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W skrócie...

WERNISAŻ WYSTAWY EDYTY
KRUK: IKONY. OKNO DO WIECZNO-
ŚCI
17.02.2023, godz. 17:00
Edyta Kruk - nauczyciel, ikonograf. Pier-
wszy raz z ikoną spotkała się na warsztatach
organizowanych przez Cerkiew Prawosław-
ną w Świdnicy. Sztuki pisania ikon uczyła
się pod kierunkiem mistrza Michała Boguc-
kiego potem Rares Ionascu. Ukończyła
Szkołę Pisania Ikon w Krzeszowie prowa-
dzoną przez Honoratę Wojczyńską.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
ul. Wewnętrzna 2; organizator: ŚOK

TRUSKAWKA #26: Wisielec + Atone-
ment [black metal]
18.02.2023, godz. 20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny tym razem
zaprasza do wspólnego spojrzenia w Ot-
chłań. Zaprezentujemy black metalowe hor-
dy, w których udzielają się świdniczanie.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

ZIMOWY NARODOWY W TRASIE
18.02-19.02.2023, godz. 11:00
Spora atrakcja w trakcie ferii zimowych czeka
gości lodowiska Świdnickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. 18 i 19 lutego w obiekcie trwać
będzie akcja "Zimowy PGE Narodowy w Tra-
sie". W jej ramach odbędą się ślizgawki z
animatorami i atrakcjami dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz dyskoteki na lodzie!

Świdnica

REKRUTACJA DO MIEJSKICH 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym "zerowych"
oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 27 lutego br.

Do wszystkich jednostek rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym.
Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze stron:
www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl
- dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych
www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl
- dla I klas
Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane

przez siebie jednostki i określając kolejność - od najbardziej do najmniej preferowanej. Nastę-
pnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwsze-
go wyboru.

1. We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i "zerowych"
obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:
◆ dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) - 100 pkt;
◆ dziecko z niepełnosprawnością - 100 pkt;
◆ dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością - 100 pkt;
◆ dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców - 100 pkt;
◆ dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej - 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale
Rady Miejskiej  w Świdnicy:
◆ dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wycho-

wujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą - 20 pkt;

◆ rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki - 15 pkt;
◆ zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci - 10 pkt;
◆ dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin - 5 pkt.

2. Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym
obwodzie przyjmuje się z urzędu. Ponadto poza kryteriami ustawowymi obowiązują kryteria  okre-
ślone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:
◆ rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej - 10 pkt;
◆ co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący
◆ pracuje w obwodzie szkoły - 7 pkt;
◆ na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w

zapewnieniu opieki - 4 pkt.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jedno-

stkach oświatowych 16 marca br. Do 22 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze
danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 23 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci
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Wstęp bilet wstępu na lodowisko; miejsce:
Lodowisko, ul. Śląska; organizator: Zimo-
wy Narodowy

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - Olimp Grodków
18.02.2023, godz. 18:00
W meczu 16. kolejki I ligi piłkarzy ręcznych
ŚKPR Świdnica zmierzy się z ekipą z Grodko-
wa. W pierwszym meczu w Grodkowie był
remis. Czy Szarym Wilkom uda się rewanż?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

BASIA 3 (kino familijne)
19.02.2023, godz. 11:00
Basia jest bohaterką każdego przedszkolaka
- to zwykła dziewczynka i jej codzienne
historie. Ta 5-latka nie tylko uczy się świata
wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzi-
com pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej
perspektywy i ma pozytywny wpływ na
przyjaciół w przedszkolu.
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

III LIGA KOSZYKÓWKI: Domino Polo-
nia Świdnica - Exact Systems Śląsk
25.02.2023, godz. 17:00
Kolejny mecz świdnickich koszykarzy.
Awansem, w ramach 15. kolejki spotkań III
ligi zmierzą się z drużyną z Wrocławia.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

WODNY TOR PRZESZKÓD
20.02-26.02.2023, godz. 08:00
25 metrowy tor przeszkód będzie dostępny
dla gości basenu przy ulicy Równej w dru-
gim tygodniu ferii zimowych.
Wstęp 10/14 zł; miejsce: Basen Kryty, ul.
Równa 9; organizator: Watrermania/ŚOSiR

PROUST DLA DZIECI - ZAJĘCIA PLA-
STYCZNO-LITERACKIE
23.02.2023, godz. 12:00

www.expressem.eu
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przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają
dyrektorzy placówek.    

Świdnica

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach
organizowanego w Świdnicy Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych
możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o
dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m .in. czy planowane przedsięwzięcie
kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na
rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dowiedzą się do jakich
instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europej-
skich.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował 02 MARCA 2023 r. (czwartek) w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica) w godz. 09.30 - 12.00, pokój 104.

Świdnica

Nabór wniosków do programu "CIEPŁE MIESZKANIE"
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszka-

nie" na terenie Miasta Świdnicy. Wnioski można składać od 16.02.2023 r. do 31.10.2025 r.
Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów

cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Gminy Miasta Świdnicy, realizujących
przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, czyli do tzw. "beneficjentów końcowych"
programu.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci na
familijne zajęcia plastyczno-literackie "Pro-
ust dla dzieci"! Razem poznamy sztukę, mo-
dę i muzykę francuskiej belle epoque, a także
zilustrujemy wybraną scenę z arcydzieła
Marcela Prousta, jakim jest powieść "W po-
szukiwaniu straconego czasu".
Wstęp 10 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" opo-
wiada o podróży Dorotki, dziewczynki miesz-
kającej w stanie Kansas, która dzięki splotowi
zdarzeń przenosi się z szarego Kansas do ko-
lorowej, sztucznej i magicznej Krainy Oz.
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MIKE STERN BAND
01.03.2023, godz. 19:00
Bilety: 50 zł - 60 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury, arte

MISTRZOSTWA POLSKI AMATO-
RÓW W HOKEJU NA LODZIE
02.03-04.03.2023, godz. 08:00
Trzy dni hokejowych zmagań ma świdnic-
kim lodowisku. W Mistrzostwach Polski
Amatorów Dywizji 4 w hokeju na lodzie
zagra kilkanaście zespołów z całej Polski, w
tym gospodarze - Odyńce Świdnica!
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Dofinansowanie należy przeznaczyć na likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
oraz:

a) zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej albo,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Jako nowe źródło ciepła można zastosować:

◆ pompę ciepła powietrze/woda;
◆ pompę ciepła powietrze/powietrze;
◆ kocioł gazowy kondensacyjny;
◆ kocioł na pellet o podwyższonym standardzie;
◆ ogrzewanie elektryczne (urządzenie grzewcze lub zespół urządzeń grzewczych).

Dodatkowo mogą być wykonane:
◆ demontaż oraz zakup i montaż  nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody

użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
◆ zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
◆ zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni

nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
◆ dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

DOFINANSOWANIE JEST PRZEZNACZONE NA LIKWIDACJĘ WSZYSTKICH NIEEFE-
KTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH PALIWEM STAŁYM ORAZ ZAKUP I MONTAŻ
NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA. DODATKOWO MOŻNA DOFINANSOWAĆ WYMIANĘ OKIEN
I DRZWI W LOKALU MIESZKALNYM, ALE TYLKO WTEDY GDY NASTĘPUJE WYMIANA
ŹRÓDŁA CIEPŁA. NIE MOŻNA DOKONAĆ TYLKO WYMIANY OKIEN I DRZWI.

W ramach Programu można finansować przedsięwzięcia, które zostaną rozpoczęte dopiero po
podpisaniu umowy z Gminą. Beneficjenci końcowi muszą zakończyć swoje przedsięwzięcia do
31.12.2025 r. 

Podobnie jak w Programie "Czyste Powietrze" wysokość dotacji jaką może otrzymać mieszka-
niec jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden
lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego i może wynosić od 15
tys. zł do nawet 37,5 tys. zł - odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

Podstawowy poziom dofinansowania - do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych)
Warunek - dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania - do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych)
Warunek - dochód na osobę nie przekracza kwoty:

◆ 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
◆ 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania - do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych)
Warunek - dochód na osobę nie przekracza kwoty:

◆ 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
◆ 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp wolny; miejsce: Lodowisko, ul. Ślą-
ska; organizator: Odyńce Świdnica

PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Podczas ponad godzinnego koncertu słucha-
cze mają okazję do chwil zadumy, nostalgii,
refleksji nad codziennością. Moc słowa
wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki
przeniesie, choć na chwilę, każdego wysoko
ponad chmury.
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; organizator: ŚOK

KABARET HRABI: POCIECHY
03.03.2023, godz. 20:00
Najnowszy program kabaretu Hrabi, który
nawet dla jego twórców jest jeszcze wielką
tajemnicą. Uchylmy jednak chociaż jej rąb-
ka Albo może urąbmy jej uchyłki O czym
będzie? O najważniejszych istotach na Zie-
mi - dzieciach. Dlaczego? Bo nie ma le-
pszych pociech, niż nasi milusińscy. Jaki bez
nich byłby świat?
Wstęp 130/120 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - SPR Gorzyce Wielkie
04.03.2023, godz. 18:00
18. kolejka spotkań o mistrzostwo I ligi pił-
karzy ręcznych.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA KOSZYKÓWKI: Domino Polo-
nia Świdnica - Zastal Zielona Góra
05.03.2023, godz. 18:00
Ostatni domowy mecz pierwszej fazy rozgry-
wek. Do Świdnicy zawita Zastal Zielona Góra.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Miasto Świdnica

wynosi 9 937 500,00 zł, z czego:
1) w roku 2023 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł,
2) w roku 2024 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł,
3) w roku 2025 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł.
Ogłoszenie o naborze wniosków, jak również inne dokumenty, z którymi należy zapoznać się

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - m.in. opis programu, regulamin naboru wniosków w
Gminie Miasto Świdnica, a także instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o
dofinansowanie i niezbędne formularze, dostępne są na stronie internetowej um.swidnica.pl, w
zakładce Ciepłe Mieszkanie" (w sekcji Moje Miasto"). Poniżej bezpośredni link do zakładki:

http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/cieple-mieszkanie.php
Ze wszystkimi ww. dokumentami można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Świdnicy w pok. 318.
W celu umówienia się na wizytę w sprawie wypełnienia wniosku obowiązuje wcześniejsza

rejestracja telefoniczna: tel. 74/856-28-80, 74/856-29-90 (pok. 318).

Świdnica

Świdnica Przedsiębiorcom - "KOBIETA W BIZNESIE"
Zapraszamy przedstawicielki lokalnego biznesu na spotkanie z cyklu Świdnica Przedsiębiorcom

- Kobieta w Biznesie", poświęcone tematom:
◆ komunikacji przedsiębiorca - klient - przedsiębiorca (werbalnej i niewerbalnej),
◆ znaczenia wizerunku w kontaktach biznesowych,
◆ promocji siebie jako przedsiębiorcy - promocji biznesu,
◆ zasad biznesowego savoir-vivreu.

Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Świdnica, Rynek 39/40
8.03.2023 r., 11:00-14:00
Agenda spotkania:
10:30 - 11:00 
rejestracja, powitalna kawa
11:00 - 11:15 
powitanie, Beata Moskal-Słaniewska Prezydent Miasta
11:15 - 13:15 
Wykład "Daj sobie szansę i pozwól się dostrzec w biznesie"
Barbara Kutrowska doktor nauk humanistycznych, pedagożka, nauczyciel akademicki. Eksper-

tka Ministerstwa Edukacji Narodowej i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Od 15
lat szkoli managerów i specjalistów  w  zakresie  wystąpień  publicznych,  autoprezentacji i komu-
nikacji. Jest wykładowcą przedmiotu "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"

13:15 - 13:40 
Informacje samorządowe: zaproszenie do współpracy z samorządem, portale internetowe, grupy

na Facebooku: Świdnica przedsiębiorcom, Wspieram Lokalnie Zakupy w Świdnicy, promocja
biznesu i Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

13:40 - 14:00 
Loteria wizytówkowa, networking, zakończenie spotkania
Co Cię czeka podczas wydarzenia?

ciąg dalszy na str. 8
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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

MUZYCZNY PEJZAŻ Z KOBIETĄ W
TLE
08.03.2023, godz. 18:00
Studio Piosenki i Tańca Fart w Bielawie
zaprasza Państwa w piękną podróż muzycz-
ną w czasie i przestrzeni . Polskie piosenki
które powstały w różnych dekadach od lat
dwudziestych aż po lata osiemdziesiąte
dwudziestego wieku i stały się wielkimi
przebojami swoich czasów, zaprezentują
młodzi i utalentowani artyści.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

XXVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI PEGAZIK - ELIMINA-
CJE MIEJSKIE
09.03.2023, godz. 10:00 - 14:00
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

LEKKO NIE BĘDZIE 
(spektakl komediowy)
09.03.2023, godz. 17:30
Oburza was nieco większa różnica wieku w
związkach? Śmieszą Panie i Panowie zauro-
czeni młodszymi partnerkami w myśl zasa-
dzie: mnie by się to nie przydarzyło? Przy-
gotujcie się na wyjątkowo zabawny wieczór,
a jeśli nie lubicie się śmiać, to możemy wam
obiecać, że Lekko nie będzie!
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: Impresariat
Teatralny M-BART, ŚOK

www.expressem.eu
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Środowisko ambitnych, przedsiębiorczych kobiet.
Duża dawka motywacji do dalszego działania.
Inspirujące rozmowy, biznesowe kontakty, pozytywna atmosfera.
Uzyskasz informacje dotyczące działań miasta na rzecz lokalnego biznesu.
Loteria wizytówkowa.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić zgłoszenie:
https://forms.gle/iN1Wq4Zc3r62ow76A
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorem spotkania jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Łukasz Szafran - tel.: 74 856 28 91,

e-mail: l.szafran@um.swidnica.pl.

Świdnica

DOFINANSOWANIE 
21 lutego rozpoczyna się nabór do programu Ścieżka SMART w ramach, którego przewidziano

kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie
innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz
podwyższanie kompetencji.
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Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy
między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej,
zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Pierwszy nabór do konkursu realizowanego przez PARP jest skierowany na realizację projektów
indywidualnych MŚP. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 21 lutego 2023 r., okres
przyjmowania dokumentów potrwa do 12 kwietnia 2023 r. W pierwszym naborze na dofinansowanie
projektów, z ramienia PARP, przeznaczone będzie 4,45 mld zł.

Harmonogram kolejnych naborów dla Ścieżki SMART
Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

◆ 30 marca 2023 r. - nabór dla pojedynczych MŚP
◆ 10 maja 2023 r. - nabór dla konsorcjów MŚP
◆ 6 czerwca 2023 r. - nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) .

Więcej informacji: https://feng.parp.gov .pl/component/grants/grants/sciezka-smart?sort=defa-
ult&category%5B%5D=6&term%5B%5D=1&term%5B%5D=2&text_search=

Powiat Świdnica

POROZUMIENIE NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI

9 lutego 2023, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się spotkanie, na którym
zawarto porozumienie na rzecz wsparcia edukacji przyszłych specjalistów na rynku energetyki oraz
możliwości optymalizacji kosztów zużycia energii w placówkach użyteczności publicznej w Powie-
cie Świdnickim.

W spotkaniu inaugurującą współpracę wzięli udział Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wice-
starosta Zygmunt Worsa, Rafał Fasuga Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych, Grze-
gorz Stawarz Dyrektor Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Tomasz
Wiśniewski Prezes spółki Sonel, Anna Pilska Prokurenta firmy Sonel oraz Paweł Łapacz Prezes spółki
Dolnośląska Energia Odnawialna i Dyrektor Zarządzający Klastra Świdnicka Energia Odnawialna,
będącego inicjatorem przyszłej współpracy.

Pilotażowy projekt lokalnej społeczności energetycznej ma na celu zacieśnienie współpracy
sektora prywatnego z publicznym na rzecz lokalnych mieszkańców oraz promocję działań w
zakresie zrównoważonej energetyki w powiecie. W ramach projektu firma Sonel wesprze wiedzą
i doświadczeniem uczniów ZSB-E, którzy w ramach zajęć dydaktycznych wykonają analizy
zużycia energii w obiektach nadzorowanych przez Starostwo. Dzięki zebranym danym będzie

ciąg dalszy na str. 11

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają
dla Państwa wybitni artyści sceny operetko-
wej. Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w
świat koncertów wiedeńskich, operetki, oraz
musicali.
Wstęp 109/99/95 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 francuskie
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
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były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

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

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

TRUSKAWKA #26: Wisielec + Atone-
ment [black metal]
18.02.2023, godz. 20:00
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Świdnicki Przegląd Muzyczny tym razem
zaprasza do wspólnego spojrzenia w Ot-
chłań. Zaprezentujemy black metalowe hor-
dy, w których udzielają się świdniczanie.
WISIELEC
Niezależny zespół grający na pograniczu
Black i Death Metalu, teksty utrzymane w

możliwe dokonanie optymalizacji kosztów utrzymania obiektów służącym wszystkim mieszkańcom
powiatu.

Jednym z punktów podpisanej dzisiaj umowy jest wykonanie analiz zasilania obiektów podle-
głych powiatowi pod kątem zoptymalizowania zużycia energii, co w dzisiejszych czasach dramaty-
cznej podwyżki cen stanowić może spore oszczędności w napiętym budżecie powiatu - mówi Piotr
Fedorowicz - Starosta Świdnicki.

Porozumienie zakłada również objęcie patronatu przez firmę Sonel i Klaster Świdnicka Energia
Odnawialna nad klasą OZE w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych. Wsparcie oferty eduka-
cyjnej lokalnych placówek oświaty jest jednym z punktów na drodze w budowaniu energetyki
obywatelskiej wyznaczonej przez Klaster Świdnicka Energia Odnawialna zrzeszającego wszystkie
gminy Powiatu Świdnickiego.

tekst, foto: Starostwo Powiatowe

Powiat Świdnica

SPOTKANIE ZESPOŁU 
9 lutego, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, odbyło się posiedzenie zespołu koordynującego

działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profila-
ktyki zaburzeń psychicznych.
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Podczas spotkania podsumowano 5 lat pracy zespołu realizującego Powiatowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2018-2022. Do zadań Zespołu
należało:
◆ Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie potrzeb

zdrowotnych mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia psychicznego.
◆ Koordynacja i monitorowanie zadań zawartych w Programie.

W ramach realizacji programu prowadzone były działania promocyjno-edukacyjne dla przedsta-
wicieli różnych grup zawodowych m.in . dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Prowadzone było również poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne dla
uczniów szkół ponadpodstawowych i uchodźców oraz zorganizowano konferencję poświęconą
tematyce zdrowia psychicznego w rodzinach.

Działalność zespołu koordynowała i spotkanie prowadziła Alicja Synowska - Członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego, która podziękowała za pracę członkom grupy. Starosta Świdnicki wręczył
natomiast uczestnikom spotkania pamiątkowe dyplomy.

W skład zespołu wchodzili:

ciąg dalszy na str. 16
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stylistyce okultyzmu, śmierci, mizantropii,
samobójstwa. Założony w 2017 roku w
Świebodzicach z inicjatywy Barta (wokal,
gitara), do którego jeszcze w tym samym
roku dołączyli Kurojatka (gitara) i Cichy
(perkusja) a w 2019 roku Leviath (bas, wo-
kal wspierający).
Na początku 2020 zespół wydał pierwsze
demo. W 2021 zarejestrowali materiał na EP
o tytule "Prolog". W 2023 planują nagrać i
wydać swój pierwszy longplay o roboczym
tytule "Akt I".
ATONEMENT
Atonement powstało jesienią 2018 roku z
inicjatywy Predatora (Sebastian Cembrzyń-
ski ) i Almighty Blasphemera (Damian Zdu-
nek). Ich pierwszym materiałem było demo
"Genesis of Blasphemy" wydane w 2020
roku nakładem wytwórni Putrid Cult. W ze-
szłym roku, w składzie uzupełnionym przez
perkusistę i basistę wydali album "Where
The Light Devoured By Darkness".

BASIA 3 (kino familijne)
19.02.2023, godz. 11:00
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

reż. Marcin Wasilewski (Polska 2019)
Trzecia odsłona przygód ulubienicy przed-
szkolaków, znanej wielbicielom kultowej
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serii książek. W kolejnych czterech epizo-
dach Basia, z właściwym sobie urokiem i
energią, stawia czoła wyzwaniom codzien-
ności: zmaga się z domowym bałaganem,
radzi sobie z kolejnymi obowiązkami, na-
wiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się
do Świąt. Basia jest bohaterką każdego
przedszkolaka - to zwykła dziewczynka i jej
codzienne historie. Ta 5-latka nie tylko uczy
się świata wokół siebie, ale też go kształtuje.
Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dzie-
cięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ
na przyjaciół w przedszkolu. Wszystko to
sprawia, że Basia, choć nieidealna, ma moc
zmieniania świata na lepsze.
kategoria wiekowa: 4+, czas trwania: 45’

CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
25.02.2023, godz. 16:00
Wstęp 25 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

◆ Alicja Synowska- Członek Zarządu - Przewodnicząca Zespołu
◆ Barbara Świętek - inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Zastępca Przewodniczącej
◆ Beata Soroka - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy
◆ Małgorzata Curyl - dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy
◆ Stefania Raducka-Gazda - psycholog kliniczny SP ZOZ w Świdnicy
◆ Dorota Werner - psychoterapeuta i seksuolog ZUM "Medyk" w Świdnicy
◆ Małgorzata Tomska - naczelna pielęgniarka SP ZOZ w Świdnicy
◆ Małgorzata Jamrozińska-Grundman - kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Domu

Pomocy Społecznej w Jaskulinie
◆ Katarzyna Walczak - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy
◆ Katarzyna Dudkiewicz - kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego

Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy
◆ Katarzyna Skrzypek - kierownik Zespołu Funduszy Pozabudżetowych Powiatowego Centrum

Pomocy Społecznej w Świdnicy
Członkowie Zespołu zadeklarowali wolę współpracy przy realizacji Programu Ochrony Zdrowia

Psychicznego na lata 2023-2030.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

MBP Świdnica

GRY FABULARNE W BIBLIOTECE
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na RPG, czyli na gry fabularne w bibliotece!
Jeśli chcesz się wcielić w awanturniczego wojownika, przebiegłego łotrzyka, czy też oczytanego

czarodzieja, by przemierzać fantastyczny świat zamieszkały przez smoki i wiele groźniejsze stwo-
rzenia, to sesje roleplayingowe "Karczma" będą ku temu wspaniałą okazją. Dwóch Mistrzów gry
przeprowadzi Was przez najróżniejsze wyzwania, a jakie będzie Wasz los? Cóż kości o tym
zadecydują!

Rozgrywki będą prowadzone w systemie D&D 5.0, świat Forgotten Realms.
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Organizatorem spotkań są: Stowarzyszenie
Miłośników Fantastyki "Dębowy Leszy" oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lutego, o
godzinie 10:00, w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Świdnicy.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też
obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 609
675 188 lub adresem facebook: https://www.fa-
cebook.com/DebowyLeszy

Koordynator sesji RPG w bibliotece:
Zbigniew Polak
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Numer telefonu: 74 640 09 42

Powiat Świdnica

"EDUKACJA 
DO STAROŚCI...

NAWZAJEM SOBIE
POTRZEBNI"

2 lutego 2023 r. Koalicja na Rzecz Zdrowego
Starzenia Się zorganizowała w Starostwie Po-
wiatowym w Świdnicy spotkanie z koordynato-
rami z placówek oświatowych z terenu powiatu
świdnickiego i dzierżoniowskiego, którzy zgło-
sili chęć uczestnictwa w Programie "Edukacja do
starości. Nawzajem sobie potrzebni".

Program ten został opracowany przez Regio-
nalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się,
na bazie autorskiego programu dr Walentyny
Wnuk - mówi Alicja Synowska członek Koalicji
na Rzecz Zdrowego Starzenia Się i jednocześnie
Członek Zarządu Powiatu. Celem Programu jest
uświadomienie dzieciom i młodzieży, że starość
to naturalna faza w życiu każdego człowieka, że
kontakt z osobami starszymi wnosi wiele korzy-
ści dla młodych pokoleń. Program realizowany
jest poprzez cykl spotkań dzieci i młodzieży z
seniorami na terenie placówki oświatowej lub
poza nią. Podczas zajęć seniorzy - edukatorzy
dzielą się z uczniami swoimi różnymi pasjami,
talentami i wiedzą. Dzięki tym spotkaniom moż-
na przekonać się, jak wiele umiejętności i zaso-







bów kryje się w osobach starszych, co znacząco wspiera ich autorytet wśród młodych pokoleń. Zajęcia
te stanowią płaszczyznę porozumienia i współpracy, przyczyniając się do tworzenia i rozwoju tak
ważnej więzi międzypokoleniowej - kontynuuje Alicja Synowska.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną działań realizowanych przez szkoły
i przedszkola podczas I edycji programu. I edycja Programu była realizowana w roku szkolnym
2018/2019. Do programu przystąpiło wówczas 19 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja) z terenu 6 gmin. Zajęcia miały zazwyczaj charakter warsztatowy, cieszyły
się dużym zainteresowaniem uczniów, a seniorom kontakt z dziećmi przyniósł wiele satysfakcji.
Tematyka zajęć była różnorodna: od malarstwa, origami, rzeźby, warsztatów kulinarnych, promują-
cych zdrowe, ekologiczne odżywianie się, poprzez poezję i historię, w tym regionalną. Realizacja
programu odbywała się bezkosztowo. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w programie jako
wolontariusze - informuje dr Jarosław Szandurski Prezes Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
i dziekan Świdnickiej Filii Społecznej Akademii Nauk. Omówiono również założenia programowe
II edycji i okres realizacji programu (tj. II semestr br.). Wszyscy koordynatorzy otrzymali wzór
harmonogramu zajęć, który powinni opracować i przesłać na adres e-mail:

alicja.synowska@powiat.swidnica.pl w terminie do 15 marca 2023 r.
Zaproponowano, aby szkolni koordynatorzy podali tematykę zajęć i ich krótką charakterystykę

np: warsztaty kulinarne, spotkanie z poezją, origami, lekcja historii regionalnej, warsztaty recytator-
skie, warsztaty plastyczne. Ustalono, że zajęcia z udziałem seniorów będą dokumentowane w postaci
zdjęć lub filmów. Zwrócono uwagę na możliwość promocji programu w lokalnych mediach.
Zgromadzona dokumentacja będzie potrzebna do prezentacji podsumowującej Program. Uroczyste
zakończenie i podsumowanie II edycji programu zaplanowano na m-c wrzesień br.

Barbara Świętek
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

MDK Świdnica

XIII SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚWIDNICY
W XIII Szachowych Mistrzostwach Świdnicy wzięło udział 143 uczestników. Najmłodsi szachi-

ści rozegrali 7, a starsi 8 rund. Grano tempem 10 minut + 5 sekund na ruch. Turniej otworzył dyrektor
MDK Świdnica - Zbigniew Curyl.

Wśród seniorów oraz w klasyfikacji generalnej Grupy A zwyciężył Marcin Pilzak (MMKS
Wieniawa Leszno) przed Radosławem Szandurskim (UKS Giecek Radków) oraz przed Ryszardem
Grossmannem (Wieża Pęgów).
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Spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz"
opowiada o podróży Dorotki, dziewczynki
mieszkającej w stanie Kansas, która dzięki
splotowi zdarzeń przenosi się z szarego Kan-
sas do kolorowej, sztucznej i magicznej
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę powrotną
do domu, Dorota spotyka zarówno dobre,
jak i złe postaci. Jej przyjaciółmi stają się
surrealistyczni bohaterowie: Strach na
Wróble, Blaszany Drwal i Lew. Każdy z nich
poszukuje fragmentu swojej osobowości i
wspólnie z Dorotką przeżywają barwne
przygody.
Cała historia opisana przez Bauma zdaje się
być wyjęta z literatury czy plastyki surreali-
stycznej. I taką też estetykę obrano w insce-
nizacji wałbrzyskiego "Oza". Wszystkie
formy, kostiumy czy projekcje w swoich
inspiracjach sięgają do okresu wielkich
surrealistów, a szczególnie obrazów Ren
Magrittea.
Czas trwania: 70 minut bez przerwy
Wiek: 5+
Scenariusz i reżyseria:
Arkadiusz Klucznik:
Scenografia i kostiumy:
Mateusz Mirowski
Muzyka:
Piotr Klimek
Choreografia:
Szymon Michlewicz-sowa
Teksty piosenek:
Dariusz Czajkowski
przygotowanie wokalne:
Anna Mansfeld
Obsada:
Marta Kaczmarczyk
Karolina Bartkowiak
Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Bartłomiej Zdeb
Paweł Kuźma
Paweł Pawlik
Filip Niżyński
Kamil Król
Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu

MIKE STERN BAND
01.03.2023, godz. 19:00
Bilety: 50zł - 60zł; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Rynek 43; organizator: Świdni-
cki Ośrodek Kultury, arte

Legenda i jeden z najlepszych gitarzystów
światowej sceny muzycznej Mike Stern za-
gości w Świdnicy wraz ze swoim kwintetem
w ramach 30. ŚNJ.
Mike Stern - gitara
Leni Stern - gitara
Piotr Lemańczyk - bass
Rafał Sarnecki - gitara
Adam Golicki - drums
Bilety w przedsprzedaży 50 zł, w dniu kon-
certu 60 zł
Mike Stern amerykański gitarzysta jazzowy.
Prezentuje styl muzyczny fusion, czyli jazz
z elementami charakterystycznymi dla mu-
zyki rockowej. Jego idolami w młodości byli
Jimi Hendrix i Eric Clapton. To właśnie im

ciąg dalszy na str. 22
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Najlepszą juniorką do 19 lat okazała się Wiktoria Śmietańska (KSz Polonia Wrocław). Drugie
miejsce zajęła Evelina Trofimova (MUKS MDK Śródmieście Wrocław), a trzecie Roksana Zapolska
(KSz GAMBIT MDK Świdnica).

Pierwsze miejsce wśród juniorów do 19 lat zajął Piotr Madajczak. Drugi był Filip Nowak
(obydwaj reprezentujący KSz Polonia Wrocław). Trzecie miejsce zajął Bartosz Klisowski (KS AZS
Wratislavia).

Wśród juniorów do 15 lat zwyciężył Oleg Achinovich (WKSz HETMAN Wałbrzych). Drugi był
Kacper Ugorek (KTS Kalisz), a trzeci Aliaksandr Sakharchuk (MUKS MDK Śródmieście Wrocław).

W Grupie B klasyfikację dziewcząt do 13 lat zdominowały szachistki Klubu GAMBIT MDK
Świdnica, które zajęły wszystkie miejsca na podium. Wygrała Emilia Ćwirko. Drugie miejsce zajęła
Aleksandra Przychocka, a trzecie Julia Klima.

Wśród chłopców do 13 lat zwyciężył Antoni Sonibare (Wrocławski Klub Szachowy Hetman).
Drugi był Igor Śliwowski (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzeci Kamil Ugorek (KTS Kalisz).

Najlepszą szachistką do 11 lat okazała się Elżbieta Błaszkiewicz (UKS Giecek Radków). Kolejne
miejsca zajęły Barbara Cnota (GLKS Goniec Żarów) oraz Natalia Karaś (KSz GAMBIT MDK
Świdnica).

W klasyfikacji chłopców do 11 lat wygrał Jakub Owad (KSz Miedź Legnica), zajmując jedno-
cześnie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej całej Grupy B. Drugi był Borys Adamowicz (KS
Polanica-Zdrój), a trzeci Kornel Waligóra (KSz GAMBIT MDK Świdnica).

W Grupie C wśród dziewcząt do 9 lat triumgowała Magdalena Białkowska (Rudnica), która
minimalnie wyprzedziła Hannę Kasendrę (GLKS Goniec Żarów). Trzecie miejsce zajęła Oliwia
Szczeblowska (KSz GAMBIT MDK Świdnica).

Najlepszym chłopcem do 9 lat i zwycięzcą klasyfikacji generalnej Grupy C z kompletem punktów
został Artur Wojtania (MCKiS Jaworzno). Drugie miejsce zajął Bartosz Wisiński (Wrocław), a trzecie
Krzysztof Remiszewski (UKS POGOŃ Oleśnica).

Najlepszą dziewczynką do 7 lat została Pola Pieszczoch (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Drugie
miejsce zajęła Róża Omańska (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzecie Helena Drozdowska
(Świdnica).

Wśród chłopców do 7 lat całe podium zajęli szachiści Klubu Szachowego GAMBIT MDK
Świdnica. Zwyciężył Marcel Palcat. Drugi był Antoni Szachniewicz, a trzeci Michał Kowal.

Turniej został zrealizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz Stowarzyszenia Klub Szachowy GAMBIT MDK.

Sprawne przygotowanie i przeprowadzenie zawodów do zasługa pracowników MDK na czele z
Leszkiem Matusem oraz rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na czele z Marcinem Krukiem i
Markiem Śliwowskim.

Sędziował autor tej krótkiej relacji z pomocą Wojciecha Kowalczuka i Lecha Rębisza.
tekst, foto: MDK Świdnica

MBP Świdnica

KOLEJNA "RÓŻOWA SKRZYNECZKA" 
TRAFIŁA DO BIBLIOTEKI 

Dzięki inicjatywie fundacji Endomama, kolejna różowa skrzyneczka trafiła do naszej biblioteki.
Od dziś bezpłatne środki higieny osobistej dla kobiet są dostępne w Filii nr 2, na osiedlu Młodych.
Celem akcji jest zwiększenie dostępności do artykułów higienicznych podczas miesiączki. Utrudnio-
ny dostęp do środków higienicznych jest często przeszkodą dla codziennego funkcjonowania kobiet.
Bardzo cieszymy się, że różowa skrzyneczka trafiła do naszej filii. Od teraz czytelniczki będą mogły
czuć się bardziej komfortowo.

ciąg dalszy na str. 25

zawdzięcza ten rockowy pierwiastek, który
zawarty jest w jego grze i muzyce. Jest ab-
solwentem prestiżowej akademii bostoń-
skiej Berklee College of Music. Jednym z
jego wykładowców był Pat Metheny, który
w 1976 roku zarekomendował Sterna do
słynnej grupy Blood, Sweat and Tears,
otwierając mu drogę do świata jazzu. W 1981
roku rozpoczął współpracę z Milesem Davi-
sem. Dwa lata później wraz z Jaco Pastoriu-
sem stworzył formację World of Mouth, któ-
ra szybko zyskała uznanie. Od początku lat
80. prowadzi karierę solową prezentując styl
fusion, jazz-rock. Inspirują go tacy gitarzy-
ści jak George Benson, Wes Montgomery,
Jim Hall, jednak w jego grze słychać rów-
nież wpływy idoli z młodości. Gra z takimi
muzykami jak: Richard Bona, Bob France-
schini, Dennis Chambers, Dave Weckl, Vic-
tor Wooten, Marcus Miller, Bob Berg, Her-
bie Hancock, Mino Cinelu, Billy Cobham,
Mike Mainieri. Współpracował z zespołem
Steps Ahead i grupą braci Brecker.

PONAD CHMURAMI (poezja śpiewana)
03.03.2023, godz. 19:00
Wstęp 40 zł; miejsce: aula I LO, ul. Kaspro-
wicza 30; organizator: ŚOK

Ponad Chmurami (Katarzyna i Nikodem Ja-
cuk) działa od 2013 roku. Wtedy właśnie
spotkało się dwoje młodych ludzi wychowa-
nych na muzyce krainy łagodności. Dzielo-
ne wzajemnie zainteresowanie zaowocowa-
ło marzeniami o publicznym prezentowaniu
własnych pomysłów na twórczość znanych
w muzycznym świecie postaci. Wbrew te-
mu, co obecnie dociera do nas z radiowych
odbiorników, fundamentem dla Ponad
Chmurami jest twórczość Bułata Okudżawy,
Leonarda Cohena, Starego Dobrego Mał-
żeństwa, czy zespołu Pod Budą. Podczas
ośmioletniej drogi na muzycznej mapie ze-
spół zagrał ponad 400 koncertów na terenie
kraju i za granicą. W tym czasie zespół wy-
dał także kilka płyt dostępnych w szerokiej
sprzedaży w całym kraju, w tym dwie auto-
rskie: Ponad Chmurami (2019) oraz Czas nic
nie zmienił (2021).
Zespół jest bardzo serdecznie przyjmowany
przez licznie zgromadzoną publiczność na
każdym z koncertów, który ma zaszczyt za-
grać. Podczas ponad godzinnego spotkania
słuchacze mają okazję do chwil zadumy,
nostalgii, refleksji nad codziennością. Moc
słowa wplątana w delikatne, akustyczne
dźwięki przeniesie, choć na chwilę, każdego
wysoko ponad chmury.

LEKKO NIE BĘDZIE
(spektakl komediowy)
09.03.2023, godz. 17:30
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: Impresariat
Teatralny M-BART, ŚOK







- Miesiączka nie jest i nie powinna być wstydliwym tematem tabu. Dzięki takim działaniom
chcemy, aby wzrastała świadomość społeczna. Różowa skrzyneczka to bardzo ważny projekt. Na
mapie Świdnicy jest jeszcze sporo miejsc, w którym takie skrzyneczki bardzo by się przydały - mówiła
Anna Gromek, prezes Fundacji Endomama podczas przekazania "różowej skrzyneczki".

tekst, foto: MBP Świdnica

MDK Świdnica

"WIECZÓR WSPOMNIEŃ"

W czwartek 9 lutego br. w sali teatralnej odbyło się spotkanie byłych pracowników Młodzieżo-
wego Domu Kultury. Wieczór  uświetniły występy młodych wykonawców z pracowni Pani Joanny
Chojnowskiej , Agnieszki Banach, Dariusza Jarosa oraz Mirosława Jabłońskiego.

Cieszymy się, że nasi szanowni emerytowani pracownicy tak chętnie przybywają w mury
Młodzieżowego Domu Kultury. Bardzo dobrze widzieć ich znów wśród kolegów i koleżanek
pracujących obecnie.

tekst, foto: MDK Świdnica

ŚKPR Świdnica

ZIELONA GÓRA UCIEKŁA NA FINISZU
Bez punktów wróciła nasza drużyna z Zielonej Góry. Było wiadomo, że z akademikami łatwo nie

będzie, ale jest niedosyt, bo wynik rozstrzygnięty został w ostatnich dziesięciu minutach gry. Szare Wilki
przegrały ten fragment sześcioma trafieniami, a całe spotkanie 26:33 (15:17). Szansa na pierwsze
zwycięstwo w 2023 roku nadarzy się za tydzień (18 lutego) w domowym starciu z Olimpem Grodków.

Podopieczni Krzysztofa Terebuna pojechali do Zielonej Góry nie bez problemów. Do kontuzjo-
wanych od dłuższego czasu Mateusza Siwińskiego, Norberta Mirgi i Aleksandra Ingrama dołączył
najlepszy strzelec drużyny - Michał Wojtala. Wprawdzie został wpisany do protokołu, ale nikt nie
chciał ryzykować ewentualnego pogłębienia urazu, jakiego nabawił się przed tygodniem w starciu z
Borem Oborniki Śląskie. - Usłyszeliśmy dziś mnóstwo pytań o Michała. Lokalni dziennikarze pytali
czy jego nieobecność byłą powodem naszej porażki i odpowiadałem, że absolutnie nie. O wszystkim
zadecydowała końcówka, w której zdecydowanie poniosły nas emocje. Złe decyzje rzutowe, błędy
w ataku i obronie - to była przyczyna, że nie zdobyliśmy dziś punktów - mówił po meczu Arkadij
Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

www.expressem.eu

Oburza was nieco większa różnica wieku
w związkach? Śmieszą Panie i Panowie
zauroczeni młodszymi partnerkami w
myśl zasadzie: mnie by się to nie przyda-
rzyło?
Jeśli tak - to sztuka rozbawi Was do łez i
pokarze, że teoria w życiu bardzo różni się
od praktyki. "Lekko nie będzie" autorstwa
Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa
komedia o miłości, pozorach, szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom, tole-
rancji dla własnych wyborów i hipokryzji
w ocenianiu innych. Stateczny wykładow-
ca Eudardo (Jan Jankowski / Tomasz Sa-
pryk) romansujący ze sprytną studentką
Sarah (Katarzyna Grabowska), jego była
żona Marion (Lucyna Malec / Andżelika
Piechowiak) zakochana w młodym partne-
rze i ich córka Julie (Milena Staszuk) ma-
jąca nowego troszkę starszego narzeczo-
nego Merco wąsatego artystę, lekko, bez
grosza przy duszy (Kacper Kuszewski) za-
początkują lawinę omyłek i absurdu, kom-
plikacji i rozwiązań, które nie wpadłyby
Wam do głowy, bo kiedy wszystko zawo-
dzi można zawsze zrzucić winę na hydrau-
lika - imigranta ze wschodu
Przygotujcie się na wyjątkowo zabawny
wieczór, a jeśli nie lubicie się śmiać, to
możemy wam obiecać, że Lekko nie bę-
dzie!
Obsada:
Lucyna Malec / Andżelika Piechowiak,
Tomasz Sapryk / Jan Jankowski
Kacper Kuszewski,
Milena Staszuk,
Katarzyna Grabowska
Natalia Smagacka

XXVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI PEGAZIK - ELIMINA-
CJE MIEJSKIE
09.03.2023, godz. 10:00 - 14:00
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że
tradycyjnie już organizuje Eliminacje Miej-
skie XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego PEGAZIK dla uczniów szkół
podstawowych w kategoriach:
młodsi: klasy IV,V,VI SP
starsi: klasa VII i VIII SP
Eliminacje miejskie odbędą się:
9 marca 2023 r. o godz. 10.00 - młodsi
9 marca 2023 r. około godz. 11.00 - starsi
w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43,
sala lustrzana
Każdą ze szkół w eliminacjach miejskich
reprezentuje po 3 wykonawców w każdej
kategorii. Karty zgłoszeń należy dostarczyć
osobiście najpóźniej do dnia 28 lutego 2023
r. do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry, Rynek 43, Świdnica lub mailem: m .ko-
złowski@sok.com.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu PE-
GAZIK można uzyskać w Świdnickim
Ośrodku Kultury u p. Mariusza Kozłowskie-
go, tel. 74 851 56 54, kom. 605 821 750.

ciąg dalszy na str. 28
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Jeszcze w 51. minucie na tablicy był wynik 25:24 na korzyść gospodarzy. Końcowy rezultat: 33:26...
Wcześniej mecz miał swoje różne fazy. Lepiej rozpoczął ŚKPR. Po 10 minutach było 6:3 dla Szarych Wilków. Potem do głosu doszli rywale. Po

kwadransie gry doprowadzili do remisu, a potem zaczęli budować przewagę, która w 23 minucie wyniosła już cztery trafienia (14:10). Przed przerwą
świdniczanie odrobili część start i przegrywali 15:17. Tuż po zmianie stron kontaktową bramkę rzucił Olgierd Etel, ale AZS odpowiedział trzema
trafieniami i ponownie odskoczył (20:16). Potem znów lepiej zagrał ŚKPR i doszedł wynik na 22:23, a potem 23:24 i 24:25.

Punktów nie ma, ale są inne pozytywy. Odnotujmy zatem debiut w I lidze juniora młodszego Maksymiliana Bieryta oraz pierwszą bramkę po powrocie
do gry po długiej kontuzji Jakuba Pierzaka.

AZS Zielona Góra - ŚKPR Świdnica 
33:26 (17:15)

Przebieg meczu: 5 min. 2:3, 10 min. 3:6, 15 min. 8:8, 20 min. 12:10, 25 min. 16:11, 30 min. 17:15, 35 min. 20:16, 40 min 21:19, 45 min. 23:22, 50
min. 25:24, 60 min 33:26.
ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski, Jabłoński - Redko 5, Pęczar 5, Dobrzański 4, Chmiel 3, Etel 3, Wołodkiewicz 3, Zelek 1, Pierzak 1, Galik 1, Bal,
Bieryt
Karne: AZS 1/1, ŚKPR 4/3
Kary: AZS 14 minut, ŚKPR 6 minut

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

WYGRAĆ Z OLIMPEM! (ZAPOWIEDŹ 16. KOLEJKI I LIGI)
Plan na sobotę, 18 lutego może być tylko jeden: zdobyć trzy punkty w starciu z Olimpem Grodków. Szare Wilki są głodne punktów i liczą na wsparcie

kibiców. Początek meczu o godzinie 18.00 hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.
ŚKPR czeka na pierwsze zwycięstwo w 2023 roku. Wydaje się, że Olimp jest wymarzonym przeciwnikiem, aby w końcu tego dokonać. Grodkowianie

bardzo dobrze zaczęli sezon, ale z czasem impet osłabł. Co więcej, z dziewięciu ostatnich spotkań grodkowianie wygrali tylko jedno - dwa tygodnie
temu z Gorzycach Wielkich. Przed tygodniem wysoko przegrali we własnej hali z Realem Astromalem Leszno 21:32. My także mamy jednak swoje
kłopoty, a kolejne kontuzje uszczuplają kadrę naszej drużyny.

Bez względu na wszystkie statystyki wszystko zweryfikuje parkiet: zaangażowanie, skuteczność, dobre decyzje! Historycznie - zapowiada się zacięty
mecz. Z dziewiętnastu pojedynków w XXI wieku ŚKPR i Olimp wygrały po dziewięć razy, a raz - w pierwszym meczu w tym sezonie padł remis (Olimp
wygrał po rzutach karnych). Bilans bramkowy też jest niemal remisowy (512:508).

Aktualnie najlepszymi strzelcami Olimpu są: skrzydłowy Daniel Jendryca (101 bramek/15 meczów/średnia 6,7 gola na mecz), rozgrywający: Marcel
Ungier (80/15/5,3) i skrzydłowy Sebastian Kolanko (58/13/4,6). W ŚKPR-ze pierwszymi strzelbami są natomiast: Michał Wojtala (100/14/7,1), Mateusz
Redko (69/15/4,6), Adam Chmiel i Dawid Pęczar (obaj 61/15/4,1).

Dla tych, którzy nie dotrą na mecz w przeprowadzimy relację TEKSTOWĄ na naszej stronie na facebooku: 
https://www.facebook .com/133103396713056. 

Aktualny wynik będzie podawany co kilka minut.

ciąg dalszy na str. 31
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CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Olimp Grodków
PARTNER MECZU: IgnerHome - Twój sprawdzony deweloper
KIEDY: Sobota, 18.02.2023, godzina 18.00
GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a
BILETY: 10 zł - normalny, dzieci i młodzież co 18 lat - wstęp wolny
KARTKI Z HISTORII
Liczba meczów: 19
Zwycięstwa Świdnicy: 9 (7 w Świdnicy, 2 w Grodkowie)
Remisy: 1 (w Grodkowie)
Zwycięstwa Grodkowa: 9 (6 w Grodkowie, 3 w Świdnicy)
Bilans bramek: 512:508

Polonia Stal Świdnica

ŚWIDNICZANIE LEPSI OD CZECHÓW 
Drugie zwycięstwo podczas zimowego okresu przygotowawczego zanotowali piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni w sobotnie

popołudnie pokonali na własnym terenie czeskiego czwartoligowca - TJ Dvur Kralove nad Labem.
Przed rokiem obie ekipy spotkały się na terenie naszych południowych sąsiadów - w miejscowości Vrchlabi. Wtedy to podopieczni trenera Grzegorza

Borowego wygrali bardzo pewnie 6:2, ale tym razem wyszli na boisko w znacznie innym, mocniejszym zestawieniu personalnym i dobrze... Spotkanie
rozgrywane na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji toczone było w niezłym tempie. Jak to często bywa w starciach przeciwko
naszym południowym sąsiadom, zarówno w kategoriach dziecięco-młodzieżowych, jak i dziś w meczu seniorów, bój był dość ostry, szczególnie jeśli
chodzi o postawę zespołu gości. Doszło do kilku spięć, a zawodnik rywali obejrzał nawet czerwoną kartkę, co w sparingach jest raczej rzadkością
(przeciwnicy nie grali w osłabieniu - w jego miejsce na boisku pojawił się inny piłkarz). 

Trener Grzegorz Borowy tradycyjnie miał w tym okresie przygotowawczym niemały ból głowy jeśli chodzi o zestawienie wyjściowego składu. Z
powodu przede wszystkim urazów brakuje od dłuższego czasu Michała Orzechowskiego, a do tego doszły absencje Sebastiana Białasika, Kornela
Traczyka i Jakuba Filipczaka. Wynik spotkania otwarty został dość szybko. Po rzucie rożnym i małym zamieszaniu w szesnastce gości, piłkę do sieci
wpakował Wojciech Sowa. Kilkanaście minut później mogło być 2:0, lecz futbolówka po uderzeniu jednego z zawodników testowanych obiła słupek.
Później doszło do zamieszania w polu karnym naszego zespołu i gola wyrównującego na 1:1. Jeszcze przed przerwą, biało-zieloni po raz drugi zdołali
wyjść na prowadzenie. Ponownie w trakcie tej zimy świetnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Wojciech Sowa i było 2:1. Po zmianie stron obie
drużyny miały okazję na zdobycie gola, lecz rezultat nie uległ zmianie. 

- Widać, że rywal z Czech przyjechał z mocną chęcią zrewanżowania się za poprzednią potyczkę. Trzeba przyznać, iż przyjechali trochę w innym
zestawieniu personalnym i byli to nowi zawodnicy z jakością. Jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że potrafiliśmy przeciwstawić się fizyce,
agresji i walce ze strony Czechów, a trzeba sobie jasno powiedzieć, że pierwsze kolejki w lidze tak będą właśnie wyglądać. Domykamy kadrę,
najprawdopodobniej dojdzie do nas dwóch nowych zawodników i to jest na duży plus. Pracujemy dalej - komentuje trener pierwszej drużyny IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz Borowy. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - TJ Dvur Kralove nad Labem 
2:1 (2:1)

Skład: Kot, Przyborowski, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Kozachenko, Paszkowski, Sowa, Kotyla, Trzepacz, Michta, Migas, Busch, Wojciechowski,
Ratajczak oraz 2 zawodników testowanych.  

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W MPK ŚWIDNICA 
Jak informuje MPK Świdnica Sp. z o.o. od 13.02.2023r. (poniedziałek) obowiązuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Świdnicy.

Najważniejsze zmiany dot. m.in. redukcji połączeń linii nr 12 do Os. Zawiszów, zamiennie uruchomione zostaną połączenia linią nr 6 do ul. Strzelińskiej.
OBOWIĄZUJĄCE ZMIANY:

◆ Redukcja kursów linii nr 9 w dni powszednie szkolne z zachowaniem godzin obsługi wg rozkładu "Wakacyjno-feryjnego".
◆ Likwidacja kursów linii nr 9 w soboty.
◆ Redukcja połączeń linii nr 12 do Os. Zawiszów, zamiennie uruchomione zostaną połączenia linią nr 6 do ul. Strzelińskiej.
◆ Redukcja połączeń linii 50 i 52 ze zachowaniem modułowości rozkładu jazdy "Wakacyjno-feryjnego".
◆ Wprowadzenie korekt godzin odjazdów dla poszczególnych linii komunikacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy dostępnymi na przystankach autobusowych i na  www.mpk.swidnica.pl

Gmina Świdnica

RUSZA SEZON ROZLICZEŃ Z FISKUSEM
Od 15 lutego podatnicy mogą zaakceptować swoje zeznania podatkowe za 2022 r. w systemie e-PIT. Rozliczenie roczne podatku można sprowadzić

w internecie. Już niebawem mieszkańcy gminy Świdnica w swoich skrzynkach pocztowych będą mogli znaleźć ulotki informacyjne zachęcające do
wskazania GMINY ŚWIDNICA jako miejsca swojego zamieszkania w deklaracji PIT. Niestety wiele osób faktycznie mieszkających w gminie Świdnica
nie wpisuje aktualnego miejsca zamieszkania na terenie gminy przy składaniu zeznania podatkowego. Ich podatki trafiają do innych gmin, z których
infrastruktury nie korzystają. Co tym samym uszczupla budżet gminy i możliwości inwestycyjne. Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy. Jak
to zrobić?

Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT:
◆ wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danej gminy, w tym przypadku Urząd Skarbowy w Świdnicy,
◆ ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica;
◆ wpisać aktualny adres zamieszkania w GMINIE ŚWIDNICA;
◆ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego;
◆ przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do Urzędu Skarbowego w

Świdnicy, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica.
Pamiętajmy, że każdego roku z budżetu państwa ponad 38% wpływów z naszego podatku dochodowego powraca do gminy, którą wskażemy w

zeznaniu podatkowym. Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej i drogowej, szkoły i przedszkola,
transport lokalny, rozwój kultury, sportu i rekreacji.

www.expressem.eu www.expressem.eu31
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PŁACĘ PODATKI TAM, GDZIE MIESZKAM
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (składając deklarację wskazując gminę Świdnica jako miejsce zamieszkania i

dołączając Formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez
gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestycje w sport i kulturę, poprawa jakości lokalnej
infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Jakość życia w naszej gminie w znacznym stopniu zależy od nas samych dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj swoje dane w zeznaniu
podatkowym i wpisz GMINĘ ŚWIDNICA-WIEJSKA jako swoje miejsce zamieszkania.

Dziękujemy!
Chcesz poznać na co idą Twoje pieniądze, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną na gminaswidnica .nacoidamojepieniadze.pl
Logowanie do e-Urzędu Skarbowego / rozliczenie e-PIT
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#profil-zaufany

Gmina Świdnica

TRWAJĄ FERIE NA SPORTOWO - ZAPRASZAMY NA ŚCIANKĘ I BASEN
Zajęcia na ściance wspinaczkowej mogą dostarczyć wielu korzyści zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Wspinaczka to doskonała forma ćwiczeń,

która pozwala na wzmocnienie mięśni całego ciała, zwłaszcza ramion, nóg i tułowia. Uprawiana w grupach pozwala na rozwijanie umiejętności pracy
zespołowej, nawiązywania nowych znajomości i budowania relacji międzyludzkich. W gminie Świdnica trwają właśnie ferie na sportowo.

Jeśli jeszcze nie było okazji skorzystać z zajęć na ściance wspinaczkowej to serdecznie zapraszamy do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w
Witoszowie Dolnym. Po solidnej dawce adrenaliny można zregenerować swoje siły w jacuzzi albo skorzystać z okazji i popływać kilka długości basenu.

W okresie ferii zimowych obowiązują promocyjne ceny na bilety wstępu na basen.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia zapłacą 5 zł za 70 minut pływania.
Dorośli powyżej 18 roku życia - 15 zł za 70 minut pływania.
Zapraszamy podczas ferii w godzinach 6:00 - 16:00
Pływanie to doskonała forma ćwiczeń, która pozwala na wzmocnienie mięśni całego ciała i poprawę kondycji fizycznej. Zatem zapraszamy do

skorzystania z tej formy aktywności sportowej.

ciąg dalszy na str. 39
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Gmina Świdnica

BEZPIECZNA DAWKA WIEDZY

Mija pierwszy tydzień ferii zimowych dla uczniów z Dolnego Śląska. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym zanim udali się na
zasłużony wypoczynek otrzymali solidną dawkę wiedzy od swojej wychowawczyni Izabeli Rataj.

Przypomnieli sobie o zasadach bezpieczeństwa, o kulturze zjazdów na stokach, ale i wzywaniu pomocy i udzielania pomocy poszkodowanym. Dzieci
chętnie przystąpiły do zadania i z zaangażowaniem trenowały elementy pierwszej pomocy. Mogły ćwiczyć resuscytację na fantomach, które szkoła
pozyskała dzięki Fundacji WOŚP i programowi Ratujemy i uczymy Ratować.

Gmina Świdnica

ŻYWA LEKCJA O SAMORZĄDZIE GMINNYM Z WÓJT GMINY ŚWIDNICA
Żywa lekcja o samorządzie gminnym w siedzibie Urzędu Gminy była cennym doświadczeniem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lutomi

Dolnej, pozwalającym im na bezpośrednie zetknięcie się z funkcjonowaniem samorządu na poziomie lokalnym. Podczas spotkania z wójt gminy Świdnica
Teresą Mazurek, zastępcą Bartłomiejem Strózikiem, sekretarz gminy Jadwigą Generowicz, skarbnik gminy Anną Szymkiewicz uczniowie mieli okazję
zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na swoje wątpliwości, poznać różne aspekty funkcjonowania samorządu gminnego jakie są ich prawa i obowiązki
jako obywateli. Bardzo lubię rozmawiać z młodzieżą i tego mi brakowało w okresie pandemii. Cieszę się, że po blisko 3 latach wracamy do dobrych
praktyk przekazywania wiedzy samorządowej naszym uczniom - podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Lekcje wiedzy samorządowej skupiają się na uczeniu zasad i mechanizmów funkcjonowania samorządu, w tym na poziomie lokalnym. Celem tych
lekcji jest umożliwienie uczniom zrozumienia, jak działa samorząd gminy, jakie są jego obowiązki oraz jak mieszkańcy mogą brać udział w procesach
decyzyjnych i wprowadzać zmiany w swoich społecznościach. Zatem w dyskusji pojawiały się pytania o drogi, chodniki, ścieżki rowerowe czy kwestie
kolei dużych prędkości, czy pomniki historii. W odpowiedzi zastępca wójt gminy Bartłomiej Strózik informował o przystąpieniu do budowy
singletracków w Bystrzycy Górnej oraz Lubachowie . Ta wiadomość z pewnością ucieszy miłośników dwóch kółek. Młodzież z zaangażowaniem
podkreślała też  dbałość o pomniki historii, co spotkało się z dużym uznaniem wójt gminy Świdnicy Teresy Mazurek. Skarbnik gminy Anna Szymkiewicz
omawiała źródła finansowania gminy, podkreślając że w sprawozdaniach finansowych, tak jak w matematyce wszystko musi się zgadzać i wynikać z
pewnych działań. W naszych raportach wszystko musi grać co do jednego grosza - mówiła skarbnik gminy.

W trakcie zwiedzania urzędu uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca wójta i jego zespołu. Spotkanie było również okazją do
rozwijania zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy samorządowej i zachęcenia ich do udziału w życiu publicznym. Już niebawem będą mogli ją
wykorzystać bowiem przed uczniami konkurs  wiedzy o Laur Młodego Samorządowca. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!
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BARAN Nadszedł czas, aby płacić swoje zo-
bowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój
wewnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego ode-
zwiesz. Ma dla Ciebie ważną wiadomość. We-
soło i szczęśliwie spędzisz nadchodzący we-
ekend. 
BYK Będziesz miał dobry nastrój. Pomyślisz
o kimś, kogo znałeś kiedyś dawno i teraz te
wspomnienia ożyją. A to za sprawą pewnych
wiadomości, które do Ciebie dotrą. Spojrzysz
łaskawszym okiem na swoich sąsiadów i zna-
jomych. Być może uda Ci się uregulować
wszystkie zobowiązania. 
BLIŹNIĘTA  Nadarzy się okazja, żeby podjąć
dodatkową pracę lub naukę. Powinieneś sko-
rzystać z propozycji. Nawet jeżeli będzie trze-
ba zmienić plany. Ktoś oczekuje, że przyznasz
się do błędu, jaki ostatnio popełniłeś. Może
warto pomyśleć o przeprosinach? Możesz w
ten sposób wiele zyskać. 
RAK Nie wmawiaj sobie, że masz depresję.
To nieprawda. Jesteś po prostu zmęczony i
nic Ci się nie chce. Postaraj się lepiej zorga-
nizować sobie życie, zadbaj o kontakty to-
warzyskie, o bliskich, a wszystko się zmieni.
Twoje sprawy nabiorą zupełnie innych
barw. 
LEW Pewne sprawy bardzo się skomplikują.
Pomyślisz nawet, aby z niektórych rzeczy zre-
zygnować. Jeżeli dobrze poustalasz terminy, nie

będzie takiej potrzeby. Musisz wykazać wię-
cej cierpliwości. Na sukcesy finansowe rów-
nież przyjdzie pora. Nie trać więc wiary i
zapału do pracy. 
PANNA Nastąpi ożywienie w sprawach ser-
cowych. Byki, te jeszcze wolne, będą miały
okazję naprawdę się zakochać. Okoliczności
będą sprzyjały miłosnym uniesieniom i fascy-
nacjom. W nadchodzących dniach będziesz
bardzo leniwy, nic nie będzie w stanie tego
zmienić. Sprawy zawodowe odejdą więc na
dalszy plan. 
WAGA Otrzymasz bardzo ciekawą propozy-
cję. Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych
pieniędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorga-
nizować sobie czas. Nie powinienieś przepu-
ścić takiej okazji. Nie popadaj w przesadne
sprzeczki ze swoim partnerem, nie ma co się
kłócić o takie drobnostki. 
SKORPION Nastąpi duże ożywienie w
sprawach zawodowych. Nie daj się wciąg-
nąć w jakąś niezdrową rywalizację. Zacho-
waj twarz, bądź zawsze sobą. Jedynie taka
postawa uchroni Cię od konfliktów w pracy
i pozwoli na uzyskanie dobrych efektów.
Wytchnienia od całej tej afery szukaj w gro-
nie najbliższych. 

STRZELEC Jesteś zaniepokojony, że nie
nadchodzi długo oczekiwana przesyłka.
Cierpliwości! Skontaktuj się ze swoim przy-
jacielem, potrzebuje teraz Twojej pomocy.
Jego problem jest naprawdę niewielki i ra-
zem dacie mu z pewnością radę. Sytuacja
finansowa bez zmian. 
KOZIOROŻEC Za bardzo wszystko i
wszystkich krytykujesz. Wynikają z tego sa-
me niemiłe sytuacje. Więcej tolerancji! Cza-
sami warto wysłuchać racji innych osób.
Pomimo wszystko, będziesz miał bardzo do-
bry tydzień w interesach. Pewne posunięcia
przyniosą duży zysk. 
WODNIK Nie bój się ryzyka. Szczególnie w
sprawach finansowych. Wszystko będzie te-
raz sprzyjało Twoim posunięciom. Pod warun-
kiem, że nie wejdziesz w konflikt ze samym
sobą. W piątek przygotuj się na wizytę jakie-
goś niespodziewanego gościa. Będzie to dla
Ciebie ogromne zaskoczenie.
RYBY  Wkrótce rozwiążesz problemy zwią-
zane z finansami. Uregulujesz zobowiązania,
które spędzają Ci sen z powiek. Okaż trochę
więcej zainteresowania swoim bliskim. Jeżeli
masz dzieci, to porozmawiaj z nimi o ich
problemach. Bardzo tego teraz potrzebują.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
okolice Galerii Świdnickiej 425.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem,
ogrzewanie piecowe, 395.000 zł
10676  38,30 m kw., parter, 2 pokoje, ogrzewanie elektryczne, po
remoncie, 289.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OSIEDLE MŁO-
DYCH:
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie 265.000 zł
0-6824 45 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie, 265.000 zł
0-6717 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, oś. Młodych,
ogrzewanie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie
miejskie, oś. Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego
remontu, Zarzecze 238.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, oś.
Młodych 266.000 zł

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

0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawaler-
ka 30,70 m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21
m kw ., komórka, 180.000 zł
0-6646 sprzedażmieszkanianawsi 10 km od Świdnicy, 61,10 m
kw., 198.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I piętro nowy Zawiszów,  miejsce
postojowe w garażu 3.500 zł, 
0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewa-
nie gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, oś. Młodych, częściowo
umeblowane, 2.400 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m
kw.
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0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-6748 8 a, 12 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową, 90.000 zł
0-6797A 28a, Panków, 155.000 zł
0-6623 63,67 a gmina Walim, częściowo rolna, 220.000 zł
10671 23,93 a, 10 km od Świdnicy 79 zł/m kw.,
0-6683 8 a, 10 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową 90.000 zł
0-6599 sprzedażdziałek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - BystrzycaGórna 99.960 zł
0-6495A gmina Żarów, 1,0211 ha rolna 80.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

004976 WL 51 m kw., centrum, witryna 3.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka9, Świdnica, oś. Słowiańskie
719.000 zł

0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa,
Świdnica, 860.000 zł
10833 106 m kw. połowabliźniaka, Świdnica, działka 7,87 a
785.000 zł
0-6740 215 m kw., działka 7 arów, wolnostojący, Bojanice,
380.000 zł
0-6797 115,85 m kw., działka 27a, Panków, 460.000 zł
0-6796 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu, Żarów, 448.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 5,42 a, wolnostojący, po remoncie, 12
km od Świdnicy 820.000 zł
0-6575 120 m kw., 2 km od Świdnicy, połowa bliźniaka stan
deweloperski, 5 pokoi 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
-----------------------------------------------------------------------------

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

-----------------------------------------------------------------------------

WIĘCEJ OFERT NA 

www.nowak-az.pl
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