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Egzemplarz bezpłatny

Schronisko
w Lubachowie zaprasza
Cieszę się, że w dobie likwidacji placówek oświatowych, władze Gminy Świdnica zmieniły jedynie charakter byłej szkoły podstawowej w Lubachowie – mówiła
Dolnośląska Kurator Oświaty Beata Pawłowicz podczas
uroczystego otwarcia nowoczesnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
Inwestycje Str. 11

W n u m e r z e m.in.:

Pierwszy gminny budynek komunalny

900 tys. na usuwanie skutków powodzi
11 lutego br. Wojewoda
Dolnośląski Aleksander Skorupa
przekazał promesy dla gmin
i powiatów poszkodowanych przez
ubiegłoroczną powódź. Gmina
Świdnica otrzymała 900 tys. zł.
rządowej pomocy w ramach środków
z MSWiA.

Budowa pierwszego budynku
komunalnego w Gminie Świdnica
pnie się w górę. Fundamenty już
są, a pracę przebiegają zgodnie z
harmonogramem.

Inwestycje Str. 14

Inwestycje Str. 13

Sprawdź swój wpis w ewidencji
Jeżeli przedsiębiorca po 1 stycznia
2008 r, nie dokonał żadnej zmiany
we wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, to taki wpis jest
nieaktualny! W tym celu należy
niezwłocznie zgłosić się do Urzędu
Gminy Świdnica.

40 tys. na salę przyrody
Nowoczesna sala przyrody o wartości
40.000 zł powędruje do Szkoły
Podstawowej w Witoszowie Dolnym.
To główna nagroda w konkursie
TAURON EKOENERGIA.

Ważne informacje Str. 7

Inwestycje Str. 15

Dożynki gminne 2011 w Krzyżowej

IV Polski Kongres Odnowy Wsi
Ponad 1200 gości oraz
kilkudziesięciu wystawców
odwiedziło Krzyżową
w gm. Świdnica w ramach
IV Polskiego Kongresu
Odnowy Wsi.

Wydarzenia kulturalne Str. 29

4 września 2011 r. w Krzyżowej
rolnicy z Gminy Świdnica
dziękować będą za tegoroczne
plony. Gospodarzem dożynek jest
sołectwo Grodziszcze.

Ważne informacje Str. 6
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WSTĘP

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny
spotkać się z Państwem na łamach „Wieści
z Gminy”. Tym milej, iż to dzięki Państwa
zaufaniu, okazanemu podczas jesiennych
wyborów samorządowych, otrzymałam mandat
wójta na III kadencję. Serdecznie dziękuję.
Rok 2011 to przede wszystkim inwestycje
w programy edukacyjne i dalszy rozwój
infrastruktury na terenie naszej gminy.
Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty i akcje ekologiczne.
Zaszczepienie postaw ekologicznych zaprocentuje zapewne w przyszłości,
ale już teraz możemy korzystać z efektów tej pracy. Dzięki uczniom ze
Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, którzy zostali laureatami
w konkursie TAURON EKOENERGIA – 40 tys. zł. trafi do tej placówki
na wyposażenie pracowni przyrodniczej. Taką salą za 16 tys. zł.
w ramach unijnych funduszy może już się pochwalić Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej. Dzięki projektowi pn. „Dolnośląska szkoła liderem
projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” placówka
zyskała wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację
eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Doposażenie bazy dydaktycznej możliwe będzie również dzięki realizacji
projektu „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych”, którego realizacja ruszy z nowym
rokiem szkolnym 2011/2012.
Z początkiem bieżącego roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Lubachowie powitało pierwszych gości. Ta nowoczesna, doskonale
wyposażona placówka z 49 miejscami noclegowymi, dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych powstała z przekształcenia
budynku po byłej szkole podstawowej. Jej budowa była możliwa dzięki
dofinansowaniu w kwocie 1,1 mln zł. z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO
WD) w ramach Działania 6.5 – działanie wspierające infrastrukturę
turystyczną i kulturową (schroniska). W obiekcie gościła już młodzież
z gminy Świdnica oraz miast partnerskich z Lampertheim i Maldegem
podczas spotkania w kwietniu br. Zapraszam do zapoznania się z ofertą
schroniska. Dodatkowo od listopada br. w Lutomi funkcjonować będzie
nowy kompleks sportowy w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012.
900 tys. zł. przeznaczymy na III etap regulacji potoku Kotarba
w Mokrzeszowie, w ramach rządowej pomocy dla samorządów
poszkodowanych przez ubiegłoroczną powódź. Przystąpiliśmy także
do budowy pierwszego w gminie budynku komunalnego dla 12 rodzin,
finansowanego ze środków własnych. Do lipca 2012 r. w Pszennie
powstanie 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny, o łącznej powierzchni
użytkowej 839 m2. 800 tys. zł unijnych funduszy trafi w tym roku do
dwóch sołectw na poprawę infrastruktury. Przebudowa boiska sportowego w Bystrzycy Górnej oraz rozbudowa świetlicy Grodziszczu to zadania,
które znalazły się na zatwierdzonej do realizacji liście Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
Drodzy mieszkańcy,
Radością napawa mnie fakt, iż coraz młodsi mieszkańcy naszej
gminy dostrzegają potrzebę współpracy, integracji i realizacji szczytnych
celów. Mam tu na myśli zarówno działania sołectw, lokalnych grup
działania, ale przede wszystkim młodzieży, która aktywnie włącza się
w pomoc sąsiadom, promocję gminy poprzez śpiew i taniec, a także dzięki
spotkaniom młodych, które łamią międzynarodowe bariery i budują
mosty porozumień.
Te i wiele innych kwestii zostało poruszonych w niniejszym wydaniu
biuletynu informacyjnego „Wieści z Gminy”. Serdecznie zapraszam do
lektury.
Z poważaniem
Teresa Mazurek
Wójt Gminy Świdnica
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Skład rady i komisji stałych
Rady Gminy Świdnica VI Kadencji 2010-2014
Radni VI Kadencji 2010-2014

Składy komisji stałych Rady Gminy

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Skład komisji stałych
kadencji 2006-2010

Skład komisji stałych
kadencji 2010-2014

1. Regina Adamska -

1. Zbigniew Karnowski -

przewodnicząca
2. Zbigniew Karnowski
3. Henryk Kończak
4. Tadeusz Żuberek

2. Leszek Szubart
3. Szymon Gumny
4. Tadeusz Żuberek

1. Kazimierz Dudzic -

Żuberek Tadeusz

Adamska Regina

Sara Henryk

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Komisja Gospodarki
Komunalnej,
Przestrzennej
i Budownictwa

Komisja Rolnictwa,
Leśnictwa
i Gospodarki
Żywnościowej

2.
3.
4.
5.
6.
7.

przewodniczący
Piotr Gancarczyk
Eligiusz Janasik
Henryk Kończak
Marek Lisowski
Jan Mytych
Wiesław Malisz

1. Tadeusz Szybiński -

przewodniczący
2. Janusz Maruda
3. Piotr Gancarczyk
1. Henryk Kończak -

przewodniczący

Bogusławski
Roman

Gancarczyk
Piotr

Gumny
Szymon

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu
i Finansów

Janasik
Eligiusz

Karnowski
Zbigniew

Lisowski
Marek

Komisja Zdrowia,
Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych

przewodniczący

1. Jan Mytych -

przewodniczący
2. Eligiusz Janasik
3. Krzysztof Trzeciak
4. Henryk Sara
5. Leszek Szubart
6. Szymon Gumny
7. Piotr Gancarczyk
8. Marek Lisowski
9. Władysław Urbański
10. Wiesław Malisz
1. Piotr Gancarczyk -

przewodniczący
2. Janusz Maruda
3. Władysław Urbański
4. Eligiusz Janasik
1. Roman Bogusławski -

przewodniczący

2. Zbigniew Karnowski
3. Zbigniew Kondziarz
4. Roman Bogusławski

2. Zbigniew Karnowski
3. Tadeusz Żuberek

1. Janusz Maruda -

1. Janusz Maruda -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

przewodniczący
Kazimierz Dudzic
Eligiusz Janasik
Zbigniew Kondziarz
Marek Lisowski
Wiesław Malisz
Tadeusz Szybiński
Żuberek Tadeusz

1. Eligiusz Janasik -

przewodniczący
2. Regina Adamska
3. Roman Bogusławski

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

przewodniczący
Henryk Sara
Eligiusz Janasik
Krzysztof Trzeciak
Leszek Szubart
Marek Lisowski
Wiesław Malisz
Jan Mytych
Eligiusz Janasik przewodniczący
Lisowski Marek
Roman Bogusławski
Piotr Gancarczyk

Pierwsze – nowe
dowody tracą ważność
Biuro meldunkowe Urzędu Gminy Świdnica informuje, że dowody osobiste wydane w 2001 r. na okres 10 lat tracą swoją ważność
w 2011 roku.

Malisz
Wiesław

Maruda
Janusz

Mytych
Jan

Szubart
Leszek

Trzeciak
Krzysztof

Urbański
Władysław
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P

rosimy mieszkańców o sprawdzenie kiedy upływa ten termin - jest on
wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby,
które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody
osobiste wydane na czas nieoznaczony.
W przypadku, gdy data wydania wskaże na szybką utratę ważności
dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności.
Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty podlega obowiązkowej wymianie również w przypadku:
1. zmiany danych, które zamieszcza się
w dowodzie osobistym (zmiana nazwiska, adresu),
2. utraty dowodu osobistego,
3. uszkodzenia dowodu osobistego.
Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
3
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Zgłoś się sam - będą kontrole!
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne przypomina o obowiązku i zasadach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

I

nformujemy, że w roku bieżącym będą
przeprowadzane systematyczne kontrole
nieruchomości, mające na celu sprawdzenie
przestrzegania prawa w zakresie gospodarki
ściekowej, a w szczególności:
vvprzestrzegania zakazu odprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez
podpisania stosownej umowy z ŚGPK;
vvprzestrzeganie zakazu odprowadzania wód
opadowych (deszczówki) oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;
vvprzestrzeganie zakazu odprowadzania

ścieków do urządzeń przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych.
Postępowanie wbrew powyższym zakazom
zagrożone jest wysokimi karami, wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa.
Właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają
obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (podstawa
prawna: art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz.2008 tj.). Przyłączenie nierucho-

mości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jedynie w przypadku, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków, spełniającą wymagania określone
w odrębnych przepisach.
Informacje związane z zasadami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w siedzibie ŚGPK Sp. z o.o.
w Słotwinie nr 36 (budynek świetlicy wiejskiej),
tel. (74) 851 59 80 oraz na stronie internetowej
przedsiębiorstwa: www.sgpk.pl

Uwaga podatnicy!
Przypomina się o obowiązku składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla celu wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego. Podatnicy zobowiązani są do składania właściwych deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatków lokalnych.

Właściwe deklaracje to:
vvdla osób fizycznych:
IN – 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR – 1 informacja w sprawie podatku rolnego
IL – 1 informacja w sprawie podatku leśnego
vvdla osób prawnych:
DN – 1 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
DR – 1 deklaracja w sprawie podatku rolnego
DL – 1 deklaracja w sprawie podatku leśnego.
Przy składaniu powyższych deklaracji podatkowych konieczne jest
złożenie dokumentacji potwierdzającej zaistnienie zdarzenia podatkowego tj. aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków, kserokopii
aktu notarialnego wraz z pismem wyjaśniającym.

W roku 2011 obowiązują następujące stawki podatkowe:
vvpodatek od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73
zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wolnych – 4,11 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków i ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowe,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,40 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,44 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych (budynki gospodarcze) – 4,89 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
4

f) garaży – 6,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,74 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7.
vvpodatek rolny:
1) dla posiadaczy gruntów rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego –
94,10 zł / ha (2,5 dt x 37,64 zł / dt),
2) dla posiadaczy gruntów rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego –
188,20 zł (5 dt x 37,64 zł / dt).
vvpodatek leśny:
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010
r. wynosi 154,65 zł za 1 m3, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.

Ponadto należy pamiętać o obowiązku:
vvskładania deklaracji na podatek od środków transportowych,
vvuiszczania opłaty od posiadania psów w kwocie 20,00 zł od 1 psa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92
z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego,
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania 1 psa,
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
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Ruszył III etap projektu
„Nie stój w miejscu - bądź aktywny”
W 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przystąpił do realizacji III etapu projektu systemowego pt. “Nie stój
w miejscu – bądź aktywny”.

J

ego głównym celem jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych lub pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej poprzez
przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia dzięki organizacji kursów i szkoleń, które pomogłyby w podniesieniu kwalifikacji
zawodowych osób biorących w nich udział, a także przygotowałyby
uczestników do aktywnego poszukiwania pracy.
W projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego weźmie udział 12
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo: 9 kobiet i 3 mężczyzn.
Wśród bogatej oferty kursów zawodowych znalazły się min.: obsługa
kas fiskalnych plus min sanitarne, obsługa programów magazynowo-księgowych, komputerowe ABC, kurs wizażu i stylizacji, kursy
języków obcych, kucharsko-kelnerski, dogoterapia czy bukieciarstwo
i florystyka.

Wójt Gminy Świdnica
nominowana do tytułu
Wójta Roku 2010
Teresa Mazurek znalazła się w zaszczytnym gronie 10 kandydatów
nominowanych do tytułu Wójta Roku 2010 w tegorocznej edycji konkursu.

5

marca br. podczas gali w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie
rozstrzygnięta została dziesiąta edycja konkursu „Wójt Roku”,
organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A.
Wójt Gminy Świdnica została uhonorowana wieloma wyróżnieniami, w tym za wzorową współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz za współpracę z Klubami Seniora.
Istotą tego jedynego na świecie konkursu jest uhonorowanie tych,
którzy pracują w gminie bezpośrednio z ludźmi, a ich praca ma wymierne wartości i widać ją na co dzień.

Uczestnicy szkolenia

Miejsca pracy dla
bezrobotnych: prace
społecznie użyteczne
i prace interwencyjne
Grupa 73 osób bezrobotnych z gminy Świdnica znalazła zatrudnienie
w ramach programów prac społecznie użytecznych prac interwencyjnych
i robót publicznych.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program prac społecznie użytecznych, w ramach którego zatrudnienie znalazło 45
mieszkańców gminy. We wszystkich sołectwach do końca listopada
br. bezrobotni przepracują ponad 16 tysięcy godzin. Rodzaj wykonywanych prac obejmować będzie: porządkowanie terenów zielonych,
prace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej, porządkowanie
chodników i przystanków autobusowych.
Aktywizacja kolejnych 28 mieszkańców gminy możliwa jest dzięki
realizacji przez PUP w Świdnicy projektu systemowego pn. „Odkryj
swój kapitał” współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Program
ten zakłada organizowanie prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy,
w ramach którego w szczególności będą kierowane osoby bezrobotne
powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawne. Do połowy października
br. osoby bezrobotne pracować będą przy remontach dróg gminnych
i chodników, budowie podestów pod pojemniki typu PET, konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz regulacji potoków: Jabłoniec i Witoszówka.

Nominowani w Konkursie Wójt Roku 2010
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Wybory sołtysów
Od 12 stycznia do 18 lutego br. mieszkańcy 33 sołectw dokonywali
wyboru sołtysów na nową kadencję. Zmiany na stanowisku włodarza wsi zaszły w 10 miejscowościach.

N

owych gospodarzy mają wsie Gogołów, Grodziszcze, Krzczonów,
Lubachów, Lutomia Górna, Makowice, Miłochów, Mokrzeszów,
Pogorzała i Sulisławice.
Dzięki tegorocznym wyborom Gmina Świdnica może pochwalić
się najmłodszym sołtysem w Polsce. Jest nim tegoroczny maturzysta
Pan Adam Stach z Gogołowa, który w marcu reprezentował gminę
Świdnica na Pierwszym Konwencie Sołtysów zorganizowanym przez
Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Skorupę.
Wszystkim Sołtysom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Adam Strach wraz z Wojewodą Dolnośląskim A. Skorupą

Imię i nazwisko
poprzedniego sołtysa

Imię i nazwisko
obecnego sołtysa

Wieś sołecka

Bojanice

Ryszard Rzepka

Ryszard Rzepka

Modliszów

Boleścin

Renata Wołków

Renata Wołków

Mokrzeszów

Wieś sołecka

Burkatów

Anna Kucharczyk

Anna Kucharczyk

Jan Pawlica

Mieczysława Dubiel

Andrzej Kalista

Andrzej Kalista

Bronisław Dratwa

Bronisław Dratwa

Iwona Dreluch

Iwona Dreluch

Opoczka

Anna Chmal

Anna Chmal

Bystrzyca Górna

Beata Szyszka

Beata Szyszka

Panków

Franciszek Adamski

Franciszek Adamski

Stanisław Krzeczkowski

Adam Strach

Pogorzała

Antoni Kołodziejczyk

Krystyna Stanikowska

Grodziszcze

Zdzisław Osadczuk

Agnieszka Karwala

Pszenno

Ryszard Szczepanik

Ryszard Szczepanik

Jagodnik

Mirosław Szymczak

Mirosław Szymczak

Słotwina

Henryk Siwiec

Henryk Siwiec

Jakubów

Roman Towarnicki

Roman Towarnicki

Stachowice

Benedykt Dziedzic

Benedykt Dziedzic

Komorów

Władysława Łach

Władysława Łach

Sulisławice

Bolesław Osiej

Barbara Podlaszek

Anna Kowalska

Danuta Sawczuk

Wieruszów

Stanisław Magnuszewski

Stanisław Magnuszewski

Krzyżowa

Agnieszka Stochniel

Agnieszka Stochniel

Lubachów

Paszkowski Mirosław

Marek Adamczyk

Lutomia Dolna

Stanisław Mroczek

Lutomia Górna

Maria Ćwielong

Makowice
Miłochów

Krzczonów

Wilków

Irena Dudziak

Irena Dudziak

Wiśniowa

Włodzimierz Kotarski

Włodzimierz Kotarski

Stanisław Mroczek

Witoszów Dolny

Fabian Bartoszewicz

Fabian Bartoszewicz

Maria Kanafowska

Witoszów Górny

Bogusław Szatanik

Bogusław Szatanik

Marian Foryś

Bożena Towarnicka

Zawiszów

Zdzisław Małek

Zdzisław Małek

Halina Matlak

Piotr Madziara

Pszenno najlepsze
w testach gimnazjalnych
Gimnazjaliści z Pszenna mogą mieć powody do dumy i radości. 15 czerwca br. poznali swoje wyniki
testów na koniec gimnazjów.

T

o one zadecydują o tym, czy uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły. Przeciętny
dolnośląski gimnazjalista dostał 24,7 punktu z części humanistycznej i 23,0 - z matematyczno-przyrodniczej. W gminie Świdnica najlepszymi wynikami może poszczycić się Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Jego uczniowie z części humanistycznej zdobyli 29,5
i 26,6 z matematyczno-przyrodniczej – czyli znacznie więcej aniżeli średnia wojewódzka.
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Imię i nazwisko
obecnego sołtysa

Bystrzyca Dolna
Gogołów

Niegoszów

Imię i nazwisko
poprzedniego sołtysa

Średnia

Test
humanistyczny

Test
matematyczno-przyrodniczy

Województwa

24,7

23,0

Gminy

26,6

24,1

Gimnazjum Lutomia

22,3

20,0

Gimnazjum Pszenno

29,5

26,6

Gimnazjum Witoszów

27,9

25,6

Dożynki
gminne 2011
w Krzyżowej
4 września 2011 r. w Krzyżowej rolnicy
z Gminy Świdnica dziękować będą za tegoroczne plony.

G

ospodarzem dożynek jest sołectwo Grodziszcze. Wojewódzkie Święto Plonów
odbędzie się w tym samym terminie w Gminie Kondratowice.
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Przedsiębiorco sprawdź swój wpis w ewidencji
Jeżeli przedsiębiorca po 1 stycznia 2008 r, nie dokonał żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, to taki wpis jest nieaktualny!
W tym celu należy niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy Świdnica, stanowisko ds. działalności gospodarczej i koncesji, parter - stanowisko nr 5,
w godz. 7.30-15.30 – od poniedziałku do piątku.

I

nformujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Świdnica figurują nieaktualne wpisy nie
zawierające numeru NIP oraz PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD
2007).
Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.
Jak stanowi art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.
1447 ze zm.) domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG, jeżeli zaniedba obowiązku aktualizacji swojego wpisu, ponosić będzie wszelkie konsekwencje z tego
wynikające.
Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub wykreślenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. w Urzędzie
Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie wykreślili
wpisu z ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazani do CE-

Sala operacyjna ds. obsługi klienta w Urzędzie Gminy

IDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy
sprawdzenie, czy nadal figurują w (bazie bieżącej) ewidencji działalności gospodarczej.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Jurkiewicz - pod nr
tel. 74 852 30 67 wew. 105

Sześciolatki w pierwszej klasie.
Pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu
W związku z reformą systemu oświaty w Polsce od roku szkolnego 2011/2012 wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

N

atomiast wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2005 mają prawo wyboru,
czy ich dziecko pójdzie do szkoły już od września 2011r. jak sześciolatek, czy od września
2012r. jako siedmiolatek.
Do pierwszej klasy mogą pójść te sześciolatki, które były objęte przygotowaniem
przedszkolnym w obecnie kończącym się
roku szkolnym oraz posiadają diagnozę gotowości szkolnej.
W Gminie Świdnica od 1 września 2011r.
naukę w klasie pierwszej rozpocznie 73 dzieci
sześcioletnich. Najwięcej sześciolatków, bo
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aż 29, rozpocznie naukę w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie, gdzie ze
względu na dużą liczbę pierwszoklasistów
otwarty będzie dodatkowy, trzeci oddział
klasy pierwszej, który powstanie w miejsce
dotychczasowego oddziału przedszkolnego.
Do Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej będzie uczęszczało 18 sześciolatków, natomiast
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Grodziszczu będzie 11 dzieci sześcioletnich. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej zapisanych jest
7 dzieci sześcioletnich, w Mokrzeszowie 5

sześciolatków, a w Witoszowie Dolnym tylko
3 dzieci sześcioletnich. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie ok.. 100 dzieci, z czego zdecydowana większość to pięciolatki.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
rodziców do Przedszkola Bajkowa Dolinka
w Pszennie zostało zapisanych 100 dzieci –
od września br. powstaną dwa oddziały 6-cio
i 5-ciolatków, które będą przygotowywały
dzieci do nauki w szkole (jeden oddział będzie
pracował w godzinach porannych, a drugi
będzie rozpoczynał zajęcia od godziny 12.30)
oraz dwa oddziały dzieci młodszych 4-latków
i 3-latków. Natomiast do Przedszkola w Witoszowie Dolnym zostało zapisanych 6 dzieci
6-letnich oraz 15 dzieci 5-letnich. Dyrektorzy
placówek oświatowych informowali listownie
rodziców o obowiązkowym przygotowaniu
dzieci 5-letnich, zapraszali rodziców do odwiedzenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, jednak okazuje się, że
nie wszystkie dzieci, które figurują w ewidencji mieszkańców gminy zostały zapisane do
oddziałów przedszkolnych, mimo prawnego
obowiązku rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie.
7
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Myślaczki startują od września
Z nowym rokiem szkolnym 2011/2012 gminna oświata rusza z nowym projektem pn. Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica w całości finansowanym ze środków unijnych.

Z

godnie z założeniami, projekt trwać
będzie do stycznia 2013 r. i swoim zasięgiem obejmie 6 szkół podstawowych,
w których obecnie kształci się łącznie w klasach I-III 420 dzieci (197 dziewcząt i 223
chłopców). Udział w projekcie umożliwi każdemu uczniowi skorzystanie z oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej
z jego indywidualnymi potrzebami, zwiększy
stopień i zakres wykorzystania w szkołach
aktywizujących metod nauczania oraz zwiększy dostępność i podniesie jakość wsparcia i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom. W szkołach podstawowych
realizowane będą następujące zajęcia: wesołe

literki, cyferki, gimnastyka języka – zajęcia logopedyczne, gimnastyka na wesoło, przygoda
z przyrodą, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie, plastycznie, językowo.
W ramach pomocy skierowanej do
wszystkich dzieci zostaną zorganizowane
warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie, a także unikanie przemocy.
Projekt obejmuje także doposażenie
bazy dydaktycznej w pomoce niezbędne do
realizacji zaplanowanych zajęć. Łącznie na
ten cel władze gminy pozyskały ponad 218
tys. zł. w ramach POKL.

To kolejne unijne fundusze, dobrze zainwestowane - bo w oświatę i najmłodsze pokolenie. Projekt systemowy, do realizacji którego przystąpią wszystkie szkoły podstawowe
w naszej gminie będzie w 100% sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, działanie 9.1 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty. Uczniowie zyskają wiedzę, zwiększą swoje szanse edukacyjne, natomiast placówki zyskają nowoczesne wyposażenie, a tym samym będą jeszcze bardziej
atrakcyjne w naszym powiecie – mówi wójt
gminy T. Mazurek

Wycinka drzew, pamiętaj o pozwoleniu!
W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców nt. procedury usuwania drzew i krzewów informujemy, że właściciel nieruchomości planując wycinkę drzew lub krzewów znajdujących się na posesji lub terenie przylegającym do nieruchomości wspólnej musi pamiętać, że
konieczne jest uzyskanie zgody Wójta Gminy.

O

kres wiosenno-letni jest dobry na załatwienie formalności. To
okres lęgowy ptaków, a zgodnie z par. 7. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów zieleni w okresie od
dnia 1 marca do 15 października. Wymóg uzyskania zezwolenia na
wycinkę drzew i krzewów narzuca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92 poz. 880) o ochronie przyrody:
„Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wy-

danego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest
właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator
zabytków.”
Przytoczony przepis nie dotyczy usuwania drzew i krzewów w wieku do 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych.

Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewień mogą obejmować wyłącznie:
1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących
w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
2. kształtowanie korony drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat,
3. utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa.

Podanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
winno zawierać:
vvtytuł własności działki na której rośnie drzewo lub krzew,
vvwykaz drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia z podaniem
gatunku i obwodu mierzonego na wys. 1,30 m. Wielkość powierzchni pokrytej krzewami.
vvlokalizację drzew, nr działki obręb,
vvpodkład mapowy lub rysunek działek z naniesionymi drzewami lub
krzewami.
vvuzasadnienie wycinki.
W przypadku gdy działka na której rosną drzewa lub krzewy jest
własnością kilku osób, pisemna zgoda wszystkich właścicieli.
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Jest nas już ponad 16 tysięcy
16007, tylu mieszkańców liczyła Gmina Świdnica na dzień 31 grudnia 2010 r. W porównaniu z rokiem 2009 to o 173 więcej nowo zameldowanych w naszej gminie, a z 2005 to aż 502.
L.p
1.
2.
3.
4.
5.

Siedziba Urzędu Gminy

N

ajbardziej atrakcyjną miejscowością do zamieszkania w minionym roku okazał się Witoszów Dolny gdzie zameldowano 52 nowych mieszkańców. Największą liczbą urodzen może poszczycić się
również Witoszów Dolny. W minionym roku w tej miejscowości na
świat przyszło 19 dzieci.
Wg danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica liczba
kobiet na koniec roku stanowiła 50,78% ogółu mieszkańców tj. 8128,
a mężczyzn 7879. Równie dobrze przedstawia się współczynnik przyrostu naturalnego, który w 2010 r. wyniósł 2,8 promila. Liczba urodzeń
w minionym roku wyniosła 191, a liczba zgonów 145. Tym samym
można stwierdzić, że liczba nowo narodzonych dzieci w 2010 r. była
największa w ostatnich 5 latach: 2006=146, 2007=158, 2008=182,
2009=182,2010=191.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi prezentuje tabela obok (stan na dzień 31.12.2010 r.).

35.

Nazwa
miejscowości
Bojanice
Boleścin
Burkatów
Bystrzyca
Dolna
Bystrzyca
Górna
Gogołów
Grodziszcze
Jagodnik
Jakubów
Komorów
Krzczonów
Krzyżowa
Lubachów
Lutomia Dolna
Lutomia Górna
Lutomia Mała
Makowice
Miłochów
Modliszów
Mokrzeszów
Niegoszów
Opoczka
Panków
Pogorzała
Pszenno
Słotwina
Stachowice
Stachowiczki
Sulisławice
Wieruszów
Wilków
Wiśniowa
Witoszów
Dolny
Witoszów
Górny
Zawiszów
Razem

Ilość
mieszkańców
stałych
484
600
578

Ilość
mieszkańców
czasowych
9
8
6

Ilość osób
urodzonych
w 2010 r.
11
9
7

663

2

4

650

104

4

334
899
321
108
711
285
227
394
843
1047
77
270
214
198
1104
130
238
237
254
1584
910
137
61
108
110
324
200

5
15
3
0
13
1
0
7
3
12
0
3
6
2
66
1
7
0
8
22
17
1
0
4
0
4
4

4
8
3
3
14
3
7
2
8
8
6
3
3
2
10
1
5
1
5
10
9
1
1
2
2
5
3

1295

16

19

299

6

7

113
16007

3
358

1
191

Pomagają polskiej szkole na Litwie
Kilkaset książek i podręczników, ponad
tysiąc zeszytów i przyborów szkolnych, słodycze i pomoce dydaktyczne trafiło do polskiej szkoły w Starym Siole na Litwie.

T

o odpowiedź na list jaki dyrektor polskiej
placówki oświatowej Jadwiga Gabryjałowicz na Litwie skierowała do władz Gminy
Świdnica. Do akcji przyłączyły się wszystkie
placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, urzędnicy oraz Rada Gminy Świdnica.
Największą ilość przyborów szkolnych
i potrzebnych pomocy edukacyjnych zgromadzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej i to ich dyrektor p. Elżbieta Dolińska miała zaszczyt przekazać dary
w imieniu wszystkich darczyńców. W programie wizyty nie zabrakło także spotkania
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Zgromadzone dary dla Szkoły Podstawowej w Starym Siole

z władzami powiatu wileńskiego i nemeczyńskiego, które być może zaowocują potencjal-

ną współpracą pomiędzy placówkami oświatowymi.
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Budżet gminy Świdnica na 2011 rok
Decyzją Rady Gminy Świdnica 5 stycznia 2011 r. przyjęty został budżet Gminy Świdnica na
2011 rok. Zakłada on dochody w wysokości 49 794 748,74 zł, a wydatki na poziomie 52
617 802,74.

Dochody w budżecie gminy stanowić
będą:
vvdochody majątkowe
vvdochody bieżące

N

9 553 982 zł
40 240 766,74 zł

ajwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oraz kulturalną.
Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę budynku

komunalnego w Pszennie, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu
PROW „Odnowa i rozwój wsi”, termomodernizację placówek oświatowych, budowę
kompleksu sportowego „Orlik”, przebudowę
boiska sportowego wraz z infrastrukturą w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”. Zadania
inwestycyjne przewiduje się realizować przy
współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m.
in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007- 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

oraz przy współudziale środków z budżetu
państwa i budżetu województwa. Większe niż
w roku bieżącym planuje się wydatki na bieżące naprawy dróg. Ponadto zaplanowano
kontynuację prac w zakresie melioracji na
terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Na
Fundusz Sołecki z budżetu gminy przeznacza
się kwotę w wysokości 453 775 zł.

Absolutorium na TAK – jednogłośnie
2 czerwca br. Rada Gminy Świdnica przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przez radnych Rady Gminy

S

prawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
„Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta
Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r., Skład
Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za rok 2010.
W wyniku realizacji dochodów w 93,07% i wydatków w 89,62% budżet
gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.663.343 zł (plan 4.121.954
zł). Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 84,21% a ich
udział w wydatkach ogółem 39,9%. Zadłużenie gminy na koniec 2010
roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje
komunalne stanowiło 35,21% wykonanych dochodów roku budżetowego”– czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2011 r.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskich
oraz z innych źródeł w latach 2010-2013, to priorytet dla władz gminy.
W roku 2010 do budżetu gminy wpłynęło 14 mln zł z budżetu UE,
w tym 0,6 mln zł na zadania bieżące oraz 13,4 mln zł na inwestycje. Ponadto 0,8 mln zł pozyskano z budżetu państwa na inwestycje
związane z usuwaniem skutków powodzi. W stosunku do roku 2009,
w roku 2010 wydatki na inwestycje gminne wzrosły aż 2- krotnie.
Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych sprawia, że gmina rozwija
się w szybszym tempie, niż zakładano w Wieloletnim Planie Inwesty-
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cyjnym. W 2010 roku na inwestycje przeznaczono aż 40% wszystkich
wydatków gminy, co daje kwotę 22,6 mln zł, w tym: 15 mln zł na
wodociągowanie i kanalizowanie gminy oraz na regulację rowu R- C
w Mokrzeszowie (należy pokreślić fakt, że udało się zakończyć,
wcześniej niż zakładano, wodociągowanie gminy wydając na ten cel
z budżetu ponad 10 mln zł, w pierwotnej wersji planowano 6 mln zł),
2 mln zł przeznaczono na zmianę sposobu użytkowania SP w Lubachowie na schronisko młodzieżowe, 1,3 mln zł na modernizację i remonty
świetlic wiejskich, 1,1 mln zł na modernizacje i budowę dróg gminnych. W roku 2010 udało się upiększyć nasze wsie poprzez realizację
kilku projektów z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007- 2013 oraz poprzez wydatki z budżetu gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego. Duży wydatek budżetowy, tj. 0,5 mln
zł, stanowiły remonty dróg gminnych oraz remonty budynków mieszkaniowych. Remontowano również placówki oświatowe, świetlice
i obiekty sportowe.
W 2010 roku środki pozyskane z zewnątrz na zadania bieżące
(planuje się kolejny ich wpływ) umożliwiły realizację 2 dodatkowych
programów oświatowych, tj., „Radosna Szkoła”, „Nie masz haka na
bystrzaka” oraz dodatkowego programu w ramach działalności socjalnej gminy „Nie stój w miejscu bądź aktywny”- II edycja.
W roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Planuje się zakończenie prac nad „obrębowymi” planami zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej
gminy w roku 2011. Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2010 roku w znacznym stopniu przyczyniła
się do polepszenia jakości oraz zwiększenia ilości gminnej infrastruktury technicznej (m.in. zbudowano: wodociągi, kanalizację, drogi oraz
uszczelniono kanalizację), powstania nowych obiektów oświatowych,
poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące zrealizowane zostały
terminowo i w sposób zadawalający mieszkańców naszej gminy – mówił podczas omawiania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
rok 2010 zastępca wójta Zbigniew Kanicki.
Jest to już 9 absolutorium w dotychczasowej kadencji Wójta Gminy
Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w 2010 roku, tak i w tym,
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie jego udzielenia.
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Schronisko w Lubachowie zaprasza
Cieszę się, że w dobie likwidacji placówek oświatowych, władze Gminy Świdnica zmieniły jedynie charakter byłej szkoły podstawowej
w Lubachowie – mówiła Dolnośląska Kurator Oświaty Beata Pawłowicz podczas uroczystego otwarcia nowoczesnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

S

zkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie to nowoczesna,
doskonale wyposażona placówka, położona w Gminie Świdnica
(powiat świdnicki). Komfortowy obiekt powstał w wyniku prac związanych ze zmianą użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej.
Na ten cel Gmina Świdnica otrzymała 1,1 mln zł. dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) w ramach Działania 6.5 – działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska).

Uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta gminy T. Mazurek

Schronisko w Lubachowie

Długo zastanawialiśmy się jak zagospodarować obiekt po byłej
szkole podstawowej w Lubachowie. Pojawiały się propozycje sprzedaży
obiektu, przebudowy na mieszkania socjalne. Ostatecznie zwyciężyła
opcja schroniska, a inspiracją do tego działania była wizyta w mieście
partnerskim Maldegem, gdzie istnieje schronisko młodzieżowe, które
służy nie tylko władzom gminy, ale przede wszystkim młodzieży i ułatwia rozwijanie współpracy. Mam nadzieję, że w Lubachowie będą gościć nie tylko nasze delegacje zagraniczne, ale również dzieci i młodzież
z całej Polski w ramach zimowego i letniego wypoczynku, zielonych
szkół. Pierwsi goście już niebawem będą wypoczywać w ramach zbliżających się ferii zimowych – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
Lokalizacja schroniska stanowi doskonała bazę turystyczną dla pieszych, rowerowych i samochodowych wypraw w pobliskie Góry Sowie
oraz liczne atrakcje Ziemi Świdnickiej i Wałbrzyskiej: Kościół Pokoju
w Świdnicy Zamek Książ w Wałbrzychu, Sztolnie w Walimiu i Głuszycy, Pijalnie Wód Zdrojowych w Jedlinie Zdrój i Szczawnie Zdrój,
Zamek Grodno. W sezonie zimowym schronisko stanowi doskonałą
alternatywę pod względem zakwaterowania dla miłośników zimowego
szaleństwa, korzystających ze stoków narciarskich w Rzeczce, Sokolcu.

Schronisko na powierzchni 1000 m2 dysponuje 49 miejscami
noclegowymi w następujących pokojach:
vv4 pokoje sześcioosobowe
(nowoczesny węzeł sanitarny na korytarzach)
vv2 pokoje pięcioosobowe
(nowoczesny węzeł sanitarny na korytarzach)
vv2 pokoje czteroosobowe z łazienką
vv5 pokoi jednoosobowych z łazienką
(w tym 2 przystosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych)
vv1 apartament dwuosobowy z łazienką

Ciąg dalszy na następnej stronie

Hol schroniska

Placówka jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Stołówka

Pokoje w schronisku

Na terenie placówki, do dyspozycji gości, znajdują się także:

Oferta placówki:

vvdwie samoobsługowe kuchnio-jadalnie w pełni wyposażane w sprzęt
kuchenny,
vvprzestrzenne hole i korytarze,
vvpracownia komputerową wyposażona w sprzęt oraz dostęp do
Internetu;
vvsala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny, rzutnik,
ekran, telewizor,
vvwinda
vvpomieszczenie na suszenie i prasowanie odzieży
vvprzechowalnia bagażu
vvparking

vvadresowana dla młodzieży szkolnej w zakresie zielonych szkół, obozów zimowych, kolonii i półkolonii, obozów wędrownych i rajdów,
organizacji
vvadresowana dla grup zorganizowanych, instytucji i prywatnych firm
w zakresie wynajmu sali konferencyjnej pod kątem organizacji szkoleń, spotkań, imprez;możliwość skorzystania z serwisu kawowego;
możliwość organizacji cateringu podczas imprez zorganizowanych;
vvwynajem pokoi dla turystów indywidualnych;

Placówka jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest obiektem całorocznym.
Schronisko w Lubachowie jest drugą taką placówką działająca na
terenie powiatu świdnickiego.

Kontakt:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie
58-114 Lubachów 12
telefon/ fax 74/ 850 99 26
www.schronisko.lubachow.pl
recepcja@schronisko.lubachow.pl
m.urbanska@schronisko.lubachow.pl

Nowy samochód dla OSP Lutomia
Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomi może cieszyć się z nowego samochodu ratowniczo gaśniczego, którego zakup był możliwy dzięki
wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100 tys. zł.
stek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim przyznawana jest corocznie.
Nowy samochód marki Renault to średni samochód gaśniczy, o mocy 290 KM, uterenowiony o pojemności zbiornika z wodą
2500 litrów z autopompą szwedzkiej firmy Ruberg. Na wyposażeniu znajdują się; linia szybkiego natarcia o długości 60 metrów,
maszt oświetleniowy o wysokości 6 metrów z najaśnicami o mocy
2000 watt, działko wodno pianowe o wydajności 3200l/min., agregat prądotwórczy o mocy 2200 watt, system klimatyzacyjny kabiny
a także system bocznych skrytek z wyposażeniem. Całkowity koszt
nowego pojazdu wyniósł 657 tys. w tym 100 tys. z dotacji UMWD.
Na terenie Gminy Świdnica funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarny. Trzy jednostki OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, Witoszów i Burkatów.
Symboliczne przekazanie kluczyków dla OSP Lutomia przez wójta gminy

W

lipcu 2010 r. Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie na
realizację zadania z zakresu „Poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”. Wśród 17 z 25 dofinansowanych gmin znalazła się właśnie Gmina Świdnica z dotacją w wysokości 100 tys. zł.
Łączna pula środków zgodnie z decyzją Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wynosiła 1,7 mln zł. Pomoc finansowa dla jedno-
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Ta wiadomość z pewnością ucieszyła wszystkich strażaków w Gminie Świdnica, a szczególnie w OSP Lutomia ponieważ nowe narzędzia
w ich rękach to większe szanse na uratowanie mienia, zdrowia i życia
ludzkiego, które w sytuacjach zagrożenia jest bezcenne – mówi wójt
gminy Świdnica.
Uroczyste przekazanie pojazdu nastąpiło 18 czerwca 2011 r. podczas gminnych zawodów strażacko-pożarniczych w Lutomi.
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Góralska świetlica w Mokrzeszowie
Cieszę się, że świetlica w Mokrzeszowie, pomimo gruntownego remontu zachowała swój klimat i piękno. Życzę, aby dobrze służyła ona
mieszkańcom tutejszej wsi i aby wiele dobrego się tu działo – mówiła podczas uroczystego otwarcia wójt gminy Świdnica.

5

lutego 2011r. nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy. Przedstawiciele Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów,
dla których świetlica jest drugim domem wręczyli urzędującej wójt
korale i tytuł Honorowej Góralki Zespołu, dziękując za wkład jaki
władze gminy włożyły w remont obiektu, który dla ich zespołu stanowi miejsce prób i spotkań. Listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami
za wkład w prace remontowe otrzymali również, były już radny Rady
Gminy Świdnica Zbigniew Kondziarz i były sołtys wsi Jan Pawlica.
Pięknym i barwnym dopełnieniem uroczystości stał się Góralski pogram artystyczny w wykonaniu Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów pod kierunkiem Marii i Wojciecha Skiślewiczów.
Zadanie remontu świetlicy realizowane było w ramach osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Remont obiektu realizowany był dwuetapowo. Pierwszy etap w terminie
od listopada do grudnia 2009 r., drugi zrealizowano w terminie od sierpnia do grudnia 2010 r. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota ponad
243,15 tys. w tym kwota dofinansowania wyniosła ponad 134,66 tys. zł.
Mokrzeszów jest kolejną miejscowością, gdzie świetlice odzyskują
swój blask za unijne pieniądze. Świetlica w Bojanicach zyskała nową
elewację. W jej sąsiedztwie wybudowano również parking. Gruntownemu remontowi poddana została świetlica w Lutomi. Mieszkańcy
Stachowic cieszą się z nowego obiektu użyteczności publicznej, którego otwarcie świętowali w sierpniu 2010 r.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta gminy, przew. Rady Gminy
i sołtysa wsi Mokrzeszów

Występ Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów

900 tys. na usuwanie skutków powodzi
11 lutego br. Wojewoda Dolnośląski Aleksander Skorupa przekazał promesy dla gmin i powiatów poszkodowanych przez ubiegłoroczną
powódź. Gmina Świdnica otrzymała 900 tys. zł. rządowej pomocy w ramach środków z MSWiA.

K

wota w całości przeznaczona została na kontynuację robót przy
zadaniu pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie”. Będzie to juz III etap prac przy ww. zadaniu, których wartość szacowana
jest na ok. 1,45 mln zł. Prace wykonywane będą w okresie od maja do
września br.
W ramach III etapu zostanie wykonana regulacja rowu o długości
442 mb obejmująca pogłębienie rowu i obudowę skarp materacami
siatkowo-kamiennymi, dna płytami ażurowymi, ubezpieczenie brzegów rowu murami oporowymi z kamienia, wykonanie 3 szt. przepustów. Wykonane zostaną także schody – zejść w murach i skarpach
regulowanego potoku. Szacowana wartość inwestycji to kwota ponad
1.145 mln zł. w tym 900 tys. zł. rządowej pomocy na usuwanie
skutków powodzi w ramach środków pochodzących z MSWiA.
W 2009 r. na realizację pierwszego etapu, który obejmował umocnienia rowu na odcinku 828 m. władze gminy wydały ponad 735 tys.
zł w tym 548,9 tys.zł z dotacji MSWiA. W 2010 r. wydano ponad 1,14
mln zł. w tym 800 tys. w ramach środków z MSWiA. W drugim etapie
prac wykonano m.in. pogłębienie rowu i odbudowie skarp, ubezpieczenie brzegów, wykonanie przepustów, naprawę nawierzchni dróg na
odcinku ponad 630 m.
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Odbudowa zniszczonego rowu - foto z 2010 r.

Łączna kwota przekazanych w tym roku promes wyniosła 36 190
mln. zł. Pomoc otrzymało w sumie 50 gmin i 13 powiatów.
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Boisko Orlik w Lutomi górnej
Od listopada br. mieszkańcy Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej, Lutomi Małej, Stachowic i okolic będą mogli korzystać z nowego kompleksu
sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W

łaśnie w Lutomi Górnej do końca października planuje się wybudowanie
kompleksu ogólnodostępnych, bezpłatnych
boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.

Szacunkowy koszt budowy kompleksu
wynosi ok. 1 mln zł. Dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
wyniesie 47% kosztów kwalifikowanych, samorząd województwa pokryje 33% kosztów
kwalifikowanych, natomiast pozostałą część
sfinansuje gmina ze środków własnych.
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” jest rządowo-samorządowym programem budowy wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych
kierowanym do wszystkich jednostek samo-

rządu terytorialnego. Program przewiduje wybudowanie do 2012 roku przynajmniej jednego kompleksu boisk w każdej polskiej gminie
pod warunkiem wyrażenia woli przystąpienia
do programu przez zainteresowane samorządy. Inwestycja w Gminie Świdnica będzie
realizowana do końca października 2011 r.
Program zakłada budowę kompleksu sportowego, składającego się z boiska piłkarskiego
i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym.

Pierwszy gminny budynek
komunalny w Pszennie

Ponad 800 tys.
na Odnowę Wsi

Budowa pierwszego budynku komunalnego w Gminie Świdnica pnie
się w górę. Fundamenty już są, a pracę przebiegają zgodnie z harmonogramem.

800 tys. unijnych funduszy trafi w tym roku do dwóch sołectw na
poprawę infrastruktury.

J

ak zapewnia wykonawca firmy MIK-TRANSBET z Dzierżoniowa, do
lipca 2012 r. w Pszennie powstanie 3-kondygnacyjny, podpiwniczony
budynek mieszkalny wielorodzinny, posiadający 12 lokali mieszkalnych.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 839,81m2, powierzchnia zabudowy 265,23 m2 Średnia wielkość mieszkania wyniesie ok. 50m2.

W ramach inwestycji przewiduje się:
vvbudowę wewnętrznej instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, odgromowej,
vvbudowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej kanalizacji deszczowej i wewnętrznej linii zasilającej,
vvbudowę drogi dojazdowej, placu manewrowego, 17-tu miejsc parkingowych i dojść pieszych,
vvwykonanie utwardzenia terenu wokół budynku,
vvwykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze środków własnych
Gminy Świdnica, której wartość opiewa na kwotę 1,84 mln zł.
Z pewnością budowa budynku komunalnego nie rozwiąże w wszystkich problemów mieszkaniowych na terenie Gminy Świdnica, jednak
pozwoli na modernizację istniejących zasobów mieszkaniowych.

Fundamenty budynku komunalnego w Pszennie
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N

a przebudowę boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna władze gminy planują wydać kwotę ponad 794 tys zł. przy
404 tys. zł dofinansowania. W Grodziszczu planowana jest rozbudowa
i ocieplenie budynku świetlicy wraz z przebudową miejsc postojowych
do obsługi boiska sportowego planowany z budżetu gminy zostanie
wydatkowych ponad 667 tys. zł. przy 410 tys. zł. dofinansowania. Na
uwagę zasługuje fakt, że 2 złożone projekty z terenu gminy Świdnica
zostały zatwierdzone w ramach naboru czerwiec-lipiec 2010 r. z maksymalnym poziomem dofinansowania tj 75% kosztów kwalifikowanych.
Odnowa wsi to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi
się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Daje możliwość
wykorzystania często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, co
z kolei przyczynia się do poprawy jakości życia na wsi. Ogółem dolnośląskie samorządy otrzymają 51 mln złotych - dzięki projektowi
„Odnowa i rozwój wsi” realizowanemu w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.
W 2006 r. dwie wsie: Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” poprawiły swoją infrastrukturę i estetykę, wykorzystując 760 tys. złotych
z unijnych funduszy. W 2010 r. kolejne 4 miejscowości otrzymały
ponad 1,32 mln zł. z przeznaczeniem na remonty świetlic i budowę
nowej w Stachowicach w ramach PROW 2007-2013.

Umowy z rąk członka zarządu W. Chlebosza odbiera wójt gminy
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Trwa przebudowa
drogi gminnej w Lutomi

Z przyrodą na ty
w Lutomi Dolnej

Już niebawem mieszkańcy Lutomi Górnej będą mogli korzystać
z wyremontowanej drogi gminnej na odcinku 1100 m.

Nowoczesna sala przyrodnicza powstała w Szkole Podstawowej
w Lutomi Dolnej przy wsparciu ponad 16 tys. unijnych funduszy.

P

Przebudowa drogi w Lutomi

Z

adanie obejmuje położenie nowej warstw ścieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, utwardzenia poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia nawierzchni ze ścieków betonowych, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, a także oczyszczenie rowów
z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi.
Łączny koszt inwestycji to kwota ponad 525 tys. zł.

alcówka oświatowa w Lutomi realizuje indywidualny projekt
w ramach POKL pn „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych
zmian w polskim systemie edukacji” oraz w ramach RPO pn.„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Dzięki projektowi szkoła zyskała
wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Istotną dla szkół jest też możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy
własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. W ramach inwestycji w Kapitał Ludzki prowadzone są ciekawe zajęcia dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to ponad 232 tys. zł., w tym wkład UE
to kwota ponad 16 tys. zł. Udział gminy obejmował przygotowanie
pomieszczenia pod salę dydaktyczną, wymianę instalacji elektrycznej
oraz zakup mebli.
Systematycznie do pracowni dostarczone zostały sprzęty. W pierwszej kolejności salę wyposażono w komputery- 6 uczniowskich, po
jednym na 4 uczniów, 1 nauczycielski. Zamontowano tablicę interaktywną i projektor. Do dyspozycji uczniów zakupiono bogato wyposażony zestaw laboratoryjny. Obok nowoczesnych mikroskopów, kamery
cyfrowej i programów komputerowych można tu znaleźć probówki,
aparaty do pomiaru ciśnienia, i EKG, które służą również w nauce
pierwszej pomocy.

Witoszów zdobył 40 tys. na salę przyrody
Nowoczesna sala przyrody o wartości 40.000 zł powędruje do Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym. To główna nagroda w konkursie TAURON EKOENERGIA.

S

zkoły podstawowe z miast i gmin, gdzie
znajdują się elektrownie wodne firmy
Tauron Ekoenergia walczyły o 40 tys. zł.
z przeznaczeniem na wyposażenie nowoczesnej sali przyrody. W gminie Świdnica do
konkursu przystąpiły dwie placówki oświatowe: z Mokrzeszowa i Witoszowa.

Zgłoszenia obejmowały
vvopis przedsięwzięć realizowanych lub
wprowadzonych do realizacji w szkole
w ramach edukacji ekologicznej (w tym
roku szczególnie premiowane są działania
w zakresie ochrony klimatu),
vvzarys ponadprogramowych działań edukacyjnych prowadzonych w szkole w zakresie
ochrony środowiska naturalnego,
vvwszelkiego rodzaju prace w dowolnej technice (literackie, plastyczne, multimedialne
i inne), które ilustrować będą zaangażowanie uczniów i nauczycieli w prace nad
ochroną klimatu.
Uczniowie opracowali EkoDekalog w
formie ulotki, zwierający 10 podstawowych
Nr 1 (16) Czerwiec 2011

zasad oszczędzania energii, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć emisję CO2.
Nie pozostawiaj na długo sprzętu RTV w stanie czuwania. Wyłączaj ładowarki z prądu,
one też pobierają prąd, gdy nie są używane.
Gotuj tyle wody w czajniku ile potrzebujesz.
Ulotki kolportowali na terenie swojej i sąsiednich placówek oświatowych, a także wśród
mieszkańców Witoszowa i okolicznych miejscowości.
Nie były to jedyne działania jakie podjęli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie. W ostatnich tygodniach udało im się
pozyskać ponad 530 kg opakowań typu PET,
2,5 tony złomu, 2 samochody zużytego sprzętu RTV-AGD, 18 kg łyt CD, 103 kg baterii,
kontener makulatury.
Oprócz nowoczesnej Sali Przyrody placówka otrzymała honorowy tytuł: „SZKOŁA NATURALNIE NAJLEPSZA”. Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia w protokole komisji
konkursowej stwierdził, że prace nadsyłane
ze szkół były niezwykle interesujące, zaskakujące, a przede wszystkim reprezentowały

Uczniowie SP w Witoszowie Dln.

bardzo wysoki poziom. Dlatego jury mocno
zaostrzyło kryteria oceny. Tym większa satysfakcja uczniów i nauczycieli ze SP w Witoszowie, którym udało się zdobyć główną nagrodę
w konkursie –mówi dyrektor szkoły K. Kwaśnik.
Dzięki temu już we wrześniu uczniowie będą
mogli rozpocząć naukę w nowocześnie wyposażonej sali przyrody. W ten sposób odczują
wymierne efekty swoich działań i na pewno
będą zmotywowani do podejmowania następnych przedsięwzięć w zakresie szeroko pojętej
ochrony środowiska.
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Zakończenie wodociągowania
Gmina już od kilku miesięcy eksploatuje nowe systemy doprowadzania wody. W ramach zadania inwestycyjnego „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” wykonano nowoczesny układ poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody po terenie naszej gminy. Można wyodrębnić dwa układy oparte na ujęciach wody w Komorowie oraz w Miłochowie i Jagodniku.
Drugi układ działa w oparciu o nową stację uzdatniania wody w Jagodniku, która może pobierać wodę surową zarówno ze źródeł w Jagodniku jak i w Miłochowie. Stacja ta uzdatnia wodę w układzie filtracji
ciśnieniowej dwustopniowej i jest obiektem o większej wydajności niż
ten w Komorowie. Zdolność produkcyjna tej stacji to 75 m3/h. Dzięki
nowym układom połączeń rurociągami tranzytowymi woda z ujęcia
w Jagodniku może być dostarczana do między innymi do Pszenna, Jakubowa, Bystrzycy Dolnej, Opoczki oraz miejscowości skojarzonymi
z sieciami w wyżej wymienionymi miejscowościami.

ierwszy z nich wyposażono w nowoczesną stację uzdatniania wody
w Komorowie pracującą w oparciu o istniejące źródła wody zlokalizowane w Komorowie. Stacja ta ma wydajność 40 m3/h, a uzdatnianie
wody opiera się na jednostopniowej filtracji na filtrach ciśnieniowych.
Do stacji tej doprowadzono nowe rurociągi, dzięki czemu możliwa jest
dostawa wody do Komorowa, Mokrzeszowa, Słotwiny i Witoszowa
Dolnego. W Mokrzeszowie wymieniono wyeksploatowane zestawy
hydroforowe i zainstalowano zbiornik wody czystej.

Dzięki realizacji całej inwestycji dwie miejscowości Modliszów
i Jakubów, które nie posiadały zbiorczej sieci wodociągowej zostały
wyposażone w system wodociągów, którymi dostarczana jest woda
z naszych ujęć. Inwestycja nie mogłaby być zrealizowana gdyby nie
dofinansowanie ze środków unijnych. Współfinansowanie w wysokości 9.131.856,81 zł otrzymano w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
co stanowi około 80 % dofinansowania do środków kwalifikowalnych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 11.685.127,98 zł. Łącznie wykonano 23,4 km sieci wodociągowych oraz dwie nowe stacje uzdatniania
wody.

Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie

Stacja Uzdatniania Wody w Jagodniku

P

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
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Gminne zespoły na liście przebojów
Gminne zespoły śpiewacze znane są już w gminie. Teraz przyszedł czas, by usłyszała je cała Polska.

S

zczęśliwie dla gminnych zespołów zakończyły się jesienna i wiosenna edycja
najpopularniejszej audycji Radia Wrocław,
Ludowej Listy Przebojów.
7 listopada 2010 r. Zespół Pieśni i Tańca
Bystrzyca po wygranej rywalizacji, w której
pokonał 9 zespołów uzyskując 2130 głosów
nagrał swoją pierwszą płytę. Pod czujnym
okiem
Kierownika muzycznego zespołu
Zdzisława Christa, instruktora wokalnego
Barbary Piórkowskiej, a także choreografa
i kierownika artystycznego Sylwii Danisiewicz zespół osiągnął wspaniały sukces.
W bieżącym roku do rywalizacji stanął kolejny zespół - Zespół Śpiewaczy „Stokrotka”
działający przy świetlicy w Lutomi Górnej.
I tym razem szczęście dopisało młodym artystkom. W dowód uznania ich pięknego śpiewu także one otrzymały propozycję nagrania
własnej płyty. Stokrotki zdobywając 5809 głosów pokazały, że również młodzież zna i umie
pięknie wyśpiewać ludowe przeboje.

Partnerstwo
bez granic
Współpraca Gminy Świdnica z miastami
partnerskimi owocuje wspólnymi spotkaniami młodzieży.

O

d 3 do 5 grudnia 2010 r. czteroosobowa
delegacja Młodzieżowej Rady Gminy

Zespół Stokrotki

Zespół powstał w 2009 r. i swoim debiutem na 25- leciu zespołu „Kądziołeczka”
zachwycił zgromadzoną publiczność. Prowadzone przez Pana Dominika Natanka „Stokrotki” uświetniają swym występem wiele
gminnych uroczystości. Nie zabrakło ich
śpiewu podczas dożynek, uroczystego otwar-

cia świetlicy w Krzczonowie czy Jarmarku Wigilijnego w Twierdzy Kłodzko.
Zespół to sześć młodych, wspaniałych
dziewcząt z pasją i ogromnym szacunkiem do
tradycji, obrzędu i muzyki ludowej. Obecnie
poszukiwani są chętni chłopcy, którzy swym
głosem wspomogliby zespół.

Świdnica gościła na międzynarodowym spotkaniu organizacji młodzieżowych w belgijskim mieście Maldegem. Było to już drugie
zaproszenie do miasta partnerskiego, które
otrzymała młodzież z gminy Świdnica. Gospodarzem spotkania była Młodzieżowa Organizacja miasta Maldegem - Youth Fraternization Maldegem (YFM), na zaproszenie
której oprócz młodzieży z gminy Świdnica,
odpowiedzieli przedstawiciele z NiemiecLampertheim, Holandii-Wierden oraz Włoch
–Adria. Wyjazd stał się doskonałą okazją do

przekonania się, iż praca na rzecz wolontariatu może nie tylko przynosić satysfakcję, ale
i wymierne efekty w postaci pobudzenia oddolnych inicjatyw lokalnych.

Uczestnicy spotkania z miast partnerskich: Lampertheim i Maldegem oraz Gminy Świdnica przed fragmentem
Muru Berlińskiego w Krzyżowej
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Kolejne
spotkanie
miało
miejsce
w kwietniu 2011 r. w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie. Młodzież
zaprosiła swoich zagranicznych kolegów
w okresie przedświątecznych przygotowań
wielkanocnych. Goście uczestnicząc w jarmarkach wielkanocnych w Witoszowie
Dolnym i Marcinowicach poznali tradycje
i obyczaje pielęgnowane w regionie. Jednym
z głównych punktów pobytu była wspólna
debata nad projektem promującym aktywne postawy ekologiczne. Jej celem było pokazanie młodzieży, że mogą mieć wpływ na
otaczające nas środowisko. Mogą rozbudzać
swoje zainteresowanie nie tylko sprawami
lokalnym, lecz także podejmować wyzwania
europejskie i globalne. Czy uda się zrealizować cele postawione w projekcie, z pewnością
tak. Dowód tego, że jak się czegoś pragnie to
wszystko jest możliwe dał młody przedstawiciel belgijskiego miasta Maldegem, który
pomimo przeciwności losu za sprawą problemów na holenderskim lotnisku przyjechał na
spotkanie samochodem, pokonując w jedną
noc 1000 kilometrów. Spotkania takie jak te
pokazuję, że partnerstwo nie zna granic.
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Nagroda Teatru Polskiego dla Gimnazjum w Pszennie
Adrianna Wożniak, uczennica Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie otrzymała wyróżnienie w konkursie na jednoaktówkę w ramach Programu „Młodzież Poznaje Teatr”,
którego organizatorem był Teatr Polski we Wrocławiu

O

Adrianna Woźniak

d ponad 40 lat konkursy organizowane
przez Teatr Polski we Wrocławiu są jego
najlepszą wizytówką. Przed młodymi miłośnikami sztuki teatru otwiera się droga do zdobycia
nagród, zaprezentowania twórczości na szerokim polu oraz nawiązania nowych kontaktów.
W konkursie na jednoaktówkę nagrodę zdobyła
uczennica drugiej klasy Gimnazjum w Pszennie, Adrianna Woźniak. Jej dramat-musical
„Przygody Alicji w Krainie Czarów” napisany
na podst. książki Charles’a Lutwidge’a Dodgsone’a (pseud. Lewis Carroll) o tym samym tytule

został wyróżniony w konkursie. Przedstawienie tego dramatu przez uczniów odbyło się już
wiosną 2010 roku podczas Międzyszkolnego
Turnieju Teatralnego i zdobyło maksymalną
ilość punktów przyznawanych przez jury. Pod
ogromnym wrażeniem okazał się być m.in. Jacek Sikora, mim i absolwent prestiżowej szkoły
mimów Marcela Marceau, Francuza, najwybitniejszego przedstawiciela pantominy w historii.
Adriannie gratulujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów!

Złote pary małżeńskie
5 lutego i 29 maja 2011 r. 6 par małżeńskich z terenu Gminy Świdnica świętowało Złote Gody Małżeńskie. Nie zabrakło tak jak przed
50- laty słów przysięgi małżeńskiej, marsza weselnego, wspólnego toastu i wzruszeń.

D

la mnie jest to bardzo radosny dzień. Wśród tylu przeciwności losu,
są Państwo przykładem, że można wzajemnie przeżyć ponad 50 lat.
Gratuluję Wam tego pięknego Jubileuszu i życzę wielu lat w zdrowiu
i wzajemnej miłości – mówiła podczas uroczystości wójt gminy.
Medale prezydenta RP za ponad 50 letnie pożycie małżeńskie z rąk
wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek otrzymali: Helena i Dionizy
Popowicz z Bystrzycy Górnej, którzy są już razem 50 lat, Zofia i Zbigniew Staszków z Grodziszcza, są już razem 53 lata Stefania i Edward
Widełka z Grodziszcza, są już razem od 53 lat, Maria i Edmund Taradaj z Grodziszcza, są już razem od 50 lat, Maria i Bogdan Jóźwiak
ze Słotwiny, są już razem 58 lat i Maria i Henryk Szymulewicz
z Witoszowa Dolnego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Państwo Zofia i Zbigniew Staszków z Grodziszcza, odnowili swoją przysięgę małżeńska dokładnie w 53 rocznicę ślubu, która właśnie przypadała
na dzień 5 lutego 2011 r.

Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd
Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe
mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy
Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali
związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach
znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub
ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa należy dostarczyć również dowody osobiste obojga małżonków
do wglądu.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem
i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu.
18
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Pomoc seniorom jest modna Sztafeta Pokoleń w Grodziszczu
Projekt „Sztafeta Pokoleń” Grupy Odnowy Wsi Grodziszcze został jednym z laureatów w konkursie zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Otrzymał dotację na zorganizowanie ferii pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

P

odczas tegorocznych ferii zimowych młodzież z Grodziszcza postanowiła swój wolny czas wykorzystać na aktywną pomoc osobą
starszym. Spotkało się to z ogromnym uznaniem nie tylko samych
mieszkańców sołectwa Grodziszcze, ale przede wszystkim seniorów,
dla których wykonywanie codziennych czynności stanowi ogromną
trudność. Jak wielką radość można sprawić potrzebującym pomocy, przekonali się już w pierwszych dniach ferii. W ramach projektu
młodzi wolontariusze organizowali codzienną pomoc dla najstarszych
i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi. Swe dobre uczynki
takie jak odśnieżane, zakupy, czy przyniesienie opału nieśli z uśmiechem, ciepłem i miłą rozmową. Wraz z zakończeniem ferii odbył się
finał projektu. W niedzielne popołudnie, świetlica w Grodziszczu
wypełniła się nie tylko uczestnikami zimowej Sztafety Pokoleń, ale
również seniorami, którzy swoją obecnością wyrazili wdzięczność za
okazaną im pomoc.
Najmłodsi uczestnicy projektu, uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grodziszczu przygotowali przedstawienie „Zielony
Kapturek”, które nagrodzone zostało gromkimi brawami. Szczególne
podziękowania młodzieży, a także koordynatorowi projektu p. Justynie Sara-Hryncyszyn za pomysł, zaangażowanie i pozytywną postawę
złożyła Wójt Gminy Świdnica. Niezwykła młodzież stała się przykładem, tego że czas zimowego wypoczynku spędzony przy pomocy osobą
starszym może dostarczyć wiele satysfakcji i radości. Miłym akcentem
uroczystości było wręczenie dwóm Parom Małżenskim: Państwu Janowi i Annie Niewiadomskim oraz Piotrowi Genowefie Krzywieckim
medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które w tym roku obchodziły swoją 65 r. ślubu.

Organizatorzy Sztafety Pokoleń

Koniec projektu nie wyznaczył końca działań aktywnej młodzieży
z Grodziszcza. Kolejnym przedsięwzięciem, w które zaangażowali się
całym sercem jest projekt „Aktywnie po zdrowie” nagrodzony w ramach VI edycji konkursu realizowanego w ramach Programu „Razem
możemy Więcej” ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej”. Projekt przeznaczony dla całej społeczności wsi obejmuje zagadnienia w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.

Sportowe weekendy na wsi czyli Turniej Sołectw Gminy Świdnica
Ruszyły zmagania drużyn w cyklicznej imprezie realizowanej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Świdnica”, Urząd Gminy Świdnica oraz
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Turniej Sołectw Gminy Świdnica, którego celem jest upowszechnianie i propagowanie sportu
i rekreacji wśród dorosłych mieszkańców Gminy Świdnica przyciąga aktywnych mieszkańców gminy.

T

urniej to szereg zmagań sportowo- rekreacyjnych do których stanęły drużyny reprezentacji sołectw. Drużyny tworzą sołtysi,
przewodniczący i członkowie rad sołeckich,
prezesi LKS-ów, a także mieszkańcy wsi,
wszyscy oczywiście w regulaminowym wieku
35+.
Rozgrywki przynoszące wiele emocji, ale
również i puchary odbywają się w kilku dziedzinach: turniej kręglarski, turniej siatkówki,
turniej strzelecki, turniej sportowo-rekreacyjny, turniej mini piłki nożnej.

Reprezentanci Sołectw: Panków i Burkatów w trakcie turnieju strzeleckiego
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Pół tysiąca osób odwiedziło giełdę
Ponad 500 gimnazjalistów i ich rodziców z terenu gminy Świdnica,
Marcinowic, Świebodzic, Roztoki odwiedziło IX Giełdę Edukacyjną
przygotowaną tradycyjnie przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej.

G

Organizatorzy i goście odwiedzający giełdę w Lutomi Dolnej

iełda edukacyjna skierowana jest do absolwentów gimnazjów, którzy rok rocznie licznie odwiedzają ją w poszukiwaniu świadomego
i trafnego wyboru szkoły. Podczas tegorocznej giełdy swoją ofertę zaproponowało 18 placówek ponadgimnazjalnych. Wstępem do Giełdy
był „Dzień Poradnictwa Zawodowego”, na który zaproszono doradców
zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Wałbrzycha (p. Sylwię Maciejowską oraz p. Daniela Wijasa), którzy przeprowadzili w klasach trzecich badania sprawdzające kompetencje zawodowe
uczniów, oraz doradcę zawodowego z Klubu Pracy panią Ilonę Janecką,
która w klasach drugich zorganizowała warsztaty „Zawody przyszłości”. Dzięki tak fachowej pomocy uczniowie mogli lepiej poznać siebie,
swoje predyspozycje i możliwości. Efekty giełdy widoczne są przede
wszystkim wśród samych gimnazjalistów. Już teraz dzięki prezentacji
szkół wielu z nich ma sprecyzowane plany na przyszłość.

Pierwszy krok do obustronnej współpracy
21 marca 2011 r. władze gminy Świdnica
podpisały list intencyjny z czeskim miastem
Kopidlno.

L

ist intencyjny to pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich
działań. Stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje sygnatariuszy do uczestnictwa w danym
projekcie. W imieniu władz gminy Świdnica
list intencyjny podpisała wójt gminy Teresa
Mazurek, stronę czeską reprezentowała pani
burmistrz Kopidlna Hana Masáková.
W uroczystości udział wzięli również zastępca burmistrza Kopidlna Václav Šimůnek
oraz dyrektor szkoły podstawowej, której
uczniowie będą brali udział w międzynarodowej wymianie.
Kopidlno to miasto w Republice Czeskiej,
w kraju hradeckim. Położone jest około 19
km od miasta Jicin. Na powierzchni 2 911ha
mieszka ponad 2 200 osób.
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś Priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności
lokalnych) Gmina Świdnica zamierza ubiegać
się o środki unijne w ramach mikroprojektu
„Tu i tam przyjaciół mam” polsko-czeskie
spotkania integracyjne. Partnerem po czeskiej
stronie będzie miasto Kopidlno. Wartość mikroprojektu, zgodnie założeniami programu
nie może przekroczyć 30.000 euro. W ramach
20

Moment uroczystego przekazania podpisanych listów intencyjnych

projektu planowane są dwie 3-dniowe wizyty studyjne dzieci ze szkoły podstawowej w
Witoszowie Dolnym oraz Kopidlnie, w których łącznie udział weźmie 60 osób. Dzięki
obustronnym spotkaniom zarówno w gminie Świdnica jak i czeskim mieście Kopidlno
uczniowie będą mogli wziąć udział w dwujęzycznych warsztatach plastycznych, rozgrywkach sportowych, a także zwiedzić najciekawsze zakątki obu gmin. Realizacja projektu
trwać będzie do marca 2012 r.
Jednocześnie partnerzy pracują nad tzw.
„dużym projektem”, który będzie realizowany w oparciu o w/w program operacyjny,

działanie 3.2: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz
inicjatyw społecznych.
Jego celem będzie umocnienie współpracy
pomiędzy dwoma gminami poprzez wspólne
spotkania dzieci z obu szkół podstawowych,
a dodatkowo po stronie polskiej planuje się
wybudowanie boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym oraz łącznika pomiędzy budynkiem
Szkoły Podstawowej a nowo wybudowaną
halą sportową w Kopidlnie Szacunkowy koszt
projektu to ponad 150 tyś euro, a jego realizacja przewidziana jest od stycznia 2012 roku
do marca 2013 roku.
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Ekologicznie w gminie
Dużym zainteresowaniem w Gminie cieszą się projekty i akcje ekologiczne. Edukacja ekologiczna na stałe gości już w gminnych placówkach
oświatowych.

J

uż od najmłodszych lat warto inwestować
w wiedzę, także ekologiczną. Przekonały
się o tym dzieci i ich rodzice z Przedszkola
w Witoszowie Dolnym zdobywając pierwsze
miejsca w konkursie „Mój skrzydlaty sąsiad”.
Powiatowy konkurs, którego organizatorem
był Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy poświęcony
był ptakom, które towarzyszą nam zarówno
w mieści jak i na wsi podczas 4 pór roku.
Tematyka konkursu dotyczyła zagrożeń, na
jakie narażone są te zwierzęta w związku
z wycinaniem zarośli, likwidacją śródpolnych
zadrzewień oraz wiosennym wypalaniem łąk
i nieużytków.
Pomimo młodego wieku, uczestnicy konkursu udowodnili, że los zwierząt nie jest im
obojętny. Poprzez prace plastyczne malowane
pastelami olejnymi postanowili pokazać piękno otaczającej nas przyrody. Wśród laureatów
znaleźli się podopieczni przedszkola Jakub
Pietraszek- I miejsce, Oliwia Kruczek - II
miejsce a Klaudia Ciszewska - wyróżnienie.
Także przedszkolaki z „Bajkowej Dolinki“
w Pszennie mogą pochwalić się wiedzą ekologiczną. Ich przedszkole w kwietniu było
organizatorem Gminnego Konkursu Wiedzy
Ekologicznej. Do wspólnych zmagań ekologicznych Przedszkolaki zaprosiły swoich rówieśników z 5 placówek oświatowych, tj. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

Laureatki konkursu z Przedszkola w Witoszowie Dolnym

w Lutomi Dolnej, Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej, Oddział
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grodziszczu, także Przedszkole w Witoszowie Dolnym. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły zarówno
w działaniach praktycznych oraz zadaniach,
wymagających logicznego mylenia. Wyjaśniały pojęcia typu „czysta planeta Ziemia”,

„czyste środowisko”, „naturalne środowisko”,
argumentowały swoje wybory, segregowały
śmieci, doskonaliły umiejętność globalnego czytania wyrazów związanych z ochroną
przyrody, opowiadały jak oszczędnie korzystać z wody bieżącej oraz energii elektrycznej.
Na zakończenie konkursu każda drużyna wykonała swoje zdrowe „Eko-drzewko“. Wszystkie drużyny wykazały się obszerną wiedzą
ekologiczną, która zapewne zaowocuje w ich
codziennym kontakcie z przyroda.

100 Lat to za mało
Nie każdemu jest dane, by po stu latach życia mógł wrócić myślami
do młodzieńczych lat. Życie tego nie poskąpiło Pani Rozalii Zadora z
Mokrzeszowa, która dokładnie 28 marca 2011 r. obchodziła jubileusz
jaki można sobie tylko wymarzyć – 100 Urodziny.

T

o wspaniałe święto zgromadziło w domu jubilatki jej 4 pokoleniową rodzinę, krewnych, a także przedstawicieli władz samorządowych: wójta gminy Świdnica Teresę Mazurek, przewodnicząca Rady
Gminy Reginę Adamską, sekretarz gminy Jadwigę Generowicz oraz
przedstawiciel KRUS o/ Świdnica. Pomimo słusznego wieku, Jubilatka
nadal cieszy się wyśmienitym humorem i pamięcią. Do Gminy Świdnica przybyła w sierpniu 1945 r. zaraz po II wojnie światowej uciekając przed wojskami okupacyjnymi z okolic Wadowic. Ten rozdział
w historii jej życia był bardzo bolesny bo wtedy na zawsze straciła swojego męża. Z dwójką małych dzieci przybyła do Mokrzeszowa, gdzie
osiadła na stałe. Pani Rozalia wychowała dwójkę dzieci, doczekała się
4wnucząt (3 wnuków i 1 wnuczka) i 7 prawnucząt (6 prawnuków, 1
prawnuczka).
Rodzina i przybyli goście, w tym przedstawiciele Gminy Świdnica życzyli Jubilatce, mamie, babci, prababci w jednej osobie 200 lat
w zdrowiu, z uśmiechem na ustach i miłości rodzinnej. Do życzeń
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Rodzina p. Rozalii Zadory z życzeniami u Jubilatki

dołączyli się w Listach Gratulacyjnych Premier RP – Donald Tusk oraz
Wojewoda Dolnośląski– Marek Skorupa. W dotychczasowej kadencji
wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek Pani Rozalia Zadora jest drugą
mieszkanką gminy, która doczekała tak pięknego Jubileuszu. Pierwsze
setne urodziny w gminie Świdnica świętowała 5 lipca 2007 Pani Józefa
Bilska z Komorowa.
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Ponad 100 dzieci przebadanych
120 dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
M. Kopernika w Pszennie skorzystało z bezpłatnych porad pediatrycznych w ramach
wizyty studentów V roku wrocławskiej Akademii Medycznej.

S

tudenci medycyny pod kier. prof. Alicji
Chybickiej z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu przeprowadzili wywiady
w postaci ankiet, ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy i badań przesiewowych
(wzrok, słuch, waga).
Dla wielu rodziców akcja dostarczyła wiedzy
nt. potrzeby skorzystania z fachowych porad
specjalistów oraz badań profilaktycznych.
Kolejnym etapem współpracy ze studentami
wrocławskiej Akademii Medycznej będzie
dokonanie wywiadów z uczniami klas IV-VI.

Uczniowie SP w Pszennie podczas profilaktycznych badań

Po zdrowie
do Grodziszcza

Finał projektu
Młody obywatel

Nie mówimy ostatniego słowa – zapewniała młodzież z Grodziszcza
podczas podsumowania pierwszego unijnego projektu „Sztafeta pokoleń”. Już teraz można powiedzieć, że młodzi mieszkańcy Grodziszcza dotrzymali słowa. Od marca ruszyli z nowym projektem AKTYWNIE PO ZDROWIE.

Projekt edukacyjny „Młody obywatel” prowadzony przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej dobiegł końca.

P

rojekt Inicjatywnej Grupy Odnowy Wsi Grodziszcze „Aktywnie po
zdrowie” został nagrodzony w ramach VI edycji konkursu realizowanego w ramach Programu "Razem możemy Więcej" ze środków
Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Projekt obejmuje zajęcia w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Zajęcia
przeznaczone są dla całej społeczności wsi Grodziszcze i dostosowane
do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Planujemy zakup fantomu i organizację zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy
– mówi Justyna Sara Hryncyszyn. To niebywały sukces Inicjatywnej
Grupy Działania z Grodziszcza. Na ponad 850 złożonych wniosków,
dofinansowanie otrzymało zaledwie 46 organizacji i instytucji, a wśród
nich młodzież z Grodziszcza. Mając w pamięci ich pierwszy projekt
jakim była "Sztafeta Pokoleń" serdecznie gratuluję laureatom konkursu
i mocno trzymam kciuki za realizację ich kolejnego projektu – mówi
wójt gminy T. Mazurek.

Partnerzy projektu:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby prywatne wykonujące swoje prace jako
wolontariusze.
Całkowity koszt projektu 21 529,00 zł. Przyznane dofinansowanie
6000 zł.
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P

rojekt Edukacyjny „Młody Obywatel”, realizowany przez uczniów
z Gimnazjum im. UE w Lutomi Dolnej składał się z 8 modułów,
które co miesiąc pojawiały się na platformie internetowej. Został on
także podzielony na dwie części.
Część badawcza, w ramach której uczniowie dowiedzieli się, czym
jest społeczność lokalna i kapitał społeczny, a także poznali jej funkcjonowanie i przykłady wspólnego działania, jak również odnaleźli
ważne miejsca dla mieszkańców i przeanalizowali materiały prasowe
oraz poznali przedsiębiorstwa społeczne przypadła na pierwszą połowę
roku szkolnego.
Druga część społeczno obywatelska skupiła się na wyciągniętych
wnioskach i obranej drodze działania. Młodzież postanowiła zaangażować się w wolontariat i podjąć się zadania czytania dzieciom bajek.
W ramach realizacji zamierzeń nawiązała współpracę ze świetlicą
środowiskową w Bystrzycy Górnej, a także z Panią Grażyną Górniak
– bibliotekarzem gimnazjum, która pomogła im dokonać wyboru i zaplanować kolejność czytanych bajek. Raz w tygodniu wolontariusze
z gimnazjum czytali dzieciom bajki, wśród których nie zabrakło takich jak: „Ptasie radio”, „Nowe szaty cesarza”, „Świniopas”, „Smerfy”,
„Wierzbowe elfy”, „Lokomotywa”, czy „Martynka”. Podczas czytania
ogłaszany był konkurs plastyczny, tematycznie dostosowany do każdej przeczytanej bajki. Finałem projektu stało się „Święto Rodziny”
zorganizowane w Bystrzycy Górnej, na które dzieci wraz z opiekunem
przygotowały inscenizację bajkową.
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Jarmarki Wielkanocne
16 kwietnia w Witoszowie Dolnym i Bystrzycy Górnej a następnie 17 kwietnia w Marcinowicach odbyły się jarmarki wielkanocne.

Ś

wietlica Leśniczówka w Witoszowie Dolnym gościła twórców oraz miłośników
sztuki ludowej i kulinarnej. Na licznych straganach można było zobaczyć, dotknąć oraz
kupić dzieła twórców (rękodzieło artystyczne,
rzemiosło artystyczne, tradycyjne kulinaria.
Tegoroczny II już gminny jarmark wielkanocny był wyjątkowy, nie tylko ze względu na
liczbę wystawców, których w tym roku przybyło aż 12, ale również z uwagi na występ
Zespołu "Mokrzeszów", który zaprezentował
licznie zgromadzonej publiczności świąteczne obyczaje w Wielkanocnym Widowisku
Obrzędowym.Członkowie zespołu przygotowali także Palmę Wielkanocną, którą zaprezentowali na świdnickim rynku, biorąc udział
w korowodzie palm wielkanocnych.
Następnego dnia w Hali Sportowej w Marcinowicach już po raz siódmy odbyły się prezentacje konkursowe stołów wielkanocnych
pod nazwą "Tradycje Stołu Wielkanocnego".
Gminę Świdnica reprezentowali: Zespół Kądziołeczka, sołectwo Stachowice, Bojanice
oraz Grodziszcze.
Także mieszkańcy Bystrzycy Górnej solidnie przygotowali się do Świąt Wielkanocnych.
Przedstawiciele Rady Sołeckiej, Biblioteki
Publicznej Gminy Świdnica, Stowarzysze-

Jarmark wielkanocny w Witoszowie Dolnym

nia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”
wspólnie zorganizowali Święto Baby Wielkanocnej.
Wśród suto zastawionych ciastami stołów
nie zabrakło tradycyjnych bab wielkanocnych
wykonanych na kilkanaście sposobów, np.
w polewie czekoladowej, lukrowej, a także
babeczek, baranków z ciasta i tradycyjnych
mazurków.
W prezentacji wypieków udział wzięło 21
wystawców, którym w dowód uznania wręczono certyfikaty na Bystrzycką Babkę Wielkanocną i Bystrzyckie Wypieki Wielkanocne.

Certyfikaty wręczyła Prezes Stowarzyszenia
„Trzy Sosny” pani Beata Szyszka oraz proboszcz parafii ks. Wiesław Mróz.
Przy okazji prezentacji wielkanocnych
wypieków zorganizowano kiermasz palm
wielkanocnych, wykonanych przez członków
stowarzyszenia i rady sołeckiej oraz pisanek
i stroików świątecznych, które cieszyły się
dużym powodzeniem i szybko znikały z wystawy. Impreza wywołała duże zainteresowanie mieszkańców. Stała się również inspiracją do organizowania podobnych spotkań
w przyszłości.

Medal PTSM dla Wójta Gminy
18 kwietnia 2011 r. podczas IX Sesji Rady Gminy Świdnica Prezes Zarządu Głównego PTSM Henryk Gołębiewski wręczył urzędującej wójt gminy
Teresie Mazurek Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych, przyznane Uchwałą Zarządu Głównego.

W

wyniku prac związanych ze zmianą użytkowania budynku byłej
szkoły podstawowej powstało Schronisko w Lubachowie, które
dołączyło do Stowarzyszenia PTSM. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Lubachowie to nowoczesna, doskonale wyposażona, dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych placówka, która w 14 pokojach
może przyjąć 49 gości – mówił z uznaniem prezes PTSM. Serdecznie
gratuluję pomysłu i podjęcia takiej decyzji przez władze gminy Świdnica. Oprócz bazy noclegowej obiekt posiada 2 oddzielne stołówki
z możliwością przygotowania posiłków na 50 osób oraz pracownię na
10 stanowisk komputerowych. Dla podróżujących własnym środkiem
lokomocji przygotowano również miejsca parkingowe. Pan Henryk
Gołębiewski przedstawił także zadania PTSM-u, do których należy
m.in. upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji
młodzieży oraz organizowanie obozów wędrownych w oparciu głównie
o schroniska młodzieżowe. Podkreślał jak ważne jest dziś tworzenie
miejsc wypoczynku i spotkań turystów z całego kraju, a także Świata.
Dzięki obcowaniu z drugim człowiekiem poznaje się jego zwyczaje
i kulturę, poszerza sieć kontaktów i rozwija relacje międzyludzkie –
mówił poseł na Sejm RP i prezes PTSM.
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Uroczyste wręczenie odznaczenia dla wójta gminy podczas IX Sesji Rady Gminy

Przypomniał, iż schroniska są otwarte dla wszystkich, od malucha
przez młodzież i dorosłych - czego sam jest doskonałym przykładem.

23

WYDARZENIA kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

W hołdzie swojemu Patronowi
W przeddzień beatyfikacji Papieża Jana Pawła II - uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodziszczu uczcili tę historyczną chwilę specjalnie
przygotowaną akademią. Dla nauczycieli i dzieci uczęszczających do szkoły w Grodziszczu radość była tym większa, bowiem patronem ich
placówki oświatowej jest właśnie Jan Paweł II.

30

kwietnia zaproszenie na gminne uroczystości z okazji Beatyfikacji Jana
Pawła II, przyjęły władze gminy Świdnica,
radni rady Gminy, radni powiatu świdnickiego, dyrektorzy placówek oświatowych i sołtysi z terenu gminy Świdnica. Nie zabrakło
również przyjaciół szkoły i osób z nią związanych, którzy pomimo odległości swoją obecnością dzielili wspólną radość z decyzji Ojca
Świętego Benedykta XVI.
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał; aby
więc poprzez wszystko co ma, posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko
z drugim, ale i dla drugich”- słowa Błogosławionego Jana Pawła II są drogowskazem
dla wszystkich, którzy przychodzą do szkoły
w Grodziszczu zdobywać edukację i opuszczają jej mury po 6 latach.
Potwierdzeniem tych słów była uroczysta
akademia w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu. Swoim słowem i śpiewem wyrażali radość

Uczniowe SP im. Jana Pawła II podczas uroczystej akademii w świetlicy w Grodziszczu

z Beatyfikacji swojego Patrona, przybliżając zgromadzonym najważniejsze momenty
z życia Wielkiego Polaka. Uroczystą akademię

zakończyły wspólne rozmowy i wspomnienia,
m.in. z uroczystości nadania imienia Jana Pawła II jaka miała miejsce 27 maja 2004 r.

Ocalą mogiły pradziada
od zapomnienia
Ponad 100 uczniów przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu na
Kresy. Wśród nich jest 10 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im.
Szarych Szeregów w Pszennie.

T

o już druga edycja akcji, którą zapoczątkowała wrocławska dziennikarka Grażyna Orłowska-Sondej. Patronuje jej Kuratorium
Oświaty, a organizatorem i wykonawcą projektu jest Telewizja Wrocław. Do przedsięwzięcia włączyło się kilkaset szkół z terenu Dolnego
Śląska. Przez kilka miesięcy uczniowie zbierali złotówki na ratowanie
metropolii na Wschodzie. Młodzieży z Gimnazjum w Pszennie udało
się pozyskać na ten cel 1232 zł.
Na ratunek czeka kilkadziesiąt polskich cmentarzy na dzisiejszej
Ukrainie, zaniedbanych i zrujnowanych. Lipcowy pobyt młodzieży
z pewnością pozwoli przywrócić im właściwą godność. Młodzież porządkować będzie 18 nekropolii na Wołyniu, w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa i na Podolu. Jak ważny jest każdy gest dobroci
i wkład finansowy przekonali się wielokrotnie dziennikarze odwiedzający wyremontowane cmentarze, których jest już 17.
Podczas pobytu na Ukrainę uczniowie z Dolnego Śląska wezmą
udział w wyjątkowej uroczystości we Lwowie. 3 lipca 2011 r. na Wzgórzach Wuleckich zostanie odsłonięty pomnik zamordowanych polskich profesorów. Fundatorem pomnika jest miasto Wrocław. Będzie
to jeszcze jedna lekcja patriotyzmu.
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15 lat Klubu Seniora z Bystrzycy Górnej
4 maja 2011 r. Seniorzy z Bystrzycy Górnej świętowali 15-lecie swojej działalności. Na ten wyjątkowy jubileusz przybyli przedstawiciele władz
samorządowych, proboszcz a także licznie zaproszeni goście, którzy wspólnie dzielili radość tego wydarzenia z Seniorami z Bystrzycy.

J

esteście Państwo przykładem, iż jesień życia
wcale nie musi być szara, wręcz przeciwnie
– może być pełna płomiennych barw. Realizujecie swoje zainteresowania i pasje, czynnie
uczestnicząc w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Świdnica, ale też pokazujecie jak
wiele dobrego i pożytecznego możecie zdziałać jako Seniorzy. Gratuluję Państwu zapału
i optymizmu w promowaniu aktywnego życia na
emeryturze. Oby nigdy nie brakowało Wam sił
i zapału do wspierania kolejnych pokoleń. Niech
młodzi zawsze dostrzegają Wasze zaangażowanie i troskę w pielęgnowanie polskiej tradycji
i wartości z niej wyrastających – życzyła
Seniorom wójt gminy Teresa Mazurek.
Jubilaci nie kryli wzruszenia, odbierając liczne gratulacje od władz samorządowych, Rady
Gminy Świdnica, sołtysów okolicznych wsi,
dyrektorów placówek oświatowych i zaproszonych gości. Niemałą niespodziankę przygotował członkom Klubu Seniora ZPiT „Bystrzyca”
– prezentując specjalnie przygotowany program
artystyczny. Seniorzy natomiast zaprezentowali
swój talent muzyczny śpiewając znane przeboje
ich lat młodości.
Starość podobno jest wtedy, gdy zaczyna
się narzekać na młodzież – mówił były radny,
mieszkaniec Bystrzycy Górnej, Henryk Kończak podczas obchodów 15-lecia Klubu Seniora. Jednak patrząc na współpracę Seniorów
z młodzieżą, przez najbliższe kilka lat starość
im nie zagraża. Czy jesień życia może być naprawdę pełna płomiennych barw, czy może być

Członkowie Klubu Seniora z Bystrzycy Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi

radosna mimo różnych codziennych trosk? Dla
Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej, odpowiedź
jest jedna - tak.
***

Z historii Klubu Seniora
Głównym celem oraz zadaniem Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej jest prowadzenie
działalności integracyjnej, kulturalnej i tury-

stycznej, zapobieganie poczuciu osamotnienia
i zachęcenie do zwiększenia aktywności społecznej i zdrowotnej ludzi starszych. Klub
w sposób bardzo różnorodny organizuje Seniorom ich wolny czas, mając aspiracje do pogłębiania ich zainteresowań.
Swoje pierwsze spotkanie Seniorzy odbyli
12 kwietnia 1996 r. w Domu Kultury w Bystrzycy Górnej, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się siedziba Klubu. Inicjatorem był Stanisław Kraiński, który w poczuciu osamotnienia
grupy ludzi starszych, postanowił zrobić coś dla
siebie i dla innych - wymyślił Klub Seniora. Od
pomysłu przystąpił do czynu, przy wsparciu
władz Gminy Świdnica oraz Dyrekcji Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa
„Metalplast.
Członkowie Klubu Seniora to mieszkańcy
Lubachowa, Burkatowa i Bystrzycy Górnej.
W początkowym okresie Klub liczył 72 osoby,
aktualnie 54. Każde spotkanie, a odbyli ich
już niemal 200 - to wydarzenie towarzyskie,
kulturalne, integracyjne i międzypokoleniowe.
Pozwalają one zaspokoić potrzebę kontaktów
międzyludzkich, nawiązać przyjaźnie i nowe
znajomości, pogłębić własną wiedzę oraz
przekazać własne umiejętności i doświadczenie młodszemu pokoleniu. Prowadzona przez
Prezesa Klubu Seniora Stanisława Kraińskiego - Kronika ze zdjęciami pozwala zatrzymać
wspomnienia i powrócić pamięcią do tych niezapomnianych chwil.

Życzenia na ręce Prezesa Klubu Seniora składa wójt gminy Świdnica T. Mazurek
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Ekologiczna piosenka na wysypisku
Kto śpiewa ten jest szczęśliwy, a szczęśliwi ludzie czynią wiele dobra, mówiła wójt gminy na podsumowaniu XII jubileuszowego Przeglądu
Muzycznego Młodych Artystów „Wysypisko 2011".

C

elem od lat przyświecającym temu konkursowi jest poszukiwanie
i promowanie młodych talentów ukrywających się w murach naszych gminnych placówek oświatowych. Występującym organizatorzy
chcą dać możliwość szerszego zaprezentowania i konfrontacji z jury.
Ideą jest zaś, by był to przegląd jak zawsze bez barier, prowadzony
przez dzieci dla dzieci. Nie zależy w nim bowiem na twardej walce
i rywalizacji, ale na wspólnym muzykowaniu i obcowaniu z muzyką
formie zabawy.
Tak było i tym razem. 18 wykonawców zaśpiewało „piosenki ekologiczne” w myśl tegorocznej idei jaka przyświecała konkursowi „planeta
wiecznie zielona – piosenka ekologiczna.
Piosenki śpiewano niemal wszędzie: na szlaku, przy ognisku,
w schroniskach. Ich słowa mówią o tym, co piękne, pierwotne, naturalne. Mówią one o naszych tęsknotach, marzeniach, przyjaźniach – i co
najważniejsze – o zwykłych zjawiskach, urokach świata, których czasami- z pośpiechu dnia codziennego- nie jesteśmy w stanie- dostrzec czy
zauważyć: o deszczu, wietrze, jeziorach, słońcu czy powietrzu – mówili
zgodnie organizatorzy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Jury w składzie:
Tadeusz Szarwaryn– przewodniczący, Teresa Kmera, Krzysztof Jas na
posiedzeniu w dniu 28 maja 2011 roku, po wysłuchaniu i ocenie 18
wykonawców, postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii szkoły podstawowe- klasy IV-VI:

vvNagroda Główna: Zespół „ŻanMar” ze Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej
vvI Nagroda: Szkoła Podstawowa w Pszennie
vvWyróżnienie: Olga Węgłowska ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie

w kategorii gimnazja:

vvNagroda Główna: Marta Adamczyk z Gimnazjum w Lutomi Dolnej
vvI Nagroda: Gimnazjum w Pszennie
vvI Wyróżnienie: - Zespół „W duecie” z Gimnazjum w Lutomi Dolnej
vvII Wyróżnienie: - Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Nagrody książkowe, sprzęt RTV oraz słodkie upominki ufundowali
sponsorzy, Fundacja Regionu Wałbrzyskiego, sołtysi wsi Lutomia Górna oraz Lutomia Dolna, radny powiatowy Ryszard Gawron, Gmina
Świdnica oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Drzewo czereśni na 100 urodziny Freyi
Spoglądała na Aleję Czereśniową z okien Domu na Wzgórzu czekając na męża powracającego z podróży. Po wielu latach władzom gminy Świdnica udało się odtworzyć historyczną Aleję Czereśniową, która w 2009 r. była prezentem na XX lecie Fundacji Krzyżowa. 3 czerwca przedstawiciele władz samorządowych, Fundacji a także najstarszy syn Freyi von Moltke – Caspar dokonali symbolicznego zasadzenia drzewa czereśni,
upamiętniając tym samym 100. rocznice urodzin Freyi von Moltke.

T

en wyjątkowym dzień zgromadził w Krzyżowej tłumnie przybyłych
gości, przyjaciół, przedstawicieli Fundacji Freyi von Moltke z Berlina, uczniów placówek oświatowych i władze gminy Świdnica, miasta
i powiatu świdnickiego. Freya von Moltke, od 2000 roku Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica, była niestrudzonym propagatorem dialogu
europejskiego i jego standardów. Angażowała się w odbudowę zniszczonego majątku w Krzyżowej, spotykała się z młodzieżą, ale nigdy nie
chciała odgrywać podczas tych działań pierwszej roli. Wielokrotnie podkreślała w swoich wypowiedziach: „Jak to dobrze, że Krzyżowa jest dziś
polska. Znowu służy spotkaniom, wspólnym rozmowom, porozumieniu się ponad narodowymi podziałami” - mówił zastępca wójta gminy
Świdnica Z. Kanicki.
O swoim pierwszym spotkaniu z Fredą mówiła obecna dyrektor
Fundacji Annemarie Franke. Zawsze była na drugim planie. Była osobą
skromną i bezpośrednią. Pamiętam jej wizytę w Krzyżowej, latem 2001
r. Przyjechała niespodziewanie i dzwoniąc domofonem powiedziała Cześć, tu Freya. Te słowa same mówiły o jej osobie wszystko. Przez wszystkie lata swojego życia była orędowniczką polsko-niemieckiego pojednania. Ostatni raz Krzyżową odwiedziła w 2004 r. Zaszczepiła w nas wiarę
w porozumienie między Polakami i Niemcami, marzyła, że Krzyżowa kiedyś będzie służyła wszystkim Europejczykom – mówił najstarszy syn Freyi – Caspar von Moltke, wspominając swoją mamę.
100 rocznica urodzin Freyi von Moltke była okazją do podsumowania konkursu literackiego, którego głównym bohaterem była właśnie Freya. I miejsce zdobyła Małgorzata Kozłowska, uczennica
I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
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Moment zasadzenia drzewa czereśni

Punktem kulminacyjnym było wspólne zasadzenie drzewa czereśni,
przez Zastępcę Wójta Gminy Świdnica Zbigniewa Kanickiego, Starostę
Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsę, najstarszego syna Freyi – Caspara von Moltke oraz dyrektor Fundacji Krzyżowa dla Porozumiena Europejskiego Annemarie Franke.
Jestem przekonany, że dzięki istnieniu tego miejsca jakim jest Krzyżowa, pamięć o osobie Freyi von Moltke będzie mogła być zachowana –
mówił Z.Kanicki w chwilę po zakończeniu symbolicznego zasadzenia
drzewka czereśni.
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Laury dla Witoszowa i Pszenna
Test wiedzy samorządowej, pytania ustne a na koniec reklama gminy – to etapy IV edycji konkursu o Laur Młodego Samorządowca, które
wyłoniły tegorocznych laureatów.

25

maja w schronisku w Lubachowie odbył się finał konkursu.
Drużyny z 6 szkół podstawowych i 3 gminnych gimnazjów
zmagały się z pytaniami testowymi, udzielając odpowiedzi nt. powierzchni, liczby ludności, liczby komisji stałych rady gminy czy
rodzaju zadań jakie realizuje gminny samorząd. Bezpośrednio po
zakończeniu testów uczniowie przystąpili do odpowiedzi na pytania
zadawane przez komisję konkursową.

W kategorii szkół podstawowych:
1. miejsce i statuetkę Laur Młodego Samorządowca zdobyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym,
2. miejsce otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej,
3. miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie.

W kategorii gimnazjów:
1. miejsce i statuetkę Laur Młodego Samorządowca otrzymała drużyna z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie,
2. miejsce otrzymała drużyna z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi,
3. miejsce otrzymała drużyna z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Jednak najwięcej emocji przyniosły zmagania w kategorii reklama gminy. Każda z drużyn mogła w dowolny sposób zaprezentować
swój pomysł na promocję. Dominowały przede wszystkim utwory
muzyczne i wiersze.
„Nasza szkoła największa w gminie przykładem świeci,
uczęszczają do niej nie tylko okoliczne dzieci.
Na lekcjach historii o samorządzie wkuwamy,
więc wiadomości bez liku mamy.
W naszym herbie symbole mądrości, dzielności i zjednoczenia,
niech nasza gmina na lepsze się zmienia” – tak gminę promowała
drużyna ze SP im. M. Kopernika w Pszennie.
W tej kategorii jury oceniało pomysłowość, dobór treści i wrażenia
artystyczne. Jednak szczególną uwagę komisji konkursowej przykuła
drużyna ze szkoły podstawowej w Witoszowie Dolnym, prezentując
„gminnego X-Factora”. To właśnie uczniowie tej placówki oświatowej
otrzymali nagrodę specjalną w w/w kategorii i zaprezentowali swój
program podczas XI sesji rady gminy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym wyróżnieni w kategorii
promocja gminy
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Laureatki konkursu w kategorii gimnazja

Klasyfikacja drużyn w kategorii reklama gminy:
Szkoły podstawowe
I miejsce: SP w Lutomi
II miejsce: SP w Bystrzycy Górnej
III miejsce: SP w Mokrzeszowie
Gimnazja
I miejsce: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi
II miejsce: Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie
III miejsce: Gimnazjum w Witoszowie
Gratuluję Wam wyników, a przede wszystkim wiadomości, które
udało się Wam pozyskać. Mam nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w
Was jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będziecie pogłębiać wiedzę w tej dziedzinie – mówiła wójt gminy
Świdnica podczas wręczenia nagród i dyplomów.

Uroczyste wręczenie statuetek w konkursie o Laur Młodego Samorządowca odbyło się 2 czerwca br. podczas obrad XI Sesji Rady
Gminy Świdnica.

Laureatki konkursu w kategorii szkoły podstawowe
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Prymusi nagrodzeni
Trzynaste spotkanie wójta gminy Świdnica z prymusami i osobowościami szkoły było niezwykle szczęśliwe. Szczęśliwe albowiem z każdym rokiem przybywa w gminie Świdnica uczniów, którzy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w nauce i wybitnymi osiągnięciami sportowymi.
W ubiegłym roku przyznano 168 stypendiów, obecnym aż 185. Łączna kwota przyznanych nagród to 18,5 tys. zł.

P

rymusem Gminy Świdnica jest Weronika Milanowska uczennica z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym ze średnią
ocen 5.80. Największą liczbą stypendystów
może pochwalić się Szkoła Podstawowa im.
M. Kopernika w Pszennie – 29 uczniów oraz
Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie – 32 uczniów.
Oprócz nagród finansowych najlepsi
uczniowie – czyli prymusi i osobowości szkoły wyjadą w nagrodę na 3 dniową wycieczkę do Kowar, Szklarskiej Poręby, Karpacza
i Świeradowa Zdroju.
Obecna na spotkaniu Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek gratulując uczniom
wspaniałych wyników wyraziła uznanie dla
ich wytrwałości i ciężkiej pracy. Z okazji zbliżających się wakacji życzyła przyjemnych,
słonecznych dni i zasłużonego odpoczynku.
Absolwentom klas III gminnych gimnazjów
życzę kolejnych sukcesów w zdobywaniu wiedzy już w szkołach średnich.

Wójt gminy wręcza statuetkę dla Prymusa Gminy Weroniki Milanowskiej
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Lp.

Nazwa placówki

Prymus
Szkoły

Średnia ocen

Ilość stypendiów
naukowych

Ilość stypendiów
sportowych

Osobowość
szkoły

1.

SP w Bystrzycy
Górnej

Agnieszka Filipiak

5.54

14

5

Karina Twardak

2.

SP w Grodziszczu

Paula Król

5.36

5

--

Warchoł Zuzanna

3.

SP w Lutomi Dolnej

Aleksandra Natanek

5.5

16

3

Marika Hopkowicz

5.

SP w Mokrzeszowie

Alicja Nowak

5.5

5

--

Kamil Kondziarz

6.

SP w Pszennie

Pacześniak Zuzanna

5.75

29

3

Milena Kamińska

7.

SP w Witoszowie
Dolnym

Olga Guźlińska

5.67

20

--

Karolina Szuba

1.

Gimnazjum w Lutomi
Dolnej

Czerkawska
Aleksandra

5.59

18

2

Marta Adamczyk

2.

Gimnazjum w
Pszennie

Beata Janus

5.56

32

5

Wojciech Waliszak

3.

Gimnazjum w
Witoszowie Dolnym

Milanowska Weronika

5.80

26

2

Adam Puzio

Nr 1 (16) Czerwiec 2011

www.gmina.swidnica.pl

wydarzenia kulturalne

Za nami IV Polski Kongres Odnowy Wsi
Ponad 1200 gości oraz kilkudziesięciu wystawców odwiedziło Krzyżową w gm. Świdnica w ramach IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi. Główną tematyką IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi było znaczenie współpracy dolnośląskich gmin i sołectw oraz wymiana doświadczeń na
obszarze odnowy wsi w Polsce i w Europie.

W

uroczystej sesji inauguracyjnej Kongresu udział wzięli m.in.:
przedstawiciel Prezydenta RP dr Andrzej Hałasiewicz, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a także Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz i Wicewojewoda Dolnośląski Ilona Antoniszyn-Klik. Sesję poprzedziło otwarcie kiermaszu produktu lokalnego oraz prezentacja Lokalnych Grup
Działania z terenu Dolnego Śląska.
Tematem przewodnim IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi było
znaczenie współpracy dolnośląskich gmin i sołectw oraz wymiana
doświadczeń na obszarze odnowy wsi w Polsce i w Europie. W imieniu władz samorządowych gminy Świdnica uroczystego otwarcia
Kongresu dokonał zastępca wójta gminy Zbigniew Kanicki, a w imieniu władz powiatowych – starosta świdnicki Zygmunt Worsa.
Odnowa wsi to nie tylko budowanie świetlic i innych obiektów
na wsi, to przede wszystkim wspaniały przykład partnerstwa między
sołectwami, gminami, powiatami, samorządami województwa i rządem – mówił do przybyłych gości minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M. Sawicki

Spotkanie władz samorządowych gminy i powiatu świdnickiego z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas dwudniowych obrad, w których udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, grup odnowy wsi, Lokalnych Grup
Działania oraz organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, miały miejsce także: prezentacje projektów, panele dyskusyjne oraz warsztatowe.
W tym roku z Programu Odnowy Wsi w Gminie Świdnica skorzystają 2 miejscowości: Grodziszcze, gdzie planowana jest rozbudowa
świetlicy i parkingu przy boisku sportowym oraz Bystrzyca Górna,
gdzie sportowcy cieszyć się będą z nowej szatni i przebudowy boiska
sportowego. Łącznie na ten cel pozyskaliśmy 650 tys. unijnych środków, tj. maksymalny 75% poziom dofinansowania
Poza spotkaniami panelowymi uczestnicy IV Polskiego Kongresu
Odnowy Wsi degustowali domowe specjały, które prezentowano na„Kiermaszu produktu lokalnego”. Gminę Świdnica reprezentowały:

Stoisko promocyjne winnicy świdnickiej Państwa Gut

vvwinnica świdnicka z Makowic, która na 3 hektarach ziemi prowadzi uprawę 120 odmian winorośli. W ciągu najbliższych kilku lat
planuje uzyskać ok. 30 tys. litrów wina rocznie.
vvRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” z Boleścina słynąca
z wyrobu kaszanki i kiełbasy boleścińskiej. W 2008 roku w
konkursie odbywającym się pod Patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki Regionów” kaszanka boleścińska zdobyła
nagrodę „PERŁA 2008”.
W dniach 9 i 11 czerwca zaproszeni goście wraz z ekspertami ds.
odnowy wsi odwiedzili (na tzw. trasach studyjnych) kilka gmin na terenie Dolnego Śląska. W gminie Świdnica swoimi osiągnięciami pochwaliły się między innymi sołectwa Bystrzyca Górna i Stachowice.
Stoisko promocyjne RSP „Jedność" w Boleścinie
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Zawody strażacko-pożarnicze
w Lutomi z nowym samochodem
O tym jak ważny jest czas w niesieniu pomocy, przekonali się sami strażacy z OSP Burkatów, którzy w 2010 r. podczas III Wojewódzkich
Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Strzelinie zajęli IV miejsce, ustępując podium jedynie o 15 setnych punktu. W roku ubiegłym zdobyli I miejsce podczas gminnych zawodów strażackich w Gogołowie. W tym roku potwierdzili swoją wysoką formę zdobywając również
I miejsce.

Z

awody poprzedziło przekazanie kluczyków do nowego wozu bojowego dla OSP Lutomia, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonali Ks. Wiesław Mróz, proboszcz
Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Bystrzycy Górnej oraz proboszcz
miejsca Ks. Bogdan Deroń. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonały: wójt gminy T. Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy Regina
Adamska oraz sekretarz gminy Jadwiga Generowicz.
Mam nadzieję, że przekazany samochód będzie służył nie tylko
mieszkańcom gminy, ale także będzie stanowił wsparcie działań ratowniczo-gaśniczych w sąsiednich miejscowościach. Pokładam nadzieję,
że przekazany pojazd zwiększy poziom bezpieczeństwa pożarniczego
i skuteczność prowadzenia akcji gaśniczych – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek.

Poświęcenie wozu przez ks. Wiesława Mroza

****

OSP Burkatów otrzymuje z rąk zastępcy wójta gratulacje za zajęcie I miejsca

Tegoroczna edycja zawodów strażackich odbyła się na stadionie
w Lutomi, gdzie w konkursowe szranki stanęło 16 drużyn w IV kategoriach: chłopcy i dziewczęta w wieku 12-15 lat i 16-18 lat oraz seniorzy.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze to cykliczna, odbywająca
się regularnie od kilku lat impreza, której organizatorem jest Oddział
Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Świdnicy. Każdego roku zawody
odbywają się w innej miejscowości. W tym roku gospodarzem była
OSP Lutomia.
We współzawodnictwie o miano najlepszej jednostki ochotniczej
straży pożarnej walczyły dzielnie zarówno męskie, jak i żeńskie drużyny strażackie z następujących miejscowości: Burkatów, Gogołów,
Lutomia, Mokrzeszów, Panków, Witoszów, Grodziszcze, Bystrzyca.
Uczestnicy sobotniego sportowo-pożarniczego turnieju musieli wykazać się świetną kondycją fizyczną, zręcznością i refleksem. Konkurs
miał charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu odbyła się
sztafeta pożarnicza, przeskok przez ściankę, równoważnia, bieżnia.
W ramach drugiego ćwiczenie sprawności bojowej (tzw. bojówka), polegające na rozciągnięciu dwóch odcinków linii gaśniczej oraz strąceniu pachołka. W obu konkurencjach liczył się czas, w którym drużyna
poprawnie wykonała zadanie.
30

Zawody strażacko-pożarnicze w Lutomi
W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki zdobyły
Zajęte miejsce

Nazwa drużyna

Kategoria wiekowa

I miejsce

OSP Burkatów

Dziewczęta 12-15 lat

II miejsce

OSP Lutomia

Dziewczęta 12-15 lat

I miejsce

OSP Lutomia

Chłopcy 12-15 lat

II miejsce

OSP Burkatów

Chłopcy 12-15 lat

II miejsce

OSP Gogołów

Chłopcy 12-15 lat

I miejsce

OSP Burkatów

Dziewczęta 16-18 lat

II miejsce

OSP Lutomia

Dziewczęta 16-18 lat

I miejsce

OSP Lutomia

Chłopcy 16-18 lat

II miejsce

OSP Mokrzeszów

Chłopcy 16-18 lat

I miejsce

OSP Burkatów

Seniorzy

II miejsce

OSP Lutomia

Seniorzy

III miejsce

OSP Witoszów

Seniorzy

IV miejsce

OSP Gogołów

Seniorzy

V miejsce

OSP Bystrzyca

Seniorzy

VI miejsce

OSP Panków

Seniorzy

VII miejsce

OSP Grodziszcze

Seniorzy
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Dziękowali za 100-lecie kościoła
12 czerwca mieszkańcy Bystrzycy Dolnej dziękowali Panu Bogu za Jubileusz 100-lecia oraz 15-lecia rozbudowy kościoła pw. Św. Józefa
w Bystrzycy Dolnej i powierzali się w Boże ręce na kolejne lata.

U

roczystej Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Prof. dr hab. Ignacy Dec,
który wygłosił homilię nawiązującą w szczególności do dziejów
bystrzyckiej parafii i kościoła. Wśród koncelebransów nie zabrakło
długoletniego proboszcza Parafii w Bystrzyc Górnej Ks. Kanonika Stanisława Kościelnego. To właśnie ówczesny proboszcz Ks. Kościelny jest
świadkiem ponad 46 letniej historii tej świątyni, albowiem do parafii
pw. Wniebowzięcia N.M.P. przybył w październiku 1963. Swoją posługę duszpasterską sprawował przez 46 lat do roku 2009. Z ogromnym
wzruszeniem i sentymentem wspominał czas remontu i rozbudowy
kapliczki, podkreślając duże zaangażowanie parafii, a w szczególności
mieszkańców Bystrzycy Dolnej. Wyraził wdzięczność za ofiarną służbę
i zaangażowanie wielu pokoleniom, podkreślając, że czasy w których
przyszło rozbudować kościół wcale nie były łatwe.
Z okazji jubileuszu władze Gminy Świdnica ufundowały tablicę pamiątkową, którą uroczyście poświecił i odsłonił Ks. Bp I. Dec. Wspólne
delegacje sołectw z Bystrzycy Górnej, Burkatowa i Lubachowa podarowały obraz Jezusa Miłosiernego. Uroczystą oprawę Mszy św. zapewnił
Zespół Pieśni i Tańca Bystrzyca.

Z historii miejscowości
Bystrzyca Dolna zaliczana do najstarszych wsi powiatu świdnickiego może poszczycić się słowiańskim rodowodem. Po raz pierwszy jest
wymieniana w dokumencie już w 1150 r. Jednak przez wiele lat w jej
właścicielami były rodziny niemieckie.
W 1910 roku rodzina von Reitzenstein obchodziła jubileusz 100
rocznicy przejęcia majątku w Bystrzycy Dolnej. Jako najlepszy sposób
uczczenia tak ważnej daty wybrano ufundowanie kościoła. Pracę nad
budową kaplicy, która miała służyć zarówno ewangelikom jak i katolikom powierzono mistrzowi murarskiemu i ciesielskiemu A. Krebsowi
z Opoczki.
W wybudowanym w neogotyckim stylu kościele pierwsze ewangelickie nabożeństwo odprawione zostało 10 czerwca 1911 r. Wówczas
kościółek miał 15 metrów długości, 7 metrów szerokości a wieża liczy-

J.E. Ks. prof. dr hab. I. Dec wraz z duchowieństwem oraz władze samorządowe
gminy Świdnica przed tablicą pamiątkową

ła 24 m wysokości. Jednym z ważniejszych było również nabożeństwo
z okazji Bożego Narodzenia odprawione 25 grudnia 1918 r., w czasie
którego wspomniano poległych w I Wojnie Światowej żołnierzy pochodzących z Bystrzycy, bez względu na ich wyznanie. Nazwiska zasłużonych na polu bitwy wyryto na tablicach, które zawisły pomiędzy
ołtarzem a amboną. Stan ekumenicznego ruchu wsi utrzymał się, aż
do 1945r. Po II Wojnie Światowej kościół przejęli katolicy. Otrzymał
on wezwanie św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny i został
filią parafii w Bystrzycy Górnej, a jego obecnym gospodarzem jest Ks.
proboszcz Wiesław Mróz.

Posługę duszpasterską w parafii pełnili:
vv1974-1952 Ks. Jakub Mikoś
vv1952-1958 Ks. Kazimierz Mihilewicz
vv1958-1963 Ks. Stanisław Bohatkiewicz
vv1963-2009 Ks. Stanisław Kościelny
vv2009- obecnie Ks. Wiesław Mróz

LKS Bystrzyca Górna
awansował do klasy okręgowej
Czekali 10 lat i udało się! Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Górna awansował do klasy okręgowej. Swój pierwszy mecz w nowej klasyfikacji
planują rozegrać już 14 sierpnia br.

N

a
zakończenie
sezonu
ligowego
2010/2011, w ostatnim meczu A-klasie,
LKS Bystrzyca Górna pokonał drużynę Skalnika Czarny Bór 6:0. Po dwie bramki strzelili
Konrad Sajdak, Tomek Łysoń i Łukasz Somala.
Mecz do ostatnich minut był świetnym
widowiskiem. Początek spotkania był wyrównany, żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć
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zdecydowanej przewagi. Festiwal strzelecki
rozpoczął Łukasz Somala, pokonując bramkarza gości pięknym strzałem pod poprzeczkę
w 23 minucie. Siedem minut później Tomek
Łysoń pokonuje bramkarza, dobijając piłkę po
strzale Bartka Klagi.
W 59 minucie Konrad Sajdak w zamieszaniu podbramkowym podwyższa wynik
meczu na 3:0. Niespełna siedem minut

później na listę strzelców wpisuje się po raz
drugi Tomek Łysoń, przepięknym strzałem
z dwudziestu metrów pokonuje bramkarza.
W 73 minucie Maksym Niedziałkowski
wykłada piłkę Konradowi Sajdakowi, a ten
z bliskiej odległości umieszcza ją w siatce.
Jest już 5:0. Ten co rozpoczął festiwal strzelecki to i zakończył. Mowa o Łukaszu So-

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Pamiątkowe zdjęcie drużyny LKS Bystrzyca Górna z władzami samorządowymi gminy Świdnica

mali, w 83 minucie strzela szóstego gola. W końcówce spotkania goście mieli okazję na strzelenie honorowego gola. Sytuacji sam na sam
z bramkarzem nie wykorzystał Maliszewski. Końcowy gwizdek sędziego
zdecydował o wyniku spotkania: 6:0 dla drużyny LKS Bystrzyca Górna.
Po jego zakończeniu nastąpiła dekoracja medalami zwycięskiej
drużyny. Gratuluję Wam awansu i mam nadzieję, że rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Bystrzycy Górnej będzie pomocna
w osiąganiu jeszcze wyższych wyników – mówiła wójt gminy podczas
uroczystej dekoracji zawodników. Świętowaniu nie było końca. Na zawodników na przemian lał się deszcz i szampan, bo pogoda tego dnia
była bardzo zmienna. Ale to nie przeszkodziło drużynie świętować zasłużonego sukcesu. Już teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze
rozgrywki nowej kolejki, tym razem w klasie okręgowej.

Z historii Klubu
„W ŻYCIU MOGŁEM WYBRAĆ WIELE DRÓG WYBRAŁEM TO
MIEJSCE WYBRAŁEM TEN KLUB” – to hasło drużyny LKS Bystrzyca
Górna.
Wiosną 1946 roku dwaj bracia Jurek i Zdzisław Winsztajn wraz
z kolegami Adolfem Ferdynem i Kazimierzem Osiką zaczynają tworzyć w Bystrzycy Górnej drużynę piłkarską. Pierwsze kroki kierują do
parku (obecne boisko) gdzie zaczynają porządkować teren i tam rozgrywają pierwsze mecze miedzy sobą.
W 1947 grupka zapaleńców piłki nożnej decyduje się na oficjalne zgłoszenie drużyny z Bystrzycy do rozgrywek przyjmując nazwę
„CZARNI”. Z ówczesnego parku karczują drzewa i wyznaczają odpowiednie boisko, które po wielu korektach przyjmuje obecny wygląd.
Prezesem i trenerem został Józef Lewandowski, który pełnił ta
funkcję do 1960 roku.
Drużyną zaczęła opiekować się Bystrzycka Fabryka Okuć Budowlanych późniejszy Metalplast.
W latach 60 prezesem został Stanisław Kraiński drużyna grała
w rozgrywkach klasy „C” gdzie awansowała do klasy „B”.
Wielką pomoc otrzymują nie tylko od miejscowego zakładu ale
również od mieszkańców Bystrzycy Górnej i sąsiednich miejscowości.
W latach 60-70 grali: Jan, Erwin, Henryk, Andrzej Michalski, Leonard
i Bogdan Niedziałkowski, Mieczysław i Tadeusz Somala, Ryszard Iwanio, Zygmunt Gazda, Jan Milewski, Paweł Barcik, Józef Sikora, Kazimierz Obrycki, Zdzisław Antos.
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W późniejszych latach zespół występował pod patronatem Metalplast prezesem został kolejno Stanisław Cichoń potem Mieczysław
Somala. W latach 80-tych grali: J. Maruda, A. Betkowski, K. Zieba,
S Seweryn, A. Fraczuk, A. Korczak, Z. Krzysków, K. Peczyński. J. Żbik,
S. Knapik, B. Mackiewicz, P. Bodnar, J. Mglej.
Awans do „A” klasy Bystrzyca wywalczyła w sezonie 1992/93. Bystrzyca grała z różnymi efektami ale ówczesna młodzież miała większe aspiracje – awans do klasy okręgowej. Trenerem juniorów zostaje
w 1996 roku Jarosław Trębacz szybko doprowadza ich do sukcesów
i automatycznie przejmuje drużynę seniorów z którą w sezonie
2001/02 wywalcza awans do OKRĘGÓWKI. Grali: W. Szyszka, W. Markowski, M. Somala, Z. Szyszka, G Klemiński, M. Holinger, A. Zieba,
M. Niedziałkowski, P. Knapik, T. Faryński, R. Fiałkowski, J. Żądło,
K.Peczyński,Ł.Krystyniak,B.Zięba,K.Maruda,A.Stankiewicz,B.Sajdak,
A. Jonatowski, M. Mika. Kierownikiem jest J. Niedziałkowski. Niestety tylko jeden sezon Bystrzyca rozegrała w klasie okręgowej spadając
do „A” klasy. Na stanowisku trenera pojawia się P. Michalski który
jednocześnie grając zasila zespół. Prezesem zostaje wybrany Marek
Somala. Jednak nawet teraz nie udaje się awansować do okręgówki
zajmując ciągle wysokie miejsce. W 2009 roku prezesem zostaje Grzegorz Klemiński a trenerem Jerzy Żądło. Urząd Gminy decyduje się na
modernizację boiska i budowę odpowiedniej szatni. Bystrzyca znowu
awansuje do okręgówki w sezonie 2010/11. Kadra sezon 2010/2011
Klemiński Arkadiusz, Jędrzejewski Maciej, Markowski Wojciech,
Szewczyk Krzysztof, Szewczyk Wojciech, Michalski Paweł, Niedziałkowski Maksymilian, Sajdak Konrad, Somala Łukasz, Klag Bartosz,
Konefał Andrzej, Łysoń Tomasz, Zięba Bogumił, Łazarczyk Rafał,
Paszkowski Dawid, Peczyński Krzysztof, Pieniążek Maciej, Pindel Jakub, Fiałkowski Roman, Somala Marek, Szyszka Zenon, Knapik Przemysław, Knapik Jacek, Leśniak Radosław, Dłutkowski Przemysław,
Kosiński Wojciech. Trener Jerzy Żądło, kierownik Somala Andrzej.
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