Szymon Goździejewski. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONI SPAROWALI
W ostatni weekend kolejne gry kontrolne rozegrali młodzicy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka,

a także trampkarze trenera Piotra Krygiera. Pierwsi mierzyli się z Pogonią Pieszyce, drudzy z Zielonymi Łagiewniki. Wszystkie spotkania odbyły się na
terenie sztucznego boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Młodzicy rozegrali dwa spotkania. Nasza druga drużyna mierzyła się ze swoimi rówieśnikami z Pogoni Pieszyce, wygrywając 3:2. Pierwsza drużyna
młodzików IgnerHome Polonii-Stali zagrała z kolei z trampkarzami Pogoni Pieszyce, ulegając gościom 0:3. - Graliśmy 11x11 i mimo porażki jestem
zadowolony z chłopaków. Większość grała pierwszy raz w systemie jedenastoosobowym. Poprawnie i płynnie budowaliśmy nasze akcje i kilka było
naprawdę ciekawych. Wiele razy dobrze wyszliśmy spod pressingu, ale na koniec jednak fizyczność była po stronie przeciwników. Graliśmy z różnych
powodów bez siedmiu naszych zawodników - ocenia trener Mariusz Krupczak. 

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Pogoń Pieszyce 
3:2

Skład: Niedziałkowski, Walczak, Rybka, Kasprzak, Dudzic, Stasiak, Demczyszak, Sidor, Przyborowska, Wójciak, Monica, Robak, Podgórski,
Kudela.

***
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Pogońe Pieszyce 

0:3
Skład: Migas, Jaumień, Dudajek, Otoka, Ungurian, Kaźmierczak, Głowacki, Mitura, Gawroński, Maliszewski, Waśniowski, Zawada, Kasprzak.

***
Po dwóch sparingach młodzików przyszedł czas na biało-zielonych trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, którzy finalnie pokonali na

własnym terenie Zielonych Łagiewniki 5:4. - Do przerwy było 4:1 dla nas, graliśmy pewnie, skutecznie i zasłużenie prowadziliśmy Później doszło do
sporych zmian w składzie i nasza gra wyglądała nieco gorzej. Z powodów chorób, czy wyjazdów z 32-osobowej kadry, mieliśmy tego dnia do dyspozycji
zaledwie 16 piłkarzy. Finalnie triumfowaliśmy 5:4, trzy gole zanotował Łabędź, a po jednym Podleśny i Ladenberger - komentuje trener świdnickich
trampkarzy, Piotr Krygier. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zieloni Łagiewniki 
5:4

Skład: Oleś, Żołędziewski, Ladenberger, Fedusiv, Kiliszewski, Kazimierski, Zienkiewicz, Podleśny, Dola, Podolski, Krystyniak, Stelmach, Agaciak,
Pierzchała, Łabędź, Jeziorny.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKRZESZOWIE
W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie sprzęt zakupiony w ramach programu " Laboratoria przyszłości" coraz częściej jest wykorzystywany na

zajęciach również pozalekcyjnych. Program "Laboratoria Przyszłości" to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i
realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". Najchętniej na zajęciach używano okularów VR, ponieważ możliwość założenia okularów VR
wywołuje zawsze poruszenie i ciekawość uczniów.

Uczniowie klasy III biorący udział w zajęciach kółka "Mały inżynier" dzięki okularom mieli możliwość przeniesienia się w odległe miejsca i
obejrzenia ich z bliska. Uczniowie klasy VI na zajęciach języka angielskiego poszerzając i utrwalając słownictwo związane z podróżowaniem wyruszyli
w podróż 3D zwiedzając różne części Londynu, próbując odgadnąć w języku angielskim nazwy miejsc, po których się poruszali. W klasie II na zajęciach
edukacji muzycznej uczniowie oglądali instrumenty muzyczne. W czasie zajęć dydaktycznych z języka polskiego związanych z tematem: "Kiedy słońce
i księżyc na niebie" dzieci mogły przenieść się w wirtualną rzeczywistość i zagościć na księżycu. Dzięki okularom uczniowie na zajęciach z geografii
przenieśli się do Japonii, gdzie mogli z bliska obserwować przyrodę i atrakcje turystyczne tego państwa, a na lekcji biologii uczniowie klasy VII
obserwowali wirtualne modele 3D szkieletu oraz mięśni człowieka. Podczas lekcji historii przenieśli się do starożytnej Grecji i dzięki okularom VR
mogli stanąć na ateńskim Akropolu, zajrzeć do świątyń i teatru Dionizosa, a nawet wejść na Olimp.

Uczniowie zapoznali się z działaniem dru-
karki 3D i zrobili swoje pierwsze wydruki. Klasa
VIII uczyła się posługiwać dedykowaną drukar-
ce platformą skrimarket, na której można znaleźć
i stworzyć własne modele 3D. W klasie IV na
lekcji matematyki uczniowie na podstawie po-
znanych figur symetrycznych wykonywali z pa-
pieru gwiazdki śniegowe. Zwieńczeniem ich pra-
cy było wydrukowanie ich na drukarce 3D dzięki
czemu uczniowie zyskali ozdoby, którymi ude-
korują choinkę w grudniu. Także dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego w ramach edukacji muzycznej
wybrały się do szkolnej biblioteki i wspólnie
obserwowały jak działa drukarka 3D oraz wydru-
kowały nutkę - szesnastkę. Wydrukowane mode-
le wzbudziły bardzo duże zainteresowanie.

Na zajęciach logopedycznych i języka an-
gielskiego do pracy zostały wykorzystane roboty
Photon. Zadaniem uczniów było zaprogramowa-
nie robota w taki sposób, aby zatrzymywał się na
kolejnych kartkach z zadaniami, które uczniowie
wykonywali. Zabawa i ćwiczenia z robotem Photon bardzo podobały się uczniom i na pewno jeszcze nie raz robot pojawi się na zajęciach.

Uczniowie wykorzystywali zakupiony aparat i gimbale do dokumentowania swojej pracy na zajęciach. Klasa V na lekcji historii wystąpiła w
przebraniach bogów greckich. Przedstawiali się w kilku zdaniach, a zadaniem reszty było odgadnięcie po stroju, atrybutach i uzyskanych informacjach,
kim są. Na pamiątkę zostały zrobione zdjęcia z wykorzystaniem aparatu zakupionego w programie Laboratoria Przyszłości. Uczniowie klasy VII i VIII
podczas pracy na kole chemicznym "Ciekawa chemia" wykonali eksperyment "Tęcza w probówce". Całość pracy udokumentowano dzięki użyciu sprzętu
zakupionego w ramach "Laboratorium przyszłości".

 Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wykorzystują nowy sprzęt nagłaśniający, a listopad dawał ku temu wiele okazji ze względu na uroczystości
związane ze Świętem Niepodległości i Andrzejkami. Nowe nagłośnienie wykorzystano m.in. podczas konkursu " Kocham Cię Polsko" czy zabawy
andrzejkowej zorganizowanej przez społeczność szkolną.

Gmina Świdnica

I TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
a nami pierwszy, lecz z pewnością nie ostatni Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Świdnica

pod nazwą "Zlot Czarownic".
Turniej zorganizowany został przez KGW Lutomia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem

Kultury Sportu i Rekreacji przy dofinansowaniu w kwocie 1 900,00 zł ze środków przeznaczonych
na wsparcie zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.

Wydarzenie polegało na rywalizacji poszczególnych KGW w kategoriach kulinarnych, artysty-
cznych, sprawnościowych, a przede wszystkim nawiązujących do polskiej i gminnej tradycji. Całość
oczywiście w atmosferze świetnej zabawy i w niezwykle kreatywnych strojach czarownic i czaro-
dziejów.

Wśród zadań o wykonania przez uczestników turnieju, znalazło się przygotowanie najpyszniej-
szej zupy, opartej na regionalnych składnikach. Jury oceniało je pod kątem smaku, estetyki podania
do stołu, oryginalności. Najlepszą - zdaniem jurorów - zupę przygotowały członkinie KGW Bojanice
i tym samym otrzymały statuetkę - złotą chochlę.

Kolejna konkurencja to zebranie do kosza rozsypanych po sali ziemniaków. Aby utrudnić
zadanie, uczestnikom kazano zbierać ziemniaki chochlą. Uczestniczkom był mierzony czas i przy-
znawane punkty. W następnej konkurencji należało ubić pianę z białek jaj tak, aby unosząc misę z
pianą nad głowę, nie wylała się z niej płynna masa. Ubieranie na czas męskich modeli - to kolejne
zadanie, które musiały wykonać uczestniczki turnieju. Ostatnią ze sprawnościowych konkurencji
było wyciśnięcie mokrego prania i wywieszenie go na sznurach - oczywiście również na czas.

W ramach zadań artystycznych, każde z Kół własnoręcznie przygotowało eko-strój. Były to
sukienki, czapki, buty, a nawet torebki z przedmiotów, które na co dzień traktujemy jako odpady.
Rewia mody wywołała wiele zachwytu, a najlepszy strój stworzyło zdaniem jury KGW Gogołów.

Wydarzenie to było także okazją do autoprezentacji Kół. Członkinie i członkowie KGW zaprezentowały się w formie niezwykle kreatywnych
układów tanecznych, piosenek, wierszy czy opowiadań.

Nie zabrakło także niespodzianek. Turniej odwiedził Święty Mikołaj, który wraz ze swoimi pomocnikami rozdał gościom wydarzenia skromne
podarunki. Piękną niespodzianką był również ogromny tort, który przygotowany został z okazji 76 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lutomi -
organizatorów i pomysłodawców Turnieju. Był to moment pełen wzruszeń, życzeń, gratulacji za podjęte do tej pory działania.
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BARAN Spore napięcia w rodzinie będą doty-
czyły spraw dla Was ważnych. Nie kłóćcie się
zawzięcie, tylko spróbujcie spokojnie porozma-
wiać. Przydadzą Ci się teraz Twoje talenty dy-
plomatyczne. Nie przejmuj się, jeżeli nie uda Ci
się załatwić wszystkich, zaplanowanych na ten
tydzień spraw. 
BYK Nie możesz oszukiwać siebie, więc
otwarcie przyznaj się do błędu. Nikt nie jest
doskonały i każdemu mogą się zdarzyć pewne
potknięcia. To doskonały okres, by naprawić
wyrządzone krzywdy, odnowić znajomości -
słowem zrobić generalne porządki w swoim
życiu. To wszystko przyniesie Ci lepsze samo-
poczucie. 
BLIŹNIĘTA Ćwicz samodyscyplinę, a prze-
konasz się jak wiele możesz osiągnąć dzięki
swoim zdolnościom. Brakuje Ci tylko wy-
trwałości. Zapał bardzo szybko gaśnie. Decy-
zje dotyczące finansów podejmuj wspólnie z
partnerem. Są również inne sprawy, które po-
winniście szybko omówić. 
RAK Kontakty towarzyskie znacznie się oży-
wią. Spotkasz osoby, które niegdyś darzyłeś
sympatią. Odżyje wspomnienie wspólnie spę-
dzonych dni. Zapragniesz wskrzesić dawne
stosunki z przyjaciółmi. Tylko nie szalej na
całego. Jesteś przecież o wiele lat starszy! 
LEW Jeżeli ostatnio spotkało Cię coś bardzo
przykrego, to pociesz się myślą o wiośnie, o
zbliżających się świętach. Przecież zawsze bar-

dzo lubiłeś ten okres. Sam przecież wiesz, że
raz jest lepiej, a raz gorzej. Nie możesz pod-
dawać się przygnębieniu. Za parę dni o wszy-
stkim zapomnisz. 
PANNA Poważnie podejdź do swoich obo-
wiązków. Nie możesz tłumaczyć swoich za-
niedbań luźnym stosunkiem do życia. To jest
po prostu lenistwo. Nadszedł czas, abyś sam
sobie się do tego przyznał. Dobrze ułożą się
relacje z bliską osobą. Ona doskonale zna
Twoje słabości i wie czego może się po Tobie
spodziewać.
WAGA Ktoś spod znaku Wodnika jest do
Ciebie wrogo nastawiony. Być może jest to
tylko rywalizacja lub zwykła zazdrość.
Uważaj jednak na tą osobę. Sprawy zawo-
dowe odejdą teraz na dalszy plan. Liczyć się
będą wyłącznie sprawy osobiste, szczegól-
nie te związane z życiem uczuciowym. 
SKORPION Ktoś przysłonił Ci cały świat i
zupełnie zapomniałeś, co jest dla Ciebie waż-
ne. Nie możesz tak postępować. Miłość miło-
ścią, ale z czegoś przecież trzeba żyć. A dla
Ciebie praca przestała zupełnie się liczyć.
Sprawy finansowe utrzymają się na tym sa-
mym poziomie. Może zaskoczyć Cię nieocze-
kiwany wydatek.

STRZELEC Ostatnio nienajlepiej Ci się wiod-
ło, ale przy pomocy najbliższych już niebawem
przezwyciężysz złą passę. Musisz tylko nabrać
wiary w siebie i nie poddawać się przeciwno-
ściom, jakie ciągle Cię spotykają. Zbliża się dzień,
w którym przeżyjesz wiele radości i szęścia. 
KOZIOROŻEC Zaczynasz zmieniać się na
lepsze. I tak trzymać! Tylko nie staraj się uda-
wać kogoś, kim nie jesteś. Przecież jesteś na-
prawdę wartościowym człowiekiem. Nie mu-
sisz więc kryć się za zasłoną kogoś innego.
Rodzina dostrzega Twoje starania i bacznie
Cię obserwuje. Okaż im trochę więcej uczucia.
WODNIK Nie rób niczego, czego później byś
żałował. Masz dużo czasu na przemyślenie
swoich decyzji. Nie wolno Ci teraz postępo-
wać wbrew własnym przekonaniom. Poroz-
mawiaj z bliską osobą. Pomoże Ci przeanali-
zować wszystkie za i przeciw. Dobry tydzień
na załatwienie spraw finansowych. 
RYBY Nie rezygnuj z własnych postano-
wień. Gwiazy mówią, że niebawem odnie-
siesz znaczący sukces. Może warto właśnie
teraz zaryzykować. Niewiele przecież mo-
żesz stracić. Sprawy sercowe odejdą na dal-
szy plan. Całą energię poświęcisz teraz na
zupełnie inne sprawy.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 

www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122
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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:
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie 265.000 zł
0-6824 45 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie, 265.000 zł
0-6717 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, oś. Młodych,
ogrzewanie miejskie 270.000 zł 
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, oś.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, oś.
Słowiańskie 719.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 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 - BystrzycaGórna 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,
460.000 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:

0-6172 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
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, oś. Młodych, 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.
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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, 155.000 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 - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - BystrzycaGórna 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., działka9, Świdnica, oś. Słowiańskie
719.000 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, 460.000 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
0-6575 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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