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W skrócie...

KAMIL PLUTA "FOTOGRAFICZNE
IMPRESJE" 
do 22.04.2019
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

WARSZTATY MODELARSKIE 
06.04.2019, 18.05.2019
Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska,
wstęp 65 zł

TRUSKAWKA #1: świdnicki przegląd
muzyczny
06.04.2019, godz. 20:00
13.04.2019, godz. 20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny Truskawka
to impreza, która rozwija się od 30 lat!
Naszym głównym celem jest wsparcie lo-
kalnych zespołów. 9 z nich właśnie koń-
czy nagrywać w teatrze swoje utwory i
teledyski! Zobaczycie je wkrótce on-line
a z zespołami spotkamy się na żywo w
Klubie Bolko podczas 3 wiosennych kon-
certów!
Wstęp 10 zł / 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

KONCERT ORGANOWY 
06.04.2019 (sobota), godz. 17:00
Kościół św. Mikołaja, Kaczorów, wstęp wolny

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - ASPR ZAWADZKIE
07.04.2019, godz. 18:00
ASPR Zawadzkie będzie kolejnym przeciw-
nikiem szczypiornistów ŚKPR-u Świdnica.
Świdniczanie wygrali w Zawadzkiem, czy
wynik ten powtórzą także przed własną pub-
licznością?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

SPEKTAKL "SPÓŁKA Z O.O." 
08.04.2019 (poniedziałek)
10.04.2019 (środa)
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 10 zł

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
09.04.2019, godz. 10:00
Eliminacje miejsko-rejonowe OKR.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

TERESA WERNER 
12.04.2019 (piątek), godz. 18:00 
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 60 zł

FEMINIZM W RODZINIE. CZY MAMY
RÓWNOUPRAWNIENIE W DOMU?
12.04.2019, godz. 17:00
W programie: prezentacja sytuacji kobiet w
XVIII w. na przykładzie życia Lucyny
Ćwierczakiewiczowej ,debata  "Równo-
uprawnienie w zakresie obowiązków domo-
wych", konkurs kulinarny "Leguminy Lucy-
ny"- przygotowanie deserów/ ciast wg prze-
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ŚWIDNICA

NAJLEPSI MŁODZI GERMANIŚCI NA-
GRODZENI

Podczas Dnia Otwartego III. Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Cu-
rie w Świdnicy rozstrzygnięty został VIII.
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
"Wie weit bist Du jetzt?". Laureaci konkursu,
otrzymali nagrody z rąk Dyrektora Szkoły
pana Krzysztofa Frączka i organizatorów
zmagań językowych pp. Adriana Gnilki i Jo-
lanty Wiktorko.
Konkurs odbył się już po raz ósmy. 22. marca
2019 w III. Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Skłodowskiej - Curie. Wtedy to spot-
kali się gimnazjaliści i uczniowie szkół pod-
stawowych, zainteresowani językiem nie-
mieckim. W konkursie wzięli udział młodzi
germaniści z gimnazjów świdnickich, a także

powiatu świdnickiego. Celem konkursu jest
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania ję-
zykiem niemieckim i kulturą krajów niemiec-
kiego obszaru językowego. Uczestnicy kon-
kursu zmagali się z testem leksykalno - gra-
matycznym, a także sprawdzianem wiado-
mości, dotyczących geografii, historii, poli-
tyki, kultury czy sportu krajów niemieckiego
obszaru językowego.
Laureaci tegorocznej edycji to:
Miejsce WIKTOR ŻURAKOWSKI Społe-
czna Szkoła Podstawowa w Świdnicy
Miejsce BARTOSZ PIEKIELNY Szkoła
Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w
Witoszowie Dolnym
Miejsce JULIA MIELCARZ Szkoła nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Świdnicy
Miejsce JAN KOCZUT Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy
Miejsce HANNA KARWOWSKA Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w
Świdnicy
Poza laureatami podziękowania otrzymały
również przygotowujące ich do konkursu
germanistki. Fundatorem nagród jest wydaw-
nictwo "Lektorklett".

III LO Świdnica

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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pisów Lucyny Ćwierczakiewiczowej z
książki "365 obiadów za 5 zł"
Wstęp bezpłatny, miejsce: Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych, organiza-
tor: UM ROP

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (spektakl)
12.04.2019, godz. 19:00
Po tym jak dorosła Alchemia wystawiła
"Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie" po
tekst najbardziej znanego dramatopisarza
wszech czasów sięga młodzież pod opieką
Andrzeja Błażewicza. Hamlet w wydaniu
młodej Alchemii będzie opowieścią o brutal-
nej walce o władzę w świecie pozbawionym
szczerej miłości.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ
JAX
12.04.2019, godz. 17:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

WERNISAŻ WYSTAWY MALWINY,
KRZYSZTOFA I ANTONIEGO DE
BRADÉ
12.04.2019, godz. 18:00
W Galerii Fotografii tym razem wyjątkowa
zbiorowa wystawa prac wielostronnie arty-
stycznie utalentowanych członków rodziny
de Bradé.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

JAJCOWANIE - WARSZTATY MALO-
WANIA PISANEK
13.04.2019, godz. 10:00
Po raz szósty Zespół Pieśni i Tańca "Jubilat"
wspólnie ze Świdnickim Ośrodkiem Kultu-
ry zapraszają do "jajcowania". Galeria Foto-
grafii na świdnickim Rynku zamieni się w
barwną i radosną pracownię. Ilość miejsc
ograniczona, zapisy przyjmowane są do śro-
dy 10 kwietnia 2019 na adres: anna_trze-
ciak@o2.pl
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

V LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - ŚLĄSK II
WROCŁAW
13.04.2019, godz. 16:00
Szlagier. Bardzo dobrze spisująca się
wiosną Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
spróbuje pokonać lidera tabeli - Śląsk II
Wrocław.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

"KRÓLEWNA Z DREWNA" (SPE-
KTAKL FAMILIJNY)
13.04.2019, godz. 16:00
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MOC ZAKLĘTA W "MECHANIKU"
Pod takim hasłem odbył się dziś XVI FESTI-
WAL NAUKI w świdnickim "Mechaniku".
Pierwszy dzień wiosny i tzw. "dzień wagaro-
wicza" a szkoła dosłownie pękała w szwach!
Młodzież naszej oraz innych świdnickich
szkół przybyła, by zobaczyć i wysłuchać co
kryje się pod tym zagadkowym hasłem. 
Na placu przed szkołą gości witały wspaniałe
samochody: zabytkowy buick Elektra 6.6l
V8 z 1959 roku, trzy samochody rajdowe
oraz ogromny wóz straży pożarnej. Wszy-
stkie pojazdy można było zobaczyć z bliska,
dotknąć a nawet wsiąść z kierownicę i użyć
klaksonu. 
W sali gimnastycznej licznie zgromadzonych
gości powitał dyrektor szkoły Krzysztof An-
klewicz, który w swoim wystąpieniu mówił
o mocy tkwiącej w przyrodzie, technice, mo-
toryzacji i sporcie. Mocy, która inspiruje, po-
budza do myślenia i działania, daje napęd do
szerszego spojrzenia na świat. Na Festiwal
przybyli przedstawiciele władz samorządo-
wych: Zygmunt Worsa, wicestarosta Powiatu
Świdnickiego, Alicja Synowska, członek Za-
rządu Powiatu Świdnickiego oraz Szymon
Chojnowski, zastępca Prezydenta Świdnicy.
Gościem specjalnym wydarzenia była Graży-
na Kubiczek, pomysłodawczyni i wieloletnia
organizatorka Festiwalu. Fascynujący wy-
kład inauguracyjny wygłosił Karol Wójcicki,
pasjonat nocnego nieba, popularyzator astro-
nomii, dziennikarz naukowy, prezenter tele-
wizyjny, twórca największego w Polsce
astronomicznego fanpage "Z głową w gwiaz-
dach" na Facebooku. Przemierza świat w po-
szukiwaniu najpiękniejszych zjawisk astro-

nomicznych, takich jak całkowite zaćmienie
słońca czy zorza polarna. Fotografuje Drogę
Mleczną i wypatruje meteorów spadających
z nieba. W swoim wykładzie pokazał mecha-
nizmy powstawania różnego rodzaju za-
ćmień słońca oraz zorzy polarnej. Mieliśmy
również okazję zobaczyć niesamowite zdję-
cia i nagrania zorzy polarnej na Islandii auto-
rstwa Pana Karola. Następnie uczniowie mo-
gli brać udział w równie ciekawych wykła-
dach. "Drony- odlotowe zabawki czy już stat-
ki powietrzne? Wykład na ten temat wygłosił
pan Rafał Puchała, operator dronów z licen-
cją UAVO VLOS, socjolog, menedżer i logi-
styk, z którego dowiedzieliśmy się m.in., że
pierwszym projektantem dronów byłLeonar-
do da Vinci, a pierwszy współczesny projekt
powstał już w 1847 roku. Czy drony wkrótce
zrewolucjonizują nasz świat? Myślę, że nie-
bawem się przekonamy. Zamek Książ kryje
niejedną tajemnicę. Magdalena Woch z Dzia-
łu Turystyki i Kultury Zamku Książ odsłoniła
kolejne, niesamowite tajemnice związane z
tym obiektem. Po takim wykładzie patrzymy
zupełnie inaczej na dobrze nam znany zamek.
Jak powstawały Góry Stołowe? Jakie płazy
zamieszkiwały wtedy tereny obecnych Gór
Stołowych? I dlaczego płazy miały coś na

ciąg dalszy na str. 4
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"Królewna z drewna" Waldemara Wolań-
skiego to piękna baśń adresowana przede
wszystkim do małych dzieci, ale będąca
również atrakcyjna propozycja dla dzieci
starszych i młodzieży. Opowieść w wykona-
niu aktorów Zdrojowego Teatru Animacji
ma to wszystko, co powinna mieć baśń: ma-
gię, czary, walkę dobra ze złem.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

JARMARK WIELKANOCNY 
13.04.2019 (sobota), godz. 13:30
Szkoła Podstawowa w Pszennie, wstęp wolny

TRENING BIEGOWY Z BIEGIEM NA
ORIENTACJĘ
14.04.2019, godz. 09:00
Trening biegowy połączony z biegiem na
orientację dla mieszkańców Świdnicy. Pik-
nik rekreacyjno - sportowy.
Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat - Zalew
Witoszówka, organizator: UM Świdnica

WIDOWISKO OBRZĘDOWE "WESO-
ŁEGO ALLELUJA!"
14.04.2019, godz. 12:30
Zespoły "Krąg" i "Mała Świdnica" (ŚOK)
oraz "Mokrzeszów" i "Ale Babki" (Gmina
Świdnica) w Niedzielę Palmową zainsceni-
zują najpiękniejsze, a często już zapomnia-
ne, polskie obrzędy wielkanocne. reżyseria i
choreografia: Maria i Wojciech Skiślewiczo-
wie; kierownictwo muzyczne: Zdzisław
Christ
Wstęp wolny, miejsce: Plac Jana Pawła II,
organizator: ŚOK

66 WYSTAWA KRAJOWYCH PSÓW
RASOWYCH 
14.04.2019 (niedziela)
Hala Sportowa, ul. Mieszka Starego, Świe-
bodzice, wstęp: 10/5 zł

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA (we
wtorek): PRZEMYSŁAW OWCZAREK
16.04.2019, godz. 18:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
spotkanie z Przemysławem Owczarkiem w
ramach Świdnickiej Środy Literackiej. Prze-

kształt nóg i głowę w kształcie głowy węża?
Na te pytania z wielką mocą odpowiedzieli
pracownicy Ośrodka Dydaktycznego Gór
Stołowych Tadeusz Kandefer i Tomasz Ma-
zur, którzy są z nami od samego początku
Festiwalu. Dwa kolejne wykłady kryły w so-
bie moc najnowocześniejszej techniki i tech-
nologii samochodowej. Dominika Grygier,
doktor habilitowany Politechniki Wrocła-
wskiej, pracownik Katedry materiałoznaw-
stwa, wytrzymałości materiałów i spawalnic-
twa przedstawiła w swoim wykładzie "Czy
wiesz na czym jeździsz, czyli co warto wie-
dzieć o oponach" najnowocześniejsze trendy
w produkcji opon, system PAX i nowe koła
firmy Michelin oraz niesamowitą wizję przy-
szłości użytkowania opon drukowanych przy
pomocy drukarek 3D. Natomiast Marcin
Majcher, kierowca rajdowy, Mistrz Polski,
ekspert środków smarnych i Karol Ferenc z
Automobilklubu Sudeckiego, rzecznik pra-
sowy 47 Rajdu Świdnickiego - Krause przy-
bliżyli słuchającym tajniki odpowiedniego
smarowania, jakości, lepkości i gęstości ole-
jów i ich wpływu na osiągi silnika, zwłaszcza
w samochodach rajdowych. Wielka moc kry-
je się w środkach smarnych.
Na koniec dnia ogromna dawkę emocji do-
starczyli nam przedstawiciele świdnickiej
drużyny futbolu amerykańskiego Renegades
wraz ze swoim trenerem przygotowania
motorycznego, Bartoszem Turzańskim.
Krótki opis skomplikowanych zasad gry i
pokaz kilku podstawowych pozycji podczas
meczu futbolowego (z udziałem uczniów z
widowni) rozbawiły i podniosły energię pub-
liczności. Podczas trwania imprezy chętni
uczniowie mogli oddać krew w punkcie ho-
norowego krwiodawstwa zorganizowanym
w internacie szkoły. Od rana do końca dnia
działała kawiarenka festiwalowa, która ser-
wowała wspaniałe domowe ciasta i napoje.
Czy jest moc w "Mechaniku"? Ogromna.
Uczestnicy Festiwalu z pewnością się o tym
przekonali. A ci, którzy nie przyszli? Cóż-
niech żałują.

"Mechanik" Świdnica

DZIEŃ POLITECHNIKI WROCŁA-
WSKIEJ

I LO w Świdnicy od czerwca 2018r. jest
objęte patronatem Politechniki Wrocła-
wskiej. Współpraca jest niezwykle efektyw-
na, obie strony czerpią z niej wiele korzyści.
Uczniowie klasy politechnicznej są słucha-
czami wykładów z matematyki wyższej i fi-
zyki, uczestniczą w zajęciach laboratoryj-
nych z fizyki, zajęciach z robotyki oraz zaję-
ciach na Wydziale Elektroniki Mikrosyste-
mów i Fotoniki. 
Klasy biol.-chem. korzystają z zajęć labora-
toryjnych na Wydziale Chemii. Wszystkie te
spotkania uzupełniają, poszerzają wiedzę i
rozwijają zainteresowania Kasprowiczan. W
piątek 29. marca odbył się w szkole Dzień

Politechniki Wrocławskiej w I LO. Gośćmi
tego dnia byli m. in.: prof. dr hab. inż. An-
drzeja Dziedzica - prorektor ds. nauczania
Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż.
Rafała Walczak - dziekan Wydziału Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki. W tym dniu
szkołę odwiedził także pan Piotr Fedorowicz
- Starosta Powiatu Świdnickiego i pan Grze-
gorz Stawarz - dyrektor Wydziału Oświaty i
Wychowania Starostwa Powiatowego w
Świdnicy. W "Kasprowicza" pojawiło się tak-
że osiemdziesięciu ósmoklasistów i gimna-
zjalistów szkół świdnickich oraz uczniowie z
Witoszowa, Pszenna i Grodziszcza. Gościli-
śmy także licealistów z II LO w Świdnicy.
Działo się naprawdę dużo. Wszyscy byli słu-
chaczami ciekawych wykładów, a dla ucz-
niów ostatnich klas szkoły podstawowej
przygotowane były dodatkowo warsztaty:
"Scorpio X nie tylko łazik marsjański" - pre-
zentacja Studenckiego Koło Naukowego Po-
jazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD,
"Mikrosystemy i fotonika wokół nas" - zaję-
cia z dr hab. inż. Damianem Pucickim, Wy-
dział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,
"Oblicza chemii" - pokaz, dr hab. inż. Elżbie-
ty Wojaczyńskiej, "Wahadło prawdę Ci po-
wie" - warsztaty z fizyki, mgr Artur Żydek.

I LO Świdnica

SUKCESY MATEMATYKÓW 
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy udowadniają, że nie przypadkiem
patronem szkoły jest Stefan Banach, po raz
kolejny odnosząc sukcesy w konkursach i
olimpiadach matematycznych. W tym roku
udowodnili w Olimpiadzie o Diamentowy
Indeks AGH, że w pełni zasługują na wspólne
zdjęcie na ławeczce na krakowskich Plantach
z wybitnymi polskimi matematykami: Stefa-
nem Banachem i Ottonem Nikodyma.
Na krakowski finał Olimpiady o Diamento-
wy Indeks AGH z matematyki awansowało
aż trzech uczniów II LO: Michał Butmankie-
wicz, Andrzej Kukla oraz Sebastian Melań-
czuk. Wraz z opiekunką olimpijczyków - pa-
nią Agnieszką Grymek - przed rozpoczęciem
finału, podążyli śladami naszego patrona po
krakowskich Plantach. Warto wspomnieć, że
w II etapie okręgowym, który odbył się w
styczniu w Nowej Soli ponadto wzięło udział
aż 10 uczniów z Banacha. Poza finalistami:
Katarzyna Domańska, Natalia Dudek, Jakub
Blach, Krystian Walewski i Grzegorz Sku-
pień z klasy 3 a oraz Kinga Kępa i Mateusz
Drąg z klasy 2 a. Z niecierpliwością czekamy
w II LO na ostateczne wyniki olimpiady,
zapraszając już dzisiaj do Banacha wszy-
stkich dla których matematyka jest pasją. I
chcą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyj-
nych (realizowanych również w ramach pro-
jektów unijnych) podążać śladami słynnych
matematyków polskich.

II LO Świdnica

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA KASI
SZULC

Zakończył się 15. Międzynarodowy Festiwal
Twórczości "Kalejdoskop Talentów", który
trwał przez trzy dni w Teatrze Zdrojowym im.
Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdro-
ju. Podczas festiwalu wystąpili młodzi artyści
z Polski, Włoch, Mołdawii, Białorusi, Ukrai-
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mysław Owczarek - polski poeta i antropo-
log kultury. Absolwent Studium Literacko-
Artystycznego UJ, doktor nauk humanisty-
cznych, wykładowca, redaktor naczelny
kwartalnika "Arterie".
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

UŁASKAWIENIE (2018), reż. Jan Jakub
Kolski
17.04.2019, godz. 18:30
Zapraszamy na projekcję najnowszego filmu
Jana Jakuba Kolskiego. Gościem specjalnym
wydarzenia będzie grająca w filmie główną
rolę aktorka Grażyna Błęcka-Kolska.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

WYSTAWA CZASOWA: Silesia et Ducati
Silesiae 
24.04-16.06.2019, godz. 18:00
Wernisaż wystawy czasowej - Silesia et Du-
cati Silesiae - dawne mapy Śląska i księstw
śląskich Jonasa Scultetusa i Fridericusa
Khunoviusa ze złotego wieku kartografii ni-
derlandzkiej.
Wstęp normalne - 6,-zł; ulgowe - 4, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa, organizator:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY
25.04-26.04.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na eliminacje XIV
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy "Arka". Celem konkursu jest
popularyzacja poezji i prozy Jana Pawła II
oraz promowanie autorskich prezentacji i
twórczości literackiej oraz wokalno-muzy-
cznej o Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁĄ
26.04 - godz. 15.30-18.30 
27.04  godz.10.30- 14.30 
Mateusz Pakuła (1983)  dramatopisarz i dra-
maturg. Absolwent dramaturgii na Wydziale
Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie.
Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicz-
nej (Smutki tropików) oraz trzykrotny fina-
lista tego Konkursu.
Wstęp obowiązują zapisy do 19 kwietnia,
miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z HELENĄ
SEMENETZ-KWIATKOWSKĄ
26.04.2019, godz. 18:00
Spotkanie autorskie,połączone z promocją
książki Heleny Semenetz KLUCZ ŻYCIA
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

ny i Rosji. Podczas festiwalu dzieci i mło-
dzież prezentują swoje osiągnięcia taneczne,
muzyczne, wokalne, teatralne i malarskie.
Miło nam poinformować, że laureatką festi-
walu została Katarzyna Szulc z klasy II A (III
Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy), któ-
ra w Polanicy Zdroju wyśpiewała wyróżnie-
nie.

III LO Świdnica

W MDK...
◆ XVI KONKURS PIOSENKI DLA DZIE-

CI I MŁODZIEŻY PRZEBÓJ Z JAJEM"
1 kwietnia 2019 roku w Klubie Bolko w
Świdnicy po raz 16 raz odbył się Konkurs
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży Przebój z
Jajem".  Organizatorem konkursu był Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. Celem
konkursu była popularyzacja śpiewania
wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie
muzyczne, możliwość niezależnej prezenta-
cji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia
siebie , także aktorsko oraz poszukiwanie
dzieci szczególnie uzdolnionych i promowa-
nie młodych talentów  Jury w składzie: - Pani
Beata Bartko - Kozieł - dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Świdnicy, Pania Patry-
cja Kamola - nauczyciel muzyki w Młodzie-
żowym Centrum Kultury w Legnicy, Pan
Adam Miszkuro - Nauczyciel muzyki w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świd-
nicy oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w
Świdnicy po wysłuchaniu 14 solistów oraz 10
duetów i zespołów postanowiło przyznać na-
grody następującym wykonawcom:
W kategorii klasy 1- 3 solo- pierwsze miejsce
- Natasza Stych - MDK Bolesławiec, drugie
miejsce - Martyna Korkiewicz MDK Świdni-
ca, trzecie miejsce - Maja Kałamarz MDK
Świdnica. W kategorii klasy  4 - 8 solo- pier-
wsze miejsce zdobyła Emilia Nowak - Good
Voce Studio w Lesznie, drugie miejsce - Zofia
Lipa,  trzecie miejsce - Daria Kwiecińska - SP
nr 8 w Świdnicy.
W kategorii Duety i zespoły klasy 1-3 pier-
wsze miejsce zostało przyznane dla zespołu
"Wirusy" z MDK Świdnica.  W kategorii

starszej w tej kategorii pierwsze miejsce po-
wędrowało do Zespołu "Akwamaryn" MDK
Świdnica, drugie miejsce - Zespół "Four te-
en" MDK Świdnica oraz Zespół " Iniema-
mocni" MDK Bolesławiec, trzecie miejsce -
Zespół wokalny "Zygzak" MDK Świdnica.
Jury przyznało również wyróżnienia specjal-
ne oraz wyróżnienia. Grand Prix zdobyła An-
na Sobkowic ze Szkoły Podstawowej nr 16 w
Legnicy. W tym roku również publiczność
mogła wybrać swojego faworyta. Nagroda
Publiczności  powędrowała do   Zespołu
"Wirusy " z MDK Świdnica. Nagrodę  za
najlepsze przebranie otrzymał Dominik Ni-
żyński z Gminnego Centrum Kultury w Ża-
rowie. Wszystkim wykonawcom serdecznie
gratulujemy!

MDK Świdnica

◆ XXIII MIĘDZYNARODOWY KON-
KURS MODELI REDUKCYJNYCH
W dniu 30.03.2019 odbył się XXIII Między-
narodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych
Junior 2019. Konkurs  organizowany był
przez Urząd Miasta Świdnicy, Szkołę Podsta-
wową Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza oraz
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława
Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy. Sponso-
rami konkursu były następujące firmy: IBG
MODELS Warszawa, Sklep modelarski  M-
ZONE Wrocław , Wydawnictwo WAK-
Wrocław, Muzeum dawnego Kupiectwa w
Świdnicy oraz sponsorzy indywidualni. Do
konkursu zgłosiło się 120 modelarzy!!! zrze-
szonych i nie zrzeszonych. Na starcie stanęli
zawodnicy z 9 klubów modelarskich: (DO-
KiS)Dobrodzień,  Wrocławia (MDK Krzyki
i KM Iskry), MCK Legnica, MDK Świdnica,

ciąg dalszy na str. 6
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26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"ADEAMA & SECOND LINE"
26.04.2019, godz. 19:15
Adeama & Second Line, to blues, soul, jazz
i rock podane w energetyczny i pełen emocji
sposób. Muzycy przeplatają piosenki w wy-
konaniu adeamy utworami instrumentalny-
mi autorstwa Marka Waszczyńskiego i
standardami z repertuaru Johna Scofielda,
czy Robbena Forda.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

47. RAJD ŚWIDNICKI KRAUSE
27.04-28.04.2019, godz. 15:30
Coroczne święto sympatyków rajdów samo-
chodowych. Szybkie samochody, najlepsi
kierowcy, wielkie emocje! Start i meta w
świdnickim Rynku.
Miejsce: Świdnica i okolice, organizator:
Automobilklub Sudecki

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - GKS MIRKÓW
27.04.2019, godz. 16:00
Walcząca o utrzymanie ekipa GKS-u Mir-
ków/Długołęka będzie kolejnym przeciwni-
kiem świdnickich piłkarzy. Biało-zieloni są
zdecydowanym faworytem meczu.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - REAL ASTROIMAL LESZNO
27.04.2019, godz. 18:00
Ostatnia kolejka rozgrywek I ligi. Na pożeg-
nanie ŚKPR zagra z bardzo mocną drużyną
Realu Astromalu Leszno.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - ORZEŁ PRU-
SICE
04.05.2019, godz. 17:00
Solidny zespół z Prusic zawita do Świdnicy
w ramach 25. kolejki IV ligi.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia Świdnica

ŻONA DO ADOPCJI
05.05.2019, godz. 17:00
W życiu Adama wszystko miało swoje miej-
sce - dom praca, dom praca. Od czas do
czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w
życiu każdego człowieka przychodzi taka
chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszy-
na przestaje funkcjonować i niebo zaczyna
walić się głowę...
Wstęp 60 / 55 zł, miejsce: sala teatralnaŚOK,
Rynek 43, organizator: Stacja Art, ŚOK

SKM "Skorpion"SP4, Stowarzyszenie "Żyć
inaczej" Wrocław  oraz modelarzy niezrze-
szonych z Świebodzic, Wałbrzycha, Jedliny
Zdrój i Wrocławia. Łączna ilość zgłoszonych
modeli do konkursu 225 w trzech kategoriach
wiekowych: Młodzicy- 82 zawodników, Ju-
niorzy- 20 zawodników, Seniorzy- 18 zawod-
ników . Punktację zespołową ustalano wg.
ilości zdobytych wyróżnień w kategoriach
junior/senior: I miejsce -  MCK Legnica, II
miejsce - DOKIS Dobrodzień, III miejsce -
Jedlina Zdrój. Jak i w poprzednich edycjach
konkursu odbyły się również RODZINNE
WARSZTATY MODELARSKIE. Warsztaty
były możliwe do zrealizowania również dzię-
ki sponsorom indywidualnym  i firmom mo-
delarskim. W warsztatach udział wzięli ucze-
stnicy konkursu oraz uczestnicy zajęć stałych
z pracowni modelarstwa redukcyjnego wraz
ze swoimi rodzicami- 12 rodzin (31 uczestni-
ków) . Warsztaty były przeprowadzone przez
nauczyciela w pracowni modelarstwa redu-
kcyjnego MDK Świdnica  Arkadiusza Wale-
rowicza. W ramach imprezy swoje modele
prezentował Pan Marcin Matejko- nauczyciel
w pracowni modelarskiej MDK Świdnica
Dział II, które była atrakcją dla najmłodszych
modelarzy oraz wszystkich odwiedzających
wystawę. Podczas uroczystego zakończenia
konkursu nagrody wręczała zastępca Dyre-
ktora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy
Pani Małgorzata Kędzierska oraz wice Dyre-
ktor Młodzieżowego Domu Kultury Pani Jo-
anna Walerowicz .
Puchar  Dyrektora MDK Świdnica  za najle-
psze model  W POLSKICH BARWACH
otrzymał Jakub Zygiel za model okrętu ORP
Błyskawica wykonanego od podstaw!
Puchar Wydawnictwa WAK za najlepszy mo-
del kartonowy otrzymał ADRIAN BIAFRA
za model samolotu Oeffag. DIII

Nagrodę specjalną ZŁOTY SZPAK dla naj-
młodszego modelarza otrzymała Zofia Ku-
pczyk z Wałbrzycha.

MDK Świdnica

◆ I MEMORIAŁ SZACHOWY SALO
LANDAUA
Salo Landau urodził się 1 kwietnia 1903 roku
w Bochni w rodzinie polskich Żydów. Po
wybuchu I wojny światowej jego rodzina
przeniosła się do Wiednia, a Salo został wy-
słany do przyjaciół w Rotterdamie. W latach
trzydziestych odniósł liczne sukcesy szacho-
we, dzięki którym zaliczany był do czoło-
wych szachistów Holandii i do szerokiej czo-
łówki światowej (według współczesnych ob-
liczeń rankingowych zajmował około 50.
miejsce na świecie). W 1936 r. zdobył złoty
medal w indywidualnych mistrzostwach kra-
ju. We wrześniu 1942 r. został złapany z
powodu swojego żydowskiego pochodzenia
i przewieziony do filii niemieckiego obozu
koncentracyjnego Gross Rosen we wsi Gro-
dziszcze obok Świdnicy, gdzie zmarł pra-
wdopodobnie 31 marca 1944 r ., czyli w
przeddzień swoich 41. urodzin. Jego żona i
kilkuletnia córka zginęły 12 października
1944 r. w Auschwitz.
12 maja 2019 r. w kilka dni po rocznicy
zakończenia II wojny światowej świdnicka
społeczność szachowa uczci tragicznie zmar-
łego szachistę rozgrywając pierwszy turniej
szachowy poświęcony jego pamięci. Druga
odsłona Memoriału Szachowego Salo Lan-
daua odbędzie się 10 maja 2020 r. w Między-
narodowym Centrum Konferencyjnym
Krzyżowa.

MDK Świdnica

"A JEDNAK BOLI"
W dniu 01.04.2019 r., w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy
odbyły się obrady Komisji konkursowej oce-
niającej prace nadesłane na Konkurs dla au-
torów o znaczącym dorobku literackim - Sło-
wem i obrazem w składzie: Karol Malisze-
wski - przewodniczący, Jacek Podsiadło,
Ewa Cuban, Marta Wojciechowska, Monika
Turzańska

ciąg dalszy ze str. 5
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Na Konkurs wpłynęły prace: Daniel Fernan-
des da Fonseca - ’’VICE VERSA’’, Justyna
Koronkiewicz - ’’A JEDNAK BOLI’’.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami
Jury w głosowaniu (5 głosów ZA) wybrało
pracę Justyny Koronkiewicz pt. "A JEDNAK
BOLI" 

MBP Świdnica

WARSZTATY "SŁOWEM I OBRAZEM"
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w
Policach nad Metuji realizuje projekt "Sło-
wem i obrazem" dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 2014-
2020 Interreg V - A Republika Czeska - Pol-
ska oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Numer projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.
W dniach 21.-24.03.2019 r. w Policach nad
Metuji odbyły się warsztaty plenerowe dla
początkujących twórców z dziedziny literatu-
ry, fotografii i grafiki ze Świdnicy i Polic nad
Metuji. Wśród uczestników warsztatów wy-
łonionych w drodze konkursów po stronie
polskiej i czeskiej byli: Piotr Kulej, Paweł
Buczma, Marek Szulikowski, Mateusz An-
drzej Masłowski, Grzegorz Skoczylas, Ma-
riusz Buczma, Ivana Richterova, Sara Eveli-
na Valaskova, Olga Landova, Nikola Zema-
nova, Lukas Rutar, Kveta Videnova
Warsztaty plenerowe polegały na przygoto-
waniu do druku utworu literackiego zilustro-
wanego fotografią. W trakcie warsztatów od-
były się dwa wykłady poprowadzone przez

Piotra Tomczyka - wykładowcę Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz dra
hab. Michała Kacperczyka, którzy swoją
wiedzą i doświadczeniem wspierali uczestni-
ków warsztatów podczas pracy. Nad opraco-
waniem graficznym czuwał Adam Strózik.

MBP Świdnica

DZIEŃ DOBRY PANI JULIO! - KONKURS
CZYTELNICZY ROZSTRZYGNIĘTY

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy oraz Miejska Bib-
lioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida
w Świdnicy jak co roku zorganizowały kon-
kurs czytelniczy. Finał konkursu odbył się
28.03.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Pierwszy etap został przeprowadzony w
poszczególnych placówkach przedszkol-
nych, w których zostały wyłonione trzyoso-
bowe drużyny.
Tematem konkursu była znajomość treści
książki Julii Duszyńskiej "Cudaczek Wy-
śmiewaczek"
Jury w składzie: Małgorzata Anklewicz - Dy-
rektor Miejskiego Przedszkola Integracyjne-
go nr 16 "Słoneczko", Karolina Dzięcielska -
zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Świdnicy, Anna Pietrzak - bibliote-
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WYŚCIG KOLARSKI "JAWORSKA
PAJDA CHLEBA" 
11.05.2019 (sobota), godz. 8:00
Trasa wokół Jawora, opłata startowa: 70 zł

AKTYWNI 24
11.05-12.05.2019, godz. 09:00
24 - godzinna jazda na rowerze stacjonar-
nym, ergometrze i bieg na bieżni elektrycz-
nej. Próby bicia Rekordu Polski.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Świdnicka,
organizator: UM Świdnica, Galeria Świdni-
cka, Fitness World Galeria

ADAM VAN BENDLER: "ŚWIATŁO W
TUNELU" (Stand-up)
14.05.2019, godz. 20:00
Adam to człowiek który zaprzedał duszę
komedii, zwierzętom i wiecznym tarapatom
dzięki którym zawsze ma coś ciekawego do
powiedzenia. W tym programie dowiemy się
co siedzi w głowie introwertyka który po 5
latach bytowania w depresyjnej Skandyna-
wii, w obawie przed samobójem powraca do
ojczyzny.
Wstęp 30 zł w przedsprzedaży / 40 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: Adam Van Bendler

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY "AR-
KA"
16.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Finał XIV Dolno-
śląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy "Arka". Celem konkursu jest popu-
laryzacja poezji i prozy Jana Pawła II oraz
promowanie autorskich prezentacji i twór-
czości literackiej oraz wokalno-muzycznej o
Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

XIV DIECEZJALNY KONKURS PLA-
STYCZNY "JAN PAWEŁ II"
16.05.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na wernisaż XIV
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Jan

ciąg dalszy na str. 8
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karz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i
Młodzieży w Świdnicy oceniało wiedzę
przedszkolaków z trzynastu świdnickich
przedszkoli. Wszyscy okazali się zwycięzca-
mi i otrzymali maksymalną ilość punktów.

MBP Świdnica

SPORT SZKOLNY
◆ DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Drużynowymi biegami przełajowymi w ra-
mach Współzawodnictwa szkolnego 2018-
2019 świdnickie szkoły podstawowe wyszły
pierwszy raz w tym roku z hal na świeże
powietrze. W zawodach, które odbyły się 29
marca na Stadionie OSIR Świdnica wzięło
udział przeszło 260 zawodniczek i zawodni-
ków. Uczestnicy rywalizowali w trzech kate-
goriach wiekowych osobno dla dziewcząt i
chłopców biegając na trzech przystosowa-
nych do swoich możliwości dystansach. Każ-
da szkoła wystawić mogła drużyny 6-osobo-
we, które ustawione na starcie jeden za dru-
gim z liderem zespołu na czele rozpoczynały
biegi. Zajęte miejsca na mecie poszczegól-
nych sześciu reprezentantów danej szkoły da-
wały sumę punktów do klasyfikacji drużyno-
wej, gdzie najmniejsza liczba punktów wska-
zywała zwycięzców. W młodszych katego-
riach na cztery biegi
aż trzy razy na naj-
wyższym stopniu
podium stawali ucz-
niowie SP 6. Wśród
starszych zawodni-
ków dziewczęta i
chłopcy z SP 105 nie
dali szans rywalom.
Bardzo wyrównana
sytuacja zaistniała w
kategorii Dziewcząt
klas 7-8. Tutaj o ko-
lejności miejsc na
podium zadecydo-
wała różnica tylko 3
punktów. W pozo-
stałych  b iegach
zwycięzcy wygry-
wali zdecydowaną
różnicą punktów. W
sobotę 6 kwietnia
najlepsze świdnickie
zespoły będą starto-
wały w Finałach do-
lnośląskich Druży-
nowych biegów
przełajowych, które
odbędą się w Oleśni-
cy. Na zakończenie
imprezy organiza-
tor, Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekre-
acji, przygotował
dla zespołów pa-
miątkowe dyplomy i
medale. Prowadzo-
na też była klasyfi-

kacja indywidualna w każdej kategorii.

ŚWIDNICO POBIJ REKORD! 
MILION KILOMETRÓW DO PRZEJECHANIA

Na początku kwietnia w całej Polsce ruszyła
czwarta edycja akcji "Rower pomaga", w któ-
rej wszyscy jeżdżący na rowerze mogą przy
użyciu specjalnej aplikacji przekazywać
przebyte przez siebie kilometry na rzecz naj-
uboższych dzieci. Miasto Świdnica ponow-
nie jest partnerem Fundacji Ekologicznej
"Arka" z Bielska - Białej, która w ramach tej
ogólnopolskiej akcji promuje ekologiczny
styl życia i bezpieczną jazdę na rowerze.
W tym roku, aby przekazać rowery dla dzieci
ze Świdnicy, przejechane na rowerze kilome-
try można wpisywać na stronie internetowej
www.rowerpomaga.pl wybierając cel "RO-
WER POMAGA w Świdnicy" lub poprzez
ap likację Endomondo pod l inkiem:
https://www.endomondo.com/challenges/3
9913011 
- W tym roku fundacja "Arka" poprzeczkę
podniosła bardzo wysoko. Aby miasto mogło
otrzymać jeden rower - cykliści muszą prze-
jechać łącznie i wpisać w aplikację rowerpo-
maga.pl milion kilometrów. Wierzę, że to się
uda, świdniczanie bowiem niejednokrotnie
pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożli-
wych. Akcja, w której jako miasto bierzemy
udział,  t rwa od kwietnia do połowy
października - jest więc duża szansa, że pad-
nie rekord w postaci miliona przejechanych
kilometrów - mówi Sylwia Osojca-Kozło-
wska, kierownik Referatu Turystyki.

Paweł II". Tematyka tegorocznej edycji prac
plastycznych: "I pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski"
Wstęp wolny, miejsce: Hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - GÓRNIK
WAŁBRZYCH
18.05.2019, godz. 17:00
Derby! Potyczki z Górnikiem Wałbrzych za-
wsze elektryzują kibiców obu zespołów. Za-
powiada się ciekawe widowisko.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

PSYCHOTERAPIA, CZYLI SEX W ŻY-
CIU CZŁOWIEKA (Wrocławski Teatr
Komedii)
18.05.2019, godz. 19:00
Akcja toczy się podczas wykładu psycholo-
ga klinicznego, który prezentuje swoją teorię
na przykładzie przypadkowo wybranego z
sali pacjenta. Stosując wypracowane przez
siebie metody, próbuje go zmusić do zwie-
rzeń. Pomimo starań prowadzącego sytuacja
rozwija się w całkiem niespodziewaną stro-
nę....
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
24.05.2019, godz. 10:00
Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów
i posiada charakter konkursowo-promocyj-
ny - to wydarzenie dla wszystkich, którzy
kochają piosenkę literacką. Całość wieńczy
koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku jest Konrad Imiela. 10.00 (kon-
kurs); 18.30 (koncert laureatów i gwiazdy
wieczoru)
Wstęp 10 zł / 8 zł (dla seniorów), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK, MDK

ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00
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W ubiegłych latach do akcji włączyło się
kilkuset rowerzystów z naszego regionu i
osób z Polski oraz zagranicy zaprzyjaźnio-
nych z naszym miastem. Świdnica dwukrot-
nie zajęła drugie miejsce spośród podmiotów
zgłoszonych do programu. W 2016 roku ro-
werzyści wspólnie przejechali 105 000 km, a
dzieci z ubogich rodzin otrzymały 5 rowerów.
Natomiast w 2017 roku, pomimo zwiększe-
nia limitu kilometrów do 30 000 - wspólnie
przejechaliśmy ponad 220 000 km i uszczę-
śliwiliśmy, aż siedmioro małych świdniczan,
w 2018 do świdniczan trafiły cztery jednośla-
dy "wykręcone" przez cyklistów, którzy aby
zdobyć jeden rower musieli przejechać 100
tys. km.
W aplikację rowerpomaga.pl cel "ROWER
POMAGA w Świdnicy" swoje wyniki mogą
wpisywać także uczestnicy imprez rowero-
wych, w tym rajdów rowerowych odbywają-
cych się w naszym mieście i poza jego obsza-
rem. Tych w tym roku w Świdnicy nie zabrak-
nie. Już 12 maja odbędzie się rajd i piknik
rowerowy pod hasłem "Świdnica na Rowe-
ry", a w okresie wakacyjnym wycieczki ro-
werowe będą organizowane przez LOT Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie wspierane przez
Gminę Miasto Świdnica.
Jednorazowo  trasa wpisana w aplikację nie
może zawierać więcej niż 300 km dziennie na
cyklistę. Akcja zbierania kilometrów w ramach
celu "Rower pomaga w Świdnicy" potrwa od
początku kwietnia do 15 października 2019
roku. W tej chwili na "koncie" Świdnicy jest już
wpisanych ponad 350 km. Zapraszamy więc
wszystkich, którzy wybierają się na rower o
wpisanie swoich kilometrów na rzecz świd-
nickich dzieci. I dzielenie się udziałem w
akcji ze znajomymi. Wykręćmy milion kilo-
metrów dla dzieciaków!

UDOGODNIENIA DLA PASAŻERÓW
MPK 

Już niedługo pasażerowie komunikacji miej-
skiej w Świdnicy będą mogli korzystać z
nowych wyświetlaczy Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej. W sumie na terenie mia-
sta zainstalowanych zostanie kolejnych 5
urządzeń, które na bieżąco podają godziny
odjazdów i przyjazdów autobusów. Ich mon-
taż rozpocznie się 4 kwietnia. 
Nowe tablice pojawią się na przystankach
autobusowych w takich miejscach jak:
- Muzealna - kierunek pl. Grunwaldzki
- Muzealna - kierunek pl. Św. Małgorzaty
- Zamenhofa - kierunek miasto
- Westerplatte (Galeria) - kierunek miasto
- pl. Drzymały/Westerplatte
Warto przypomnieć, że w październiku ubie-
głego roku zostało zamontowanych 10 tablic
na głównych przystankach węzłowych. Łą-
cznie na terenie miasta Świdnicy będzie 15
przystanków wyposażonych w dynamiczną
informacją pasażerską.
- Wybierając miejsca dla montażu tablic kie-
rowaliśmy się przede wszystkim ilością osób
korzystających z komunikacji oraz liczbą li-
nii komunikacyjnych, które dany przystanek
obsługuje. Jesteśmy przekonani, że wskaza-
ne przez nas lokalizacje są optymalne dla
pasażerów MPK - mówi Małgorzata Luban-
dy, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
To nie jedyne udogodnienie na jakie mogą

l iczyć  pasaże rowie
MPK Świdnica. Dostę-
pność do informacji pa-
sażerskiej o rzeczywi-
stym czasie odjazdu zo-
stanie rozszerzona po-
przez wyposażenie
wszystkich przystan-
ków w całej sieci komu-
nikacyjnej w naklejki z
kodami QR odsyłający-
mi do wirtualnej wersji
dynamicznej informa-
cji. Dzięki temu każdy
podróżny korzystający z
usług komunikacji miej-
skiej, znajdujący się na
którymkolwiek przy-
stanku, będzie mógł w
prosty sposób spraw-
dzić kiedy podjedzie na
przystanek oczekiwany
autobus. Łącznie zosta-
ną wywieszone 264 ko-
dy, z czego na terenie
Świdnicy na 88 przy-
stankach z wiatami oraz
33 słupkach przystanko-
wych. Naklejki zostaną
również umieszczone
na 143 przystankach na
terenie gmin: Świdnica i
Marcinowice.
Do weryfikacji niezbęd-
ny jest jedynie smartfon
wyposażony w darmo-
wą aplikację do odczytu
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Serdecznie zapraszamy na Świdnicką Gry-
fiadę, która obejmuję paradę dzieci i mło-
dzieży z miasta Świdnica. W paradzie biorą
udział przedszkola i szkoły podstawowe. Te-
mat "Świdnickiej Gryfiady": Anna Świdni-
cka
Wstęp wolny, miejsce Rynek, organizator:
MDK

XVI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA
PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNI-
KAMI 
08.06.2019, godz. 09:00
FINAŁ XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami "Z książką na wa-
lizkach"
Wstęp wolny, miejsce: ŚWIDNICA, organi-
zator: MBP

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU PO-
LONIA-STAL Ś-CA - PIAST ŻERNIKI
08.06.2019, godz. 17:00
Ostatni mecz sezonu. Do Świdnicy przyje-
dzie ligowy średniak - Piast Wrocław (Żer-
niki).
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA LI-
TERACKA ŚWIDNICA 2019
14.06-15.06.2019, godz. 18:00
Wręczenie NAGRODY GŁÓWNEJ 12
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ -
ŚWIDNICA 2019, godz. -PLENER FOR-
MA SŁOWA -Spotkania autorskie -Koncer-
ty -Wystawy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP
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kodów kreskowych i QR oraz dostęp do In-
ternetu.

Prezydent Świdnicy wyznacza nagrodę za
wskazanie podpalacza!
W związku z pożarem traw (02.04.2019) na
osiedlu Zawiszów, zwracamy się do miesz-
kańców o czujność oraz rozwagę. Wczoraj-
sze zdarzenie było bardzo niebezpieczne, ist-
niało realne zagrożenie, że ogień przemieści
się na teren Żłobka Miejskiego nr 2 oraz
Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. 
Dla osoby, która pomoże ustalić sprawcę tego
podpalenia, prezydent miasta wyznacza na-
grodę w wysokości 1000 złotych. 
- Sprawców tak nierozważnych czynów trze-
ba ujawniać i karać. Deklaruję też przeprowa-
dzenie w świdnickich szkołach zajęć doty-
czących fatalnych skutków wypalania traw
dla ekosystemu - dodaje prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. 
Kary za wypalanie traw ustanawia wiele
aktów prawnych. Wypalanie ich jest zabro-
nione na podstawie kodeksu wykroczeń, któ-
ry przewiduje za to karę grzywny w wysoko-
ści nawet do 5 tysięcy złotych.  
Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie
traw, które skończy się pożarem okolicznych
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zabudowań, zagrażających życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do 10 lat. Sprowadzanie bezpośredniego
niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest
zagrożone karą pozbawienia wolności od 6
miesięcy do 8 lat.  
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do najbliż-
szej jednostki Policji lub pod numerem tele-
fonu 112. 

ZGŁOŚ UWAGI DO "STRATEGII ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZ-
NYCH W ŚWIDNICY"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach spo-
łecznych projektu "Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Miasto
Świdnica na lata 2019 - 2025".
Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej
polityki społecznej. Wyznacza cele strategi-
czne, operacyjne i działania, których wdroże-
nie powinno w znaczny sposób przyczynić
się do rozwiązania wielu problemów społecz-
nych i zminimalizować skutki negatywnych
zjawisk występujących na obszarze miasta.
Dokument ten stanowi podstawę do realizacji
działań rozwojowych w obszarze pomocy
społecznej, które mają przyczynić się do po-
prawy warunków życia mieszkańców, w
szczególności tych, którzy są zagrożeni mar-
ginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz
doprowadzić do ich integracji społecznej. 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji oraz treść strategii zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej bip
.um.swidnica.pl  oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
www.um.swidnica.pl w zakładce - Świdni-
cka Strategia Społeczna konsultacje. 
Prowadzone będą one od 3 do 17 kwietnia br.
w formie zbierania uwag, poprzez:
- wypełnienie elektronicznego formularza
pod adresem http://konsultacje-spol.bada-
nie.net/ 
- pobranie i wypełnienie formularza dostę-
pnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w
pokoju 126, a także w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy. 
Przy wyborze formy konsultacji opisanej w
pkt. 2 należy wypełniony formularz przesłać
na adres j.legut@um.swidnica.pl lub dostar-
czyć na adres Urząd Miejski w Świdnicy, ul.
Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w ter-
minie do dnia 17 kwietnia br. (decyduje data
wpływu). 
Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane
szczegółowej analizie, a uzasadnione propo-
zycje zmian zostaną wprowadzone do ostate-
cznej wersji dokumentu.  

KOLEJNY MILION NA REMONTY ZA-
BYTKOWYCH OBIEKTÓW W ŚWIDNI-
CY

Na wniosek prezydent Świdnicy, radni zade-
cydowali, że prawie 1 milion 200 tysięcy
złotych przeznaczonych zostanie z budżetu
miasta na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków lub znajdują-

cych  się w gminnej ewidencji zabytków. W
wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż
86 wniosków. Dotacji udzielono 19 podmio-
tom. 
- Komisja dokonując podziału środków na
ten cel kierowała się przede wszystkim war-
tością historyczną, naukową lub artystyczną
, a także złym stanem technicznym i publicz-
ną dostępnością zabytku. Wśród wniosko-
dawców znalazły się osoby fizyczne, parafie
i wspólnoty mieszkaniowe. A planowane
przez nie zadania to głównie remonty dachów
i elewacji - mówi Barbara Sawicka, Pełno-
mocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwa-
cji Zabytków. 
Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są
z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od
1993 roku. Jednak dopiero od 2015 roku
kwoty te są o wiele wyższe niż w latach
ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła
zasadę udzielania dotacji w wysokości około
50% wartości zadania. Od ubiegłego roku
znacznie wzrosła liczba wniosków. Spowo-
dowane to zostało zmianą przepisów ustawy
z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami. Do czasu tej zmiany
dotować można było z budżetów samorzą-
dów terytorialnych wyłącznie prace lub robo-
ty przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków. Nowela przepisów z września 2017
roku dopuściła udzielanie dotacji również na
prace lub roboty przy zabytkach znajdują-
cych się w gminnej ewidencji.
Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 podmiotom
przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w ko-
lejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad
cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono do-
tacji 19 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł. W
2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatko-
wano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017
roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie
prac remontowych dla 17 obiektów. W 2018
roku prawie 3 miliony zł trafiły do 25 wnio-
skodawców.
- Niestety w tym roku nie uda się wspomóc
dotacją z miasta wszystkich, którzy złożyli
wnioski. Nasz program dotacji pokazuje jak
spore zapotrzebowanie jest wśród zarządców
wspólnot mieszkaniowych i ich mieszkań-
ców na realizację kosztownych inwestycji
związanych z remontami zabytkowych ka-
mienic, których w Świdnicy nie brakuje. My
dajemy im szansę na wykonanie tych pomy-
słów i mobilizujemy do działania. To dzięki
współpracy z mieszkańcami miasto zmienia
się na lepsze - dodaje prezydent, Beata Mo-
skal-Słaniewska. 
Dotacji w tym roku udzielono: właścicielom
lokali użytkowych przy ul. Grodzkiej 4 i Ry-
nek 31 na wymianę witryn, a właścicielowi
lokalu użytkowego Rynek 20 na renowacje
witryny. Wspólnotom mieszkaniowym: przy
ul. Kościelnej 11, Grodzkiej 5 , Równej 8,
Długiej 21,  Komunardów 18, Kazimierza
Pułaskiego 2, Kolejowej 18, Grodzkiej 19-
19B-19C, Wrocławskiej 6 i Komunardów 20
na remont elewacji frontowych. Właścicielo-
wi kamienicy przy ul. Muzealnej 4 na remont
dachu, wspólnocie mieszkaniowej przy ul.
Budowlanej 4 na program i konserwację reli-
któw średniowiecznych detali architektoni-
cznych w elewacji frontowej. Właścicielowi
kamienicy Rynek 32 na remont dachu, elewa-
cji frontowej i tylnej, właścicielowi kamieni-
cy przy ul. Trybunalskiej 9 na remont elewa-
cji frontowej. Parafii ewangelicko-augsbur-
skiej  na prace konserwatorskie przy wystro-
ju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali

Zmarłych w Kościele Pokoju, a parafii kate-
dralnej na prace konserwatorskie w obrębie
Chóru Mieszczańskiego. 

FESTIWALE "SPEKTRUM" I "OKIEM
MŁODYCH" ŁĄCZĄ SIŁY

Od świdnickiego święta filmowego dzieli nas
wprawdzie kilka miesięcy, jednak jego skala
i jakość nie pozostawiają wątpliwości . Po-
między 5 a 11 listopada zapowiada się wielkie
wydarzenie zwłaszcza, że Festiwale Okiem
Młodych oraz SPEKTRUM od teraz łączą
siły. 
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM to
największe w regionie święto kina artystycz-
nego z selekcją najciekawszych filmów mija-
jącego sezonu w Polsce, Europie i na całym
świecie. SPEKTRUM charakteryzuje się sta-
rannymi wyborami zarówno tytułów, jak i
gości. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Dokumentalnych "Okiem Młodych" był z
kolei przez jedenaście lat wydarzeniem słu-
żącym prezentacji kina młodych artystów. Na
stałe wpisał się w ofertę kulturalną Świdnicy
i był miejscem wielu ważnych debiutów do-
kumentalnych.
Pomysł na połączenie "Okiem Młodych"
oraz SPEKTRUM zrodził się z potrzeby wy-
ciągnięcia esencji tych dwóch wydarzeń i
stworzenia jednej, ale o wiele mocniejszej
propozycji w lokalnym kalendarzu kultural-
nym. To, co najważniejsze w idei i programie
Okiem Młodych", czyli konkursy dla mło-
dych twórców, zostało włączone do SPE-
KTRUM z rozbudowaną formułą.
Autorzy filmów będą mogli zgłosić swoje
dzieło do jednej z trzech kategorii. Głów-
nym filarem Festiwalu staje się Konkurs
Krótkich Metraży "Okiem Młodych" z po-
działem na dokument oraz fabułę. W obu
zasady są jednakowe: wiek twórcy nie mo-
że przekraczać 35. roku życia, a długość
filmu - 30 minut. Z propozycją dla stawia-
jących pierwsze kroki w przygodzie z kine-
matografią przychodzi Konkurs Amatorski
"Okiem Młodych". W tej kategorii przyj-
mowane są produkcje do 30 minut autorów
do 21. roku życia - zarówno fabuły, jak i
dokumenty. Zgłoszenia można przesyłać
do połowy maja za pośrednictwem portalu
filmfreeway.com.
W programie 5. edycji Świdnickiego Festi-
walu Filmowego SPEKTRUM, łączącego
w sobie wszystko, co było najlepsze w obu
imprezach, znajdą się pokazy starannie
wyselekcjonowanych pełnometrażowych
filmów fabularnych i dokumentalnych.
Wychodząc naprzeciw długiemu oczeki-
waniu na jesienny Festiwal, organizatorzy
zaplanowali regularne pokazy przedfesti-
walowe, uświetnione obecnością gościa
związanego z filmem, który spotka się z
publicznością po projekcji. Pierwszy seans
odbędzie się w środę, 17 kwietnia, w sali
Świdnickiego Ośrodka Kultury - widzowie
zobaczą najnowszą produkcję Jana Jakuba
Kolskiego, "Ułaskawienie", trzykrotnie na-
grodzone podczas ubiegłorocznego Festi-
walu w Gdyni (za scenariusz, główną po-
stać kobiecą oraz kostiumy). Wyjątkowym
gościem będzie Grażyna Błęcka-Kolska,
odtwórczyni roli Hanki. Spotkanie popro-
wadzi znakomity filmoznawca i krytyk,
Adam Kruk.
Organizatorami SPEKTRUM pozostają nie-
zmiennie Świdnicki Ośrodek Kultury oraz
Wrocławska Fundacja Filmowa. Wydarzenie
finansowane jest ze środków Miasta Świdni-
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ca i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
Do zobaczenia jesienią w Świdnicy!

ŚWIDNICA NAGRODZONA ZA INNOWA-
CYJNOŚĆ W TRANSPORCIE

Za wykorzystanie dostępnych innowacji na
rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy jako-
ści powietrza oraz poprawy życia mieszkań-
ców w zakresie inteligentnego zarządzania
transportem miejskim, Świdnica została lau-
reatem konkursu Smart City w kategorii
miast do 100 tys. mieszkańców. Oceny mery-
torycznej zgłoszeń dokonała niezależna kapi-
tuła konkursowa, składająca się z uznanych
autorytetów w branży.
Nagrodę podczas Wielkiej Gali Smart City
Forum w Warszawie w środę, 27 marca ode-
brała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska.
Konkurs Smart City ma na celu popularyza-
cję osobowości i przedsięwzięć, które w
znaczący sposób przyczyniły się do promo-
cji rozwiązań, służących budowie inteli-
gentnych miast w Polsce oraz miast reali-
zujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane
są zarówno do przedstawicieli sektora bi-
znesowego, jak i administracji lokalnej,
którzy poprzez realizowane projekty, z wy-
korzystaniem innowacyjnych rozwiązań i
strategii zarządzania, przyczyniają się do
wzrostu konkurencyjności polskich miast,
gospodarki i biznesu.
Od kilku lat miasto Świdnica efektywnie i
skutecznie wykorzystuje dostępne innowacje
na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy ja-
kości powietrza oraz poprawy życia miesz-
kańców w zakresie inteligentnego zarządza-
nia transportem miejskim. Wdrażane inno-

wacje są odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców oraz zgodne ze Strategią Rozwoju Mia-
sta.
- Poprawiając komfort podróżowania w
transporcie miejskim wprowadziliśmy roz-
wiązania, które oszczędzają czas, pieniądze i
energię naszych mieszkańców. Przekłada  się
to na konkretne korzyści finansowe, ekologi-
czne i zarządcze w mieście - mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 
W ramach konsekwentnej polityki transpo-
rtowej zakupiono, zmodernizowano lub
wdrożono:
- tabor niskoemisyjny (9 szt. ekologicznych i
nowoczesnych autobusów);
- system kamer i nadajników GPS we wszy-
stkich autobusach;
- nowoczesne bezgotówkowe formy płatno-
ści za przejazd w autobusach;
- kasowniki przystosowane do zbliżenio-
wych płatności bezgotówkowych kartami
bankowymi w każdym autobusie;
- terminale zbliżeniowe dla kontrolerów
sprawdzających bilety kupione przy użyciu
bankowych kart płatniczo/kredytowych;
- internetowe rozkłady jazdy-www.roz-
klad.mpk.swidnica.pl;
- tablice Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej tzw. elektroniczne wyświetla-
cze;
- aplikacje na telefon-mobilny dynamiczny
rozkład jazdy on-line na smartfony;
- płatności przez internet;
- 25 nowoczesnych wiat przystankowych o
aluminiowej konstrukcji i wyższym stand-
ardzie technicznym
- dodatkowo przebudowano infrastrukturę
drogową, wybudowano zatoki, ścieżki rowe-

rowe prowadzące do centrum oraz Centrum
Przesiadkowe.
W roku 2018 Świdnica przystąpiła także do
Programu na opracowanie Strategii rozwoju
elektromobilności i Programu Gepard-trans-
port zeroemisyjny w mieście, który ma uła-
twić pozyskanie środków na przedsięwzięcia
polegające na obniżeniu zużycia energii i pa-
liw w transporcie oraz zakup 2 bezemisyj-
nych autobusów o napędzie elektrycznym
wraz z trzystanowiskową stacją ładowania
baterii autobusowych.

GMINA ŚWIDNICA

RUSZA GMINNY PROGRAM DOFINASO-
WANIA WYMIANY SYSTEMU OGRZE-
WANIA 

Podczas VI sesji Rady Gminy Świdnica, rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu
udzielania dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Świdnica na dofinansowanie wy-
miany systemów ogrzewania starego typu
wykorzystujących paliwo stałe na ekologicz-
ne źródła ciepła w nieruchomościach o cha-
rakterze mieszkalnym położonych na terenie
Gminy Świdnica. Uchwała wejdzie w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Do-
lnośląskiego.
Mając na względzie poprawę jakości powie-
trza atmosferycznego na terenie Gminy
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Świdnica, które wpływa na kondycję środo-
wiska naturalnego oraz komfort życia, a prze-
de wszystkim na stan zdrowia mieszkańców
naszego regionu, Rada Gminy Świdnica po-
stanowiła przyjąć do realizacji "Regulamin
udzielania dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Świdnica na dofinansowanie wy-
miany systemów ogrzewania starego typu
wykorzystujących paliwo stałe na ekologicz-
ne źródła ciepła w nieruchomościach o cha-
rakterze mieszkalnym położonych na terenie
Gminy Świdnica". Dofinansowanie wpłynie
na wzrost zainteresowania wymianą przesta-
rzałych nie ekologicznych systemów grzew-
czych i docelowo będzie miało wpływ na
poprawę jakości powietrza w Gminie.
Zgodnie z przyjętymi założeniami dotacja
będzie udzielana w wysokości do 70% ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych, na zada-
nie , a maksymalna kwota dofinansowania
nie może przekroczyć kwoty 7 000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych). 
Prosimy nie kierować żadnych wniosków do
momentu ogłoszenia terminu naboru. Infor-
macje o terminie przyjmowania wniosków
zostaną opublikowane na stronach www. 
Dokumenty będzie można składać w Urzę-
dzie Gminy Świdnica osobiście lub pocztą,
począwszy od dnia ogłoszenia naboru do dnia
jego zakończenia, określonego w ogłoszeniu
o naborze.

***
To nie koniec dobrych wiadomości związa-
nych z możliwością ubiegania się o dofinan-
sowania na wymianę "starych pieców" 28
marca Rada Gminy Świdnica przyjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do Partnerstwa powołanego do re-
alizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej".
Przystąpienie do Partnerstwa określonego ni-
niejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs
nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogło-
szony przez Instytucję Pośredniczącą Aglo-
meracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi prioryteto-
wej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Poddzia-
łanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w bu-
dynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym - ZIT AW (typ 3.3 e: Mod-
ernizacja systemów grzewczych i odnawial-
ne źródła energii- projekty dotyczące zwal-
czania emisji kominowej).
Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty
grantowe dot. zwiększenia efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym,
poprzez wymianę dotychczasowych wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie
do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzy-
stujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa ga-
zowe, bez konieczności przeprowadzenia
kompleksowej termomodernizacji, w sytu-
acji kiedy zostaną spełnione minimalne progi
wskaźnika energii pierwotnej.
Celem projektu będzie  pozyskanie środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie wymiany wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła przez Grantobiorców. 
Wysokość dofinansowania dla Grantobior-
ców będzie kształtować się na poziomie do
70 % poniesionych przez nich  wydatków
kwalifikowalnych i wynosić  będzie maksy-
malnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu
mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przy-
padku domu jednorodzinnego.
Udział finansowy Gminy Świdnica zostanie
określony w Umowie partnerskiej, a środki
na realizację projektu zostaną zabezpieczone
w budżecie gminy po pozytywnej decyzji
IPAW o przyznaniu dofinansowania.

PODSUMOWANIE LIGI TENISA STOŁO-
WEGO  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
wraz LKS Płomień Makowice oraz Powiato-
wym Zrzeszeniem LZS w Świdnicy zapra-
szają do kibicowania zawodnikom podczas
Podsumowania Powiatowej Ligi Tenisa Sto-
łowego.
Zawody odbędą sie w sobotę, 6 kwietnia br.
w Domu Weselnym w Makowicach. Turniej
dla dzieci startuje już o godz. 10.00 a dla
dorosłych o godz. 13.00. Podsumowanie ligi
zaplanowano na godz. 16.00. Serdecznie za-
praszamy.

GMINA POMAGA RATOWAĆ ZABYTKI
SAKRALNE  

W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu sa-
morządu gminy Świdnica obiekty sakralne w
gminie przechodziły gruntowne, konserwa-
torskie remonty. Odnowiono m.in. ołtarze,
pokrycia dachowe, wymieniono stolarkę
okienną, tynki wewnętrzne, czy elewacje
świątyń. W okresie od 2014 do 2018 z budże-
tu gminy przyznano 22 dotacje 7 parafiom
rzymskokatolickim, na łączną kwotę 440 tys.
zł. W tym roku, decyzją Rady Gminy Świd-
nica kolejne 80 tys. zostanie przeznaczonych
w formie dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i robot bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków.
Podczas VI sesji Rady Gminy Świdnica
radni jednomyślnie podjęli uchwały w
sprawie udzielania dotacji dla 3 parafii
rzymskokatolickich. 35 tys. zł. przyznano
Parafii p.w. św. Anny w Grodziszczu na
remont elewacji kościoła parafialnego. 30
tys. zł. Parafii św. Mikołaja w Pszennie na
wykonanie prac konserwatorskich przy
ambonie stanowiącej wyposażenie kościo-
ła parafialnego. 15 tys. zł. Parafii p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Częstochowskiej w
Bojanicach na kontynuację remontu kon-
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Zachowały się sprawozdania z daw-
nych obchodów rocznic rozpoczęcia bu-
dowy kościoła Pokoju w Świdnicy, m. in.

sprzed dwustu i stu lat. 
W 1802 r. rocznicę 150-lecia obcho-

dzono 23 września. W przeddzień rano w
kościele Pokoju odprawiono ewangelic-
kie nabożeństwo, a po południu - nieszpo-
ry. Pod wieczór będący kompozytorem i
muzykiem katolicki opat Vogler dał kon-
cert organowy. Wynika z tego, że już
przed dwustu laty istniały związki między
Kościołem ewangelickim i katolickim w
Świdnicy. Związki te przejawiły się rów-
nież w udziale 6 duchownych katolickich
ze Świdnicy w głównych uroczysto-
ściach. 

23 września rozpoczęto je odśpiewa-
niem z towarzyszeniem orkiestry pieśni
religijnych rozbrzmiewających z wieży
ratuszowej. W uroczystym przejściu z
dzisiejszego placu Pokoju do kościoła,
oprócz 6 księży katolickich, uczestniczyło
i 28 duchownych ewangelickich przyby-
łych spoza Świdnicy, uczniowie i nauczy-
ciele, przedstawiciele ewangelickiej rady
parafialnej i władz wojskowych oraz cy-
wilnych. 

Główne nabożeństwo w kościele było
bardzo uroczyste. Odprawiało je trzech
pastorów w szatach przypominających

katolickie ornaty. Występował chór oraz
strzelano z moźdźierzy. Po południu od-
było się drugie nabożeństwo, a wieczorem
z dzwonnicy rozległa się pieśń wieczorna
kończąca uroczystość. 

W 1902 r. uroczystość rocznicową
250-lecia poprzedziła renowacja kościo-
ła. Kosztowała 60 tysięcy marek, z czego
15 tysięcy dał cesarz niemiecki Wilhelm

II. W niedzielę 21 września nabożeństwo
odprawiono rano, a dodatkowo po połud-
niu - dla dzieci i młodzieży. W nabożeń-
stwie popołudniowym uczestniczyło oko-
ło 2 tysiące uczniów i uczennic z miasta i
okolicy wraz ze swoimi nauczycielami.
Pod wieczór odbył się w kościele uroczy-
sty koncert. Potem w sali dzisiejszego
Klubu "Bolko" profesor doktor Ludwik
Worthmann wygłosił odczyt o dziejach
Kościoła ewangelickiego. Ilustrowały go
scenki z tych dziejów w formie rozpo-
wszechnionych wtedy tzw. "żywych obra-
zów". 

Główne uroczystości odbyły się w po-
niedziałek 22 września. Po nabożeństwie
porannym, z wieży ratuszowej odegrano
chorały. W ratuszu zebrali się przedstawi-
ciele władz kościelnych, prowincjonal-
nych (w dzisiejszym znaczeniu wojewó-
dzkich) i miejskich. Z orkiestrą wojskową
10 pułku grenadierów na czele, z Rynku
do kościoła wyruszył pochód. Szli w nim
ze sztandarami członkowie różnych orga-
nizacji, uczniowie szkół średnich, przed-
stawiciele duchowieństwa ewangelickie-
go i władz, rajcy miejscy i urzędnicy oraz
wszyscy nauczyciele z miasta i powiatu.

Brak wzmianki o tym, że w uroczysto-
ściach brali udział także duchowni kato-
liccy pozwala przypuszczać, iż po okresie
kulturkampfu (walki państwa pruskiego z
Kościołem katolickim) stosunki między
obu Kościołami uległy ochłodzeniu. 

Po dwóch nabożeństwach w kościele,
przedpołudniowym i popołudniowym,
wydano ucztę dla 400 osób w budynku

dzisiejszego Klubu "Bolko". Stąd wysła-
no wiernopoddańczy telegram do cesarza.

Uroczystości zakończyła akademia,
podczas której wysłuchano wykładów o
historii kościoła Pokoju, okolicznościo-
wych przemówień i występów chórów. 

Pewne elementy z uroczystości
sprzed dwustu i sprzed stu lat wystąpiły
również w tegorocznych obchodach
350-lecia rozpoczęcia budowy kościoła,
jakie odbyły się od 6 do 8 września 2002
r. w Świdnicy. 

Np. 6 września w sali ewangelickiego
domu parafialnego przy ul. Księżnej Ag-
nieszki wygłoszone były odczyty na temat
historii kościoła i jego zabytków. W czasie
uroczystego pochodu z placu Pokoju do
kościoła kroczyli w szatach prałackich też
i dwaj proboszczowie katolickich parafii
świdnickich. Uroczystości wzbogaciły
koncerty muzyczne. Odprawiono uroczy-
ste nabożeństwo ewangelickie. 

Uświetnieniem 350 rocznicy rozpo-
częcia budowy kościoła było odsłonięcie
tablic pamiątkowych, na których - jak to
jest w tradycji świdnickiej - musiał poja-
wić się przynajmniej jeden błąd. 

Edmund Nawrocki 
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DAWNE OBCHODY ROCZNIC KOŚCIOŁA

serwatorskiego dachu kościoła filialnego
p.w. św. Katarzyny w Makowicach.

ILE GMINA ŚWIDNICA DOPŁACA DO
OŚWIATY?  

W ostatnich tygodniach finansowanie oświa-
ty jest przedmiotem debaty publicznej. Jak
wynika z analiz, mieszkańcy wielu gmin w
Polsce nie mają świadomości, że samorządy
zmuszone są dopłacać do utrzymania szkół,
kosztem innych zadań, takich jak infrastru-
ktura drogowa, oświetlenie uliczne, czy bu-
dowa chodników. Nie inaczej jest w gminie
Świdnica - dopłacamy do zadań oświato-
wych.

W roku szkolnym 2018/2019 do 6 szkół pod-
stawowych na terenie gminy Świdnica uczę-
szcza 1429 uczniów. Opiekę przedszkolną
dla 321 dzieci zapewniają 3 gminne przed-
szkola i oddziały przedszkolne w trzech szko-
łach podstawowych.
Władze gminy Świdnica mówią wprost: -
Musimy oszczędzać, nie stać nas na nieustan-
ne dokładanie do oświaty, która tylko w 2018
roku kosztowała nas 33,6 mln zł.  Subwencja
wyniosła 15,82 mln zł. Tylko w 2018 roku
dołożyliśmy 19,74 mln zł. To stanowi 40,88
%  ubiegłorocznych dochodów własnych
gminy .
W latach 2014-2018 gmina dopłaciła do  bie-
żących zadań oświatowych 4 219 077 zł. W
analogicznym okresie pozostałe wydatki na
oświatę, w tym wydatki inwestycyjne z bu-
dżetu gminy wyniosły 53 940 278 zł. Pono-
simy koszty utrzymania przedszkoli, dotacji
dla przedszkoli niepublicznych, utrzymania
stołówek i świetlic szkolnych - zaznacza wójt

gminy Świdnica. Znaczącą kwotę w ogól-
nych wydatkach oświatowych stanowią ko-
szty dowozów szkolnych. Od 2014 do 2018
roku na ten cel wydano 4,92 mln zł. ze środ-
ków własnych gminy.
Do utrzymania oświaty sporo dokładamy, ale
też rokrocznie sporo inwestujemy - dodaje
wójt Teresa Mazurek. Na przestrzeni ostat-
nich 4 lat wydaliśmy ponad 25 mln zł. na
inwestycje oświatowe. W tym okresie nasze
gminne placówki oświatowe zrealizowały 18
projektów edukacyjnych na ogólną wartość
ponad 2,5 mln zł dla 1255 uczniów.
Jak zapewnia wójt gminy Świdnica, inwesty-
cja w edukację dzieci i młodzieży to inwesty-
cja w przyszłość i rozwój społeczno-gospo-
darczy. Należy jednak pamiętać, że do każdej
złotówki z subwencji oświatowej  samorząd
gminy dopłaca.  Od lat jest ona za niska, a
teraz jeszcze dodatkowe koszty generuje re-
forma oświaty.

i
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Zakończysz poważny etap w swojej
pracy zawodowej i poczujesz wielką ulgę. Od-
prężysz się od wszystkiego, co dotychczas powo-
dowało zmęczenie i znużenie. Ktoś doceni Twoje
starania. Podniesiesz poczucie własnej wartości.
Życie uczuciowe będzie motorem napędzającym
Cię do dalszych działań, niekoniecznie na grun-
cie zawodowym. 
BYK W pogoni za pieniędzmi zapomniałeś co
naprawdę jest dla Ciebie ważne. Warto na chwilę
się zatrzymać i wszystko jeszcze raz dokładnie
przemyśleć. Wiele problemów można rozwiązać
mniejszym wysiłkiem. W najbliższym czasie zy-
skasz wiernego przyjaciela. Dziś jeszcze się nie
domyślasz kto to taki. 
BLIŹNIĘTA Gwiazdy będą sprzyjały wszelkim
ryzykownym posunięciom. Będziesz miał szczę-
ście w interesach. Wkrótce zaczniesz zbierać efekty
całej dotychczasowej pracy. Brak czasu dla partnera
może zaowocować sprzeczką lub poważniejszym
konfliktem. Popracuj nad tym. Szkoda byłoby tego
wszystkiego, do czego razem doszliście. 
RAK Nadejdą bardzo szczęśliwe dni. Będzie Ci
się wiodło pod każdym względem. Wykorzystaj
ten czas na realizację spraw, które dotychczas
przysparzały Ci problemów. Znaczna poprawa
sytuacji finansowej pozwoli na zapłacenie zobo-
wiązań finansowych. Ciekawie zapowiada się
nadchodzący weekend. 
LEW Nie upieraj się przy swoim. Nie masz racji.
Sprawa wygląda zupełnie inaczej. Są aspekty, o
których nie masz pojęcia. Można znaleźć inne,
bardziej korzystne rozwiązanie. Sprawy sercowe
będą się wspaniale układać. W nadchodzący we-
ekend przeżyjecie romantyczne chwile na łonie
natury. 
PANNA Nadal wytrwale walcz o swoje. Jesteś
bliski sukcesu. Musisz tylko wytrwać i poradzić

sobie ze stresem i zmęczeniem. Już wkrótce
wszystko się ułoży i będziesz mógł odpocząć.
Bardzo dobrze będą się układały sprawy finanso-
we. Nie obejdzie się jednak bez dodatkowych
wydatków. 
WAGA Więcej czasu poświęć swojemu partne-
rowi. Po ostatnich wydarzeniach ma podły na-
strój i czuje się osamotniony. A Ty ciągle gdzieś
znikasz. Nie musisz się tak poświęcać. I tak
osiągniesz upragniony cel. Wymaga to jednak
cierpliwości. Sprawy finansowe potoczą się po
Twojej myśli. 
SKORPION Spotkasz się z kimś z dawnych lat
i myślami ciągle będziesz wracał do przeszłości.
Będziesz miał melancholijny nastrój i niewiele
ochoty na pracę, obowiązki i wszystko to, co
wymaga od Ciebie zaangażowania. Do działania
zmusi Cię dopiero brak gotówki. Wtedy
weźmiesz się w garść i zaczniesz żyć dniem
dzisiejszym. 
STRZELEC Pojawi się okazja, żeby trochę za-
robić. Nie bój się pracy. Ze wszystkim dasz radę,
a trochę wysiłku wyjdzie Ci na dobre. Zaczniesz
lepiej szanować zarobione pieniądze. Świetnie
będą się układały sprawy rodzinne. Będziesz
dumny ze swoich bliskich. Ktoś spod znaku Wagi
będzie Ci czegoś bardzo zazdrościł. 
KOZIOROŻEC W pracy nareszcie docenią
Twoje starania i ciężką pracę. Będziesz z siebie
dumny. Konflikt z partnerem zostanie rozwiąza-
ny. Czy warto było tak się upierać? Teraz wszy-
stko wróci do normy i odzyskasz dawny spokój.
Będzie Ci sprzyjało szczęście w grach losowych.
WODNIK Tydzień będzie przebiegał pod zna-
kiem spotkań towarzyskich. Dni będą upływały
w radnosnej atmosferze, pełnej zabawy i beztro-
ski. Dzięki dodatkowym dochodom będziesz
mógł sobie pozwolić na dobrą zabawę. Nie zapo-
mnij o swoim przyjacielu. Ciągle jest przy Tobie
i cieszy się Twoim sukcesem. 
RYBY Nie daj się przygnębieniu. Wszystko się
ułoży. Ważne, że zawsze możesz liczyć na swojego
partnera. Na pewno Cię nie opuści w tym trudnym
dla Ciebie czasie. Już wkrótce wszystko się zmieni.
Postaraj wziąć się w garść i dalej robić swoje.
Sprawy finansowe nieznacznie się poprawią.

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan?) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU:
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do remon-
tu 129.900 zł
0-6141 88 m kw., 2 pokoje, II piętro, możliwość zrobienia 3
pokoi, ogrzewanie gazowe, Centrum 260.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6129 47,30m kw., 2 pokoje, parter, okolice parku, ogrze-
wanie gazowe, 173.000 zł
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie docelo-
wo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-6109 69,16 m kw., 2 pokoje, II piętro do remontu, okolice
Galerii 148.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie wspól-
ne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewa-
nie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie gazowe,
okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-5984  129,27m kw., 5 pokoi, II piętro, ogrzewanie - piec
kaflowy, do remontu 197.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazowe,
160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
+ garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5852 103,80 m kw., wysoki parter, 4 pokoje, kamienica,
spokojna okolica, 255.000 zł  
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3
pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
495.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5646 79,93 m kw., 3 pokoje, II piętro, kamienica, ogrze-
wanie centralne - piec na opał stały 180.000 zł
0-5640 59m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie
- piece akumulacyjne 210.000 zł
0-5605 64,43 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewa-
nie gazowe, 220.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000 zł
0-5420 mieszkanie 105 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrze-
waniegazowe, atrakcyjnalokalizacja, 250.000 zł
0-4782  59m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazowe,oko-
lice Placu Drzymały,280.000 zł
0-4866   92m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazowe,okolice
Rynku,220.000 zł
0-5295   104m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie piecowe,
okolice Centrum, 210.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6154 70,57 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
310.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw., działka
14,74 a, okolice Żarowa - 99.000 zł
0-6010 sprzedaż mieszkania, 106,24m kw., 4 pokoje, II
piętro, ogrzewanie gazowe, 2 balkony 368.000 zł 
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Centrum,
294 m3, 580.000 zł
0-5753 dom w Szczepanowie, działka o pow. 52 ary -
798.000 zł
0-5741 dom w Boleścinie z zabudowaniami gospodarczymi
(warsztatami), działki o łącznej pow. 54 ary -  1.200.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw., 2
pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglowy
42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice Świdnicy,
230.000 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6001 81,60 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie centralne
- piec na opał stały, Bystrzyca, 119.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektrycz-
ne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie: pompa
ciepła, Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6015 36 m kw., kawalerka II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Zarzecza 1.200 zł
007273 41 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 1500 zł
0-5339 57 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie sieciowe,
osiedle Zawiszów 1600 zł
009715 wynajemmieszkania, 64 m kw., oś. Młodych, 3
pokoje, I piętro, 1.000 zł + 490 złczynsz, kaucja: 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
0-5862 95,32 a, Świebodzice, 30 zł/m kw.
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 70
zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 100
zł/m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej
- 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000 zł (możliwość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000 zł
0-4836 10.000m kw.,Bojanice,330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255 zł (możliwość po-
działu)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze, toaleta,
parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł media
009520 WL 89,60m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-6018 WL 79 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, Cen-
trum, 5.800 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum 350.000 zł

0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego,
okolice Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice
Świdnicy, 8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a -
okolice Świdnicy 500.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000
zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wynajem
- 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5540  100m kw., lokal użytkowy, Centrum, wynajem -
7.500 zł netto/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum sprzedaż
- 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprzedaż
850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprzedaż -
1.900.000 zł
0-5087  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wynajem -
2.200 zł/m-c
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem - 1.200
zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6148 dom wolnostojący, Świdnica, 260 m kw., działka 5,25
a, 690.000 zł 
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość ad-
aptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka 11,25 a
320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5498 230 m kw., dwupiętrowy,  okolice Świdnicy, 190.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia, okolice
Świdnicy 360.000 zł
0-5360 80m kw., działka 22a, parterowy, możliwość adap-
tacji strychu, 130.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp., działka
38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5356 218m kw.,5 pokoi, działka 8,92 ara, okolice Dzierżo-
niowa, 550.000 zł 
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic, 165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260m kw., działka 6,39 ara, może być dwurodzinny,
Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagod-
nika, do wykończenia 475.000
0-3780  210m kw., działka 7,5 ara, zabudowa bliźniacza, po
remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny szereg,
bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie położo-
ny, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pensjonat,
atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł
0-4853 240m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media , oko-
lice Osiedla Młodych,499.000 zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny, garaż,
okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A

http://www.nowak-az.pl
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