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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA - Z PAPIEREM
PRZEZ DWA TYSIĄCLECIA
do 23.04.2023, godz. 11:00
Zapraszamy na wystawę czasową ze zbio-
rów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-
Zdroju opowiadającej nie tylko o liczącej
prawie dwa tysiące lat historii papieru ale
także o dziejach dusznickiej papierni.
Wstęp N - 10 zł, U - 6 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

MISTRZOSTWA POLSKI AMATO-
RÓW W HOKEJU NA LODZIE
do 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!
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

Świdnica

ŚWIDNICA POMAGA UKRAINIE. BILANS WSPARCIA
24 lutego 2022roku świat obiegła informacja o brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. W jednej

chwili samorządy, organizacje pozarządowe, wolontariuszy oraz mieszkańców polskich miast połą-
czył wspólny cel - pomoc obywatelom Ukrainy, uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie
ich kraju. Od tego czasu do Świdnicy przyjechało ponad 3,5 tysiąca uchodźców wojennych. 

Przy ul. Długiej 33 zostało utworzone Centrum Pomocy Ukrainie, które funkcjonuje do dziś-
jego działania koordynuje Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych. W pierwszych dniach
wojny Centrum stanowiło miejsce, w którym każdy obywatel Ukrainy mógł otrzymać żywność,
odzież, artykuły higieny osobistej. Urzędnicy dokonywali rejestracji przyjezdnych, pomagali im w
znalezieniu lokum oraz udzielali wszelkich niezbędnych informacji związanych z ich pobytem na
terenie Polski. 

Przygotowano obiekty zakwaterowania zbiorowego, czyli: budynek gminny zlokalizowany przy
ul. Głowackiego 1, z przeznaczeniem do zakwaterowania 50 osób, Dom Wycieczkowy OSiR przy
ul. Śląskiej 37 (53 osoby), lokal gminny przy ul. Folwarcznej (100 osób), lokal gminny przy ul.
Żeromskiego (12 osób),  Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich przy ul. Sprzymierzeńców
(130 osób), Hotel Pod Wierzbą przy ul. Częstochowskiej (50 osób) oraz lokal przy seminarium
duchownym przy ul. Wojska Polskiego 2 (22 osoby). Aktualnie w Domu Wycieczkowym, Zakładzie
Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich, obiekcie przy ul. Żeromskiego oraz obiekcie przy semina-
rium przebywa 180 osób.

ciąg dalszy na str. 3
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PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
JUNIOREK W SIATKÓWCE
03.03-05.03.2023, godz. 13:00
Juniorki Volley Świdnica dotarły do półfina-
łu Mistrzostw Polski i będą gospodyniami
jednego z czterech turniejów. Cztery zespoły
powalczą o dwa miejsca premiowane awan-
sem finału!
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

V MEMORIAŁ 
GRZEGORZA SOLARZA
03.03-05.03.2023, godz. 14:00
10 zespołów z rocznika 2010 stanie w
szranki piłkarskiego V Memoriału Grze-
gorza Solarza. Nie zabraknie gospodarzy
- młodych piłkarzy IgnerHome Polonii
Świdnica.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

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
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Środki na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, zakup środków czystości i higieny osobistej
zapewnia wojewoda dolnośląski. Miasto otrzymało refundację z Funduszu Pomocy w wysokości
ponad 2 mln 600 tys. zł. W tym czasie wydatki własne gminy  na ten cel wyniosły ponad 490 tys. zł,
a dotyczyły głównie zakupu wyposażenia i przygotowania obiektów pod zamieszkanie, opłat za
media, ale też zatrudnienia tłumaczek, które pomagały przybyłym osobom załatwić sprawy urzędo-
we, jak na przykład nadanie numeru PESEL czy też zaadaptowanie się w nowych warunkach.

Miasto otrzymało także w 2022 roku z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego
dysponentem jest Minister Finansów, środki w wysokości ponad 4 mln 200 tys. zł, z tytułu wsparcia
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W
miejskich jednostkach oświatowych liczba uczniów zmieniała się w poszczególnych miesiącach i
wynosiła od 307 do 440. Dzieci - uchodźcy z Ukrainy uczęszczały także do szkół i przedszkoli
niepublicznych, które otrzymywały na każdego z nich dotację w ramach środków otrzymanych z
Funduszu Pomocy.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Ostatni domowy mecz pierwszej fazy roz-
grywek. Do Świdnicy zawita Zastal Zielona
Góra.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

MINIATURY MUZYCZNE: KOBIETY
W MUZYCE
07.03.2023, godz. 17:00
Utalentowani uczniowie i nauczyciele Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Ludomira Różyckiego zaprezentują utwory
wybitnych kompozytorek oraz wykonają
utwory napisane przez mężczyzn, ale kobie-
tom dedykowane i poświęcone.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów - "Co się stało?" jest sceniczną i
oczywiście ironiczną odpowiedzią na pyta-
nie, na które większość z nas odpowiada -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MUZYCZNY PEJZAŻ Z KOBIETĄ W
TLE
08.03.2023, godz. 18:00
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Do Świdnicy trafiły dary m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.
Największą pomoc przekazało miasto partnerskie Świdnicy - Biberach, które przeznaczyło około 100 tys.
euro w gotówce, artykułach spożywczych, lekarstwach, odzieży ochronnej i sprzęcie typu generatory
prądu, powerbanki i nagrzewnice. Dary dla uchodźców przekazywali także licznie świdniczanie. Miasto
uruchomiło zbiórkę środków finansowych. Na specjalnie utworzone subkonto Urzędu Miejskiego 93 1240
4142 1111 0011 1201 6259wpłynęło ponad 230 tys. zł, które zostały m.in. przeznaczone na zakup obiadów
dla dzieci w szkołach, aktywizację społeczną uchodźców, czyli naukę języka polskiego i zajęcia integra-
cyjne oraz zasiłki celowe wypłacane przez MOPS. Wielu świdniczan udostępniło własne domy i
mieszkania dla obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Ponad 300 wolontariuszy i 30 świdnickich
firm od pierwszego dnia napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę nieśli pomoc potrzebującym.

Miasto nadal wspiera wszystkich uchodźców wojennych. Wszelkie informacje są dostępne pod
nr tel. 74/856 28 52 lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Świdnica

BIEG TROPEM WILCZYM
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Bieg Tropem Wilczym, który odbędzie się na

Zalewem Witoszówka już w najbliższą niedzielę 5 marca 2023 r.
11.(9) BIEG "TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"
ŚWIDNICA - 5.03.2023 r.
SCENARIUSZ IMPREZY
1. CEL: Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko spełnić oczekiwania sportowe biegaczy, ale przede
wszystkim przekazać treść historyczną oraz popularyzować wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych
2. ORGANIZATOR: FUNDACJA ’WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA, ŚWIDNICKIE STOWA-
RZYSZENIE PATRIOTYCZNE
3. PARTNERZY: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd
Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy,
Nadleśnictwo Świdnica, Związki Kombatanckie i Żołnierskie, firma UNITRON. Koordynatorem
projektu jest Tadeusz Grabowski (tel: 601 996 788)
4. PATRONAT HONOROWY: JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk
5. TERMIN I MIEJSCE - 5.03.2023 r, godz. 12.00, Bosmanat ŚOSIR, ul. Polna Droga
6. DYSTANS: 1.963 metry
7. ZGŁOSZENIA (ZAPISY) - w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30           
Dla pierwszych 250 uczestników przy zapisach pakiet startowy: koszulka, medal.
Na mecie dla uczestników czeka ciepła grochówka, kawa, herbata i ciastka.
8. UCZESTNICTWO - Prawo startu mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie lub
po podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność
PROGRAM MINUTOWY
5.03.2023 (niedziela)
10.00-11.30 - zapisy do biegu (Bosmanat ŚOSIR, ul. Polna Droga))

ciąg dalszy na str. 6
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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

ŚWIDNICKI CZWARTEK 
LEKKOATLETYCZNY
09.03.2023, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatletyką
dla dzieci i młodzieży z powiatu świdnickiego
w drugiej części roku szkolnego 2022/23 za-
planowano na 9 marca, 6 kwietnia, 11 maja i 8
czerwca (finał cyklu) na Stadionie Miejskim
im. Janusza Kusocińskiego .
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR, ŚGB, RP LZS, LOT

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

2. ŚWIDNICKI TURNIEJ 
CURLINGOWY
10.03-12.03.2023, godz. 08:00

11.00-11.50 - Wstępy artystyczne młodzieży z MDK
12.00 - odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start biegu
- ciepły posiłek i herbata dla uczestników
ok. 13.00 - zakończenie imprezy

Wydarzenia towarzyszące
10.03.2023, godz. 10.00
- XV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej (sala teatralna ŚOK, Rynek 43)

Świdnica

SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 3 marca o godz. 10.00 rozpocznie się L sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni

rozpatrywać będą 4 projekty uchwał.
L/1. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy ul. Westerplatte 50/01 w Świdnicy 
Ll2. W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2023r." 
L/3. W sprawie zmiany budżetu.
Ll4. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 8
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Duże wydarzenie! Zawody 2. Świdnickiego
Turnieju Curlingowe i Grand Prix Polski w
Curlingu zagości na świdnickim lodowisku.
Wstęp wolny; miejsce: Lodowisko, ul. Ślą-
ska; organizator: DKC Dzik Świdnica

GORDON I PADDY (kino familijne)
11.03.2023, godz. 11:00
Piękna, animowana historia przyjaźni mysz-
ki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by
chronić mieszkańców lasu.
Wstęp 15/10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

ŻABCIA I ROPUCH (spektakl familijny)
12.03.2023, godz. 16:00
To pełna poczucia humoru prosta opowieść
o przyjaźni dwóch płazów - żywiołowej
Żabci i pesymistycznego Ropucha, którzy
wspierają się w codziennych sytuacjach i
problemach. Wszystkie działania zawsze
inicjuje Żabcia, głównie po to, by podnieść
na duchu swojego przyjaciela, służąc mu
radą, pomocą i ciepłym słowem.
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

DOLNY ŚLĄSK: ZAGINIONE SKARBY
- spotkanie z Łukaszem Kazkiem
17.03.2023, godz. 18:00
Czy w Świdnicy mamy jakichś pasjonatów
historii? Prowadzący program "Dolny
Śląsk: zaginione skarby" razem z HISTORY
Channel - Łukasz Kazek, już 17 marca spot-

www.expressem.eu
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Świdnica

II LO W FINALE 46. OLIMPIADY 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tuż przed feriami na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ustna część Okręgowego Etapu
Olimpiady. Brała w niej udział Maria Muszewska z II LO w Świdnicy i zdała tę część śpiewająco.

Maria musiała odpowiadać na pytania dotyczące wybranej literatury niemieckiej przed 1945
rokiem i po 1945 r., musiała wykazać się znajomością historii krajów niemieckojęzycznych. Spraw-
dzana była także swoboda komunikacji.

"Maria musiała opanować ogromny zakres materiału. Jej największym sukcesem jest to, że w
ciągu roku opanowała umiejętność rozwiązywania konkretnych zadań z gramatyki a także to, że w
bardzo dojrzały sposób podeszła do analizy i interpretacji utworów literackich. Prowadząc Marysię
przez interpretację poszczególnych utworów wiedziałam, że mam przed sobą partnerkę do rozmowy
- inteligentną i chłonącą wiedzę" - mówi Aleksandra Królak - Wąsowicz, germanistka, która
przygotowuje Marię do Olimpiady.

Na pytanie, co było najtrudniejsze w dojściu do finału Maria odpowiada: "Język niemiecki
towarzyszy mi od dziecka, dlatego trudnością nie była komunikacja w tym języku, ale ogromna ilość
materiału, którą musiałam opanować. No i jedno z zadań na etapie okręgowym - zamiana struktur
gramatycznych."

Finał odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu za miesiąc i będzie trwał
trzy dni. Trzymamy za Marię kciuki .

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MBP Świdnica

RUMMIKUB - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na pierwsze spotkanie z Rummikub.
Spotkanie odbędzie się 30 marca o godzinie 16.00, w bibliotece.
Rummikub to doskonała gra towarzyska. Prosta, wciągająca i inna w każdej rozgrywce.
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Do dyspozycji mamy: 104 kości z liczbami, w czterech kolorach o wartościach od 1 do 13 oraz
jokery.

Gra polega na pozbyciu się wszystkich wylosowanych płytek z liczbami, wykładając na stół
sekwencję lub ciągi minimum 3-liczbowe. Najciekawsza możliwość to ingerencja w już ułożone
płytki. Zwycięzcą zostaje gracz, który pierwszy pozbędzie się wszystkich płytek ze swojej tabliczki.
Gra Rummikub wspiera rozwój logicznego myślenia, naukę liczenia oraz rozwija spostrzegawczość.

MBP Świdnica

SPOTKANIE Z AUTORAMI ŚWIDNICKICH "FRAZ"

Prawdziwe tłumy pasjonatów literatury pojawiły się w czwartkowy wieczór w bibliotece na
spotkaniu Świdnickie "Frazy", organizowanym przy współpracy z redakcją kwartalnika FRAZY.

Antoni i Iwona Matuszkiewiczowie, Karol Maliszewski, Tomasz Hrynacz, Adam Lizakowski,
Helena Semenetz, Tamara Hebes, to tylko niektórzy bohaterowie dwóch wydań kwartalnika z 2019
i 2022 roku, nawiązujących do Świdnicy. Spotkanie w mistrzowski sposób poprowadziła Magdalena

ciąg dalszy na str. 11

ka się ze miłośnikami tajemnic i lekcji, jakie
niesie nam przeszłość. Będzie to niezwykła
okazja, by porozmawiać z dziennikarzem i
podróżnikiem.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna

WERNISAŻ WYSTAWY MARKA 
NONIEWICZA - ZARYS BIOLOGII 
FANTASTYCZNEJ
17.03.2023, godz.18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator Świdnicki
Ośrodek Kultury

TRUSKAWKA #27: 
The Dog + Anti Humans + Vehement 
[hardcore metal punk]
18.03.2023, godz.20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny przedstawia
odcienie hardcore’a. Na tym wydarzeniu
usłyszycie jego różne wersje: od najbardziej
współczesnej, przez punkową po metalową.
Wstęp: 20 zł / 30 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 na-
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pisana przez najwybitniejszych libreci-
stów wiedeńskich. Operetka przepełniona
jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich ryt-
mów.
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,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

HRABINA PĄCZEK
(recital Joanny Kołaczkowskiej)
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

Rabizo Birek - redaktor naczelna kwartalnika, który wychodzi w Rzeszowie już od 1991 roku i jest
literacko-artystyczno-naukową wizytówką Rzeszowa i Podkarpacia w Polsce i na świecie.

Początek spotkania to piękne wspomnienia o Danucie Saul Kawce - bohaterce Frazy z 2019 roku.
Bratanica, także Danuta, opowiadała o swoich relacjach z ciocią, o porozumiewaniu się z nią za
pomocą spojrzenia. O tym, że misją Danuty Saul Kawki było wyszukiwanie osób, które w różny
sposób były wykluczane ze społeczeństwa, opiekowanie się nimi i zabieranie w ich imieniu głosu.
Jednocześnie nawiązała do prowadzącej spotkanie, pani Magdaleny Rabizo Birek, znajdując wspólny
mianownik z jej ciocią. Pani Magda, podobnie jak Danuta Saul-Kawka przygarnia we Frazie wiele
osób, jest przepełniona empatią, robi wszystko łącznie ze znajdowaniem środków na wydawanie
kwartalnika, by inni mogli korzystać z zawartej w nim literatury.

Kolejno o rozpoczęciu swojej przygody z kwartalnikiem opowiadali Karol Maliszewski, który
na koniec przeczytał wiersze Danuty Saul Kawki. Antoni Matuszkiewicz przyjechał ze swoim
najnowszym wydaniem i odczytał jego fragmenty, podobnie jak Tamara Hebes - świdnicki pisarz
publikujący swoje teksty we Frazie.

O swoich początkach z Frazą opowiadał Tomasz Hrynacz, świdnicki poeta, jeden z głównych
bohaterów numeru z 2022 roku, z racji okrągłego jubileuszu urodzin. Podzielił swoje życie na dwie
części - czytelniczą, kiedy marzył o publikacji swojego pierwszego wiersza w kwartalniku i tą, kiedy
już zaczął do niej pisać. A trwa to nieprzerwanie od 25 lat. Każda publikacja jest dla niego wielkim
wydarzeniem. Samo zamieszczenie biogramu było dla niego bardzo nobilitujące.

Kolejny gość - Adam Lizakowski opowiedział o swojej emigracji, życiu w Stanach i powiązaniu
z Frazą od momentu kiedy wrócił do Polski, czyli od 2016 roku. Pani Iwona Matuszkiewicz, która
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debiutowała jako prozaiczka, a jak podkreśliła za swój debiut uważa felietony w jednym z lokalnych
tygodników - w Wiadomościach Świdnickich, odczytała fragmenty swojej książki "Praskie odpryski"
o - jak podkreśliła prowadząca spotkanie - czeskich przygodach pani Iwony Matuszkiewicz. Pani
Matuszkiewicz wspomniała także postać znakomitego człowieka, polonisty Zdzisława Grześkowia-
ka, któremu bardzo wiele zawdzięcza i dzięki któremu w dużej mierze została ukształtowana.

Spotkanie, które trwało blisko trzy godziny, pokazało jak bardzo są potrzebne spotkania pod
znakiem literatury i jak bogate mamy lokalne środowisko artystów, którzy wciąż wydają i chcą się
spotykać z żywym czytelnikiem.

Wśród zaproszonych gości była także pani Krystyna Walc - prezes Stowarzyszenia Literacko
Artystycznego FRAZA, wydającego kwartalniki. Pani prezes opowiedziała o działalności stowarzy-
szenia, pracy przy tworzeniu Frazy, zdobywaniu środków i zapraszaniu kolejnych artystów do
publikacji swoich tekstów. Praca niełatwa, ale najważniejsza w niej jest pasja, której nie brakuje
nikomu z członków Stowarzyszenia.

tekst, foto: MBP Świdnica

Muzeum Świdnica

WARSZTATY Z CZERPANIA PAPIERU
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza grupy zorganizowane oraz rodziny z dziećmi do udziału

w warsztatach czerpania papieru towarzyszących wystawie "Z papierem przez dwa tysiaclecia".
Zajęcia w części teoretycznej obejmują zwiedzanie wystawy, poznanie historii papieru, techniki jego
wytwarzania i różnych sposobów wykorzystania.

W części warsztatowej uczestnicy poznają sztukę wytwarzania papieru czyli czerpanie arkuszy
specjalne przygotowanym sitem znakowanym filigranem. Kartki czerpanego papieru można będzie
zabrać ze sobą.

Grupy zorganizowane. Liczebność grupy: do 20 osób lub jedna klasa.
Czas trwania: 60 min. Termin: od wtorku do piątku. 
Opłata:  6 zł od osoby.
Rezerwacja: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl lub telefonicznie pod numerem 74/852-12-91
Rodzinne warsztaty czerpania papieru:
Czas trwania: 60 min.
Liczebność grupy: do 20 osób.
Termin:
11.03.2023 (sobota), godz. 11:00 i 13:00
01.04.2023 (sobota), godz. 11:00 i 13:00
Opłata:  6 zł od osoby.
Rezerwacja: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl lub telefonicznie pod numerem 74/852-12-91
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Wybrane...

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-
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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
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

Powiat Świdnica

WIOSENNY KONCERT

Starosta Świdnicki wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie
zapraszają na koncert pod tytułem WIOSNA.

W programie koncertu utwory Anny German, Anny Jantar, Czesława Niemena, Marka Grechuty,
Zbigniewa Wodeckiego oraz zespołu Breakout.

Wykonawcami będą laureaci polskiej edycji programy The Voice of Poland: Marta Burdynowicz,
Przemek Radziszewski, Tomasz Fridrych.

Koncert odbędzie się 24 marca 2023 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 30, o godz. 18 .00.

Bilety w cenie 20 zł. do nabycia w Regional-
nej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w
Świdnicy, Rynek 39-40.

MBP Świdnica

Łukasz Kazek 
HISTORY STORY

Łukasz Kazek, przyjaciel biblioteki rusza z
nowym projektem - kanałem poświęconym hi-
storii i opowieściom z przeszłości.

Nazywam się Łukasz Kazek pochodzę z Gór
Sowich, od lat zajmuje się historią. Zapraszam,
wszystkich miłośników opowieści z przeszłości
na podróż do świata, którego już nie ma. Podzie-
mia Dolnego Śląska, zagadki kompleksu Riese,
tajemnice które skrywają ludzie, poniemieckie
depozyty i wciąż nie wyjaśnione zagadki II woj-
ny światowej. Skrzętnie skrywane tajemnice pół
bitewnych, opuszczone pałace i dwory, ponie-
mieckie wsie i grobowce, relacje byłych niemiec-
kich mieszkańców Dolnego Śląska. Ostatni ży-
jący świadkowie II wojny światowej.

Zapraszam do mojego kanału na wyprawę w
głąb przeszłości, która zostawiła po sobie wiele
śladów.

Premiera 1 odcinka kanału Łukasz Kazek HI-
STORY STORY: online, 7 marca, godzina 20.00 i
na żywo tego samego dnia w Browarze Jedlinka,
oglądając premierowy odcinek wspólnie!

Łukasz Kazek
Zapowiedź serialu:
https://youtu.be/DI-FMo3BdS0

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała...

17.02.2022r. godz. 14.49 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał telefoniczne zgłoszenie od obsługi jed-
nego z lokali użytkowych na ulicy Kotlar-
skiej. Kobieta prosiła o pilną interwencję,
gdyż do jej lokalu dobijał się nietrzeźwy
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mężczyzna. Już po chwili na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej. Mężczyzna był agresyw-
ny i nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Konieczne było użycie środków
przymusu bezpośredniego. Dopiero wówczas udało się obezwładnić agresora. Po badaniach
lekarskich został osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu następnym
za swe zachowanie został ukarany mandatem karnym. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić
swojego zachowania. Nie pamiętał nawet, że takie zajście miało miejsce.

18.02.2023r. godz. 13.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego przy ulicy Kliczkowskiej. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej.
Strażnicy szybko zlokalizowali mężczyznę, doskonale znanego bezdomnego Damiana S. Gdy
funkcjonariusze podjęli interwencję, zaczął się on uskarżać na silne bóle w klatce piersiowej. Na
miejsce wezwano ratownictwo medyczne. Damian S. nie po raz pierwszy źle się poczuł na widok
strażników. Po badaniach lekarskich okazało się, że nic mu nie dolega a jego zachowanie
wynikało jedynie z chęci uniknięcia konsekwencji swego zachowania. Mężczyzna został osa-
dzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Za swe zachowanie odpowie przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

19.02.2023r. godz. 18.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące trzech osób, które wchodziły do fontanny z Neptunem w Rynku. Wspinali się po
rzeźbach fontanny, wskakiwali na latarnie. Zabawa została szybko przerwana przez przybyłych
na miejsce strażników. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi.

21.02.2023r. godz. 12.43
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny karmiącego chlebem gołębie przy pomniku "Świętej Trójcy" w Rynku. W
pewnym momencie schwytał on dwa gołębie i schował je pod kurtkę szybko oddalając się w
kierunku ulicy Franciszkańskiej. Sytuacja wyglądała dość podejrzanie, dlatego w ślad za męż-
czyzną skierowano patrol straży miejskiej. Ostatecznie okazało się, że osoba ta nie chciała zrobić
ptakom żadnej krzywdy. Był to hodowca gołębi, któremu uciekły dwa ptaki i nie zamierzały
wracać do gołębnika. Gdy mężczyzna znalazł swoje zaobrączkowane ptaki w Rynku postanowił
podstępem sprowadzić je do swojego gołębnika.

22.02.2023r. godz. 15.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który na peronie dworca PKP Świdnica Miasto spożywał alkohol a
następnie załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Mężczyzna ten został ujęty przez patrol straży
miejskiej. W związku z faktem, że znajdował się on w stanie upojenia alkoholowego i w czasie
interwencji stan jego znacznie się pogorszył na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.
Nietrzeźwy został przewieziony do szpitala "Latawiec". Za swoje czyny odpowie przed sądem.

OSiR Świdnica

HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA 
PO FERIACH ZIMOWYCH

◆ CZWARTEK-SOBOTA (2-4.03.2023): BRAK ŚLIZGAWEK. MISTRZOSTWA POLSKI AMA-
TORÓW DYWIZJI 4 W HOKEJU NA LODZIE

◆ NIEDZIELA (5.03.2023):Trening otwarty KS ŁF LET’S SKATE: 8.30-10.30.Ślizgawki ogólno-
dostępne: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17 .00, 18.30, 20.00 

◆ PONIEDZIAŁEK (6.03.2023): 8.00-14.30: godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizo-
wanych*Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30 

◆ WTOREK (7.03.2023). OSTATNI DZIEŃ ŚLIZGAWEK:8.00-14.30: godziny zarezerwowane
dla szkół i grup zorganizowanych*. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30. Trening
otwarty DKC Dzik Świdnica:20.00

◆ ŚRODA-NIEDZIELA (8-12.03.2023):BRAK ŚLIZGAWEK.Przygotowanie obiektu i zawody 2.
ŚWIDNICKI TURNIEJ CURLINGOWY
* wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63

www.expressem.eu

Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa
komedia o miłości, pozorach, szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom, toleran-
cji dla własnych wyborów i hipokryzji w
ocenianiu innych. Stateczny wykładowca
Eudardo (Jan Jankowski / Tomasz Sapryk)
romansujący ze sprytną studentką Sarah
(Katarzyna Grabowska), jego była żona Ma-
rion (Lucyna Malec / Andżelika Piecho-
wiak) zakochana w młodym partnerze i ich
córka Julie (Milena Staszuk) mająca nowego
troszkę starszego narzeczonego Merco wą-
satego artystę, lekko, bez grosza przy duszy
(Kacper Kuszewski) zapoczątkują lawinę
omyłek i absurdu, komplikacji i rozwiązań,
które nie wpadłyby Wam do głowy, bo kiedy
wszystko zawodzi można zawsze zrzucić
winę na hydraulika - 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.

WIELKA SŁAWA TO ŻART
11.03.2023, godz. 17:00
Wstęp 109/99/95 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

W trakcie gali operetkowej Wielka sława to
żart - Wiedeńskiej operetki czar, zaśpiewają dla
Państwa wybitni artyści sceny operetkowej.

ciąg dalszy na str. 22
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ŚKPR Świdnica

STRZELANINA DLA ZEW-u
Podobnie jak w pierwszym meczu w Świdnicy, także w rewanżu w Świebodzinie bramki sypały

się jak z rogu obfitości. Tym razem jednak z tej wymiany ciosów lepiej wyszli rywale. W meczu 17.
kolejki I ligi miejscowy ZEW pokonał ŚKPR 43:34 (21:18).

- To był podobny mecz do tego sprzed dwóch tygodni w Zielonej Górze. Przez pięćdziesiąt minut
trzymaliśmy kontakt i wynik był sprawą otwartą, ale źle zagraliśmy końcówkę i stąd porażka - mówił
po spotkaniu Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Podopieczni Krzysztofa Terebuna w tej rundzie ani razu nie zagrali w optymalnym składzie. Nie
inaczej było w sobotę. Do grona kontuzjowanych graczy dołączył bramkarz Volodymyr Shupyk.
Wprawdzie uraz wydaje się niezbyt poważny, a sam zawodnik nie zgłaszał już problemów bólowych,
to sztab zespołu uznał, że wskazanych jest jeszcze kilka dni odpoczynku. W roli trzeciego bramkarza
do Świebodzina pojechał junior młodszy - Tymon Szwaczek i w pierwszej połowie zaliczył debiut
w I lidze!

Wysoki wynik jednoznacznie świadczy, że spotkanie nie było wielką defensywną partią szachów,
a raczej ekstremalną wielką pardubicką, chociaż nie brakowało też i twardej walki w obronie.

W zasadzie przez całe spotkanie gospodarze posiadali nieznaczną przewagę. Zwykle oscylowała
ona w granicach 3-4 bramek. Jeszcze w 52. minucie było 32:29 dla przeciwników. W końcówce, gdy
świdniczanie próbowali desperacko odrabiać dystans, ZEW skrupulatnie wykorzystał błędy naszej
drużyny i stąd ostatecznie jego wysokie zwycięstwo. Po spotkaniu, w wywiadach dla Radio Zachód
gospodarze nie szczędzili jednak pochwał świdnickiej drużynie. - Tablica wyników może wskazywać,
że było to łatwe zwycięstwo, a tak naprawdę tak nie było. Chłopaki ze Świdnicy fajnie, szybko grają.
Po każdej straconej bramce czy przechwyconej piłce szybko biegają do ataku. Wydaje mi się, że
postawa naszych bramkarzy pozwoliła nam tak okazale wygrać - mówił Arkadiusz Bosy, najbardziej
doświadczony gracz ZEW-u.

W następnej kolejce ŚKPR zagra znów w Świdnicy. W sobotę, 4 marca o godzinie 18.00 w hali
sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno Szare Wilki podejmą SPR Gorzyce Wiel-
kie.

ZEW Świebodzin - ŚKPR Świdnica 
43:34 (21:18)

Przebieg meczu: 5 min 5:3, 10 min 9:5, 15 min 12:8, 20. min 14:11, 25 min 17:15, 30 min 21:18,
35. min 22:19, 40 min 25:21, 45 min 28:24, 50 min 31:27, 55 min 38:30, 60 min 43:34

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Szwaczek - Pęczar, 10, Redko 9, Etel 7, Wołodkiewicz 3, Chmiel
2, Zelek 1, Pierzak 1, Bal, Bobrzański, Bieryt

Kary: ZEW 6 minut, ŚKPR 12 minut
Karne: ZEW 4/3, ŚKPR 2/1
17. kolejka (25-26.02)
Trójka Nowa Sól - EUCO UKS Dziewiątka Legnica 25:20 (12:10)
SPR Gorzyce Wielkie - Real Astromal Leszno 21:36 (10:16)
ZEW Świebodzin - ŚKPR Świdnica 43:34 (21:18)
Olimp Grodków - Siódemka Miedź Huras Legnica 27:28 (14:15)
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra - Tęcza Folplast Kościan 22:23 (9:12)
Bór Joynext Oborniki Śląskie - Wolsztyniak Wolsztyn 29:23 (13:12)
Grunwald Poznań - GOKiS Kąty Wrocławskie 25:28 (12:17)

tekst: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

KALENDARZ KIBICA (2-5.03.2023)
Po lekkim rozprężeniu w czasie ferii zimowych wracamy z potężną dawką emocji. W tym

tygodniu czekają nas: kolejny mecz I ligi , baraże o awans do Mistrzostw Polski młodzików oraz
mecze ligowe dwóch drużyn chłopców. Oto szczegóły...

CZWARTEK (2.03.2023)
Dolnośląska Liga Młodzików. Baraż o awans do Mistrzostw Polski, godz. 18.00, Dzierżoniów
Żagiew Dzierżoniów - ŚKPR I Świdnica
SOBOTA (4.03.2023)
Dolnośląska Liga Młodzików. Baraż o awans do Mistrzostw Polski, godz. 15.00, Świdnica, Hala
sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a
ŚKPR I Świdnica - Żagiew Dzierżoniów
I liga, godz. 18.00, Świdnica, Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul.
Galla Anonima 1a
ŚKPR Świdnica - SPR Gorzyce Wielkie
Partner meczu: IgnerHome
NIEDZIELA (5.03.2023)
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa A godz. 10.00, Kąty Wrocławskie
GOKiS Kąty Wrocławskie - ŚKPR I Świdnica
Dolnośląska Liga Chłopców, grupa C godz. 11.30, Kąty Wrocławskie
Turniej: GOKiS Kąty Wr. - Victoria Świebodzice, ŚKPR II Świdnica - Victoria, GOKiS - ŚKPR
II

tekst: www.skprswidnica.pl

ciąg dalszy na str. 25

Ich wspaniałe głosy przeniosą nas w świat
koncertów wiedeńskich, operetki, oraz mu-
sicali.
W prezentowanej gali usłyszymy najsłyn-
niejsze arie i duety miłosne:
m.in.: kuplety Barinkaya z operetki Baron
Cygański - J.Straussa.
Kuplety Adeli z operetki Zemsta Nietoperza
- J.Straussa,
Aria Boniego z operetki Księżniczka Czar-
dasza - Imre Klmna,
Czardasz Sylvi z operetki Hrabina Marica -
Imre Klmna,
Duet Barcelona z operetki Clivia - Nico Dostal,
Mieć kochanek choćby 100 z operetki Paga-
nini - F.Lehara oraz wiele innych hitów.
Usłyszycie Państwo ponad to, takie utwory
jak: I will always love you, miłosne Besame
mucho, a także taneczne Abballati.
Wystąpią cenieni artyści:
Romuald Spychalski - tenor,
Przemysław Radziszewski - tenor,
Anna Spychalska - mezzosopran,
Sylwia Nowicka - sopran,
Marcin Janiszewski - fortepian.
Koncert poprowadzi fantastyczna Krystyna
Pietranek-Kulis.
Nasi Artyści występują w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych.
Jak mawiał Bogusław Kaczyński: "Ten re-
pertuar oraz jego wykonanie jest gwarancją
satysfakcji widzów."
Przeżyją Państwo wieczór pełen magii,
wzruszeń i radości.
Po koncercie spotkanie z Artystami, rozmo-
wy, wspólne zdjęcia, podpisywanie płyt!
Gwarantujemy niezapomniane wspomnie-
nia z wieczornej gali, które pozostaną we
wspomnieniach na długo. Zapraszamy fa-
nów dobrej muzyki.
Czas trwania koncertu 120 minut.

WERNISAŻ WYSTAWY MARKA 
NONIEWICZA - ZARYS BIOLOGII 
FANTASTYCZNEJ
17.03.2023, godz.18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator Świdnicki
Ośrodek Kultury

Marek Noniewicz, rocznik 71, zamieszkały
w Bydgoszczy. Artysta, pracuje w różnych
mediach: video, performance i fotografia, a
w tej ostatniej często sięga do technik histo-
rycznych oraz fotografii otworkowej (pin-
hole). W jego twórczości wielokrotnie po-
wracają rożnego rodzaju formy organiczne,
co bez wątpienia jest konsekwencją jego
wykształcenia, który nim zajął się sztuką,
ukończył studia biologiczne. Obok twórczej
aktywności M. Noniewicz jest również wy-
kładowcą, autorem tekstów o fotografii i
kuratorem wystaw, prowadzi autorskie war-
sztaty z zakresu fotografii i zjawisk światło-
czułych. Uczestnik wielu wystaw indywidu-
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MEMORIAŁ W ŚWIDNICY
Już w najbliższy piątek, 3 marca rozpoczną się trzydniowe zmagania w ramach piątej edycji

Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solarza. Przypominamy podział na grupy i prezentujemy szcze-
gółowy harmonogram gier. Podział na grupy:
◆ Grupa A: Łużyce Lubań , CSK Uhersky Brod, IgnerHome Polonia-Stal Świdnica, Górnik

Wałbrzych, UKS Lechia Dzierżoniów
◆ Grupa B: Polonia Leszno, TP Jastrząb Bielszowice, Piast Nowa Ruda, Akademia Młodego

Piłkarza Bolesławiec, Piast Żmigród
Wszystkie mecze gramy na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ul.

Śląska 35
I FAZA TURNIEJU:
Piątek, 3 marca: 
14.30 - 15.00 - grupa A: IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych
15.05 - 15.35 - grupa B: TP Jastrząb Bielszowice - Piast Żmigród
15.40 - 16.10 - grupa A: CSK Uhersky Brod - UKS Lechia Dzierżoniów
16.15 - 16.45 - grupa B: Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec - Piast Nowa Ruda
16.50 - 17.20 - grupa A: Łużyce Lubań - Górnik Wałbrzych
17.25 - 17.55 - grupa A: CSK Uhersky Brod - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
18.00 - 18.30 - grupa B: Piast Żmigród - Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
18.35 - 19.05 - grupa B: Polonia Leszno - TP Jastrząb Bielszowice
19.10 - 19.40 - grupa A: Górnik Wałbrzych - UKS Lechia Dzierżoniów
19.45 - 20.15 - grupa B: Polonia Leszno - Piast Nowa Ruda
20.20 - 20.50 - grupa A: IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Łużyce Lubań
Sobota, 4 marca:
8.30 - 9.00 - grupa B: Piast Nowa Ruda - Piast Żmigród
9.05 - 9.35 - grupa B: Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec - Polonia Leszno
9.40 - 10.10 - grupa A: Łużyce Lubań - CSK Uhersky Brod
10.15 - 10.45 - grupa B: Piast Nowa Ruda - TP Jastrząb Bielszowice
10.50 - 11.20 - grupa B: Piast Żmigród - Polonia Leszno
11.25 - 11.55 - grupa A: UKS Lechia Dzierżoniów - Łużyce Lubań
12.00 - 12.30 - grupa B: TP Jastrząb Bielszowice - Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
12.35 - 13.05 - grupa A: Górnik Wałbrzych - CSK Uhersky Brod
13.10 - 13.40 - grupa A: UKS Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
II FAZA TURNIEJU
14.30 - 15.00 - grupa srebrna: 3A/3B (gorszy bilans) - 4A
15.05 - 15.35 - grupa złota: 3A/B (lepszy bilans) - 1A
15.40 - 16.10 - grupa srebrna: 4B - 5A 
16.15 - 16.45 - grupa złota: 1B - 2A
16.50 - 17.20 - grupa srebrna: 4A - 5B
17.25 - 17.55 - grupa złota: 1A - 2B
18.00 - 18.30 - grupa srebrna: 4B - 3A/B (gorszy bilans)
18.35 - 19.05 - grupa złota: 1B - 3A/B (lepszy bilans)
19.10 - 19.40 - grupa srebrna: 5A - 5B
19.45 - 20.15 - grupa złota: 2A - 2B
Niedziela, 5 marca:
9.00 - 9.30 - grupa srebrna: 3A/3B (gorszy bilans) - 5A
9.35 - 10.05 - grupa złota: 3A/B (lepszy bilans) - 2A
10.10 - 10.40 - grupa srebrna: 5B - 4B
10.45 - 11.15 - grupa złota: 2B - 1B
11.20 - 11.50 - grupa srebrna: 5A - 4A
11.55 - 12.25 - grupa złota: 2A - 1A
12.30 - 13.00 - grupa srebrna: 5B - 3A/B (gorszy bilans)
13.05 - 13.35 - grupa złota: 2B - 3A/B (lepszy bilans)
13.40 - 14.10 - grupa srebrna: 4A - 4B
14.15 - 14.45 - grupa złota: 1A - 1B
15.00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

www.expressem.eu

alnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
Kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.
http://mareknoniewicz .blogspot.com/
Zarys biologii fantastycznej jest tym rodza-
jem fotografii, który amerykański teoretyk
Leyl Rexer określa mianem "antykwaryczna
awangarda". To niekonwencjonalne dzieła
"fotograficzne", powstałe - prawie wszy-
stkie - bez udziału, aparatu fotograficznego.
Autor posługuje się technikami historyczny-
mi, takimi jak cyjanotypia, talbotypia, lub
papier albuminowy, wykorzystując też tra-
dycyjne materiały światłoczułe. Naświetla-
jąc bezpośrednio, lub przez spreparowany
wcześniej fotochemiczny negatyw, różnego
rodzaju formy organiczne: owady, rośliny
itp., stąd tytuł całości. Zabiegi tego typu
bywają określane mianem luksografii, choć
odnośnie tego artysty termin ten nie do koń-
ca jest ścisły. Wystawa składa się z ponad
trzydziestu prac, powstałych w kilku cy-
klach, m.in.: Iliaster, Naturalia, Ptak Nocy,
Summer Album i Zarys Zoologii Fantasty-
cznej. Niektóre prace z tego zestawu były już
prezentowane na wystawach m.in. w: Gale-
rii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, Ga-
lerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu i na XIII-
tym Biennale Fotografii w Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu, którego części M. No-
niewicz był również kuratorem. Prezentacja
wystawy w Galerii Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury przygotowana została we
współpracy z Agencją Zegart.
W obszarze mojej aktywności znajduje się
głównie fotografia, choć coraz częściej my-
ślę, że interesuje mnie światłoczułość. Je-
stem przekonany, że sposób zapisu odzwier-
ciedla proces myślenia o obrazie i jego rece-
pcję; stąd też częściej sięgam po techniki
historyczne i eksperymentalne oraz efeme-
ryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj
klucza do języka natury. Staram się ożywić
mit i próbuję znaleźć dla niego współczesny
kontekst. Nieodwracalność i nieustanne
przeobrażenia procesów srebrowych, są w
jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata
przyrody. To co staram się rejestrować, to
przebieg tych zmian.

M. Noniewicz

ciąg dalszy na str. 28
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KOLEJNY WYGRANY SPARING BIAŁO-ZIELONYCH!
Czwarte zwycięstwo podczas zimowych gier kontrolnych powędrowało w środę, 22 lutego na konto piłkarzy pierwszej drużyny IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego mierzyli się na własnym terenie z wracającą na dolnośląskie mapy piłkarskie ekipą
Rokita 1946 Brzeg Dolny. 

Niegdyś ekipa z Brzegu Dolnego rywalizowała z biało-zielonymi choćby w rozgrywkach III ligi dolnośląsko-lubuskiej, ale później było już gorzej.
Obecna Rokita 1946 Brzeg Dolny do rozgrywek przystąpiła w sezonie 2021/2022, zaczynając od zera, czyli udziału w najniższej klasie rozgrywkowej.
W poprzednim sezonie zespół całkowicie zdominował zmagania w klasie B, a w bieżącej kampanii jest liderem wrocławskiej klasy A. W środę ich formę
sprawdzili biało-zieloni. 

W meczu przeciwko liderowi klasy A swoją szanse dostało między innymi wielu młodych zawodników świdnickiego klubu - juniorów starszych, a
nawet juniorów młodszych, a także zawodnicy, którzy w ostatnim czasie z powodu urazów i przeziębień spędzili na murawie nieco mniej czasu. - Cieszą
występy kolejnych młodych chłopaków. Wiekowo juniorzy młodsi z rocznika 2006 - Igor Zawiła i Eryk Korab pokazali się na prawdę z dobrej strony.
Mecz rozpoczęliśmy z pięcioma juniorami starszymi i jednym juniorem młodszym - wylicza trener Grzegorz Borowy. 

Finalnie świdniczanie wygrali na terenie sztucznego boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Rokitą 1946 Brzeg Dolny 5:2. Dwa gole
zaliczył Wojciech Sowa, a po golu dołożyli Paweł Michta, Kornel Busch i jeden z testowanych w naszych szeregach zawodników. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Rokita 1946 Brzeg Dolny
5:2







Skład: Przyborowski, Migas, Ratajczak, Kasprzak, Kozachenko, Paszkowski, Zawiła, Michta, Busch, Trzepacz, Wojciechowski, Moskwa, Salamon,
Kotyla, Sowa, Korab, Filipczak oraz 4 zawodników testowanych. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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BIAŁO-ZIELONI Z AWANSEM DO FINAŁU PUCHARU POLSKI
Znakomity mecz tuż przed startem walki o ligowe punkty  rozegrali piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera  Grzegorza

Borowego na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji pokonali dziś w
 pełni zasłużenie ligowego rywala - Lechię  Dzierżoniów i awansowali do wielkiego finału Pucharu Polski na szczeblu  Podokręgu Wałbrzych

Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
W ostatnich latach mało było drużyn, które tak mocno nie leżałyby  biało-zielonym, jak właśnie dzierżoniowska Lechia. Nasi zawodnicy po raz

ostatni w lidze pokonali trójkolorowych w sezonie 2019/2020, kiedy to  świętowaliśmy awans do makroregionalnej III ligi. Na stadionie OSiR-u  Świdnica
wygraliśmy wtedy 2:1. 16 września 2020 roku wygraliśmy po raz  ostatni. Świdniczanie wygrali na wyjeździe 3:1 w spotkaniu  ćwierćfinałowym Pucharu
Polski na szczeblu okręgowym. Później przyszła  jednak czarna seria. W sezonie 2021/2022 Lechia wygrała w lidze 1:0 i  3:1, a do tego dołożyła
pucharowy triumf w wymiarze 2:1. Jesienią 2022  roku podczas ostatniego boju pomiędzy obiema ekipami, przeciwnicy  zwyciężyli w meczu o ligowe
punkty 3:0. Licznik na czterech zwycięstwa  oponentów z rzędu się jednak zatrzymał.

Biało-zieloni zagrali dziś świetne zawody, przez większość czasu  kontrolując przebieg wydarzeń na boisku, atakując wysokim pressingiem i
utrudniając przeciwnikom rozegranie piłki. Gospodarze znacznie lepiej  wytrzymali ten bój kondycyjnie, deklasując po prostu gości w tym  elemencie
gry, szczególnie w samej końcówce pojedynku. Wydaje się, że  popełniliśmy jeden błąd, oddając nieco pola przeciwnikowi w pierwszej  połowie i cofając
się do defensywy po strzeleniu gola na 1:0. To  kosztowało nas utratę prowadzenia, lecz później wyciągnęliśmy wnioski

Spotkanie rozpoczęło się dla nas znakomicie. W 4. minucie precyzyjnym  uderzeniem z wnętrza pola karnego do sieci trafił aktywny Piotr Kotyla.
Świdniczanie próbowali pójść za ciosem, chwilę później w polu karnym  runął na murawę Jakub Filipczak , ale arbiter nie zdecydował się na
podyktowanie jedenastki. Rywale odpowiadali, szczególnie po stałych  fragmentach gry, lecz czujny na przedpolu był nasz golkiper, Bartłomiej  Kot.
W 22. minucie urwaliśmy się z dobrą, szybką akcją. W polu karnym  dobrze odnalazł się rozgrywający świetne zawody Patryk Paszkowski, lecz  piłka
po jego uderzeniu minęła dalszy słupek dzierżoniowskiej bramki. W  tym okresie zaczynał się jednak fragment, w którym na zbyt wiele  pozwoliliśmy
Lechii i oddaliśmy im zbyt dużo miejsca. W 28. minucie  najpierw zablokowaliśmy groźne uderzenie zawodnika gości, a następnie  bardzo dobrą

interwencją popisał się nasz bramkarz. Gospoda-
rze nie mogli  złapać właściwego rytmu, dali się
wciągnąć w grę Lechii i posyłać do  przodu dłu-
gie piłki. W 35. minucie straciliśmy prowadze-
nie. Wasilewski  posłał dobrą piłkę na dalszy
słupek, a akcję sfinalizował Rzońca. Do  końca
pierwszej części gry rezultat nie uległ już zmia-
nie.

Po zmianie stron na murawie dzielili i rządzi-
li już jednak tylko  gospodarze, choć wszystko
zaczęło się w zasadzie od jedynej szansy dla
Lechii w drugich 45 minutach. Nieudanie zaata-
kowaliśmy wysokim  pressingiem, rywale wy-
prowadzili szybką akcję, ale na nasze szczęście
niecelnie uderzał Michał Ciarkowski. Później
swój koncert rozpoczęli już  miejscowi, zamyka-
jąc momentami przyjezdnych na dłuższy czas na
własnej  połowie. W 60. minucie tuż przy linii
końcowej w polu karnym kopnięty  został Da-
mian Kasprzak, a sędzia zdecydował się wskazać
na jedenasty  metr. Pewnym egzekutorem okazał
się Wojciech Sowa i znów byliśmy z  przodu.
Biało-zieloni nie popełnili błędu, nie oddaliśmy
pola oponentom,  graliśmy swoje i byliśmy żądni
kolejnych goli. W 66. minucie groźnie w  pole
karne wpadł Emil Migas, lecz uderzył niedokład-
nie, podobnie jak  chwilę później z rzutu wolnego
Wojciech Sowa. W 74. minucie lechiści  znaleźli
się już w bardzo trudnym położeniu. W szesna-
stce przeciwników  faulowany był Adam Wojcie-
chowski, a arbiter znów zdecydował się  odgwiz-
dać rzut karnym dla biało-zielonych. Do futbo-
lówki ponownie  podszedł Wojciech Sowa i tym
razem nie dając żadnych szans Adrianowi  Sza-
demu na skuteczną interwencję. Ostatni kwa-
drans to wciąż popis  gospodarzy, którzy na każ-
dym kroku starali się wybijać przeciwnikowi z
głowy grę w piłkę podczas tego starcia. Podopie-
czni trenera Grzegorza  Borowego mieli jeszcze
kilka okazji, by podwyższyć rezultat tego  spot-
kania. Najpierw fantastycznej okazji nie wyko-
rzystał Paweł Michta,  później dwukrotnie bram-
karz Lechii wyłapał strzały Andrieja Kozachen-
ko, a  na koniec blisko celu był jeszcze Damian
Szydziak.

- Przekładamy predyspozycję z ostatnich gier
sparingowych na  dzisiejsze spotkanie. Spora
praca od stycznia, nawet mimo kilku  problemów
z kontuzjami nie poszła na marne i to cieszy.

ciąg dalszy na str. 31
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Mecz rwany,  bardzo fizyczny, spora liczba dłuższych piłek i trochę się do tego  dostosowaliśmy. Sporo jakości w naszych poczynaniach dały zmiany,
zaczęliśmy bardziej wymieniać piłkę między sobą i z tego tworzyły się  sytuacje. Podsumowując zwycięstwo cieszy, dlatego też, że ostatnio nie
potrafiliśmy wygrać meczu derbowego. Czekamy z niecierpliwością na  pierwszą kolejkę oraz na finał Pucharu Polski - komentuje trener seniorów
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz Borowy.

Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrali dziś 3:1 i  awansowali do wielkiego finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu  Wałbrzych
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Nasz marsz rozpoczął się  od wygranej 8:0 z Górnikiem Boguszów-Gorce, następnie przyszedł czas na  triumf
również w stosunku 8:0 nad Włókniarzem Głuszyca i prawdziwy  dreszczowiec z Górnikiem Wałbrzych. Biało-zieloni pokonali po rzutach  karnych
biało-niebieskich 9:8, a wszystko zamknęło się dopiero w  dwunastej serii jedenastek. Teraz przyszedł czas na zwycięstwo z Lechią  Dzierżoniów. W
decydującym boju o awans na szczebel wojewódzki Pucharu  Polski zmierzymy się na własnym terenie ze Słowianinem Wolibórz, który  dziś pokonał
LKS Bystrzyca Górna 3:0.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Lechia Dzierżoniów 
3:1 (1:1)

Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Frankowski  (60’ Kozachenko), Filipczak (60’ Szydziak), Paszkowski, Sowa (87’  Ratajczak), Kotyla,
Antosik (58’ Migas), Wojciechowski (77’ Michta).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

PONAD 2 MILIONY NA WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolęwspierając miasto w realizacji wielu zadaniach. Jak co roku, na przełomie grudnia i stycznia

rozstrzygnięto wiele konkursów dla NGO w różnych dziedzinach i sferach życia (zdrowie, kultura, opieka społeczna turystyka, sport). Coraz większą
popularnością cieszą się tzw. małe granty, które udzielane są na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Co roku z tej formy
korzysta wiele NGO-sów, a nabór ofert trwa przez cały rok kalendarzowy. 

Jak dotąd, 28 organizacji pozarządowych uzyskało wsparcie miasta na realizacje zadań publicznychw 2023 roku,w ramach przeprowadzonych
otwartych konkursów ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym  i o wolontariacie,z zakresu:
◆ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
◆ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
◆ ochrony i promocji zdrowia,
◆ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
◆ wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej,
◆ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
◆ turystyki i krajoznawstwa.

Miasto Świdnica przeznaczyło na ten celłącznie 2 136 660 zł.Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych przeznaczane jest m .in. na poprawę
jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta, integrację podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzmacnianie potencjału
organizacji. Miasto współpracując z organizacjami pozarządowymi kieruje się zasadą pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności.

Wykaz organizacji na następnych stronach.
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NAZWA ZAKRESU 

LP. 

 

NAZWA ORGANIZACJI 

 

NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i  osobom w trudnej sytuacji �yciowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 
 

1. 
 

 
SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA " MITOS" 
 

 
Dystrybucja �ywno�ci 

 

 
70000,00 zł 

 
wspierania rodziny i systemu pieczy zast�pczej 

 
 

2. 
 

 
Caritas Diecezji �widnickiej 

 

Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego z 

programem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzie�y 

 
90000,00 zł 

 
 

3. 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Chorych „SERCE” 

 
 

 
 

Serce nasz dom 

 
 

135000,00 zł 
 

 
4. 

 
Fundacja Pomocy Biednym 
Dzieciom "UtUnum Sint" 

 

Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego z 

programem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzie�y 

 
180000,00 zł 

 

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalno�ci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalno�ci leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) 
 

 
5. 
 

 
Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych Hospicjum 
 

Działania na rzecz osób 
chorych, dotkni�tych 

chorobami nowotworowymi 

 
38000 zł 

 
6. 
 

 
DOO Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego 

Krzy�a w �widnicy 
 

Edukacja w zakresie 
pierwszej pomocy oraz 
promocja honorowego 
dawstwa krwi i o�wiaty 

zdrowotnej 

 
12000,00 zł 

 

 
7. 

 
Diecezjalna Specjalistyczna 

Poradnia Rodzinna 
 

Prowadzenie punktu 
pomocy psychologiczno- 
pedagogiczno-prawnej z 

telefonem zaufania 

 
20000,00 zł 



 
8. 
 

 
Fundacja Pomocy Biednym 

Dzieciom  
„UtUnum Sint” 

Prowadzenie hostelu dla 
ofiar przemocy w rodzinie 

 
27 000,00 zł 

 
9. 
 

 
Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta „ACCESS”  
 

Wspieranie działa� 
maj�cych na celu promocj� 
zdrowego i trze�wego stylu 

�ycia w�ród osób 
uzale�nionych od alkoholu i 

ich rodzin 

 
20 000,00 zł 

 
10. 

 
Ładne Historie 

Wspieranie działa� 
maj�cych na celu promocj� 
zdrowego i trze�wego stylu 

�ycia w�ród osób 
uzale�nionych od alkoholu i 

ich rodzin 

 
     60 000,00 zł 

 
11. 

 

 
Zakład Lecznictwa 

Odwykowego dla Osób 
Uzale�nionych od Alkoholu 

w Czarnym Borze 

Profesjonalny program 
terapeutyczny na rzecz 

mieszka�ców Gminy Miasta 
�widnicy  

uwikłanych w problem 
alkoholowy i przemocowy, 
maj�cy na celu ograniczenie 

szkód zdrowotnych 
wynikaj�cych z u�ywania 

substancji 
psychoaktywnych, 

realizowany na terenie 
Poradni Terapii 

Uzale�nienia od Alkoholu i 
współuzale�nienia od 

Alkoholu, Poradni Terapii 
Uzale�nie� w �widnicy przy 

ul. Westerplatte 47 

 
 
 
 
 
 
 

44 660,00 zł 

 
12. 

 

 
 
 

Fundacja Promocji Muzyki i 
Terapii 
GREEN  

„Wspieranie działa� 
maj�cych na celu promocj� 
zdrowego stylu �ycia w�ród 

osób uzale�nionych od 
alkoholu oraz innych 

�rodków psychoaktywnych i 
ich rodzin” 

 
„Zaj�cia profilaktyczne w 

ramach Mi�dzynarodowego 
Dnia Walki z Aids” 

 

 
 
 
 

20 000,00 zł 

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  



 
13. 

 

 
Towarzystwo Regionalne 

Ziemi �widnickiej 

Wydanie 50-tego tomu 
Rocznika �widnickiego 

 
20 000,00 zł 

 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 
14. 

 
Sportowy Klub Taekwon-do 

"Tiger" 

Taekwon-do - 
wielopokoleniowy sport dla 

ka�dego. Organizacja i 
przeprowadzenie szkolenia 

sztuk walki w ró�nych 
grupach wiekowych w 2023 

roku. 

 
24500,00 zł 

 
15. 

 

 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY TAEKWON-
DO GRYF 

 

 
Od zabawy do mistrzostwa -  

Taekwon-do !!! 

 
8000,00 zł 

 

 
16. 

 
Młodzie�owy Klub Siatkówki 

Polonia �widnica 

Szkolenie zawodników w 
piłce siatkowej 

Młodzie�owego Klubu 
Siatkówki Polonia �widnica 

 
53500,00 zł 

 
 

17. 

 
�widnicki Klub Sportów 

Walk "Respect" 

TRENING PI��CIARSKI 
DLA KOBIET I 
M�	CZYZN W 

KATEGORII ADEPT, 
KADET, MŁODZIK, 

JUNIOR, 
MŁODZIE	OWIEC, 

SENIOR Z 
WYKORZYSTANIEM 

GIMNASTYKI 
KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNEJ. 

 
10000,00 zł 

 
18. 

 
Uczniowski Klub Sportowy 

Acro Club �widnica 

 
Szkolenie zawodników w 

akrobatyce 2023 

 
14500,00 zł 

 
 

19. 

 
AKADEMIA PIŁKARSKA 
"13" JAROSŁAWA LATO 

Otwarty konkurs ofert nr K - 
3/2023 na realizacj� zadania 

publicznego w 2023 r. z 
zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury 
fizycznej pod nazw� 

„Szkolenie zawodników w 
ró�nych dyscyplinach 

sportu” 

 
23500,00 zł 

 
20. 

Stowarzyszenie Boks Polonia 
�widnica 

 

 
Boks dla wszystkich. 

 
40000,00 zł 



 
21. 

 
Stowarzyszenie Basket 

�widnica 

Dru�yna seniorów Polonia 
�widnica, oraz grup 

młodzie�owych MKS 
Basketball Polonia �widnica 

– koszykówka. 

 
30000,00 zł 

 
22. 

 
KS NEPTUN �WIDNICA 

 
„Szkolenie zawodników w 

ró�nych dyscyplinach 
sportu” 

 
25000,00 zł 

 
23. 

 
MIEJSKI KLUB 

SPORTOWY POLONIA 
�WIDNICA 

 

 
Szkolenie zawodników w 

ró�nych dyscyplinach sportu 

 
55000,00 zł 

 
24. 

 
Uczniowski Klub Sportowy 

Judo �widnica 

 
Judo i sumo, nasza pasja 

 
10000,00 zł 

 
25. 

 
Fighter Klub Kaczmarek 

Grodowski 

Szkolenie zawodników w 
ró�nych dyscyplinach sportu 

- Kickboxing 

 
10000,00 zł 

 
 
26. 

 
MKS Polonia �widnica 

	e�ska Akademia Piłkarska 
 

 
Szkolenie zawodników w 

ró�nych dyscyplinach sportu 

 
48000,00 zł 

 
27. 

 
 

Miejski Klub Siatkówki  
"Polonia" �widnica 

Dotacja celowa dla klubu 
sportowego z bud�etu 
jednostki samorz�du 

terytorialnego (art. 28 
ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie. 

 
 
 

50000,00 zł 
 

 
28. 

 
Miejski Klub Sportowy 
Polonia "Stal" �widnica 

 

 

Dotacja celowa dla klubu 
sportowego z bud�etu 
jednostki samorz�du 

terytorialnego (art. 28 
ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie.  

 

 
 
 
 
 

187 000,00 zł 
 

 
29. 

 
�widnicki Klub Piłki R�cznej 

"�widnica" 

Dotacja celowa dla klubu 
sportowego z bud�etu 
jednostki samorz�du 

terytorialnego (art. 28 
ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie. 

 

 
 

157 000,00 zł 
 



 

ekologii i ochrony zwierz�t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 
30. 

 
 

Fundacja Mam Pomysł 

Zapewnienie opieki 
zwierz�tom bezdomnym na 

terenie Gminy Miasto 
�widnica poprzez 

prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierz�t przy 
ul. Pogodnej w �widnicy 

 
250000,00 zł 

 

turystyki i krajoznawstwa 

 
31. 

 
Stowarzyszenie Lokalna 
Organizacja Turystyczna 

"Ksi�stwo �widnicko-
Jaworskie" 

Prowadzenie Regionalnej 
Informacji Turystycznej                            
i Kulturalnej w �widnicy                                   

i zarz�dzanie wie�� 
ratuszow� w �widnicy. 

 
400000,00 zł 

 
32. 

 
FundacjaFucco 

 
Realizacja zadania pt. 

„Nieodkryta �widnica” 

 
4000,00 zł 

 

Kwota dofinansowania ł�cznie: 

 
2.136.660 zł 

 

� � � � � � � � � � �
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PROGRAM "SENIOR NA START"
Szanowni Seniorzy, przypominamy. Senior na start - taką nazwę nosi program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, mieszkańców subregionu

wałbrzyskiego.
11 stycznia zarys programu przedstawiony został podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w Miejskim Centrum Wspierania

Inicjatyw w świdnickim rynku. Głównym koordynatorem projektu jest Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.
I edycja programu "Senior na Start" polegać będzie na aktywizacji seniorów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych,

edukacyjnych czy sportowych. Celem programu jest zmotywowanie seniorów do większej aktywności a szczególnie seniorów nieaktywnych i mało
aktywnych.

Aktywni seniorzy na specjalnych kartach zbierają potwierdzenia udziału w programie. Aktywności zostaną przeliczone na punkty, a następnie zostaną
przyznane nagrody. Punkty zbierane będą w czasie imprez dla seniorów organizowanych przez członków Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego
Starzenia Się a są nimi takie samorządy i instytucje jak: Powiat Świdnicki, Powiat Dzierżoniowski, Gmina Miejska Świdnica, Gmina Wiejska Świdnica,
Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów, Gmina Marcinowice, Gmina Strzegom, Gmina Bielawa,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy, Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy, Fundacja
Via Salutis w Wałbrzychu

Wszystkie szczegóły dotyczące programu, harmonogram imprez wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową znaleźć można tutaj: www .rkzs.org/se-
nior-na-start

karty zgłoszeniowe mogą Państwo odebrać także
w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4, w pokoju 212
w Klubie ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej 55
Kartę uczestnika należy złożyć w siedzibie Koalicjantów lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 (III piętro pokój 315) w terminie do 31 października 2023 r.

Gmina Świdnica

II MEMORIAŁ RYSZARDA DUDKOWSKIEGO W MAKOWICACH
Wieloletni prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, wiceprezes Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu

oraz do 2020 roku wiceprezesem GLKS Świdnica, a także - być może przede wszystkim - niezwykle lubiany i zarażający pozytywną, sportową energią.
Mowa oczywiście o śp. Ryszardzie Dudkowskim, którego II Memoriał odbył się 25 lutego w Makowicach. Był to Turniej Tenisa Stołowego, w którym
udział wzięli byli wychowankowie, przyjaciele, współpracownicy Ryszarda Dudkowskiego.

Poza sportową rywalizacją turniej był okazją do przywołania wielu wzruszających wspomnień. Sport był wielką pasją Ryszarda Dudkowskiego,
którą skutecznie upowszechniał wśród młodych i starszych mieszkańców gminy Świdnica i regionu. Większość z uczestników turnieju właśnie pod Jego
okiem stawiała pierwsze sportowe kroki.

Jednym z uczestników Memoriału był wieloletni przyjaciel Ryszarda Dudkowskiego, który na turniej przyjechał pojazdem, którego pierwszym
właścicielem był właśnie Pan Dudkowski. Po odkupieniu od Niego Skody Fabii, auto stało się powodem wielu miłych spotkań, razem je pielęgnowali,
wybierali się na wycieczki, majsterkowali. Dziś samochód wywołuje miłe wspomnienia i łzy wzruszenia.

Organizatorami wydarzenia był klub sportowy Płomień "Caro" Makowice, Sołectwo Makowice, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów
Sportowych w Świdnicy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Świdnicy.

Turniej otwarty został przez sołtysa wsi Makowice Michała Studnickiego, zastępcę wójta gminy Świdnica Bartłomieja Strózika, dyrektora GOKSiR
Krzysztofa Jasa. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Leszek Noworól oraz Zuzanna Panek z Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe.

W trakcie trwania wydarzenia kilkuosobowa delegacja wybrała się na grób śp. Ryszarda Dudkowskiego, aby zapalić tam symboliczny znicz.
Wszystkim uczestnikom niezależnie od wyników serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za przybycie, bo w tym przypadku zdecydowanie

ważniejsze niż wyniki było uczczenie pamięci o Ryszardzie Dudkowskim.
Do zobaczenia podczas kolejnego Memoriału już za rok.

Gmina Świdnica

MALOWALI, ROZWIJALI UMIEJĘTOŚCI 
MANUALNE I MIŁO SPĘDZILI FERIE ZIMOWE

Drugi tydzień ferii w gminie Świdnica upływał pod hasłem "zMalowanie na Feriach". To propozycja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Świdnicy na kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży realizowane w 10 miejscowościach.
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Warsztaty z malowania ceramiki dla dzieci to świetny pomysł na kreatywną zabawę, podczas której uczestnicy mogą wykazać się swoją wyobraźnią
i pomysłowością. To zajęcia dla osób początkujących i tych, którzy pierwsze spotkanie z ceramiką mają już za sobą - podkreśla Krzysztof Jas, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Na zajęciach animatorzy pomagali  zaprojektować własną, niepowtarzalną pracę, którą można używać
w swoim domu.

Radość tworzenia czegoś własnego, czegoś wyjątkowego i własnoręcznego, co może być prezentem dla naszych bliskich a przede wszystkim świetna
forma spędzania czasu - to jedne z wielu pozytywnych komentarzy dzieci uczestniczących w warsztatach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, w partnerstwie z sołectwem Lubachów i Pogorzała oraz z 8 organizacjami pozarządowymi z terenu gminy:
Stowarzyszeniem "Trzy Sosny", Stowarzyszeniem "Aktywne Pszenno", KGW Burkatów, KGW Gogołów, KGW "Makowy Szlak, KGW Boleścin,
KGW Słowianki i KGW Witoszów Dolny.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA GMINNY JARMARK WIELKANOCNY DO PSZENNA
1 kwietnia o godz. 13.00  startuje "Jarmark Wielkanocny" w Pszennie. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich twórców oraz miłośników sztuki

i tradycji do wzięcia udziału w tym dorocznym wydarzeniu gminy Świdnica.
Kiermasz odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15.
W kiermaszu może wziąć udział każdy wystawca, który zgłosi się do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty wystawcy do dnia 21 marca 2023 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu

i Rekreacji w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, telefon 74 852 30 67 wew. 313, telefon komórkowy 696 061 715 lub drogą e-mailową
na adres: goksirgmswidnica@wp.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje konieczność pisemnego potwierdzenia. 

Gmina Świdnica

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRZCZONÓW
W dniach od 6 do 24 marca 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w

ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Krzczonów.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu Starosty Świdnickiego nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów

postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu na rozpatrzenie zgłoszonych uwag, dane zawarte w
projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, w sali konferencyjnej na III piętrze,
w terminie od 6 do 24 marca 2023 r. w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 9:00-14:30, we wtorki w godz. 9:00-16:30 i w piątki w godz. 9:00-12:30.

Gmina Świdnica

RUSZA 
NABÓR

DO PRZEDSZKOLI 
I ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH
Z dniem 1 marca 2023 rozpoczyna się postę-

powanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupeł-
niające do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Świdnica na rok szkolny 2023/24
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.
Na złożenie wniosku wraz z dokumentami po-
twierdzającymi spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym jest czas do 31
marca 2023 r.
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STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW 
W RZĄDOWYM PROGRAMIE ODBUDOWY ZABYTKÓW

Do 10 marca można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego
dalej Programem, Gmina Świdnica ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty,
województwa.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek do max. kwoty 3 500 000, 00 zł.
Dotacja może obejmować max. 98% wartości zadania inwestycyjnego.

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:
1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania) - na tym etapie tytuł zostanie
sprawdzony w tut. Urzędzie, w rejestrach publicznych;
2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świdnicy - na tym
etapie wpisy zostaną sprawdzone w tut.
Urzędzie, w rejestrach publicznych;
3) złożenie wstępnego, poprawnie opraco-
wanego wniosku, na obowiązującym formu-
larzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłosze-
nia) wraz z obowiązującymi dokumentami
określonymi w formularzu, w formie papie-
rowej;
4) kwota dotacji określona we wniosku może
obejmować wyłącznie nakłady określone w
art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(treść przepisów w załączniku nr 2 do ogło-
szenia
5) posiadanie środków na udział własny w
wysokości min. 2% wartości zadania.
Wnioski nie spełniające w/w warunków lub

takie, które wpłyną po terminie naboru będą od-
rzucone. Oceny wniosków dokona komisja po-
wołana przez wójta gminy Świdnica, która doko-
na oceny formalnej (spełnienie warunków udzia-
łu w naborze) i merytorycznej (ocena kryteriów
wyboru).

KRYTERIA WYBORU:
◆ stan techniczny zabytku;
◆ wartość historyczna, naukowa lub artystycz-

ne zabytku;
◆ publiczna dostępność zabytku.

Gmina Świdnica, zwana dalej Gminą, wybierze 5 wniosków, które uzyskają najwyższą ocenę formalną i merytoryczną. Wybrane wnioski Gmina
przekaże do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej BGK - operatora Programu. Ostateczną decyzję o tym, które zadania uzyskają
dofinansowanie podejmie Prezes Rady Ministrów (premier rządu) a BGK potwierdzi to wystawieniem Gminie - Promesy wstępnej.

Złożenie wstępnego wniosku nie jest gwarancją ujęcia zadania w projekcie do BGK a tym samym uzyskania dotacji. Przyznanie dotacji będzie
zależało od otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Programu, tj. w/w Promesy wstępnej.

Po uzyskaniu Promesy wstępnej, wybrani w niniejszym naborze Beneficjenci dotacji zobowiązani zostaną do złożenia w Urzędzie Gminy Świdnica
docelowego wniosku o udzielenie dotacji.

Po podjęciu, przez Radę Gminy Świdnica uchwały o udzielenie dotacji, Beneficjenci dotacji zobowiązani będą, we współpracy z Gminą, do
przestrzegania zasad aplikowania, realizacji i rozliczenia dotowanego zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji Programu, opubliko-
wanymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk .pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-
zabytkow/

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane i rozliczane na podstawie odrębnej umowy o udzieleniu dotacji zawartej pomiędzy Gminą a Beneficjentem
dotacji.

Dla Beneficjentów dotacji prowadzących działalność gospodarczą przedmiotowe dotacje stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art . 107 ust. 1
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wnioski wstępne należy składać:
◆ w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r., do godziny 1330 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Świdnica);
◆  w Biurze Podawczym, Urząd Gminy Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4 w Świdnicy, parter pok. 100;
◆ w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Wstępny wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", zaadresowanych:
◆ Urząd Gminy Świdnica - Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Mieniem ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Wybrani wnioskodawcy zawiadomieni zostaną niezwłocznie o zakwalifikowaniu zadania do Programu i zobowiązani będą do przesłania wniosków
złożonych w formie papierowej pocztą e-mail na adres: sekretariat@gmina.swidnica.pl z tytułem e-maila "Wstępny wniosek do Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków".

Szczegółowych informacji udzielają:
Katarzyna Miłkowska - Kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - tel. 74 852 30 67 w. 210
Marta Stosio-Wójcik - Inspektor ds. Gospodarki Mieniem - tel. 74 852 30 67 w. 105
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BARAN Po bardzo pracowitym tygodniu na-
leży Ci się odpoczynek. Teraz będziesz zbierał
plony swojej pracy. W formie pieniężnej, w
formie pochwał i być może awansu. Nareszcie
zostaniesz doceniony i będziesz z tego powo-
du bardzo dumny. Sprawy sercowe odejdą na
dalszy plan. Nie zaniedbuj jednak partnera. 
BYK Choć niewiele będziesz miał teraz czasu
dla siebie, to wystarczy go dla bliskiej osoby i na
kontakty towarzyskie. Częściowo będą one
związane z wykonywanym zajęciem. Bądź czuj-
ny na konkurencję, bo coś się szykuje... Nadarzy
się wiele okazji do wykorzystania swojego do-
świadczenia i wdrożenia pomysłów. 
BLIŹNIĘTA Planety w znaku Bliźniąt dadzą
Ci optymizm i siłę przebicia. W pracy wyko-
rzystasz wszystkie swoje możliwości. Naresz-
cie przyda Ci się Twoja wiedza. Będziesz robić
to, co lubisz i umiesz najlepiej. Znajdzie się też
czas i sporo możliwości na relaks, rozrywkę i
wspaniałą zabawę.
RAK To dobry czas na załatwianie ważnych
spraw, zawieranie umów, kontraktów, podejmo-
wanie decyzji. Możesz liczyć na wierność i za-
ufanie swoich przyjaciół. Ktoś, na kim Ci zależy
również jest do Ciebie przychylnie nastawiony.
W niedzielę miła niespodzianka. 
LEW Za dużo czasu spędzasz w towarzystwie
pewnej osoby, która ma na Ciebie zły wpływ.
Później z niczym nie możesz zdążyć, ciągle
brakuje Ci czasu. W tym tygodniu musisz

nadrobić zaległości, bo zbliża się okres, w
którym życie postawi przed Tobą nowe zada-
nia. Być może uda Ci się awansować. 
PANNA Znaczna poprawa w finansach. Dużo
sytuacji konfliktowych i powodów do kłótni.
Będziesz musiał trzymać nerwy na wodzy,
czasem iść na kompromis w imię mniejszego
zła. Jednak to Ci się opłaci i z wszystkiego
wyjdziesz bez szwanku. Po takich dniach
przyda się trochę relaksu i wypoczynku na
świeżym powietrzu. 
WAGA W tym tygodniu gwiazdy będą Cię
wspierały. Swoje zdolności wykorzystasz w in-
nowacyjnej pracy. Śmiało nawiązuj kontakty z
osobami, które wydadzą Ci się sympatyczne, ale
pamiętaj, że najbliższe dni będą sprzyjały konta-
ktom wyłącznie o charakterze towarzyskim. Na
wielkie uczucie musisz jeszcze trochę poczekać.
SKORPION Zapowiada się tydzień pełen
pracy. Nawet się nie spodziewasz, ile czasu
pochłonie Ci pewna bardzo ważna sprawa.
Dzięki swojej błyskotliwości i energii dosko-
nale wybrniesz z sytuacji, która na pozór wyda
się bez wyjścia. Drobne nieporozumienie part-
nerskie może urosnąć do rangi problemu. Nie
bądź więc uparty. W odpowiednim czasie wy-
padałoby pójść na kompromis. 

STRZELEC Już wkrótce wyjdziesz na prostą
i wszystko wyda Ci się znacznie łatwiejsze niż
teraz. Zachowaj spokój i bądź cierpliwy. Nie
podejmuj więc żadnych pochopnych decyzji,
opartych na nastroju chwili. Twoje obawy są
bezzasadne. Wszystko dobrze się ułoży. 
KOZIOROŻEC Twoje zamierzenia zostaną
przez kogoś skrytykowane. Nie powinieneś jed-
nak zbytnio się tym przejmować. Jest ktoś, komu
bardzo podoba się to co robisz. Jeżeli się dobrze
zastanowisz, odgadniesz kto to taki. Czas inten-
sywnej pracy zostanie wynagrodzony. 
WODNIK Kłopoty, w jakie się wpakowałeś,
nie pozwolą Ci spokojnie spać, dopóki ich
definitywnie nie rozwiążesz. Najlepiej złapać
byka za rogi i zabrać się za to od razu. Unik-
niesz dzięki temu wielu komplikacji. Bardzo
dobre relacje z członkami rodziny poprawią Ci
nastrój i sprawią, że chętnie będziesz przeby-
wał w gronie najbliższych. 
RYBY Będziesz marzył o wielkim uczuciu,
romantycznych chwilach we dwoje itp. rze-
czach. W taki nastrój wprawią Cię wiosenne
dni. Ktoś, na kim Ci zależy zawiedzie jednak
Twoje zaufanie. Będziesz zawiedziony, ale
gdy minie złość wszystko sobie wyjaśnicie i
nastaną szczęśliwe dni. 

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

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

MIESZKANIA W CENTRUM I  ŚRÓDMIEŚCIU

0-6871 48,82 m kw. I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, okolice pl.
św. Małgorzaty 256.000zł
10973 105,13m kw.,parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe - podłogowe,
okolice Wrocławskiej 489.000 zł
0-6856 63,00 m kw., parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, nad Zalewem,
425.000 zł
0-6787A 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe, po
remoncie, 419.000 zł
0-6843A 102,03 m kw., parter, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe, po remon-
cie, 429.000 zł
0-6840A 98,50, parter, 3 pokoje + studio z oddzielnym wejściem, ogrze-
wanie gazowe, 515,000 zł 
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe okolice
Galerii Świdnickiej 350.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem, ogrzewanie
piecowe, 315.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OS. MŁODYCH:

10938 51,49 m kw., 2 pokoje, II piętro, os. Zawiszów, ogrzewanie
miejskie, 320.000 zł
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, os. Młodych, ogrzewanie miejskie
238.000 zł
0-6817 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, os. Młodych, ogrzewa-
nie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie miejskie, os.
Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego remontu,
Zarzecze 198.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, os. Mło-
dych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:

10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe okolice
Galerii Świdnickiej 350.000 zł
0-6856 63,00 m kw., parter, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, nad Zalewem,
425.000 zł
0-6817 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, os. Młodych, ogrzewa-
nie miejskie 270.000 zł 
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, os. Słowiań-
skie 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 - Bystrzyca Górna 83.300 zł 
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6866 sprzedaż mieszkania w Żarowie, 108,22 m kw., 3 pokoje, kuchnia
z jadalnią, poddasze do adaptacji, ogrzewanie gazowe, dzierżawa ogród-
ka i komórki, 388.000 zł
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawalerka 30,70
m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21 m kw ., komórka,
165.000 zł
0-6646 sprzedaż mieszkania na wsi 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, 
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0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewanie
gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, os. Młodych, częściowo umeblo-
wane, 2.400 zł

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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

WYBRANE OFERTY LOKALI  
DO  SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, os. Słowiańskie 719.000 zł
0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa, Świdnica,
860.000 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 deweloper-
ski, 5 pokoi 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej dzielnicy,
1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw., działka 45,66
a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł

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

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

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

WIĘCEJ OFERT NA 
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