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Egzemplarz bezpłatny

ZMIANY W USTAWIE
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zmieniająca
od podstaw system gospodarowania odpadami. Tak jak w innych krajach europejskich, to właśnie samorząd lokalny
odpowiedzialny jest za tworzenie, utrzymywanie i rozwój lokalnej gospodarki odpadami, ukierunkowanej na wzrost
poziomów odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej pochodzącej z bioodpadów.
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W n u m e r z e m.in.:

Zmiana numerów
kont bankowych

Usuwanie skutków
powodzi

W Burkatowie
dziękowali za plony

Z dniem 1 września 2012 r. uległa
zmianie obsługa bankowa, którą prowadzi
Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Świdnicy.

Każde nawalne opady deszczu stanowiły poważny
problem dla mieszkańców Bystrzycy Górnej. W wielu
przypadkach oznaczało to lokalne podtopienia.
Wzmocnienie i odmulenie kanału Młynówka pozwoli
w dużej mierze wyeliminować ten problem.

W niedzielę, 2 września Burkatów stał się stolicą
gminy Świdnica, gdzie rolnicy, sadownicy, ogrodnicy
wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowali za tegoroczne
plony. Dekoracje, stragany, barwny korowód oraz
uroczysty Obrzęd Dożynkowy nadały imprezie
niezwykły charakter.
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Zespół Interdyscyplinarny
powołany
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie w październiku 2011 r. zarządzeniem Wójta Gminy
Świdnica został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Świdnica.

W

skład zespołu weszli, zgodnie z zapisami ustawowymi przedstawiciele: pomocy społecznej – 3 osoby, 2 kuratorów zawodowych, 2 przedstawicieli oświaty, 2 osoby z służby zdrowia, 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
1 przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych – głównie są to psycholodzy. Zespół oprócz swoich zadań ustawowych zajmuje się problemami osób,
które założyły „Niebieską Kartę’’ w związku doznawaniem przemocy
domowej. Niebieską kartę można głównie założyć u przedstawiciela
Policji, a także u dzielnicowego pełniącego swój dyżur w każdy wtorek w Urzędzie Gminy, lub na Komendzie Powiatowej Policji. Niebieska karta w swoim założeniu ma chronić ofiarę przemocy domowej,
wspierać ją działaniami pomocowymi, psychologa, prawnika, lekarza
a także jeżeli zachodzi potrzeba izolować od sprawcy. Powinna zabezpieczać dobro małoletnich dzieci i monitorować każdą rodzinę tego
wymagającą. Od momentu powstania zespołu do września 2012 r.
13 osób skorzystało z możliwości założenia takich kart - mówi Ewa
Burdek, kierownik GOPS w Świdnicy.

GOPS informuje
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od
lipca do grudnia 2012 r.

R

ada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr
104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. Z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec dziecka ( opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca
się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego
przysposobienie ), mające w lipcu, sierpniu, wrześni, październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) - niezależnie od
wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł
miesięcznie .
Pomoc ta przyznawana będzie z urzędu. Inne osoby niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia
pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty
świadczenia pielęgnacyjnego.
Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosku o jej
przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez
organ realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika /pracownika ośrodka pomocy społecznej lun innej jednostki organizacyjnej.
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CO NAS CZEKA po zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
Co roku Polacy wytwarzają ok.
12 mln. ton odpadów komunalnych,
z których 86,6 % trafia do składowania na
wysypiska, a jedynie 2,3 % podlega odzyskowi
(recyklingowi). Warto wiedzieć, że do roku 2020
musimy osiągnąć aż 50% odzysku odpadów
dla papieru, metali, tworzyw sztucznych. Dzięki
wprowadzeniu segregacji odpadów możliwe
będzie zwiększenie odzysku i zagospodarowania
wytwarzanych przez nas odpadów

Wszyscy razem i każdy z osobna wytwarzamy odpady, dlatego
wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego ich zagospodarowania. Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zmieniająca od
podstaw system gospodarowania odpadami. Tak jak w innych
krajach europejskich, to właśnie samorząd lokalny odpowiedzialny jest za tworzenie, utrzymywanie i rozwój lokalnej gospodarki
odpadami, ukierunkowanej na wzrost poziomów odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej pochodzącej
z bioodpadów. Dotychczas funkcjonujące w Polsce rozwiązania
w gospodarce odpadami, nie okazały się na tyle efektywne czy
skuteczne aby spełnić wymogi UE w tym zakresie.

O

d lipca 2013 roku także mieszkańcy naszej Gminy będą korzystać
z jednolitego, nowego sytemu odbioru odpadów komunalnych,
umożliwiającego odbiór wszystkich odpadów powstających w gospodarstwach.
Warto podkreślić, że Polsce grożą znaczące konsekwencje finansowe o ile nie uda się nam wdrożyć sprawnie działających systemów
selektywnej zbiórki i proekologicznego zagospodarowania odpadów,
a nie jedynie ich transportu na składowiska.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
vvliczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
vvilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane
statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
vvkoszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
vvprzypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie.
Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!
Stawki opłat zostaną ustalone na takim poziomie, aby zachęcały do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie do właściweNr 4 (21) Październik 2012

go postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich selektywnej zbiórki. Nie będzie można bezkarnie produkować nadmiernych
ilości odpadów zmieszanych lub nie segregować odpadów opakowaniowych. Mieszkaniec nie może jedynie zadeklarować sortowania odpadów,
a wyrzucać wszystkich razem albowiem firma odbierająca odpady ma
obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je, jako zmieszane odpady komunalne.
Dodać należy, że przyjęte rozwiązania umożliwiają legalne oddawanie odpadów problemowych i innych, (np. mebli, zużytego sprzętu RTV
i AGD, baterii, akumulatorów, opon, przeterminowanych leków). A Gmina ustali zasady ich odbioru i wskaże miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zebranych odbioru, m.in. informacje o punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych(PSZOK) i harmonogramy odbierania
odpadów.

Na czym polega nowy system:
1. Gmina zapewniając czystość i porządek na swoim terenie ma
obowiązek zapewnić właściwy odbiór wszystkich odpadów komunalnych, tj.: wyłonić w konkurencyjnym przetargu firmę, która
będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.
2. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
3. Wszyscy mieszkańcy gminy będą ponosić ujednoliconą opłatę
na rzecz gminy, opartą na stawce określonej przez radę gminę.
Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady
zmieszane.
4. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu
zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku,
a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów Dzięki temu nie
warto będzie wyrzuć odpadów do lasu, czy rzeki.
5. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do gminy deklarację, która będzie podstawą do
naliczenia opłaty, ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.
Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia
i miejscu złożenia deklaracji.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składa mieszkaniec w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach składania deklaracji i nowych warunkach funkcjonowania systemu.
7. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien ponosić
właściciel nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać
o wypowiedzeniu tej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem,
ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
9. Gmina musi zorganizować selektywne zbieranie odpadów (papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji).
10. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy mieszkańcy
gminy będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie
sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
11. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
12. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością
wspólną.
13. Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu
odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek handlowych,
usługowych, podmiotów publicznych.

www.gmina.swidnica.pl

Ważne daty:
vvdo końca 2012 r. – gminy zobowiązane są podjąć szereg
uchwał określających zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi na swoim terenie (w tym w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości);
vvod 1 stycznia 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe
regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od tego dnia powinna zacząć się kampania
edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie
właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi
z uchwał.
vv1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować
uchwały rady gminy wchodzą w życie, gminy zaczynają
pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian
zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. Do tego czasu muszą zostać
rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy
między gminą, a przedsiębiorcami.

UWAGA
Zmiana numerów kont bankowych
Z dniem 1 września 2012 r. uległa zmianie
obsługa bankowa, którą prowadzi Bank
Gospodarki Żywnościowej SA w Świdnicy.

Urząd Gminy Świdnica
vvkonto wydatków 56 2030 0045 1110 0000 0241 0420
vvkonto dochodów 35 2030 0045 1110 0000 0241 0410 (podatki i opłaty lokalne, czynsze,
opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata skarbowa, renta planistyczna, zakup działki, zakup lokalu)
vvkonto depozytów 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)
vvkonto ZFŚS 98 2030 0045 1110 0000 0241 0440
vvGmina Świdnica konto ORGAN 29 2030 0045 1110 0000 0240 9160
Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane na dotychczasowe numery kont bankowych prowadzone
przez BZWBK SA w Świdnicy nie będą honorowane.
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ZMIANY KRYTERIUM
dochodowego przy zasiłkach GOPS
Od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń
rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Z

godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2012
r. poz. 959 ), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń rodzinnych
oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych wynosić będą:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r do 31 października 2014 r. - 539 zł na osobę w rodzinie
lub 623 na osobę w rodzinie, w której jest
dziecko niepełnosprawne. (Dotychczas 504
zł i odpowiednio 583 zł)
2. Od dnia 1 listopada 2014 r. - 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
(Dotychczas 539 zł i odpowiednio 623 zł)

Kwoty zasiłku rodzinnego wynosić będą:
vv77 zł na dziecko do 5 lat,
vv106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
vv115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość
dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

INNOWACYJNA GMINA
i najlepsze samorządy wg Rzeczpospolitej
Dziennik Rzeczpospolita opublikował doroczny ranking samorządów. Oceniano m.in. dochody i wydatki na mieszkańca, pozyskane pieniądze unijne, nakłady na gospodarkę finansową, wydatki na promocję oraz liczbę nowych firm. W kategorii najbardziej innowacyjne
samorządy – Gmina Świdnica zdobyła 22 miejsce spośród 250 najwyżej ocenianych w całej Polsce.

P

ierwsze miejsce w kat. gmin wiejskich kapituła konkursu przyznała gminie Szczurowa (woj. małopolskie, powiat brzeski),
w kat. gmin miejskich i miejsko-wiejskich Aleksandrowi-Łodzkiemu,
a w kat. miast na prawach powiatu – pierwsze miejsce otrzymało miasto Tarnów. Kryteria, którymi kierowała się Kapituła w przyznaniu
tytułu „Innowacyjnej Gminy to m.in. umożliwienie mieszkańcom
załatwienia wielu spraw za pośrednictwem internetu, kwestie meldunkowe, ewidencja działalności, szkolenia pracowników, dostępność
punktów z darmowym internetem, wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach, dysponowanie elektronicznym systemem informacji
przestrzennej, zastosowanie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań.
Złotą Setkę najlepszych samorządów w kraju, w kategorii gmin
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wiejskich po raz drugi z rzędu otwiera gmina Stepnica w zachodniopomorskim. W tym roku Gmina Świdnica uplasowała się na 45 miejscu
i jest jedyną gminą w powiecie świdnickim, która niezmiennie od ponad 3 lat znajduje się w ścisłej 50. najlepszych samorządów w kraju
wg Rzeczpospolitej. Spośród 100 utytułowanych samorządów w kategorii gmin wiejskich, znalazły się tylko 3 gminy z woj. dolnośląskiego,
w tym właśnie gmina Świdnica.
Ranking ”Rzeczpospolitej” ma najwyższą rangę w kraju, gminy
są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie przez niezależną
Kapitułę. Ranking nagradza samorządy najlepiej dbające o rozwój
i podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczeństwa finansowego. Wyróżnienia przyznawane
są od 15 lat. Najpierw na podstawie danych z Ministerstwa Finansów
wybieranych jest 250 samorządów, a następnie Kapituła poddaje wybranych szczegółowej ocenie według specjalnych kryteriów.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Ranking publikujący najlepsze samorządy w Polsce,
a tym samym przyznający gminie Świdnica 22 miejsce
w kat. innowacyjny samorząd i 45 w Złotej Setce najlepszych samorządów w kraju nadaje sens, temu, że warto
ciężko pracować na rzecz wspólnoty lokalnej jaką jest
gmina.
5
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Cyfrowa szkoła w Mokrzeszowie
Nowoczesny sprzęt multimedialny zastąpi tradycyjne podręczniki w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie. Gminna placówka oświatowa znalazła się wśród 400 szkół w Polsce i 20 w województwie dolnośląskim, które zostały zakwalifikowane do pilotażowego „Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła”.

P

rogram „Cyfrowa szkoła” jest częścią wieloletniego programu,
który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest
też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania
w społeczeństwie informacyjnym.
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie złożyła wniosek i znalazła

się wśród 400 szkół w Polsce i 20 w województwie dolnośląskim zakwalifikowanych do pilotażowego „Rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła”.
Wnioski złożyło aż 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do tego typu dofinansowania. Ale tylko 20 placówek oświatowych w woj. dolnośląskim może mówić o szczęściu, a wśród nich
właśnie szkoła w Mokrzeszowie.
W ramach tego projektu szkoła podstawowa uzyska dotację
w wysokości 112 500 złotych (w tym 80% - dotacji celowej z budżetu
państwa i 20% wkładu własnego organu prowadzącego) na zakup przenośnych komputerów dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne,
projektory multimedialne, drukarki, skanery. Szkoła będzie realizowała
I wariant programu.
Program będzie realizowany do 31 sierpnia 2013 r., a jego głównym
celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Nowy rok szkolny z nową pracownią
Nowy rok szkolny 2012/2013 uczniowie Szkoły Podstawowej w Pszennie powitali nie tylko
w odświeżonych salach lekcyjnych, ale przede wszystkim z nową salą przyrody, którą wygrali
w konkursie TAURON Ekoenergia. Jej wartość opiewa na 40 tys. złotych.

T

o już druga pracownia z tak bogatym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi
z jakiej mogą korzystać uczniowie 2 gminnych
placówek oświatowych. Od ponad roku sala
przyrody służy uczniom ze Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym, rozwijając ich pasje.
Tym razem szansę na rozwój swoich zamiłowań do przyrody mają uczniowie w Pszennie.
Za komiks o ekologii otrzymali 40 tys.
zł? Ich praca plastyczna o przygodach byczka
TAURONA była strzałem w dziesiątkę. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły została Pani Anna Dolińska, która wraz z uczniami pracowała nad wykonaniem komiksu.
Rysunki i układ graficzny opracował uczeń
klasy VI a Mateusz Szarwaryn, zdjęcia elektrowni wodnej w Lubachowie, tamy w Zagórzu, szkoły oraz innych miejsc niezbędnych
do wykonania tła poszczególnych scen wykonała uczennica klasy VI a Martyna Stupecka,
Teksty wypowiadane przez postacie ułożyli
uczniowie klasy IV b pod kierunkiem Janiny Wąsowicz. W efekcie szkoła wygrała jako
jedna z pięciu szkół i od września 2012 roku
może cieszyć nową pracownią przyrodniczą.
Placówka w Pszennie wzbogaciła się
o tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy,
elektroniczny mikroskop, pomoce do nauczania przyrody. Dużą atrakcją jest wizualizer
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- miniaturowa kamera na wysięgniku, która
po podłączeniu do projektora lub monitora
umożliwia pokaz druków i małych form przestrzennych, zastępując w ten sposób tradycyjne rzutniki. Ze względu na swoje większe
możliwości może zczytywać obraz nie tylko
z folii, ale też ze zwykłej kartki papieru
i przedmiotów trójwymiarowych. Nowością
jest także zestaw do testowania – wyposażony
w specjalne piloty, za pośrednictwem których
uczniowie mogą indywidualnie udzielać odpowiedzi na pytania wyświetlane na tablicy
interaktywnej. Pozwoli do nauczycielom bardzo szybko uzyskać odpowiedź od wszystkich
uczniów niemal w tym samym czasie.

Uroczyste otwarcie Sali Przyrody
w SP im. M. Kopernika w Pszennie

Tadeusz Szarwaryn,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie.
40 tys. zł. to największa z dotychczasowych kwot jakie udało nam się
jednorazowo pozyskać na wyposażenie naszej placówki oświatowej. Z pomocy dydaktycznych korzystają uczniowie uczęszczający na zajęcia z przyrody,
matematyki, plastyki i języków obcych. Wizualizer czy też interaktywna tablica
wnosi do każdej szkoły powiew nowoczesności i pozwala nauczycielowi przyciągnąć uwagę i skupienie uczniów. Współczesność oczekuje od ucznia kontaktu z realnym światem, wymaga się umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania różnorodnych decyzji, eksperymentowania, dostrzegania nowych
możliwości oraz otwartości na zachodzące zmiany. Z pewnością nowoczesna
sala przyrody będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów w naszej szkole.
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Szkoła w Mokrzeszowie jak nowa
Z początkiem roku szkolnego 2012/2013
zakończyły się prace związane z remontem Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
w ramach „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza
Sudeckiego i Niziny Śląskiej”. Budynek został
ocieplony, zyskał też nowe drzwi i okna.

P

rzedmiotem inwestycji były roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, demontaż i montaż instalacji odgromowej, docieplenie ścian
i stropodachów, obróbki blacharskie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość
planowanych prac oszacowano na poziomie

374,9 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina
otrzymała częściowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Spójności.
Do końca sierpnia br. zakończono także
prace termomodernizacyjne dot. wykonania
instalacji grzewczej w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.
W projekcie „Termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej pełniących funkcje
edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” brały
udział: gmina Świdnica, miasto Świdnica,
gmina Jawor, gmina Świebodzice, powiat
świdnicki. Łącznie projekt obejmował ter-

Budynek SP Mokrzeszów
po przeprowadzeniu termomodernizacji

momodernizację 19 obiektów (przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna, domy kultury, biblioteka).
Łączna wartość projektów opiewała na kwotę
30,5 mln zł, w tym unijne wsparcie wyniosło
ponad 13 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Usuwanie skutków powodzi
Każde nawalne opady deszczu stanowiły poważny problem dla mieszkańców Bystrzycy
Górnej. W wielu przypadkach oznaczało to
lokalne podtopienia. Wzmocnienie i odmulenie kanału Młynówka pozwoli w dużej mierze wyeliminować ten problem.

W

tym roku gmina Świdnica otrzymała
największą z dotychczas przyznanych
przez MSWiA wartość promesy na usuwanie skutków powodzi, 2,2 mln zł. Obecnie
realizowane są 3 zadania w ramach przyznanej pomocy: odbudowa drogi w Witoszowie,
remont budynku komunalnego w Pogorzale
oraz regulacja potoku Młynówka w Bystrzycy
Górnej. Na odcinku 440 mb wykonano już
umocnienia z murów kamiennych i zamontowano bariery ochronne. Wartość zadania
wyniosła ponad 738,9 tys. zł
Drugim zadaniem jakie zostało wykonane w ramach środków na usuwanie skutków
powodzi był remont drogi w Witoszowie Dolnym. Newralgiczny odcinek 1,14 km wzdłuż
potoku Witoszówka zyskał nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Ponadto została
wykonana kanalizacja deszczowa i umocniono wloty kanalizacji w skarpach potoku
Witoszówka. Wartość tej inwestycji wyniosła
ponad 861,8 tys. zł.
Z początkiem czerwca br. wykonawca przystąpił do prac remontowo-modernizacyjnych
budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16.
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Kanał Młynówka w Bystrzycy Górnej

Do października br. przewiduje wykonać
m.in. remont dachu na powierzchni ponad
288 m2, docieplenie budynku i remont elewacji, roboty izolacyjne oraz wykonanie nowej
instalacji elektrycznej. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 599 tys. zł.

W roku 2011 gmina Świdnica otrzymała na usuwanie skutków powodzi ponad
1,56 mln zł. rządowej pomocy, wydając jednocześnie ponad 2,24 mln zł. Wykonano
m.in. regulację potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz odbudowano drogi.

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Tegoroczna kwota rządowej pomocy choć wydaje się ogromna, nie wystarczy jednak, by naprawić wszystko, co zniszczyła woda w ubiegłych latach.
Liczę, jednak że dzięki tym funduszom uda się naprawić zniszczenia popowodziowe i unowocześnić infrastrukturę. Nowe umocnienia Młynówki i jej regulacja będą zabezpieczać mieszkańców Bystrzycy Górnej przed potencjalnymi podtopieniami. Należy jednak pamiętać, że w walce z żywiołem jakim jest
woda człowiek jest bezsilny i jest wciąż krok za przyrodą.
7
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Kolejny etap regulacji potoku Kotarba
Jeszcze w tym roku kolejne 200 metrów rowu Kotarba zyska dodatkowe umocnienia. Będzie to zarazem czwarty etap regulacji potoku w Mokrzeszowie, który podczas intensywnych opadów deszczu powoduje liczne podtopienia wielu gospodarstw i upraw rolnych.

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, odbudowę skarp
i ubezpieczenie brzegów na odcinku ponad
630 m. W 2011 roku dokonano regulacji odcinka rowu o długości 442 mb. Łączny koszt
inwestycji wyniósł ponad 1,18 mln zł, 900
tys. zł stanowiło dofinansowanie z MSWiA.

W roku bieżącym w ramach zaplanowanego zadania przeprowadzone zostaną pracę związane z regulacją rowu na długości
202 mb. Obejmują one m.in. pogłębienie
rowu i obudowę skarp, ubezpieczenie brzegów
rowu murami oporowymi z kamienia, wykonanie 2 szt. przepustów rurowych. Inwestycja
obejmie również naprawę nawierzchni dróg
w obrębie wymienianych przepustów, a także
wykonanie schodów – zejść w murach i skarpach regulowanego potoku.

Wyremontowany odcinek potoku Kotarba z 2011 r.

Pierwsi lokatorzy już są
W

oddanym do użytku wielorodzinnym obiekcie jest 12 mieszkań. Średnia ich wielkość wynosi ok. 50m2. Nowy
budynek posiada kanalizację sanitarną,
a także instalację wodną. Natomiast każdy
lokal posiada indywidualną sieć centralnego ogrzewania Teren wokół obiektu został
utwardzony i ma do dyspozycji 17 miejsc
parkingowych. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 839,81m2. Dodatkowo budynek
przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę podjazdu przy
wejściu głównym do obiektu.
Inwestycja w całości sfinansowana została
ze środków własnych gminy, której wartość
opiewa na kwotę 1,89 mln zł.
Budynek komunalny w Pszennie, przy ul. Wrocławskiej 26

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Naszym założeniem przy budowie pierwszego w gminie Świdnica budynku komunalnego było stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla jej
mieszkańców. Budynek jest energooszczędny, co mam nadzieję przyczyni się
do tego, że będzie się tu komfortowo i bezpiecznie mieszkało. Mieszkania
wyposażone są m.in. w kuchenkę, zlewozmywak, kabinę prysznicową i armaturę sanitarną. Zagospodarowano też teren wokół budynku – dojścia, dojazdy,
parking i oświetlenie zewnętrzne. Nie bez znaczenia jest fakt, że obiekt umiejscowiony jest w Pszennie - w sąsiedztwie znajduje się przychodnia i apteka oraz przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, boisko wielofunkcyjne.
W pierwszej kolejności nowe mieszkania kierowaliśmy do tych rodzin, które
dotychczas wynajmowały lokale o dużym metrażu.
W wielu przypadkach było to spore obciążenie dla ich domowych budżetów.
Dzięki zamianie lokatorzy, którzy regularnie dokonywali płatności zyskali nowe
lokale, a władze gminy mieszkania, które w wyniku podziału będą stanowiły
lokale socjalne.
8

Pierwszy nowo wybudowany
gminny budynek komunalny
ma już swoich lokatorów.
Z początkiem września
nowe mieszkania czynszowe
otrzymało 10 rodzin.

Nr 4 (21) Październik 2012

inwestycje

www.gmina.swidnica.pl

Nowy wóz strażacki dla OSP Witoszów
Prawie 600 tys. zł kosztował nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, uterenowiony z napędem na dwie osie 4x4 który otrzymali strażacy z OSP
Witoszów Dolny. Zastąpił on tym samym wysłużonego, kilkudziesięcioletniego stażem STARA 244. Zakup nowego auta był koniecznością, ponieważ w ten sposób zwiększy się mobilność jednostki, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

S

amorząd gminy Świdnica na ten cel pozyskał 100 tys. zł z Komendy Głównej PSP w ramach środków z krajowego systemu ratowniczo-gasniczego. Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie wkład własny
gminy, który wyniesie ponad 490 tys. zł.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Nasza gmina ma dosyć specyficzne położenie, ponieważ znajduje się przy strategicznych trasach krajowej trzydziestki piątki. Straż musi być przecież gotowa
w każdej chwili, aby nieść pomoc innym. Rocznie nasi strażacy wyjeżdżają do około 240-300 zdarzeń. Zakup więc
jest bardzo dobrą inwestycją, która ma swoje oparcie
w statystyce, a ta jest bezlitosna. Myślę, że ten samochód będzie służył mieszkańcom, a właściwie jednostce
OSP w Witoszowie Dolnym jak najlepiej. Zrealizowaliśmy,
jako pierwsza gmina w powiecie, program bezpieczeństwa
napisany w 2005 roku, w aspekcie zakupów dla jednostek
wpisanych do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarniczego, Jednostce życzę, aby ten wóz strażacki tak często
nie wyjeżdżał, a jeżeli będzie musiał to życzę strażakom
szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.

Strażacy z OSP Witoszów wraz z wójtem gminy Świdnica T. Mazurek
przed siedzibą Urzędu Gminy

Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia,
w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych.
3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.

Nowe chodniki w gminie
Z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Plan gminy Świdnica zakłada powstanie chodników i zatok przystankowych
w miejscach najbardziej niezbędnych.

W

roku bieżącym prace przy budowie chodników oraz przy zatokach autobusowych prowadzone są zarówno systemem zleconym jak i systemem gospodarczym. Łączna wartość środków przeznaczonych na ten cel wynosi ok. 400 tys. zł.
Kontynuujemy budowę chodników w tych miejscowościach, w których prace były rozpoczęte jeszcze w 2011 roku. Naszym nadrzędnym
celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego, a w szczególności o charakterze tranzytowym. Dlatego też priorytetem w roku bieżącym będzie połączenie
chodnikiem Witoszowa Dolnego z Witoszowem Górnym – mówi wójt
gminy T. Mazurek.

Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Krzczonowie (foto z 2011 r.)
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W ramach inwestycji p.n. „Budowa chodników i zatok autobusowych na terenie gminy Świdnica powstają zatoki przystankowe w Pogorzale, Witoszowie Górnym, Burkatowie oraz Lubachowie. Ponadto
w miejscowościach Pszenno, Sulisławice oraz Wiśniowa wykonywane są chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ponad
440 m2. Łącznie na ten cel z budżetu gminy przeznaczonych zostanie
prawie 150 tys. zł.
Co roku systematycznie w naszej gminie wzrasta długość chodników dla pieszych, budowanych wzdłuż dróg powiatowych. W tym roku
ruszy budowa kolejnych. Na ten cel gmina Świdnica zabezpieczyła
środki w budżecie w wysokości 170 tys. zł. Zadanie to zrealizuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. Cieszymy się, że powstają nowe
chodniki bo to znacząco podnosi bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły i osób starszych, które nie muszą
w trosce o swoje zdrowie i życie każdorazowo, w przypadku wymijania
się pojazdów, schodzić na pobocze – dodaje wójt gminy.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
każdego roku w gminie Świdnica oddawane są do użytku nowe chodniki. Tylko w ostatnim roku wybudowano ich ponad 1400m2. Z pewnością nowa infrastruktura, oprócz poprawy bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników ruchu drogowego, wpłynie także na atrakcyjność miejscowości podnosząc poziom jej estetyki.
9
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Nowe punkty świetlne w Bojanicach
Każdego roku sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świdnica. Kolejnych 14 nowych punktów świetlnych zostało zainstalowanych w Bojanicach. Wartość inwestycji wyniosła 54,6 tys zł.

P

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Budowa oświetlenia ulicznego poprawia bezpieczeństwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego.
W naszej gminie jest jeszcze wiele miejsc, które wymagają
oświetlenia. Każdego roku staramy się, w miarę posiadanych
środków montować kolejne punkty świetlne. Podobnie jak
w roku ubiegłym, tak i w tym środki na ten cel pochodziły
z gminnego budżetu. Nowe oprawy wyposażone są w energooszczędne źródła, a tym samym ograniczają koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego. Lepsze warunki oświetlenia
przejść dla pieszych, rejonów przystanków autobusowych
poprawiają warunki bezpieczeństwa.

onadto umiejętne stosowanie nowoczesnych
opraw i źródeł światła nie tylko obniża koszty
eksploatacji i sprawia, że gmina Świdnica po zmroku staje się przyjaźniejsza dla jego mieszkańców, ale
także podnosi jej bezpieczeństwo. Prawidłowe wykonanie tych inwestycji wymaga współdziałania bardzo wielu zaangażowanych osób. Należy podkreślić, iż gro prac wykonano również, przy
uzupełnianiu brakujących lamp czy żarówek oraz konserwacji i utrzymaniu infrastruktury oświetleniowej. Te realizowane są na bieżąco,
m.in. także po sygnałach od radnych, sołtysów i mieszkańców.
W 2011 roku nowe oświetlenie zamontowano w Krzczonowie
(11 opraw wraz ze słupami i linią zasilającą), w Wiśniowej (9),
Zawiszowie (8) i Witoszowie Górnym (4 oprawy wraz ze słupami
i linią zasilającą). Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 111 tys. zł.

Mobilne studio nagrań kuźnią talentów
2 zespoły folklorystyczne z terenu gminy Świdnica mogą poszczycić się swoimi krążkami muzycznymi, nagranymi w Polskim Radiu Wrocław.
Może być ich znacznie więcej, bowiem gmina Świdnica dzięki środkom unijnym zakupiła Gminne Studio Nagrań.

W

ysypisko – to cykliczna impreza, która
od 13 lat odbywa się w gminie Świdnica. Ideą konkursu jest to, by był to przegląd jak
zawsze bez barier - prowadzony przez dzieci dla
dzieci. Organizatorom nie zależy bowiem na
twardej walce i rywalizacji, ale na wspólnym
muzykowaniu i obcowaniu z muzyką formie
zabawy. W wielu przypadkach to kuźnia młodych talentów, którzy odkrywają swój talent
muzyczny.

Od dzisiaj talenty muzyczne będzie można
rozwijać także dzięki gminnemu studiu nagrań.
Na terenie Gminy Świdnica działa wiele zespołów pieśni i tańca, które mają ograniczone możliwości zaprezentowania swoich umiejętności.
Stworzenie studia nagrań umożliwi zarówno
zespołom jak i zainteresowanym mieszkańcom zmaterializowanie ich twórczości, poprzez
trwały zapis na płytach CD, a dzięki temu możliwość dystrybucji wśród większej liczby mieszkańców gminy. Nagrywanie płyt przyczyni się
również do integracji zainteresowanych osób,
a także pobudzi ich do aktywniejszego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Zakupione
wyposażenie będzie służyło również jako sprzęt
do obsługi festynów. Działania te przyczynią się
do realizacji celu szczegółowego 1.1. Lokalnej
Strategii Rozwoju.
Jest to pierwsze profesjonalne studio, gdzie
wokaliści i wokalistki mogą realizować swoje
nagrania, bowiem każdy człowiek interesuje się
muzyką. W wielu sytuacjach przeszkodą, która

uniemożliwia rozwój muzycznych talentów jest
właśnie brak odpowiedniego zaplecza muzycznego. Mobilne studio będzie kolejną alternatywą
szczególnie dla dzieci i młodzieży na organizację
wolnego czasu, który powinien być organizowany w sposób kreatywny.
Musi być miejsce dla ludzi, którzy mają swoje
pasje i chcą je realizować. Ze studia nagrań będą
korzystać mieszkańcy gminy Świdnica zorganizowani w różnego rodzaju grupy formalne i nieformalne, chcący rozwijać swoje umiejętności
i zainteresowania muzyczno-wokalne – mówi
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.
W ramach projektu zakupiono m.in. mikrofony, słuchawki, kolumny, aktywny monitor
studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie na łączną kwotę ponad 10,9 tys. zł. Projekt
został dofinansowany z PROW 2007-2013
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w kwocie 6,2 tys. zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10

Nr 4 (21) Październik 2012

inwestycje

www.gmina.swidnica.pl

Nowa infrastruktura kusi turystów schroniska
25 tys. unijnych funduszy trafiło w 2011 roku do gminy Świdnica na zagospodarowanie ternu przy świetlicy w Lubachowie. Już teraz wypoczywający w Lubachowie turyści mogą skorzystać z wyremontowanej harcówki, boiska oraz miejsc rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie świetlicy
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

W

ramach projektu wykonane zostało zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy, którego zakres obejmował m.in. remont harcówki poprzez wykonanie stolarki okiennej, pokrycie dachu, ocieplenie i wykonanie elewacji, remont płyty boiska trawiastego z wymianą
bramek i montażem piłkochwytów. Teren wokół świetlicy i schroniska
wzbogacił się także o zadaszoną wiatę i infrastrukturę rekreacyjną:
ławki i miejsce na grilla.

M. Urbańska, dyrektor schroniska
Dzięki powyższej modernizacji Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Lubachowie, poszerzyło swoją ofertę
rekreacyjną i stało się bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym miejscem wypoczynku i spędzania czasu wolnego
dla gości naszej placówki oraz mieszkańców Lubachowa
Schronisko dysponuje 49 miejscami noclegowymi, 2 kuchniami,
salą konferencyjną, salą komputerową i pracownią ekologiczno-przyrodniczą. W wyposażeniu pracowni można znaleźć takie ciekawostki
jak: multimedialne encyklopedie, mikroskop z wyposażeniem; zestawy skał i minerałów, a także walizki „Eko-badacza”. Usytuowanie
schroniska pozwala na stworzenie w nim spokojnej atmosfery sprzyjającej konferencjom i spotkaniom integracyjnym, również tym zagranicznym. Obiekt stanowi doskonałą bazę do: realizacji wymiany młodzieży międzynarodowej, edukacji ekologicznej, organizacji szkoleń
i konferencji naukowych oraz bazę noclegową dla pasjonatów sportów
zimowych.

To kolejne środki unijne, dzięki którym zwiększyliśmy atrakcyjność
miejscowości. Zagospodarowanie terenu stanowi oprócz Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej w Lubachowie. Prace wykonywane zostały w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a wartość projektu
wyniosła 98,2 tys. zł., w tym 25 tys. stanowiły unijne fundusze – mówi
wójt gminy T. Mazurek.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nowa zatoka
w Niegoszowie
Z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego dzieci i młodzież,
a także sami mieszkańcy Niegoszowa mogą bezpiecznie i komfortowo
korzystać z komunikacji publicznej dzięki nowej zatoce autobusowej.

P

otrzeba jej budowy podyktowana została sprzedażą przez Agencje
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa parceli dotychczas zabudowanej wiatą przystankową. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych,
za kwotę blisko 80 tys. złotych wybudowana została nowa zatoka wraz
z wiatą przystankową. Zatoka ma charakter przejazdowy, oparta jest
na nowej jezdni jednokierunkowej o nawierzchni asfaltowej dostępnej
wyłącznie dla środków komunikacji publicznej. Wzdłuż przystanku
ułożony został peron i chodnik z kostki brukowej prowadzący w kierunku zabudowań wsi Niegoszów.
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Nowa zatoka autobusowa w Niegoszowie

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Nowe rozwiązanie poza zwiększeniem walorów estetycznych poprawiło przede wszystkim bezpieczeństwo
samych podróżnych, w szczególności dzieci. Obecnie pasażerowie aby wsiąść lub wysiąść z autobusu nie muszą
przekraczać osi jezdni drogi powiatowej.
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Świetlica w Makowicach wypięknieje
Z każdym rokiem świetlice w gminie Świdnica zyskują na atrakcyjności. To efekt sięgania po fundusze unijne. Obiekty w Mokrzeszowie, Krzczonowie, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Bojanicach, Lutomi, Pszennie, Pogorzale przeszły swoistą odnowę. Z pewnością fakt ten cieszy wielu
mieszkańców, dla których świetlice są miejscem integracji i tworzenia nowych pomysłów na rozwój swoich sołectw. Kolejnym punktem na
mapie gminy, który odzyska swój blask dzięki środkom unijnym będzie świetlica w Makowicach.

C

elem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej mieszkańców
wsi Makowice, poprzez remont świetlicy, która docelowo ma służyć lokalnej społeczności
jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych oraz kultywowania lokalnych tradycji.
Podniesienie standardu usług społecznych,
rekreacyjnych edukacyjnych i kulturalnych
wsi Makowice przyczyni się także do rozwoju
kapitału społecznego obszaru LGD.
W ramach inwestycji p.n. Przebudowa
wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER –
Odnowa i rozwój wsi zostaną wykonane następujące prace:
vvw istniejącym budynku: roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, roboty tynkarsko
malarskie, stolarka okienna, sufit podwieszony, posadzki,

vvrozbudowa istniejącego budynku obejmująca: roboty ziemne, fundamenty, ściany
fundamentowe i izolacje, ściany nadziemia,
dach, podłoża i posadzki, ścianki działowe,
tynki, malowania, stolarka okienna
i drzwiowa, sufity podwieszone,
vvw części istniejącej i dobudowanej: instalacja wodociągowa wewnętrzna, instalacja
kanalizacji wewnętrznej, przyłącze kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
c.o. – kotłownia, instalacje elektryczne,
vvzagospodarowanie terenu.
Szacowana wartość inwestycji wyniesie
ponad 400 tys. zł., w tym 269 tys. zł. stanowić będą środki unijne w ramach Programu
Leader, działanie 413. Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-

Budynek świetlicy przed remontem

mach działania Odnowa i rozwój wsi. Jeszcze
w tym miesiącu nastąpi rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych, które trwać będą do
maja 2013 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nowe place zabaw
Dzieci i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,
a także dzieci ze Stachowic mają do dyspozycji nowe place zabaw.

T

ym sposobem została zakończona inwestycja pn. „Budowa placów
zabaw w miejscowościach Mokrzeszów i Stachowice” w ramach
programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół szkoły podstawowej i boiska w Stachowicach.
W ramach projektu zamontowano małą infrastrukturę: zestawy zabawowe, drabinki, bujaki, huśtawki, zjeżdżalnie i kolorowe karuzele.
Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 68 tys. zł. Województwo udzieliło pomocy finansowej w formie refundacji w wysokości 50% wartości
kosztorysowanej zadania.
Nowe place zabaw to możliwość zabawy wśród rówieśników, na
świeżym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu. To wyśmienity pomysł
na spędzenie wolnego czasu w rodzinnym gronie i z przyjaciółmi.
Wszyscy wiemy, jak ważny w rozwoju dziecka jest ruch, a możliwość zabawy na nowoczesnym placu będzie wydatnie sprzyjać prawidłowemu rozwojowi dzieci – mówi Teresa Mazurek.
Place zabaw w Stachowiczach i Mokrzeszowie wykonane zostały
z największą starannością, w trosce o bezpieczeństwo i komfort dzieci.
Podłoża wykonano z miękkiego i bezpiecznego podłoża.
Łącznie na terenie gminy jest 28 tego typu obiektów.

Nowy plac zabaw w Mokrzeszowie
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SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Realizacja budżetu w I półroczu 2012 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały
budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania do planu
po zmianach

DOCHODY

48 306 608,76

51 160 530,84

26 424 798,82

51,7

1.1

w tym:
DOCHODY
BIEŻĄĆE

43 223 934,76

43 874 955,84

23 207 796,18

52,9

1.2

DOCHODY
MAJĄTKOWE

5 082 674,00

7 285 575,00

3 217 002,64

44,2

WYDATKI

48 925 332,76

54 164 082,84

21 390 174,64

39,5

2.1

w tym:
WYDATKI
BIEŻĄCE

37 847 751,76

39 177 066,84

19 399 005,38

49,5

2.2

WYDATKI
MAJĄTKOWE

11 077 581,00

14 987 016,00

1 991 169,26

13,3

l.p.

1.

2.

I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 5 034 624,18 zł.

W

wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2012
roku plan dochodów wynosił 51 160 530,84 zł natomiast plan wydatków 54 164 082,84 zł. Deficyt budżetu gminy na 2012 rok po zmianach zaplanowano w wysokości 3 003
552,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody
z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło 37,2% w
stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 14,6% od zadłu-
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żenia według stanu na 31 grudnia 2011 roku. Natomiast zadłużenie
gminy po uwzględnieniu wyłączeń wyniosło 31,1% w stosunku do
planowanych dochodów i było niższe o 4, 5% od zadłużenia na dzień
31.12.2011 r.
Obsługa długu gminy przebiega w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane są terminowo. Płynność finansowa gminy jest
zachowana. Gmina nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.
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STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHODÓW
za I półrocze 2012 r. (wg źródeł uzyskania w %)

Legenda:
Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe
z budżetu państwa

W

ykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 r. wyniosło 14 235 360,98
zł co stanowi 52% planu i jest o 34% wyższe
niż w I półroczu 2011 r., czyli o 3 610 588,20
zł, a obejmowało m.in.:
vvdochody z podatków - wpływy w kwocie
5 173 454,39 zł, co stanowi 45 % planu.
Wykonanie dochodów z podatków jest
wyższe o 16% tj. o 701 713,75 zł niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku.
vvdochody z opłat - wpływy w kwocie
1 067 371,37 zł, co stanowi 54 % planu.
Wykonanie dochodów z opłat jest wyższe
o 0,6%, tj. o 6 618,59 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede
wszystkim z powodu wyższych wpływów
do budżetu renty planistycznej przy równocześnie niższych wpływach innych opłat.
vvudziały gminy w dochodach budżetu
państwa - wpływy w kwocie
3 884 737,73 zł, co stanowi 45 % planu.
Wykonanie jest wyższe o 500 526,35 zł niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku.
vvśrodki z programów finansowanych
z udziałem środków UE – w I półroczu
2012 roku plan zrealizowano w 124%.
Do budżetu Gminy wpłynęły środki
z programów finansowanych z udziałem
środków UE w wysokości 3 234 177,14
zł, w tym: dochody majątkowe stanowią
kwotę 2 971 800,81 zł z tego:
14

2 283 642,56 zł – na budowę kanalizacji
sanitarnej we wsi Grodziszcze,
229 424,33 zł - na termomodernizację budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym,
109 300,32 zł- na termomodernizację wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Górnej,
18 937,60 zł- na termomodernizację SP
w Bystrzycy G., 330 496,00 zł- na przebudowę boiska sportowego w Bystrzycy Górnej, natomiast dochody bieżące stanowią
kwotę 262 376,33 zł, z tego na program
„Nie stój w miejscu- bądź aktywny” wpłynęło 150 000,00 zł, na program ”Myślaczki” wpłynęło 112 376,33 zł.
I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 5 034 624,18 zł,
która zostanie przeznaczona na sfinansowanie gminnych inwestycji oraz spłatę istniejącego zadłużenia.
W I półroczu br. na inwestycje wydatkowano około 13,3% planowanych środków, co
daje kwotę 1 991,1 tys. zł, w tym: 28,2 tys.
zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną,
88,5 tys. zł na infrastrukturę drogową,
1 035,7 tys. zł na gospodarkę nieruchomościami, 25,5 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 218,4 tys. zł na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska, 594,8 tys. zł na świetlice wiejskie.

Na uwagę zasługują prowadzone prace
nad usuwaniem skutków powodzi, na które pozyskano środki w kwocie 2 200 000 zł
(ich wpływ planuje się w II półroczu br.).
W I półroczu 2012 r. do budżetu gminy
wpłynęło 3 234 177,14 zł środków z programów finansowanych z udziałem środków
z UE, w tym 2 971 800,81 zł na zadania inwestycyjne (dotyczące inwestycji zakończonych w 2011 roku) oraz 262 376,33 zł na
zadania bieżące.
W ramach zadań bieżących znaczną kwotę przeznaczono na remonty bieżące i planowane. Znaczna część remontów wykonywana
jest metodą gospodarczą. Remontowane są
m. in. rowy melioracyjne, drogi, substancja
mieszkaniowa, obiekty oświatowe, kulturalne i sportowe.
Ponadto kontynuowane są prace na planami zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy.
W I półroczu br. plan dochodów bieżących
został zrealizowany w 52,9%, co wpływa na
zachowanie płynności finansowej gminy. Na
koniec I półrocza br. w budżecie gminy wypracowano 3,8 mln zł nadwyżki operacyjnej,
co pozwala na zaciąganie dodatkowych zobowiązań, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności.
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Podsumowanie letniego wypoczynku (GOPS)
Ponad 500 dzieci skorzystało w tym roku z letniego wypoczynku organizowanego przez GOPS w Świdnicy. Największym zainteresowanie cieszyły się „Zielone świetlice”. Taka forma letniego wypoczynku od kilku lat z powodzeniem organizowana jest na bazie świetlic środowiskowych,
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uczestnicy „Zielonych świetlic” z Grodziszcza

E. Burdek, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
To atrakcyjna alternatywa zdrowego i bezpiecznego
wypoczynku w miejscu zamieszkania. Wiemy, że wyjazdy
na kolonie czy na wczasy z rodzicami to spory wydatek
w budżecie każdej rodziny. Stąd też każdego roku oferta
GOPS w Świdnicy w postaci „zielonych świetlic” cieszy
się ogromną popularnością. Każdy uczestnik przez 2 tygodnie miał zapewnione moc atrakcji: zajęcia plastyczne,
sportowe, wyjazdy do aquaparku, wycieczki rowerowe,
do multikina czy na basen.dla gości naszej placówki oraz
mieszkańców Lubachowa

P

rzez pierwsze 2 tygodnie lipca na terenie gminy działało 13 świetlic
środowiskowych. Przez ponad 5 godz. dziennie każdy uczestnik
półkolonii mógł znaleźć coś dla siebie. Najwięcej atrakcji dostarczyły jednak wycieczki krajoznawcze i rowerowe. Poszczególne świetlice
łączyły się z sąsiednimi miejscowościami przy organizacji wyjazdów,
zyskując przy tym spore oszczędności. Dzieci zwiedziły m.in. Fundację
Krzyżowa, sztolnie walimskie, gospodarstwa agroturystyczne, zapoznały się z animaloterapią- czyli metodą wspierającą rozwój dzieci niepełnosprawnych ale nie tylko. W tej odmianie terapii głównym terapeutą jest osioł- niewielki, puchaty, długouchy i towarzyski. I jak sami
uczestnicy mogli się przekonać, osioł wcale nie był uparty, ale współpracujący, cierpliwy a nawet wiernie i dzielnie służył swym małym
i większym pacjentom.
W tym roku w pomoc przy organizacji półkolonii po raz pierwszy
zaangażowała się Grupa Młodzieżowa „Cesarz Boleścin”. Młodzież
zorganizowała rozgrywki sportowe na boisku, wspólne zwiedzanie
kompleksu w Krzyżowej, a także wycieczkę na Zamek Grodno i do
sztolni walimskich.
Po raz drugi w ramach zielonych świetlic GOPS w Świdnicy zorganizował letni wypoczynek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
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w Lubachowie. Tym razem grupa 20 dzieci z Opoczki spędziła tygodniowy pobyt w odległości kilkunastu kilometrów od domu. Wcale nie czuliśmy, że jesteśmy tak blisko rodzinnej miejscowości. 7 dni
spędzonych w schronisku to niezapomniane wrażenia, mile spędzony
czas, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne
i techniczne, piesze wycieczki po okolicy schroniska m.in. na zaporę
wodną na Jeziorze Bystrzyckim, zamek Grodno – relacjonują dzieci ze
świetlicy w Opoczce. Pomysł wykorzystania schroniska w Lubachowie
na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Świdnica zrodził się w ubiegłym roku. Pierwszymi wakacyjnymi gośćmi były
dzieci z Grodziszcza, w tym roku dzieci z Opoczki. Każdego roku będziemy zapraszać kolejne świetlice i już teraz z opinii samych uczestników wiemy, że pomysł ze schroniskiem był strzałem w dziesiątkę
– mówi wójt gminy T. Mazurek.
„Zielone świetlice” zakończyły się 13 lipca 2012 r. Pomimo, że było
to 13-tego w piątek, dziewiąta edycja była niezwykle szczęśliwa. Można było to dostrzec w oczach ponad 300 dzieci, które skorzystały z oferty GOPS-u w Świdnicy. Jak same mówiły – wakacje w swojej miejscowości wcale nie muszą być nudne. Mamy nadzieję, że za rok ponownie
będziemy wypoczywać na „zielonych świetlicach” w gminie Świdnica.
Od 3 do 17 sierpnia 35 dzieci wyjechało na obóz do Niesulic, gdzie
realizowały program z zakresu profilaktyki i zdrowego stylu życia,
W okresie od 27 lipca do 9 sierpnia 2012 r. 15 dzieci przebywało nad
morzem w Pobierowie. Koszty pobytu pokryło Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, natomiast koszty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od 29 czerwca do 10 lipca 2012 r. 9 dzieci rolników wyjechało na
kolonie do Ostródy. Była to kolonia organizowana przez Związek Zawodowy Rolników ,, Solidarni” dla dzieci rolników, którzy są płatnikami
składki KRUS. Koszt po stronie rodziców wyniósł jedynie 120 zł za przejazd i 200 zł za pobyt. Druga grupa dzieci rolników w ilości 5 wyjechała
w okresie od 12 lipca do 23 lipca do miejscowości Przesieka k. Jeleniej
Góry. Rodzice dzieci zapłacili tylko 200 zł.
Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tylko w tym roku na ten cel
gmina Świdnica przeznaczyła 40 tys. zł.
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Polsko-niemieckie spotkania Seniorów
Jesień życia wcale nie musi być szara, wręcz przeciwnie – może być pełna płomiennych barw. Dowodem potwierdzającym tą tezę są
2 Kluby Seniora z Pszenna i Bystrzycy Górnej oraz grupy seniorów działające przy sołectwach w gminie Świdnica. W miniony weekend
Seniorzy z Bystrzycy Górnej podsumowali cykl 5 letnich spotkań z zaprzyjaźnionym klubem z Lauchhammer (Niemcy).

Seniorzy z Bystrzycy podczas wspólnego
spotkania z Seniorami z Niemiec na świetlicy
w Bystrzycy Górnej

N

ajbogatsze tradycje ma Klub Seniora
z Bystrzycy Górnej, który od 16 lat prowadzi działalność integracyjną, kulturalną
i turystyczną dla seniorów w swoim regionie.
Zapobiega poczuciu osamotnienia i zachęca
do zwiększenia aktywności społecznej i zdrowotnej ludzi starszych. Klub w sposób różnorodny organizuje seniorom ich wolny czas,
przygotowując spotkania noworoczne, wielkanocne, bożonarodzeniowe, dożynki, śniadanie patriotyczne 11 listopada, wyjazdy integracyjne, mając aspiracje do pogłębiania ich
zainteresowań. Swoją działalność skrzętnie
dokumentują w kronice (którą nieprzerwanie
od początku działalności Klubu prowadzi pre-

Członkowie Klubu Seniora
z Bystrzycy Górnej
Nasze międzynarodowe spotkania miały na celu przełamanie utartych wyobrażeń na temat Niemców
i Polaków. Stwarzać przestrzeń do
poznawania się, dyskusji nt. walorów turystycznych obu naszych
regionów, rozmów o wspólnych
pasjach i hobby, a także integracji seniorów z młodzieżą poprzez
wspólne działania. Podsumowując
możemy powiedzieć, że poprzez te
5 lat zbudowaliśmy trwałe przyjaźnie, które z pewnością będą dobrym
fundamentem dla przyszłych, młodszych pokoleń Polaków i Niemców.

zes Stanisław Kraiński). Efekt ich aktywności daje impuls kolejnym grupom seniorów
w sąsiednich sołectwach gminy Świdnica.
Tak powstał w 2009 r. Klub seniora w Pszennie.
W ostatni weekend czerwca Seniorzy z Bystrzycy Górnej gościli seniorów z Lauchhammer. Celem spotkania było podsumowanie
5 letnich spotkań.
Każde tego typu działanie niesie za sobą
wydatki. Jednak seniorzy korzystają ze sprawdzonych rozwiązań jakim jest wolontariat.
Zapraszają do pomocy w organizacji spotkań przedstawicieli organizacji działających
w swoich miejscowościach: młodzież, członków zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, reprezentantów stowarzyszeń, rad
sołeckich, sportowców czy strażaków z OSP.
Wiele czynności wykonują także samodzielnie, tj. przygotowanie posiłków czy dekoracji. Realizacja ich zadań cieszy się uznaniem
w środowisku lokalnym oraz w gminie Świdnica. Ich ostatnim pomysłem były kulinarne
wariacje. Jak sami mówili - Osoby starsze
kojarzą się młodzieży z apatią. Gotowanie
pojawiło się jako dobre skojarzenie – z babcią, z domem, ale i z konkretnymi umiejętnościami, które młodzież pragnie poznać i się
nauczyć. Być może takie właśnie spotkania
przyczynią się do powstania międzypokoleniowego projektu kulinarnego. Wspólny stół
zaciera dystans między osobami starszymi
i młodzieżą. Zbliża, tak jak zbliżają wspólne
posiłki z rodziną czy przyjaciółmi.

65 lat minęło LKS Bystrzyca Górna
Wysokie zwycięstwo odniosła drużyna Gminy Świdnica 8:0 w meczu piłki nożnej – kontra działacze sportowi Bystrzycy Górnej. Spotkanie rozegrano z okazji 65. rocznicy działalności klubu LKS Bystrzyca Górna oraz otwarcia obiektu sportowego.

P

rzebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej
przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca
Górna kosztowała ponad 768 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i Rozwój Wsi” 404,2 tys. zł.
W 2011 roku Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie na
realizację dwóch projektów: w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu na
łączną kwotę dotacji ponad 814 tys. zł. Zostały one zatwierdzone z
maksymalnym poziomem dofinansowania tj. 75% kosztów kwalifikowanych.
W ramach inwestycji w Bystrzycy Górnej wykonano m.in.: budowę szatni sportowej o powierzchni użytkowej ponad 93 m2, zbiornik
na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym Obiekt
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został w całości ogrodzony, posiada 2 bramy wjazdowe, siedziska plastikowe dla kibiców (100 miejsc), 2 wiaty dla zawodników rezerwowych, a istniejącą drogę dojazdową utwardzono i wyznaczono nowe
miejsca postojowe.
Ważnym momentem sobotniej imprezy było symboliczne oddanie
do użytku szatni sportowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
zaproszeni goście: wójt gminy Teresa Mazurek, prezes Klubu LKS Bystrzyca Górna Jacek Knapik, radny Janusz Maruda i sołtys wsi Beata
Szyszka. Obiekt poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Wiesław
Mróz.
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Pamiątkowe zdjęcie działaczy Klubu wraz z zaproszonymi gośćmi

Gdyby nie dotacje unijne na wiele rzeczy
nie byłoby nas stać, a tak możemy inwestować
na różnych płaszczyznach: od infrastruktury po kulturę, dzięki czemu standard i jakość
życia mieszkańców naszej gminy z każdym
rokiem znacząco się poprawia. Cieszę się, że
właśnie w Bystrzycy Górnej, gdzie od wielu lat
działa i odnosi sukcesy drużyna sportowa możemy oddać do użytku komfortowe zaplecze
sportowe. Życzę mieszkańcom, a szczególnie
sportowcom, aby tu w Bystrzycy Górnej wiele dobrego się działo. Pragnę w tym miejscu
wyrazić serdeczne podziękowania władzom
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego za okazane wsparcie finansowe, które kieruję na ręce obecnego dzisiaj
dyrektora departamentu Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Pawła Czyszczonia. – mówiła wójt
gminy T. Mazurek.
Z okazji 65.lecia działalności LKS Bystrzyca Górna Wójt gminy złożyła również
gratulacje. Działalność Klubu stanowi doskonałą formę oddziaływań wychowawczych
i stwarza możliwość rozwijania talentów sportowych. Życzę wytrwałości, kolejnych sukcesów, a także powodzenia w dalszym zapisywaniu kart historii sportu w gminie Świdnica.
Wiele emocji dostarczył towarzyski mecz
piłki nożnej jaki na płycie boiska w Bystrzycy
Górnej rozegrali przedstawiciele gminy Świdnica kontra działacze sportowi Klubu. Drużynę gminy, w czerwonych koszulkach, tworzyli
radni, pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Tropikalny upał jaki w tym dniu
towarzyszył obchodom nie odebrał sił zawodnikom. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem gości – gminy Świdnica – 8:0.

Podczas jubileuszowych obchodów 65.
lecia LKS Bystrzyca Górna zostały przyznane nagrody i odznaczenia.
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Złota Honorowa odznaka OZPN Pośmiertna
Winsztajn Zdzisław
Michalski Andrzej
Michalski Erwin
Somala Tadeusz
Obrycki Kazimierz
Niedziałkowski Bogdan

Złota Honorowa odznaka OZPN

„Nawet krytyczne opinie
ze strony naszych kibiców,
a szczególnie Przemka,
są dla nas cenne, bowiem
dodają nam motywacji
do jeszcze lepszej gry”
Zasłużony działacz LZS:
1. Adam Krzyśków
2. Henryk Markowski

Somala Mieczysław
Michalski Jan
Michalski Henryk
Popowicz Dionizy
Antos Marian
Sikora Józef
Niedziałkowski Leopold
Barcik Paweł
Kraiński Stanisław

Medale 65-lecia

Srebrna Honorowa Odznaka OZPN

Złota odznaka
Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS:

Będkowski Andrzej
Andrzeja Korczaka
Peczyński Kazimierz
Michalski Bogdan
Sajdak Bogdan
Niedziałkowski Jarosław
Somala Marek
Krzyśków Zdzisław
Mglej Jan
Żbik Jan
Seweryn Stanisław
Knapik Stanisław
Maruda Janusz

Złota honorowa odznaka Rada Krajowa LZS:
1.
2.
3.
4.

Mieczysław Somala
Jerzy Faryński
Janusz Maruda
Henryk Kończak

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

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

Jerzy Żądło
Paweł Michalski
Roman Fiałkowski
Marek Somala
Arkadiusz Klemiński
Jacek Knapik
Maksymilian Niedziałkowski
Beata Szyszka

Tadeusz Krajewski
Zbigniew Siwak
Tomasz Faryński
Andrzej Korczak
Zenon Szyszka
Wiesław Szyszka
Przemysław Knapik

Nie zabrakło również podziękowań dla
najwierniejszego kibica Klubu. Przemysław
Witoszyński nie opuścił żadnego spotkania
LKS Bystrzyca Górna. I jak mówił sam prezes Klubu, nawet krytyczne opinie ze strony
naszych kibiców, a szczególnie Przemka, są
dla nas cenne, bowiem dodają nam motywacji do jeszcze lepszej gry. Działacze klubu
ufundowali dla Przemysława Witoszyńskiego
statuetkę, którą osobiście wręczył mu prezes
Jacek Knapik.
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Po raz drugi ratowali mogiły
Gimnazjaliści z Pszenna już po raz drugi wzięli udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, organizowanej przez Telewizję Wrocław
pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

G

rupa uczniów - harcerzy wyjechała porządkować polski cmentarz
w Mikulińce (obwód Tarnopolski). W tej samej miejscowości co
w roku ubiegłym. Na miejscu grupę powitał nowy proboszcz parafii
w Mikulińcach.

Monika Kornacka-Iwaniec,
opiekun grupy
Po dotarciu na cmentarz harcerzy zastał smutny widok - mimo ogromu prac podjętych w zeszłym roku, cała
nekropolia znów zarośnięta była krzakami, drzewami i wysoką trawą. Nikt jednak nie narzekał i wszyscy ruszyli do
pracy, czego efekty można było dość szybko zobaczyć.
Wolontariusze odsłaniali kawałek po kawałku części nekropolii, wyłaniając pomniki z trawy, a czasem wręcz spod
ziemi. Wycięli sporo drzew, odsłaniając znaczną część
cmentarza, do której nie udało się dostać w zeszłym roku.
Po kilku dniach ciężkiej pracy udało się osiągnąć zamierzony efekt - odsłonięto wielką część polskiego cmentarza.
Ten widok napawał serce dumą.
Uczniowie gimnazjum w Pszennie podczas pobytu na Ukrainie

Uczniowie przez cały rok kwestowali na rzecz ratowania mogił na
Kresach. Ich trud został doceniony. Zajęli 3. miejsce w województwie
w wysokości zebranych kwot.
Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie reprezentowali
uczniowie - Klaudia Fortuna, Marcin Gizka, Michał Iwaniec, Marek Janus, Natalia Jurasik, Aleksandra Karwala, Dominik Koziarz,
Daniel Kuzyk, Zuzanna Pacześniak oraz Aleksandra Skrobek, pod
opieką pani Moniki Kornackiej - Iwaniec - nauczycielki historii

i pani Elżbiety Biliniewicz - sekretarz szkoły. Po raz kolejny uczniów
wspomagał - emerytowany już harcerz - pan Kazimierz Deptuła.
Udział w akcji to nie tylko sprzątanie mogił. Uczniom udało się
zobaczyć liczne ślady wielowiekowej polskiej obecności na tych ziemiach. Zwiedzili oni Tarnopol, Buczacz, Kamieniec Podolski, a także, dzięki uprzejmości firmy przewozowej „Piotr Żuk” nawet twierdzę w Chocimiu, zamek w Olesku oraz Lwów.

W BURKATOWIE dziękowali za plony
W niedzielę, 2 września Burkatów stał się stolicą gminy Świdnica, gdzie rolnicy, sadownicy, ogrodnicy wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowali
za tegoroczne plony. Dekoracje, stragany, barwny korowód oraz uroczysty Obrzęd Dożynkowy nadały imprezie niezwykły charakter.

P

oczątek września to czas dziękczynienia za zebrane plony ziemi. 2 września
w Burkatowie nie sposób było oderwać oczu
od przepięknych dekoracji, straganów i wieńców. Każdy z nich był niezwykłą kompozycją
zbóż, ziół, różnego rodzaju roślin ozdobnych
oraz kwiatów.
Każdego roku dożynkowe dziękczynienie
ma podwójny charakter, z jednej strony jest
podzięką za obfite owoce ziemi, z drugiej jest
okazją do wdzięczności za plon wspólnej pracy.
Tegoroczne podziękowanie za żniwa rozpoczęły się o godz. 13 Mszą św. z błogosławieństwem wieńców dożynkowych. Przewodniczył jej dziekan dekanatu Świdnica-Zachód,
ks. Edward Szajda przy udziale ks. Infułata
18

Kazimierza Jandziszaka, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy ks.
dr Dominika Ostrowskiego, ks. dr Jarosława
Lipniaka i ks. Macieja Martynek.
Uczestnikom uroczystości dożynkowych
przyświecały konkretne intencje, przede
wszystkim podziękowanie za dotychczasowe plony ziemi, co podkreślił ks. Dziekan
Edward Szajda na początku Mszy św., witając
zgromadzonych wiernych.
W
wygłoszonym
Słowie
Bożym,
ks. E. Szajda, mocno nawiązał do znaczenia
pracy rolnika w dzisiejszym świecie i dziękowania Panu Bogu za każde dary ziemi, które
człowiek otrzymuje.
Święto plonów zainaugurował przemarsz

korowodu dożynkowego z przedstawicielami
24 sołectw, niosących misternie wykonane
wieńce i bochny chleba upieczone z tegorocznych zbóż. Barwny korowód dożynkowy
otwierali starostowie dożynek, pani Joanna
Kurowska i pan Stanisław Łukaszewski z Bukatowa.
Pani Joanna Kurowska z wykształcenia
jest mechanizatorem rolnictwa. Matka 3
dzieci: 2 synów i córki. Od 1991 r. mieszkanka Bukatowa, a od 1992 r. wspólnie z mężem
prowadzi 18 ha gospodarstwo rolne. W uprawach dominuje jęczmień, pszenica i ziemniaki. Plony największe zyskuje przy uprawie
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Mszy św. dożynkowej przewodniczył ks. dziekan E.Szajda

wydarzenia kulturalne
ziemniaków, a także jęczmienia. Korzysta ze
środków unijnych modernizując swoje gospodarstwo. Na co dzień pracuje w pobliskim
zakładzie Electrolux. I jak sama mówi jest
hobby to sport i dobra książka. Kulinarnie
realizuje się przygotowując gołąbki, które jak
twierdzą niektórzy mieszkańcy Bukatowa,
nie mają sobie równych.
Pan Stanisław Łukaszewski od urodzenia
jest mieszkańcem Bukatowa. Żonaty, ojciec 2
synów. Zamiłowanie do rolnictwa zaszczepili w nim rodzice. Gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 ha prowadzi od 1989 r. Wcześniej prowadził je jego ojciec.
Żonaty, ojciec 2 synów W uprawach dominują zboża tj. rzepak, jęczmień, pszenica.
Największe plony osiąga w uprawie rzepaku
średnio 3,5 ha z hektara.
Poza gospodarstwem od 15 lat pracuje
w fabryce makaronów w Burkatowie. Odpoczywa pracując w ogrodzie, dbając o krzewy.
Jego pasją są ksiązki historyczne.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Starosta i starościna tegorocznych dożynek gminnych

Praca na roli nie należy do łatwych.
Podczas święta plonów warto uświadomić sobie, że to właśnie dzięki rolnikom, każdego dnia w polskich domach
możemy jeść chleb. Za tę wspaniałą
pracę składam rolnikom słowa najwyższego uznania. Trzeba pamiętać, że jest
ona uzależniona od wielu okoliczności.
To właśnie rolnicy z oczekiwaniem patrzą na niebo wyczekując raz słońca,
raz deszczu. Dla rolników nie ma określonej godziny rozpoczęcia pracy i jej
zakończenia. Jesteśmy winni rolnikom
wdzięczność i szacunek. Życzę aby nikomu nie zabrakło chleba i aby był on
dzielony sprawiedliwie.

Przejazdem drezyny i wypuszczeniem
gołębi pocztowych, tym pięknym gestem
pokoju mieszkańcy Bukatowa rozpoczęli tegoroczne świętowanie dożynek gminnych.
W niedzielnych ceremoniach udział wzięli
m.in. poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna
Mrzygłocka, władze gminy Świdnica, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich
i samorządowych gmin powiatu świdnickiego, przedstawiciele banków, fundacji, stowarzyszeń firm prywatnych i instytucji na co
dzień współpracujących z Urzędem Gminy
Świdnica, a nade wszystko rolnicy wraz z całymi rodzinami.
Korowód dożynkowy w Burkatowie
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Wieńce dożynkowe

Delegacja sołectwa Burkatów ze zwycięskim wieńcem dożynkowym
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W tym dniu wójt gminy odznaczyła Medalem Zasłużony dla Rolnictwa: Bronisław Dratwę, Łukasza Styczeń, Piotra Gancarczyka, Bogdana Kurowskiego. Odznaczenia wręczyła Pani Wicestarosta Powiatu
Świdnickiego Alicja Synowska.
Dożynkom tradycyjnie towarzyszyły konkursy na najładniejszy
wieniec dożynkowy oraz najpiękniejszy stragan.
W pierwszej kategorii nagrodę główną i I miejsce otrzymało
sołectwo Burkatów. II miejsce – sołectwo Wilków. III miejsce – sołectwo Lutomia Dolna i Pszenno. Dla wszystkich 20 sołectw przyznano
nagrody równorzędne.
W kategorii na najpiękniejszy stragan nagroda główna powędrowała do sołectwa Bystrzyca Dolna. II miejsce przypadło w udziale wsi
Grodziszcze, a III zdobył Mokrzeszów. Podobnie jak w przypadku konkursu na wieniec dożynkowy, tak i w tej kategorii pozostałe 19 sołectw
otrzymało nagrody równorzędne.
W konkursie na wieniec publiczności największą liczbę głosów
oddano na wieniec sołectwa Burkatów. Publiczność potwierdziła tym
samym decyzję jury konkursu.
Na przybyłych gości czekały także liczne konkursy i atrakcje. Lot
balonem, przejazd drezyną, VIII edycja Świdnickiego Łokcia oraz finał
turnieju sołectw „Sportowe weekendy na wsi”. Łokieć tegorocznego
zwycięzcy mierzył aż 56 cm. Kazimierz Grzechenka pokonał w dogrywce swojego konkurenta o 1 cm. Nagrodę główną ufundowała wójt
gminy Świdnica.
Podczas dożynek w Burkatowie nie zabrakło programu artystycznego, na który składały się występy grup folklorystycznych z gminy
Świdnica. Zwieńczeniem świątecznego dnia był koncert Cygańskiego
Zespołu Pieśni i Tańca ROMA. Bogaty program rozrywkowy zgromadził liczną publiczność, która doskonale bawiła się aż do późnych godzin nocnych.

Wójt gminy Świdnica z bochnem dożynkowego chleba otrzymanym
od starostów tegorocznych dożynek

Zasłużeni dla Rolnictwa

Stoisko Bystrzycy Dolnej zwyciężyło w konkursie na najładniejszy stragan

Laureaci VIII edycji konkursu Świdnicki Łokieć
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Misterium chleba w wykonaniu Zespołu Ludowo-Estradowego „Mokrzeszów”
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