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W skrócie...

DZIKI CHÓR: TAK WIELKI BÓG
30.12.2022, godz. 19:30
Na koncercie będzie można usłyszeć kolędy
i pastorałki w autorskich aranżacjach, oczy-
wiście w nieco mniej klasycznym, a nieco
bardziej dzikim wydaniu. Pojawią się najpo-
pularniejsze wigilijne utwory, być może tro-
chę mniej znane pastorałki, a nawet jedna
premierowa kompozycja napisana przez Ka-
tarzynę Szymko-Kawalec.
Wstęp wolny; miejsce: kościół św. Józefa;
organizator: ŚOK

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, 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

NIECH NADZIEJA ZNÓW WSTĄPI W
NAS (koncert kolęd)
06.01.2023, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert najpiękniejszych kolęd "Niech nad-
zieja znów wstąpi w nas". Wystąpią: Agnie-
szka Fiuk, Krzysztof Pachołek z zespołem

Świdnica

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ PODCZAS ŚWIĄT

Autobus MPK ŚwidnicaW okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku wprowadzone
zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej. 
◆ W dni powszednie w okresie od 23 do 30

grudnia 2022 roku linie miejskie i zamiejskie
będą realizowane wg. rozkładu jazdy: "odjaz-
dy w dni powszednie wakacyjno - feryjne".

◆ 24 i 31 grudnia 2022 roku linie miejskie i
zamiejskie będą kursować wg. rozkładu jaz-
dy: "odjazdy w soboty" do godz. 17:00.

◆ 25, 26 grudnia 2022 roku oraz 1 stycznia
2023 roku zawieszone zostanie kursowanie
linii nr 7.

ŚOSiR Świdnica

MISTER CAMPING 2022 DLA NAS!
Kolejny raz znajdujący się w kompleksie obiektów Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ulicy Śląskiej Camping nr 231 został laureatem prestiżowego konkursu Polskiej Federacji
Campingu i Caravaningu, Mister Camping 2022. Nasz obiekty został sklasyfikowany na trzecim
miejscu!

Branżowy konkurs był bezpłatny. Jego głównym celem jest motywowanie campingów do
podwyższania standardu, rozwijania usług i podnoszenia ich jakości, a także promocja polskich
campingów w kraju i za granicą. Ocenie konkursowej podlega m.in. zagospodarowanie, wyposaże-
nie, stan techniczny, czystość i estetyka campingu, jakość obsługi turystów oraz bezpieczeństwo
pobytu na campingu, brane są również pod uwagę opinie turystów krajowych i zagranicznych. 

Po trudnych latach pandemii mijający rok zaowocował wyraźnym wzrostem liczby gości. - W
mijających dwunastu miesiącach na campingu gościły 1421 osoby, którym udzielono 2531 osobo-
noclegów. Świdnicę odwiedzili w kamperach turyści z 18 państw. Obok Polaków największą grupę
stanowili Niemcy - 221 gości. W dalszej kolejności byli to - uwaga - Algierczycy, Holendrzy, Czesi,
Brytyjczycy, Francuzi, Szwedzi i Austriacy. Najdalej mieli do nas goście z Nowej Zelandii - mówi
Jerzy Żądło, dyrektor ŚOSiR-u.

Camping nr 231 działa od 2008 roku. Amatorzy wypoczynku w kamperach i przyczepach
doceniają świdnicki camping za rozległy trawiasty teren, możliwość schronienia się w cieniu
owocowych drzew, całodobowo czynną recepcję i sanitariaty oraz bezpłatny wc chem. Na tonącej w
zielni powierzchni ponad 5000 m kw. urządzone zostały rozległe pole namiotowe oraz stanowiska

ciąg dalszy na str. 3
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Five up; prowadzenie koncertu Dominika
Łukasiewicz.
Wstęp 45/35 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

RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO oraz świdniccy artyści
27.01.2023, godz. 20:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dzie koncert coverów współczesnej, polskiej
muzyki rozrywkowej w wykonaniu lokal-
nych artystów oraz Natalii Lubrano.
Wstęp: bilety od 2 stycznia; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: JAREK
SZUBRYCHT (warsztaty dziennikarskie)
30.01-31.01.2023, godz. 08:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dą warsztaty dziennikarstwa muzycznego.
Punkt kulminacyjny projektu nastąpi 5 lute-
go, kiedy zakończymy nabór prac do nasze-
go konkursu.
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NAJLE-
PSZE ALBUMY 2021-2022 (konkurs)
05.02.2023, godz. 23:30
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Punkt kulminacyjny
projektu nastąpi 5 lutego, kiedy zakończymy
nabór prac do naszego konkursu.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
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caravaningowe dla 15 kamperów, czy przyczep (wymiary: 12 x 15 m), w tym dwa stanowiska oraz
sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każde stanowisko jest z oddzielnym przy-
łączem elektrycznym. Do dyspozycji gości jest również pełne zaplecze sanitarne, stanowisko do grilla
i sala cateringowo-szkoleniowa. Swobodna atmosfera i przyjazne otoczenie sprzyja relaksowi,
również w towarzystwie swoich milusińskich. Na terenie campingu wydzielony jest parking moni-
torowany całą dobę. W tym roku dodatkowym magnesem przyciągającym turystów okazał się basen
letni, który został oddany do użytku w lipcu.

Świdnica

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 23 grudniao godz. 9.00 rozpocznie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni

rozpatrywać będą 13 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta
na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2023-2035. 

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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 (operetka)
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

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
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W porządku obrad znalazły się m.in. uchwaływ sprawie:przyjęcia programu osłonowego "Korpus
Wsparcia Seniorów" w Gminie Miasto Świdnica w 2023 roku; przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica; uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Saperów.

Świdnica

PRAWIE 10 MILIONÓW DLA ŚWIDNICY 
NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW

Zastępca prezydent Świdnicy,  Szymon Chojnowski wraz z dyrektorem Wydziału Dróg i Infra-
struktury Miejskiej, Maciejem Glebą uczestniczyli we wtorek, 20 grudnia w konferencji prasowej
zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. 

Podczas spotkania podpisano umowę dotyczącą programu "Ciepłe Mieszkanie. Świdnica otrzy-
ma na ten cel 9 937 500 zł. Omówiono także zmiany w programie "Czyste Powietrze", które
obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku. 

Program "Ciepłe Mieszkanie" bywa określany jako uzupełnienie projektu "Czyste Powietrze".
Na stronie czystepowietrze.gov.pl czytamy, że celem jest "poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-

ciąg dalszy na str. 6
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HRABINA PĄCZEK (recital Joanny Koła-
czkowskiej)
01.04.2023, godz. 19:00
"Hrabina Pączek" to wyjątkowy recital
najpotężniejszego kobiecego głosu polskiej
sceny kabaretowej! Artystka znana przede
wszystkim z kabaretów "Potem" i "Hrabi"
tym razem występuje na scenie solo. Pod-
czas recitalu usłyszymy nowe piosenki
stworzone przy współpracy z wyjątkowymi
osobistościami sceny kabaretowej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

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, tanecz-
ne i instrumentalne hity w mistrzowskim wy-
konaniu artystów odnoszących sukcesy w Au-
stralii, USA i wszystkich krajach Europy.
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. :
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

ności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych". Podobnie jak w przypadku "Czystego Powietrza" cele mają zostać osiągnięte za sprawą
wymiany tzw. "kopciuchów" i poprawy efektywności energetycznej polskich domów (np. wymiana
okien i drzwi). 

"Ciepłe Mieszkanie" powstało jako osobny program dla osób, które posiadają status właściciela
lub współwłaściciela lokalu mieszkalnego, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym.

Dotacja programu "Ciepłe Mieszkanie" obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na
między innymi:
◆ pompy ciepła (jej różne rodzaje);
◆ kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
◆ kotły gazowe kondensacyjne;
◆ ogrzewanie elektryczne.

Oprócz tego dofinansowanie obejmuje również podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego
źródła ciepła, jak i:
◆ wymianę okien i drzwi;
◆ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
◆ wentylację mechaniczną;
◆ dokumentację projektową.

Dofinansowanie z programu ma różne wymiary: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Dota-
cja może wynieść do 15 000 zł dla podstawowego poziomu, do 25 000 zł dla podwyższonego poziomu
oraz do 37 500 zł dla najwyższego poziomu.

Poziom podstawowy został przeznaczony dla osób fizycznych, których dochód roczny nie
przekracza 120 000 zł. Maksymalna kwota dotacji może wynosić: do 30% poniesionych kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie może to być więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

http://www.domsenioracm.pl




Z kolei poziom podwyższony przeznaczony jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód
na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwot: 1673 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym oraz 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji wynosi wówczas:
do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie może to być więcej niż 25
000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje natomiast przy spełnieniu następujących warun-
ków: dochód na osobę nie przekracza kwoty900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł w
gospodarstwie jednoosobowymlub jest ustalone prawo do zasiłku stałego , okresowego, rodzinnego
lub opiekuńczego i wynosi do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Ogłoszenie naboru wniosków dla mieszkańców Świdnicy planowane jest na pierwszy kwartał
2023 roku, o dokładnej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie. Szczegółowe informacje
będzie można uzyskać po ogłoszeniu naboru w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej w pokoju
318 lub dzwoniąc pod nr tel. 74/ 856 28 80.

Umowy dotyczące programu "Ciepłe Mieszkanie" podpisali także przedstawiciele gmin: Biela-
wa, Stronie Śląskie, Dobromierz, Strzegom, Oleśnica, Trzebnica, Sobótka, Prusice, Żórawina,
Krośnice, Wrocław, Strzelin oraz gminą Nowa Ruda i Nowa Ruda Miasto.

Świdnica

ZAKOŃCZENIE PRAC
TERMOMODERNIZACYJNYCH W I LO 

We wtorek, 20 grudnia, odbył się odbiór prac związanych z realizacją projektu pod nazwą
"Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy - II Etap.

Zakres prac obejmował część środkową oraz część wyjściową (frontową) budynku, wykonane
zostały m. in. takie prace jak:
◆ wymiana tynków na ciepłochronne
◆ ocieplenie ściany szczytowej
◆ malowanie elewacji
◆ remont balkonów

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,
sob. 12.00-16.00)
oraz on-line: www.sok.com.pl oraz kupbile-
cik.pl
Organizator zastrzega sobie prawo dokona-
nia zmian w programie koncertu i/lub skła-
dzie zespołu.
Podczas koncertu obowiązuje zakaz foto-
grafowania i rejestrowania.
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◆ remont i malowanie drzwi wejściowych i
wrót do pomieszczenia gospodarczego

◆ wymiana rur spustowych
◆ wymiana pokrycia dachowego
◆ impregnacja ogniochronna i grzybobójcza

więźby dachowej
◆ wymiana obróbek blacharskich
◆ uszczelnienie pokrycia dachowego od we-

wnątrz
◆ przemurowanie kominów
◆ wymiana orynnowania
◆ wymiana instalacji odgromowej wraz z po-

miarami
◆ wymiana płotków śniegowych i ław komi-

niarskich
◆ ocieplenie stropu nad najwyższą kondygna-

cją użytkową wraz z wykonaniem pomostu
technicznego ciąg dalszy na str. 10





II etap termomodernizacji kosztował 1.582.869,36 zł i zakończył realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynku I
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30", którego łączna wartość wyniosła 3.065.850,51 zł. Powiat Świdnicki
na realizację I etapu inwestycji otrzymał 1.229.833,76 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Świdnica

W ŚWIDNICKIM "BANACHU" Z UKRAINĄ W ROLI GŁÓWNEJ
W piątek, 9 grudnia, dwie klasy - 1c i 2c -

miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy o Ukrainie, kraju, z którego pochodzi
dziesięcioro naszych uczniów. Było to możliwe
dzięki prezentacji przygotowanej przez asysten-
tkę międzykulturową wrocławskiej Fundacji
Ukraina, panią Ludmiłę Tkaczenko, od trzech
miesięcy pracującą w II LO.

Polska młodzież z zainteresowaniem wysłu-
chała ogólnych informacji o, jak to zostało przez
prowadzącą określone - "siostrzanym" kraju, je-
go fladze, położeniu, zaludnieniu, stolicy czy
systemie edukacji. Uczniowie chętnie też odpo-
wiadali na pytania zadawane przez prelegentkę.

Szczególnie żywe reakcje wzbudziła część
językowa, kiedy to słuchacze odkrywali, że nie-
które polskie słowa, takie jak: magazyn, dywan,
zakaz, pensja, sklep, funkcjonują również w ję-
zyku ukraińskim, ale w zupełnie innym znacze-
niu. Z drugiej zaś strony okazało się, że wiele
słów polskich i ukraińskich brzmi podobnie i

znaczy to samo. Najwięcej jednak emocji wzbudziły próby tłumaczenia przez polskich uczniów całych zdań, wypowiadanych przez ich ukraińskiego
kolegę z klasy. Świetnie sobie z tym poradzili, przekonując się, że tak zwana "bariera językowa" nie stanowi poważnej przeszkody w komunikacji obu
naszych narodów.

Pani profesor Beata Dratwa, która uczestniczyła w tym wydarzeniu, stwierdziła w imieniu swoim i swoich uczniów: Po wysłuchaniu i obejrzeniu
tej ciekawej multimedialnej prezentacji czujemy pozytywny niedosyt. Chętnie byśmy jeszcze czegoś się dowiedzieli, dlatego też zaprosiliśmy panią
Ludmiłę na kolejne spotkanie.

Pani Tkaczenko planuje odwiedzić każdą klasę, w której uczą się młodzi Ukraińcy, żeby z ich pomocą przybliżyć swój kraj polskiej młodzieży.
Dlatego też w styczniu przyszłego roku zamierza kontynuować takie spotkania.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

ciąg dalszy na str. 11
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MDK Świdnica

ŚWIĄTECZNY
WERNISAŻ

16 grudnia 2022 r. miało miejsce podsumo-
wanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy
Rok". Wernisaż odbył się w Teatrze Miejskim. Na-
grody laureatom wręczali Pan Szymon Chojnowski
wiceprezydent Świdnicy i Pan Zbigniew Brożbar -
zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Świdnicy. Pomagała Pani Wanda Szwegler - juror
konkursu, wieloletni, zasłużony nauczyciel MDK.
Plastyczne upominki i reniferki ufundował Urząd
Miejski w Świdnicy. Na wystawie prezentowa-
nych jest 90 prac autorów z całej Polski, np. z tak
odległych miejscowości jak Nowy Targ, Lidz-
bark Warmiński,Rybnik, Lublin czy Żyrardów.
Cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursem,
otrzymaliśmy 1339 prac.

Tradycją świdnickiego konkursu jest druk kilku nagrodzonych prac w formie kartki pocztowej. W tym roku zostało wydrukowanych 7 prac, które
wykonały : Julia Bobela, Zuzanna Woźniak, Aleksandra Kwiatkowska, Kamila Olczak, Antonina Budzyk, Weronika Paszkowska, Magdalena Morawska.

Oprawę muzyczną wernisażu przygotowała Pani Agnieszka Banach. Wystąpił zespół "Bez Nazwy" w składzie : Ada Pieczonka, Nadia Pieczonka,
Hania Fabian i Zosia Gołowkin.

Bardzo dziękujemy za piękne prace, które dotarły na nasz konkurs. Szczególnie nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczestników. Pani
Monice i Panu Leszkowi z MDK za pomoc w organizacji konkursu.

Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku !
koordynator konkursu Joanna Waksmundzka - pracownia plastyczna "Mansarda" MDK Świdnica

***
Pierwszy kolędowy występ za nami! W piątek 16 grudnia w holu świdnickiego teatru odbył się wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

"Kartka Świąteczna- Boże Narodzenie - Nowy Rok’2022", któremu blasku dodały występy wokalistek ze Studia Piosenki "Polifonia" . Tego dnia
wystąpiły: Nadia Pieczonka, Ada Pieczonka, Hania Fabian i Zosia Gołowkin - reprezentantki starszej grupy czyli zespołu "Bez Nazwy". Warto dodać,

że jedna z nich - Ada Pieczonka, była też laure-
atką tego konkursu i nie tylko śpiewała, ale rów-
nież odebrała nagrodę za swoją  piękną pracę
plastyczną. Serdeczne gratulacje dla Ady! I wiel-
kie podziękowania dla zdolnych wokalistek, któ-
re śpiewając kolędy i pastorałki, wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastrój.

MDK Świdnica

GRUDNIOWE SUKCESY
PLASTYCZEK 

Z "MANSARDY"
Miło nam poinformować o udziale w kon-

kursach plastycznych uczestniczek zajęć pra-

cowni "Mansarda". Cieszymy się , że prace ze
Świdnicy są prezentowane w Zamościu, Bielsku
Białej i Lidzbarku Warmińskim. Udział w kon-
kursach daje naszym plastykom możliwość kon-
frontacji z twórcami w ich wieku z całej Polski.
Gratulacje!!
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Nikola Rajzer - "Cestne uznanie"/honorowa nagroda/ w XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Bohunova paleta" w Miejskim Domu
Kultury w Bielsku Białej.

Alina Bondarenko - kwalifikacja do wystawy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Dziedzictwo UNESCO - Zamość od zmierzchu do świtu"
- MDK w Zamościu.

Ewa Staręga - kwalifikacja do wystawy w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Skarby Mojego Powiatu" , edycja pt. "Mój Powiat w zimowej
szacie" - MDK Lidzbark Warmiński.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy Rok" 2022 : nagrody: Julia Bobela, Magdalena Morawska, Ewa
Staręga, Masza Awtonomowa, Oleksyi Lozynskyi,wyróżnienia: Natalia Strzelczyk, Pola Sośnicka, Alina Bondarenko, Julia Głogowska, Anna Duszyńska
- MDK Świdnica.

Joanna Waksmundzka

MBP Świdnica

WYNIKI KONKURSU - "TWOJA ŚWIĄTECZNA OPOWIEŚĆ"
Konkurs plastyczny na komiks "Twoja świą-

teczna opowieść", miał na celu skłonić do zasta-
nowienia się nad tym, jak wyglądają przygoto-
wania do świąt i jakie towarzyszą im opowieści.

Na konkurs wpłynęły prace uczniów szkół
podstawowych w dwóch kategoriach: uczniowie
klas "0-3" - kat. I - uczniowie klas "4-8" - kat. II.

20 grudnia jury w składzie: Marta Wojcie-
chowska (przewodnicząca), Monika Turzańska,
Weronika Połczyńska zdecydowało o nagrodze-
niu czterech osób:

Nagrodzeni:
I kategoria:

I nagroda - Olivia Babraj, Ksawier Babraj
II nagroda - Piotr Chołodniak

II kategoria:
I nagroda - Agata Katyńska
II nagroda - Wiktoria Drzęźla
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy

za udział w konkursie, a nagrodzonym gratuluje-
my i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród
21 października, o godz. 16.00 w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, II piętro.

ciąg dalszy na str. 16
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MBP Świdnica

ŚWIĄTECZNY
KIERMASZ ZA NAMI
W ramach Świdnickiej Kolędy 2022 biblio-

teka przygotowała dla Czytelników kiermasz
książek i płyt, które można było nabyć w wyjąt-
kowo okazyjnych cenach. Już za kilka złotych
każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie do
poczytania, odsłuchania bądź obejrzenia.

Mamy nadzieję, że zakupy przyniosły dużo
radości i doskonale sprawdzą się w roli świątecz-
nych prezentów.

Dziękujemy i niezmiennie zapraszamy do
Biblioteki!

Świdnica

WYSTAWA CZASOWA 
"ŚWIDNICKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2022"

Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na wystawę pokonkursową "Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa 2022", którą można zwiedzać od piątku
16 grudnia. Na wystawie mogą Państwo zobaczyć wykonane za pomocą różnych technik plastycznych Szopki Bożonarodzeniowe zawierające oprócz
elementów religijnych także motywy świdnickie. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Kamiński - pracownik Działu Historii Świdnicy. 

ciąg dalszy na str. 19
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Wystawę   czasową   "Świdnicka   Szopka
Bożonarodzeniowa   2022"    można   oglądać
do 29.01.2023 w godzinach otwarcia Muzeum
(wt. - pt. 10:00 - 16:00, sb. - nd. 11:00 - 17:00). 

Na wystawę wstęp wolny. 
Zapraszamy

MBP Świdnica

LEGIMI 2023
Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, in-

formujemy że o godzinie 24.00 dnia 31 grudnia
2022 r. nastąpi blokada wszystkich kont czytel-
ników w konsorcjum Legimi.

Informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Świdnicy kody będą wydawane od 10
stycznia 2023.

Równocześnie informujemy, że osobom,
które odebrały kody w roku 2022, a ich nie
aktywowały - kody nie będą wydawane.

Kody można odebrać tylko i wyłącznie oso-
biście w Wypożyczalni dla Dorosłych, w Filii nr
1, 2, 5

Liczba kodów jest ograniczona.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

11.12.2021r. godz. 15.32 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie dotyczące
nietrzeźwego mężczyzny leżącego na ziemi
w rejonie jednego z budynków przy ulicy
Stęczyńskiego. Na miejsce udał się patrol
straży miejskiej. Gdy funkcjonariusze przy-
byli na miejsce mężczyzna już siedział na
ławce. Nie mógł się samodzielnie poruszać,
a kontakt z nim był poważnie utrudniony.
Wszelkie dolegliwości wynikały z wypicia
zbyt dużej ilości alkoholu. Po badaniach le-
karskich został  umieszczony  do
wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie  Zatrzy-
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mań. W dniu następnym za swe zachowanie został ukarany mandatem karnym.
11.12.2022r. godz. 18.48 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące dwóch mężczyzn leżących na ławkach
w poczekalni dworca autobusowego przy ulicy Kolejowej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali dwóch doskonale znanych bezdomnych. Jeden
z nich odmawiając przyjęcia jakiejkolwiek pomocy oddalił się z poczekalni, natomiast drugi mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie używając
słów wulgarnych. Nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego. Ostatecznie
został umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie  Zatrzymań.  W dniu następnym mężczyzna ten został ukarany przez Sąd Rejonowy w
Świdnicy karą 30 dni aresztu.

11.12.2022r. godz. 20.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące bezdomnego mężczyzny koczującego w pustostanie przy ulicy
Kliczkowskiej. Na miejsce udali się strażnicy wraz z pracownicą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mężczyzna przyjął jedynie pomoc
żywnościową. Nie był zainteresowany żadną inną formą pomocy. Ustalono również, że bezdomnego odwiedza jego najbliższa rodzina, która
zaoferowała wspólne zamieszkanie. Z nieznanych przyczyn nie zgodził się on na tą propozycję.

13.12.2022r. godz. 12.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące niewłaściwego zachowania grupy
młodzieży oczekującej na autobus w poczekalni dworca przy ulicy Kolejowej. Osoby te pootwierały okna poczekalni przez które wychodziły na
zewnątrz urządzając zabawę w "berka". Skierowani na miejsce strażnicy wylegitymowali 7 osób. W związku z faktem, że nie doszło do żadnych
zniszczeń młodzież została upomniana i zobowiązana do właściwego zachowania.

13.12.2022r. godz. 19.10 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy zgłosił się Adam S., osoba bezdomna. Mężczyzna oświadczył, że odczuwa bardzo poważne dolegliwości
zdrowotne i poprosił o wezwanie pogotowia ratunkowego. Dyżurny wezwał pogotowie i udzielił niezbędnej pomocy Panu Adamowi. Lekarz zespołu
medycznego stwierdził, że stan mężczyzny wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Chory został przewieziony do szpitala "Latawiec".

14.12.2022r. godz. 9.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące łabędzia przymarzniętego do tafli lodu na Zalewie Witoszówka.
Skierowani na miejsce strażnicy nie potwierdzili zgłoszenia. Na lodzie przebywały ptaki, jednak nie były przymarznięte i swobodnie odleciały.

15.12.2022r. godz. 0.17 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu z załączonym silnikiem parkującego od dłuższego czasu
na ulicy Spółdzielczej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Wewnątrz samochodu zastali śpiącego kierowcę, który po
obudzeniu oświadczył, że czekając na inną osobę zasnął. Mężczyzna wyłączył silnik. Za popełnione wykroczenie został pouczony.

ŚOSiR Świdnica

SILESIAN WINTER CUP JUŻ PO RAZ DZIEWIĘTNASTY!
Już po raz dziewiętnasty w okresie między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem w Świdnicy odbędzie się halowy turniej piłkarski Silesian

Winter Cup. Od 27 do 30 grudnia w hali Zawiszów Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentują się 44 zespoły z całej Polski, w tym tak uznane
marki jak Zagłębie Lubin, Miedź Legnica, Chrobry Głogów i wiele liczących się piłkarskich szkółek.

Rywalizacja będzie toczyła się w czterech kategoriach wiekowych. Mecze odbywać się bedą na boisku otoczonym bandami. W kolejnych dniach
imprezy o puchary fundowane przez Posła na Sejm RP Ireneusza Zyskę, Prezydent Miasta Świdnica, Beatę Moskal-Słaniewską, dyrektora Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzego Żądło oraz firmę Minearal Zdrój zagrają drużyny U 12, U 11, U 10 i U 9. Na starcie pojawią się młodzi piłkarze z
Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i ziemi lubuskiej. Ciekawostką jest fakt, że zagra też kilka zespołów żeńskich. 

Świdnicę będzie reprezentowała Polonia Świdnica, klub powstały na bazie Żeńskiej Akademii Piłkarskiej Polonia Świdnica i Gryfa Świdnica. 
Wstęp na zawody jest wolny. Każdego dnia rozgrywki rozpoczną się o godzinie 9.00. Mecze grupowe trwać będą do 15.00. Od 15.00 do 16.30 gry

finałowe.
Program XIX Silesian Winter Cup (Świdnica 27-30.12.2022)
27.12 (wtorek) Kategoria U 12 - rocznik 2011 i młodsi - o Puchar Posła na Sejm RP Ireneusza Zyski
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Pogoń Pieszyce, Iskra Kochlice, Orlik Ząb-
kowice, Chrobry I Głogów, UKS Pieńsk,
MNT Sport Solutions Szczytna, Pogoń Pie-
szyce Girls, AP Dzierżoniów, Miedź Legni-
ca, Chrobry II Głogów, Stroke Wrocław, Or-
lik Kłodzko
28.12 (środa) Kategoria U 11 - rocznik 2012
i młodsi - o Puchar Prezydent Miasta Świd-
nica, Beaty Moskal-Słaniewskiej
Iskra Kochlice, Pogoń I Pieszyce, Pogoń II
Świebodzin, Miedź I Legnica, Orlik Ząbko-
wice, Wrocławianie Wrocław, Pogoń II Pie-
szyce, AP Dzierżoniów, Pogoń Świebodzin
II, Stroke Wrocław, Miedź I Legnica, UKS
Lechia Dzierżoniów, 
29.12 (czwartek) Kategoria U 10 - rocznik
2013 i młodsi - o Puchar Dyrektora Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzego
Żądło
Polonia Świdnica, Pogoń Pieszyce, Mar-
Goll Sława, Iskra Kochlice, AP  Namysłów,
FA Wałbrzych, Polonia Świdnica Girls, Victoria Świebodzice, UKS Pieńsk, Krupiński Suszec
30.12 (piątek) Kategoria U 9 - rocznik 2014 i młodsi - o Puchar Firmy Mineral Zdrój 
Polonia Świdnica, FA Wałbrzych, Silesia II Żarów, Chojnik Jelenia Góra, Zagłębie Lubin, Silesia I Żarów, Orlik Ząbkowice, Karkonosze Jelenia
Góra, AP Namysłów, Spartak Deszczno  

ŚOSiR Świdnica

OBIEKTY ŚOSIR W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 
W okresie świąteczno-noworocznym nieco inaczej będą funkcjonowały obiekty  Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - lodowisko oraz pływalnie

przy ulicy Równej i Marcinkowskiego. Oto szczegóły
LODOWISKO, UL. ŚLĄSKA 35
W okresie 23.12.2022-1.01 i 6.01.2023 obowiązuje rozkład ślizgawek i cennik jak w weekendy, dni świąteczne i ferie.
23.12.2022 (piątek) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00 
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
24.12 (sobota - wigilia) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-13.30. 
8.30-10.30 - trening otwarty KS ŁF LETS SKATE 
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00, 12.30
25.12 (niedziela - I dzień świąt Bożego Narodzenia) Lodowisko nieczynne
26.12 (poniedziałek - II dzień świąt Bożego Narodzenia) Lodowisko czynne w godzinach 12.30-21.00
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Ślizgawki ogólnodostępne: 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
27.12 (wtorek) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00 
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30. 20.00 - trening otwarty Dolnośląski Klub Curlingowy Dzik Świdnica
28.12 (środa) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-19.30
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
29.12 (czwartek)  Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00 
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30. 20.00 - trening otwarty Dolnośląski Klub Curlingowy Dzik Świdnica
30.12 (piątek) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00 
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
31.12 (sobota - Sylwester)Lodowisko czynne w godzinach 8.00-13.30
8.30-10.30 - trening otwarty KS ŁF LETS SKATE 
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00, 12.30
1.01.2023 (niedziela, Nowy Rok) Lodowisko czynne w godzinach 12.30-21.00
Ślizgawki ogólnodostępne: 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
2.01.2023 (poniedziałek)Lodowisko czynne w godzinach 8.00-19.30.
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
3.01.2023(wtorek)Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00.
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
20.00 - trening otwarty Dolnośląski Klub Curlingowy Dzik Świdnica
4.01.2023 (środa)Lodowisko czynne w godzinach 8.00-19.30.
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
5.01.2023(czwartek) Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00.
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
20.00 - trening otwarty Dolnośląski Klub Curlingowy Dzik Świdnica
6.01.2023 (piątek, Święto Trzech Króli)Lodowisko czynne w godzinach 8.00-21.00
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

PŁYWALNIA PRZY ULICY RÓWNEJ
24.12 (sobota - wigilia)Pływalnia czynna w godzinach 6.00-14.00. 
25-26.12 (I i II dzień świąt Bożego Narodzenia) Pływalnia nieczynna
27-30.12 (wtorek-piątek): Pływalnia czynna w godzinach 6.00-22.00
31.12 (sobota, Sylwester): Pływalnia czynna w godzinach 6.00-14.00
1.01 (niedziela, Nowy Rok) Pływalnia nieczynna
2-5.01 (poniedziałek-czwartek) Pływalnia czynna w godzinach 6.00-22.00
6.01 (piątek, Święto Trzech Króli) Pływalnia nieczynna

PŁYWALNIA PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO
24-26.12 (wigilia, I i II dzień świąt Bożego Narodzenia) Pływalnia nieczynna
27-30.12 (wtorek-piątek) Pływalnia czynna od godziny 6.00 do 22.00
31.12-1.01 (sobota-niedziela)Pływalnia nieczynna
2-5.01 (poniedziałek-czwartek) Pływalnia czynna w godzinach 6.00-22.00
6.01 (piątek, Święto Trzech Króli) Pływalnia nieczynna

ŚOSiR Świdnica

SPORTOWA 
KOLĘDA 
ZA NAMI

Była piękna zimowa pogoda, sympatyczna
atmosfera, pyszny poczęstunek i ognisko. Jak co
roku na nasze zaproszenie środowisko sportowe
Świdnicy spotkało się na Sportowej Kolędzie.

Spotkanie odbyło się 17 grudnia na placu
przed lodowiskiem. Przybyło kilkadziesiąt osób
- działacze sportowi, sportowcy, kibice, przedsta-
wiciele władz miasta z zastępcą prezydenta
Świdnicy, Szymonem Chojnowskim na czele.
Dyrektor ŚOSiR, Jerzy Żądło złożył obecnym
świąteczne życzenia, a następnie w luźnej atmo-
sferze rozmawiano o sportowych dokonaniach w
mijającym roku i snuto plany na przyszłość.

ŚKPR Świdnica

LIDER DO KOŃCA DRŻAŁ O WYNIK
Kapitalne widowisko z szalonymi zwrotami akcji stworzyły GOKiS Kąty Wrocławskie i ŚKPR Świdnica w meczu 12. kolejki I ligi. Ostatecznie

lider tabeli wygrał 27:24, ale Szare Wilki były o włos od spłatania niespodzianki. Zabrakło naprawdę niewiele - trochę sportowego szczęścia...
W tym meczu było wszystko - twarda, ale pozbawiona złośliwości, walka, niezwykła huśtawka nastrojów, emocje do ostatnich sekund i wreszcie

kapitalna atmosfera na trybunach stworzona przez kibiców obu zespołów. - Zespołowi można pogratulować postawy. Do wywiezienia z Kątów chociaż
jednego punktu zabrakło bardzo niewiele. Zadecydowały drobne elementy. Kolejny raz udowodniliśmy sobie, że jesteśmy w stanie walczyć z każdym
w lidze - podsumował Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u Świdnica.
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ŚKPR świetnie wszedł w mecz. Między słupkami brylował Volodymyr Shupyk, a w ofensywie było pewnie i skutecznie. Po 17 minutach w szeregach
gospodarzy zrobiło się naprawdę nerwowo, bo po trafieniu 

Dawida Pęczara Szare Wilki objęły prowadzenie 10:4. Niemoc lidera nie mogła jednak trwać wiecznie. W kolejnych minutach GOKiS zdecydowanie
poprawił grę w obronie i zaczął odrabiać straty. ŚKPR roztrwonił przewagę i przed drugą połową wróciliśmy do punktu wyjścia, bo na tablicy wyników
był remis 12:12. Po zmianie stron świdniczanie heroicznie walczyli, ale wciąż mieli problem ze skutecznością. Gospodarze krok po kroku powiększali
przewagę i w 50. minucie zrobiło się 23:17 dla GOKiS-u. Podopieczni Krzysztofa Terebuna nie spuścili jednak głów i ze zdwojoną siła rzucili się do
odrabiania strat. W zaledwie sześć minut (!) doprowadzili do remisu 23:23, a mogło być jeszcze lepiej, bo w tym świetnym okresie gry nie wykorzystali
jeszcze dwóch kontrataków! Kto wie jak potoczyłyby się losy spotkania, gdyby w jednej z tych akcji piłka po rzucie Dawida Pęczara nie zatrzymała się
na słupku, a w drugiej podanie do szybkiego ataku od dającego świetną zmianę w bramce Wojciecha Jabłońskiego było minimalnie lżejsze... To właśnie
takie detale, centymetrowe pomyłki okazały się kluczowe, tym bardziej, że gospodarze wyraźnie tracili pewność siebie i popełniali coraz więcej błędów.
Bez względu jednak na wszystko to był naprawdę świetny występ świdnickiego zespołu, a wygrzebanie się z sześciu bramek straty na parkiecie lidera
to wielki wyczyn!

Lidera utrzymała ostatecznie bardzo dobra postawa Pawła Wojtusika. Młody bramkarz rywali zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika gospodarzy.
W ekipie Szarych Wilków wyróżnienie powędrowało do Mateusza Redko. Nasz rozgrywający rzucił sześć bramek,

Mecz miał wiele smaczków. W drużynie z Kątów zagrało dwóch wieloletnich zawodników ŚKPR-u: Tomasza Wasilewicz i Patryk Rogaczewski.
"Misiek" był tym razem w cieniu wspomnianego Wojtusika, ale "Szczypior" rozegrał bardzo dobre zawody - z ośmioma bramkami okazał się najlepszym
strzelcem GOKiS-u.

Teraz w rozgrywkach I ligi nastąpi świąteczno-noworoczno przerwa. Powrót na parkiety zaplanowano na 28 stycznia. Do Świdnicy zawita bardzo
mocna drużyna Grunwaldu Poznań.

GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica 
27:24 (12:12)

Przebieg meczu: 5 min 1:2, 10 min 2:4, 15 min 4:8, 20 min 7:10, 25 min 10:10, 30 min 12:12, 35 min 14:13, 40 min 16:14, 45 min 19:16, 50 min
23:18, 55 min 23:22, 60 min 27:24
ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski, Jabłoński - Redko 6, Wojtala 5, Pęczar 4, Chmiel 2, Zelek 2, Siwiński 2, Etel 2, Galik 1, Ingram, Bal, Dobrzański,
Wołodkiewicz, Pierzak
Karne: GOKiS 7/4, ŚKPR 0.0
Kary: GOKiS 4 minuty, ŚKPR 6 minut
12. kolejka (17-18.12)
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - Tęcza Folplast Kościan 26:18 (11:8)
Wolsztyniak Wolsztyn - Siódemka Miedź Huras Legnica 20:32 (11:15)
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR Świdnica 27:24 (12:12)
Grunwald Poznań - Real Astromal Leszno 22:22 (10:9) k. 1:3
Bór Joynext Oborniki Śląskie - Trójka Nowa Sól 36:27 (19:9)
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - SPR Gorzyce Wielkie 34:30 (18:18)
Olimp Grodków - ZEW Świebodzin 28:30 (15:15)
info: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

ŻÓRAWINA PODWÓJNIE ZDOBYTA
Ostatnie w tym roku mecze o ligowe mają za

sobą młodzieżowe zespoły ŚKPR-u Świdnica. W
sobotnie przedpołudnie, 17 grudnia drużyny
chłopców i młodzików gościły na parkiecie
Chrobrego Żórawina. Oba spotkania zakończyły
się wysokimi zwycięstwami Szarych Wilczków!
DOLNOŚLĄSKA LIGA CHŁOPCÓW

Podopieczni trenerki Justyny Curyl wystąpili
bez kilku ważnych zawodników, ale nie prze-
szkodziło im to w odniesieniu efektownej wygra-
nej. Gospodarze pierwsi rzucili bramek, ale dzie-
więć następnych zdobył ŚKPR, od pierwszych
minut ustawiając mecz. pod swoje dyktando.

Był to szósty ligowy triumf młodych Szarych
Wilczków, które wskazuje, że będą one mocno
liczyły się w walce o podział medali Dolnoślą-
skiej Ligi Chłopców.

Chrobry Żórawina - ŚKPR I Świdnica 
18:33 (6:16)

ŚKPR: Wasilewicz - Kozar 10, Stramek 10,
F. Paluch 6, Sz. Kocjan 3, Sawicki 3, Banaś 1,
Warachim, Kortas, Miedziński, Ożóg, Grasiewicz, Szmaj
DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

Tymczasem trzynaste zwycięstwo w czternastym meczu odnieśli młodzicy trenera Krzysztofa Terebuna. Po szybkim meczu w ciasnej hali pokonali
gospodarzy 43:30 (19:13). Początek zawodów należał do miejscowych, którzy uzyskali trzybramkową przewagę. ŚKPR pierwszy raz wyszedł na
prowadzenie w 10 minucie (8:7) i nie oddał go już do końca. Niezwykłym strzeleckim wyczynem popisał się Kacper Maksymowicz, zdobywca aż 17
(!) bramek!

Chrobry Żórawina - ŚKPR I Świdnica 
30:43 (13:19)

ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 17, Marek 7, Mitek 5, Czapla 5, D. Błaszczyk 4, Choiński 4, Szczygieł 1, Zisiadis
info: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

KOLEJNY TURNIEJOWY TRIUMF CHŁOPCÓW!
W sobotę, 17 grudnia wygrali mecz ligowy, w niedzielę perfekcyjny weekend uzupełnili zwycięstwem na towarzyskim turnieju w Opolu. Zespół

chłopców ŚKPR I Świdnica trenerki Justyny Curyl nie zwalnia tempa!
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W Opolu zagrały cztery drużyny. Walka była bardzo wyrównana. Świdniczanie wygrali wszystkiego trzy spotkania: 20-16 z Pogonią Zabrze, 19-16
z Orłem I Opole i 18-10 z Orłem II Opole. Franek Wasilewicz został najlepszym bramkarzem turnieju, a Filip Paluch najlepszym zawodnikiem drużyny.

ŚKPR: Wasilewicz - Kozar 15, Sawicki 14, F. Paluch 10, Banaś 6, Sz. Kocjan 4, Ożóg 4, B. Miedziński 3, Szmaj 1, Warachim, Kortas, Grasiewicz,
Włudyka, Kopeć, F. Miedziński

info: www.skprswidnica.pl

Gmina Świdnica

ŚWIĄTECZNA POMOC DLA PODOPIECZNYCH GOPS
Nie ma cenniejszego prezentu dla osób samotnych jak rozmowa z drugim człowiekiem. Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy,

stara się zadbać o to, aby wyjątkowa świąteczna atmosfera zapanowała również w domach osób samotnych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dla nich wszystkich zorganizowano świąteczną pomoc w formie paczek, które osobiście dostarczają
pracownicy GOPS pod wskazany adres.

Po okresie pandemii takie chwile są wyjątkową okazją do wspólnych rozmów. Mamy nadzieję, że w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie,
świąteczne paczki sprawią choć odrobinę radości naszym podopiecznym. Łącznie na ten cel przeznaczymy 10 tys. zł - mówi Dorota Waliszak, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Gmina Świdnica

PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z RODZICAMI ŚPIESZĄ
Z POMOCĄ CZWORONOGOM ZE SCHRONISKA

Przedszkole w Bystrzycy Dolnej jak co roku przed świętami włącza się do akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Świdnicy. Z tej
okazji w przedszkolu gościł Wincent wraz ze swoimi opiekunkami. Panie opowiadały dzieciom kto to jest wolontariusz, na czym polega opieka nad
zwierzętami, czego potrzebują zwierzęta.

Wyjaśniono też na czym polega adopcja, kto może adoptować pupila i opowiedziały kilka psich historii , które poruszyły serca zarówno dzieci jak
i personelu przedszkola.

Spotkanie z opiekunkami i psem Wincentem to doskonała lekcja empatii nie tylko dla miłośników zwierząt, ale dla wszystkich zebranych. Spotkanie
z pracownikami schroniska i psem rozpoczęło w przedszkolu akcję zbierania darów dla schroniska i jego podopiecznych, która trwać będzie do 15
stycznia 2023 r.

Akcja oprócz wsparcia Schroniska dla Zwierząt w Świdnicy, ma na celu poznanie przez dzieci znaczenia niesienia pomocy oraz uczyć szacunku i
miłości do zwierząt -podkreśla Beata Klęsk-Nazarko, dyrektor przedszkola.

Gmina Świdnica

W BYSTRZYCY GÓRNEJ DRUKUJĄ I PIEKĄ
Nauka w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej to nie tylko "książka i kreda", a zajęcia w szkole mogą być ciekawe i kreatywne . W bieżącym

roku szkolnym uczniowie właśnie w tej placówce oświatowej doskonalą swoje umiejętności, podczas cyklu warsztatów prowadzonych w ramach
programu "Laboratoria przyszłości". Nie tylko programują i drukują w 3D, ale również przygotowują smaczne pierniczki. To wszystko w ramach
zakupionego sprzętu i programowi "Laboratoria przyszłości".

W minionym tygodniu klasy ósme miały okazję do rozwijania swojej kreatywności związanej z programowaniem pojazdów skonstruowanych z
zakupionych w programie zestawów klocków Lego Spike Prime. Uczniowie budowali i programowali roboty, kosiarki, rowery, samochody i inne równie
kreatywne konstrukcje. Ścigające się maszyny, wprawione w ruch dostarczyły wszystkim niemałych emocji.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się drukarka 3D, która niczym "magiczny ołówek", wyczarowywała nam cudne napisy świąteczne,
wykorzystane później do ozdobienia stroików bożonarodzeniowych. Chcąc wydrukować postacie dinozaurów, jaszczurek i innych figur uczniowie
najpierw, musieli wyszukać odpowiedni projekt, a następnie dostosować parametry wydruku  w programie Z-Suite. Ponadto uczą się jak samodzielnie
wymienić filament i dokonują ostatecznych poprawek powstałych form. Z uwagi na duże zainteresowanie możliwościami druku  3D rośnie nam długa
kolejka oczekujących na wykonanie projektów, bowiem wydruk niektórych trwa kilkanaście i więcej godzin.

Szkolne uroczystości i okolicznościowe imprezy tj.: andrzejki, czy mikołajki były doskonałą okazją do wykorzystania zakupionego w ramach
programu sprzętu kulinarnego. Kuchenka z piekarnikiem, toster, miski, deski  i inne sprzęty pozwoliły na przygotowanie przepysznych tostów, gofrów
oraz pierniczków świątecznych. Każdy kto tylko chciał, był zaangażowany w wykonanie  potraw od początku do końca. Wspólne gotowanie, a potem
biesiadowanie dostarczyło wszystkim pozytywnych wrażeń oraz poczucia sprawczości w realizacji przedsięwzięcia.
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Wszystkie wydarzenia szkolne dokumento-
wane są za pomocą pozyskanych w ramach pro-
jektu urządzeń medialnych: mikrofonów, apara-
tu, gimbala, statywu oraz greenscreena.  Co wię-
cej, szkolne przerwy umila nam przenośny głoś-
nik-kolumna, który umożliwiał prowadzenie tań-
ców integracyjnych na podwórku szkolnym w
czasie długich przerw, aż do późnej jesieni.

Nasza szkoła choć, zawsze nietuzinkowa,
dzięki zakupionemu sprzętowi  stała się jeszcze
bardziej nowoczesna, dając uczniom możliwości
wszechstronnego rozwoju i rozrywki na miarę
XXI wieku. Po raz kolejny udowodniliśmy, że
nauka to nie tylko "książka i kreda", a zajęcia w
szkole mogą być ciekawe i kreatywne - mówi
Agata Malik, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Bystrzycy Górnej.

Gmina Świdnica

MIKOŁAJKOWY PREZENT DLA NAJMŁODSZYCH 
Za nami kolejny mikołajkowy prezent dla najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica.  Spektakle teatralne w Pszennie, Grodziszczu , Bystrzycy

Górnej oraz Witoszowie Dolnym, przyciągnęły
tłumy zachwyconych widzów. Z okazji zbliżają-
cych się świąt Narodzenia Pańskiego wójt gminy
Świdnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Sportu i Rekreacji zaprosili dzieci i ich rodziców
na wyjątkowe przedstawienie pt. "Za pasem
Święta, ktoś majstruje przy prezentach" w wyko-
naniu Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z
Krakowa.

Powszechnie wiadomo, że pisanie listów do
Świętego Mikołaja, to dla dzieci wspaniała zaba-
wa i możliwości proszenia o wymarzony prezent.
A co jeśli nie trafią bezpośrednio na Biegun i
wszystkie prezenty są pomieszane- kto stoi za
tym zamieszaniem?. Winowajcą okazał się nie-
sumienny i lekkomyślny Skrzat. Ostatecznie
problem został szczęśliwie rozwiązany i dzieci
mogą spokojnie oczekiwać na wymarzone pre-
zenty. Dzieci z zaciekawieniem oglądały przed-
stawienie i brały czynny w nim udział, odpowia-
dając na zadawane im pytania.
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BARAN Kolejny raz życie bardzo Cię zasko-
czy. A wydawało się, że nad wszystkim masz
pełną kontrolę. Trudno, tak czasem bywa. Mu-
sisz podwinąć rękawy i ostro zabrać się do
pracy. Relacje z partnerem mogą zostać zakłó-
cone przez intrygi kogoś spod znaku Panny.
Nie daj się wciągnąć w żadne gierki tej osoby.

BYK Tydzień rozpoczniesz rewelacyjnie.
Niemal wszystko będzie przebiegało po Two-
jej myśli. Wiele rzeczy odkryjesz na nowo. 
Nowe zajęcia pochłoną Cię całkowicie i mogą
się stać pasją Twojego życia. Postaraj się jed-
nak nie zaniedbywać najbliższych, gdyż mo-
żesz kiedyś tego żałować.
BLIŹNIĘTA Wraz z nastaniem słonecznych
dni nabierzesz optymizmu i zapału do pracy,
która zacznie Ci sprawiać coraz większą przy-
jemność. Prognozy są więc dla Ciebie pomy-
ślne. W życiu uczuciowym nie zapowiada się
burza, ale raczej spokojne i szczęśliwe dni.
Poznasz wkrótce sporo nowych osób. 
RAK Nie podejmuj żadnych pochopnych de-
cyzji, bo masz do tego skłonność. Decydują
się sprawy zbyt ważne. Czasem wystarczy
trochę poczekać, aby ujrzeć wszystko z in-
nej perspektywy. Strategia jaką teraz przy-
jąłeś, okaże się najwłaściwsza w obecnej sy-
tuacji. 
LEW Twoja cierpliwość i wyrozumiałość są
godne podziwu. Udało Ci się przeprowadzić

jeden ryzykowny plan, ale w następny musisz
włożyć jeszcze więcej pracy. Zacznij już teraz.
Obecność bliskiej osoby doda Ci sił i sprawi,
że najbliższe dni będą jasne i szczęśliwe. Oby
tak dalej! 
PANNA Twoje siły witalne uległy znacznemu
wyczerpaniu. Jeżeli dalej tak będzie, już
wkrótce możesz poczuć się niezdolny do wię-
kszego wysiłku. Postaraj się jak najszybciej
podreperować Twoje zdrowie, nawet jeśli wy-
daje Ci się, że wszystko jest w najlepszym
porządku. 
WAGA Potrzebujesz koniecznie relaksu, a tu
tyle spraw na głowie. Musisz koniecznie uło-
żyć sobie plan działania i zdobyć się na wię-
kszą samodyscyplinę, gdyż inaczej możesz
całkowicie pogubić się w sprawach niezwykle
ważnych dla Twojego przyszłego życia. 
SKORPION Pozbędziesz się nareszcie kło-
potów finansowych, które ostatnio tak mocno
Cię trapiły. Możesz znów zaplanować większe
inwestycje, gdyż napływ gotówki jest pewny.
Tylko nie szalej. Zadbaj o jakieś miłe spotka-
nie w gronie przyjaciół. Pomoże Ci to zrege-
nerować siły. 
STRZELEC Tracisz pomału zapał. To nie-
omylny znak, że koniecznie potrzebujesz od-

poczynku i odprężenia. Poświęć trochę uwa-
gi swoim najbliższym. Sprawy zawodowe
idą bardzo dobrze, możesz je spokojnie na
jakiś czas zostawić swojemu biegowi. Świat
się nie zawali, jeżeli zrobisz sobie małą
przerwę.
KOZIOROŻEC Powinieneś jak najszybciej
postarać się przezwyciężyć poczucie przemę-
czenia i zniechęcenia, jakie Cię ostatnio ogar-
nęły. Możesz przez to przegapić niepowtarzal-
ną szansę, jaka się niebawem nadarzy. Odno-
wisz swoje stare znajomości i będziesz rozpa-
miętywał przeszłość.
WODNIK Czeka Cię jeszcze wiele pracy, ale
będzie ona przynosiła dobre efekty i zapewni
Ci uznanie w oczach przełożonych i współpra-
cowników. Nie przejmuj się więc przejścio-
wymi trudnościami. Zadbaj o dobrą atmosferę
w domu, bardzo Ci się teraz przyda trochę
spokoju. 
RYBY Powinieneś zająć się trochę praktyczną
stroną życia, a przestać bujać w obłokach.
Pamiętaj, że konkurencja nie śpi i tylko czeka
na Twój błąd. Nie możesz sobie teraz pozwolić
na wyłączenie uwagi. Cały wysiłek na pewno
zostanie nagrodzony. Ale nie spoczywaj ma
laurach.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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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 
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