Wiesci z Gminy
Informacje i wydarzenia z Gminy Świdnica

Gmina Świdnica

Nr 2 ( 23 ) Wrzesień 2013

Egzemplarz bezpłatny

REKORDOWE Święto Plonów
w Lutomi
W tym roku wszystkie sołectwa
miały swoje wieńce dożynkowe.

www.gmina.swidnica.pl

Wydarzenia kulturalne Str. 26-32

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE - KOMUNIKATY
1.

Co można oddać do PSZOKa?.............................................. 2

2.

Pomoc społeczna powodzianom............................................ 2

3.

Pierwsze miesiące rewolucji śmieciowej................................ 3

4.

Świadczenia rodzinne - kolejna rewolucja............................. 4

5.

Przemocy mówimy nie! My gramy fair-play.......................... 4

6.

Gmina ma już asystentów rodziny......................................... 5

7.

Rada Gminy udzieliła absolutorium...................................... 5

8.

Są aktywni, bo nie stoją w miejscu........................................ 5

9.

Najlepsi prymusi w gminie Świdnica..................................... 6

10. Bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych................... 7
11. Priorytety gminnej oświaty................................................... 8
12. Witaj szkoło!........................................................................ 9
13. Gmina Świdnica w Złotej Setce
najlepszych samorządów w Polsce...................................... 10
14. Prace społecznie użyteczne na półmetku............................. 10

INWESTYCJE
1.

Nowa świetlica już otwarta................................................. 11

2.

40 tys. zł na trzecią salę przyrody...................................... 12

3.

Ruszyła kanalizacja Jagodnika i Boleścina......................... 13

4.

Wakacyjne remonty w szkołach.......................................... 13

5.

Nowa świetlica w Burkatowie z „Odnowy Wsi”.................. 14

FINANSE
1.

Sprawozdanie za wykonanie budżetu za I półrocze............. 14

WYDARZENIA KULTURALNE
1.

Olej - sposobem na sukces................................................... 15

2.

Wirtualnie i realnie - Seniorzy w Wojsławicach.................. 15

3.

Pomoc Polakom na Litwie.................................................. 16

4.

Klub Seniora z wizytą w Niemczech................................... 16

5.

Pierwszy Omnibus Gminy................................................... 17

6.

Przyjacielska rewizyta........................................................ 17

7.

Wypoczynek letni – jak minęły wakacje?............................ 18

8.

Rozśpiewane schronisko w Lubachowie............................... 18

9.

Strażacki festyn dla Bogdana............................................. 19

10. Przegląd folklorystyczny ‑ Nad Bystrzycą........................... 19
11. Diamentowe i Złote Gody................................................... 20
12. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2013..................... 21
13. Mokrzeszów podbił Grecję.................................................. 21
14. Europejski Tydzień Świadomości w Maldegem................... 22
15. Kłopot niewielki - zgniataj butelki...................................... 23
16. Grunt to rodzinka - czyli „Kto Kogo Gryzie?”.................... 24
17. Radosne Święto Plonów w Lutomi...................................... 26

2

www.gmina.swidnica.pl

Co można
oddać do pszoka?

Od 1 lipca br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), prowadzony przez Zakład Oczyszczania Miasta, przy
ul. Metalowców 4m PSZOK przyjmuje odpady, których nie można
wrzucić do tradycyjnych pojemników, lub po prostu są one za duże.

C

o można oddać do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, potocznie zwanego PSZOKiem?
vvodpady biodegradowalne – zielone,
vvzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vvzużyte baterie i akumulatory,
vvmateriały budowlane i rozbiórkowe,
vvmeble i inne odpady wielkogabarytowe,
vvzużyte opony,
vvprzeterminowane leki,
vvchemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
vvopakowania wielomateriałowe,
vvodzież i tekstylia oraz odpady opakowaniowe z papieru, makulatury
i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych (nie więcej niż 250 kg
miesięcznie z każdego gospodarstwa domowego).
PSZOK w Świdnicy działa od poniedziałku do piątku w godzinach:
12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00.
Jego siedziba mieści się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy.

Pomoc
społeczna powodzianom
Gradobicia i ulewne opady deszczu, jakie miały miejsce w czerwcu
br. pustoszyły duże obszary Dolnego Śląska. W gminie Świdnica
największe straty odnotowano w uprawach rolnych oraz infrastrukturze drogowej.

N

awałnica, jaka 9 czerwca przeszła przez gminę Świdnica wyrządziła szkody w uprawach roślin zbożowych, okopowych i przemysłowych m.in. w Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Lubachowie,
Krzczonowie, Jakubowie, Burkatowie, Opoczce, Makowicach, Krzyżowej, Grodziszczu, Wieruszowie, Boleścinie i Witoszowie Dln. Straty
na niektórych plantacjach wyniosły od 30 do nawet 100%. Ucierpiało
również 8 gospodarstw domowych.
Konieczna była pomoc i interwencja ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy dla poszkodowanych rodzin. Niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia GOPS złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o środki finansowe na usuwanie powstałych szkód.
Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 11 rodzin na łączna kwotę 35.000 zł. Caritas Diecezji Świdnickiej dla poszkodowanych
podarował pomoc w postaci żywności.
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Pierwsze miesiące rewolucji śmieciowej
Minęły już dwa miesiące od wprowadzenia rewolucyjnych
zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013r. to gminy przejęły odpowiedzialność
za to co dzieje się z odpadami, które zostały wyprodukowane
na ich terenie. Po tym krótkim czasie możemy sobie pozwolić
na wstępne podsumowania i wnioski.

Z

całą pewnością miesiące wakacyjne, były dużym wyzwaniem zarówno dla mieszkańców naszej gminy, jak i samorządu. Stanęliśmy
przed trudnym zadaniem zagospodarowania odpadów, które powstają
w naszych domach. W drodze przetargu została wyłoniona firma: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM), która od lipca bieżącego
roku przystąpiła do odbioru odpadów komunalnych powstających na
terenie gminy Świdnica. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawki dla
mieszkańców, którzy segregują odpady wynoszą odpowiednio:
vv8 zł/osoba/m-c (nieruchomość zamieszkiwana przez 1-4 osób);
vv7 zł/osoba/m-c (nieruchomość zamieszkiwana przez 5-9 osób);
vv6,50 zł/osoba/m-c (nieruchomość zamieszkiwana
przez 10 osób i więcej).
Osoby, które nie segregują odpadów obowiązuje stawka
16 zł/osoba/m-c.
Chociaż część mieszkańców nadal ma wątpliwości czy popularnie
nazywana „rewolucja śmieciowa” jest potrzebna, należy zastanowić się
nad tym co dobrego możemy dzięki niej osiągnąć? Każda zmiana wprowadzona w naszym życiu niesie za sobą trochę niepewności, często po
drodze pojawiają się różnego rodzaju trudności. „Rewolucja śmieciowa” w niczym pod tym względem nie odbiega, gdyż jest dla większości
z nas ogromną nowością, zmusza nas do zmiany swoich przyzwyczajeń, wielu rzeczy musimy uczyć się od nowa. Naszą misją jest poprawa
stanu środowiska. Powinno to być zadanie priorytetowe dla każdego
z nas. Jak możemy tego dokonać? W pierwszej kolejności spróbujmy
maksymalnie ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, które trafiają
do składowania na tzw. „wysypiska śmieci”, przede wszystkim poprzez
prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów u źródła! Po co? Po to by
można je było ponownie wykorzystać, gdyż są wykonane z cennych surowców wtórnych, po to by nie trzeba było wycinać kolejnego drzewa,
czy wytwarzać kolejnej tony tworzywa syntetycznego, po to żebyśmy
mogli żyć w czystym i zdrowym środowisku. Osoby, które dotychczas
pozbywały się odpadów w sposób niezgodny z literą prawa, a przy tym
szkodliwy dla otoczenia tzn. wyrzucały odpady do lasu, przydrożnych
rowów (nielegalne wysypiska), paliły w piecach muszą mieć świadomość szkodliwości i konsekwencji swoich czynów. Zgodnie z Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132
poz. 622) od 1 lipca 2013r. każdy obywatel ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co pozwoli ograniczyć zjawisko nielegalnego wyrzucania odpadów
poza terenem swojej nieruchomości oraz obowiązek segregacji, dzięki
czemu możemy uzyskać wysoki poziom recyclingu.
W związku ze zgłoszeniami, które otrzymujemy od Państwa,
a dotyczącymi nieprawidłowości w odbiorze odpadów, w samochodach do odbioru odpadów został zainstalowany system monitoringu. Pozwoli to na poprawę jakości usług oraz szybkie rozwiązanie
sytuacji spornych. Należy jednak pamiętać o tym, aby worki z wysegregowanymi frakcjami wystawiać zgodnie z harmonogramem
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z samego rana, gdyż pracownicy ZOM-u rozpoczynają pracę od
wczesnych godzin porannych. Obowiązuje zasada „worek za worek”
tzn. gdy w dniu odbioru zostanie wystawiony pełny worek, dostaną
Państwo worek pusty. Awaryjna, zapasowa pula worków będzie również do odbioru w siedzibie ZOM-u przy Metalowców 4 w Świdnicy, u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Świdnica.
Ta sama zasada dotyczy kubłów na odpady komunalne pozostałe
po segregacji i zmieszane (w przypadku zadeklarowania niesegregowania odpadów), które wystawione powinny być także z samego rana.
Ponadto przypominamy, że każde gospodarstwo domowe i podmiot ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady, poprzez jego zakup lub dzierżawę od podmiotu
odbierającego odpady.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywną w wysokości 100 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr
208, poz. 2023).
Przypominamy także, że w ramach opłaty mieszkańcy mogą również korzystać z tzw. „gniazd” tzn. zbiorczych pojemników na odpady.
Ponadto cyklicznie organizowane będą zbiórki sprzętu AGD/RTV, wielkogabarytowych, zużytych baterii i opakowań po dezodorantach, które
odbywać się będą w wyznaczonych miejscach na terenie każdej miejscowości w naszej Gminie. Informacje o terminie takich zbiórek będą
zamieszczane na tablicach ogłoszeń i na stronie Urzędu.
Alternatywą dla cyklicznych zbiórek jest całoroczna możliwość oddania tego rodzaju odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od godziny
10:00 do 16:00. Ilość dostarczonych odpadów nie powinna przekroczyć
250 kg w miesiącu na daną nieruchomość, odpady należy wcześniej
posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich
kontenerów. Należy mieć przy sobie aktualny dowód wpłaty za odbiór
odpadów oraz dokument ze zdjęciem.
Informujemy, że dotychczas mieszkańcy gminy Świdnica złożyli blisko 5000 deklaracji. W miesiącu lipcu ilość wpłat za odbiór odpadów wyniosła 82%. Tym mieszkańcom dziękujemy za sumienność
i dokładność w realizacji naszego wspólnego celu – poprawy środowiska. Liczymy, że niewielka grupa mieszkańców, którzy dotychczas nie
wywiązali się ze swojego ustawowego obowiązku także dołączą do grona osób świadomych odpowiedzialności, jaka ciąży na nas wszystkich
w zakresie utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu.
W przypadku szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska pod nr tel. 74 852 30 67, 852 12 26
w. 310, 311, 206.
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Świadczenia rodzinne - kolejna rewolucja
Od 1 stycznia 2013 r. zmieniona ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła zmiany
w zasadach ubiegania się o świadczenia opiekuńcze. Funkcjonujące świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym
ojcem/matką zastąpione zostało specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Jednak przyznanie go
uzależnione zostało od kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie wymagającej opieki jak i rodziny sprawującej opiekę i wynosi 623 zł netto.

D

odatkowo ustawodawca wprowadził zapis, że zasiłek ten może pobierać osoba, która zrezygnowała z pracy w związku
z niemożnością wykonywania jej z uwagi na
potrzebę zapewnienia opieki osobie tego wymagającej czyli ojcu/matce. Zmiana ta spowodowała, że wiele osób, które dotychczas
pobierały świadczenie pielęgnacyjne nie kwalifikuje się do specjalnego zasiłku opiekuń-

czego. Na terenie naszej gminy prawo do tego
świadczenia utraciło ok. 20 osób. Przepisy te
są bardzo krzywdzące dla tych rodzin, gdyż
skutkować będzie to obciążeniem większym
budżetu gminy w zapewnieniu opieki tym
osobom.
Termin składania wniosków o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014
rozpoczął się od 1 września 2013 r. i trwać
będzie do końca października 2014 r. Termin
składania wniosków o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego już trwa.

Informujemy, że zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego do wniosków
o świadczenia rodzinne obowiązują za rok
2012, do funduszu alimentacyjnego za rok
2012, natomiast świadczenia pielęgnacyjne
z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem nie wymagają dostarczenia zaświadczeń
o dochodzie, gdyż przyznawane są bez względu na dochód rodziny. Specjalny zasiłek opiekuńczy wymaga zaświadczenia o dochodzie
z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Przemocy mówimy nie! My gramy fair-play
Bieżący sezon pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oprócz realizacji „Niebieskiej Karty’’ rozpoczęliśmy od działań w środowisku lokalnym
i ze środowiskiem lokalnym. W marcu br. rozegrany został na hali sportowej w Witoszowie Dolnym mecz piłki siatkowej pomiędzy drużynami z sołectw gminy. Po rozgrywkach, do meczu finałowego wyłonione zostały 2 drużyny z Krzczonowa i Witoszowa Dolnego. Następnie
13 maja 2013 r. wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy członkowie Zespołu wzięli udział w debacie społecznej na temat: ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, wspierania działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zdiagnozowania realnych oczekiwań społecznych.

K

ażde posiedzenie Zespołu związane było z omawianiem niekorzystnych zjawisk i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Informacje te przekazywane były dyrektorom placówek oświatowych przez zastępcę przewodniczącego Zespołu - Marię
Jaworska – dyrektora Gminnego zespołu Oświaty, na spotkaniach
w Urzędzie Gminy w Świdnicy. Ponadto Zespół od początku 2013
roku pracował nad planami pomocy dla rodzin, które zgłosiły w formie
„Niebieskiej Karty’’ przemoc w rodzinie. Ofiary przemocy wspierane
były przez psychologów zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdnicy.
Sprawcy przemocy kierowani byli na warsztaty korekcyjno-edukacyjne organizowane przez PCPR w Świdnicy. Przed zbliżającymi się
wakacjami Zespół zakupił ulotki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji adresowane do uczniów szkól podstawowych
i szkół gimnazjalnych.
6 lipca wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świdnicy Zespół zorganizował
na hali w Witoszowie Dolnym ogromny festyn pn. Dzień Rodziny,
który połączony był ze świętem Rodzicielstwa Zastępczego. W festynie
uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
Senatorowie RP Pan Wiesław Kilian i Pan Stanisław Jurcewicz, Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa, V-ce Starosta Powiatu Świdnickiego Pani Alicja Synowska, etatowy Członek Zarządu
Powiatu Pani Sabina Cybula, Dyrektor PCPR w Świdnicy Pani Beata
Galewska, Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Pani Regina Adamska, Sekretarz Urzędu Gminy Pani Jadwiga Generowicz, Dyrektor
GOKSiR w Świdnicy Pan Krzysztof Jas, Kierownik GOPS w Świdnicy
Pani Ewa Burdek, Przewodnicząca Zespołu Pani Dorota Waliszak, pracownicy PCPR w Świdnicy, pracownicy GOPS w Świdnicy, Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym Pani Krystyna Kwaśnik,
przedstawiciele KPP w Świdnicy, przedstawiciele służby więziennej
w Świdnicy, radni Gminy Świdnica Pan Piotr Gancarczyk i Pan Tadeusz Żuberek, Pan Leszek Noworól wraz z pracownikami GLKS
w Świdnicy, Pan Ryszard Dudkowski oraz przedstawiciele OPS Witoszów. Festyn rozpoczęła grupa akrobatyczna z Pszenna przepięknym
pokazem nabytych umiejętności akrobatycznych a mecz finałowy pn.
Przemocy mówimy nie – my gramy fair-play piłki siatkowej rozegrały drużyny Krzczonowa i Witoszowa Dolnego. Puchar zdobyty został
przez siatkarzy z Krzczonowa. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji,
konkurs plastyczny, malowanie twarzy, pokazy straży pożarnej, grupy
antyterrorystycznej, oraz lwa policyjnego. Dla wszystkich uczestników
zapewniono posiłek. W konkursach dla dzieci z rodzin zastępczych
i dzieci ze świetlic środowiskowych, które brały udział w festynie tj.
Komorowa, Witoszowa Dolnego i Pogorzały nagrody przygotowało
PCPR w Świdnicy.

Uczestnicy festynu w Witoszowie Dolnym
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Gmina ma już asystentów rodziny
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na
gminy nowe obowiązki. Dotyczą one wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze. W związku z tym gminy zobowiązane zostały do zatrudnienia asystentów rodziny, którzy
będą poprzez swoje działania wspierać te rodziny.

W

gminie Świdnica w 2013 r. zatrudnionych zostało 3 asystentów
rodziny (na umowę zlecenie), z czego zatrudnienie jednego finansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej.
Pomocą asystentów rodziny objętych jest 15 rodzin. Zadania asystenta polegają głównie na pracy z rodziną i współpracy z pracownikami
socjalnymi. W swojej pracy asystent rodziny opracowuje plan pracy
z rodziną, a następnie pomaga rodzinie w rozwiązywaniu problemów
socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi konsultując
się z dyrektorami placówek oświatowych, kuratorami, pedagogami
szkolnymi. Asystent rodziny motywuje członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy, podejmowania
i utrzymywania pracy zarobkowej. Motywuje do udziału w zajęciach
grupowych rodziców w celu kształtowania prawidłowych wzorców

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji podejmuje te działania
w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Asystent rodziny
to nikt inny jak opiekun, przyjaciel, na którego rodziny potrzebujące
pomocy mogą liczyć.

Rada Gminy udzieliła absolutorium Są aktywni
bo nie stoją
w miejscu
S
P
Po raz 11 Rada Gminy Świdnica udzieliła jednogłośnie absolutorium wójtowi gminy
Świdnica za wykonanie budżetu 2012 r.

prawozdanie z wykonania budżetu gminy
za rok 2012 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
2012 r., Skład Orzekający stwierdził, że plan
dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany
wynikające z uchwał organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Budżet
gminy za 2012 r. zamknął się nadwyżką
w wysokości 1.944.189,60zł przy planowanym deficycie 3.312,507 zł. Ze sprawozdania
wynika, że prognozowane dochody w wysokości 50.853.239,14 zł zrealizowano w kwocie
50,898,821,66 zł. c stanowi 100,09% planu,
z tego dochody bieżące 44.455.985,90 zł, dochody majątkowe 6.442.835,76 zł. Planowane
wydatki w wysokości 54.165.746,14 zrealizowano w kwocie 48.954.632,06, co stanowi
90,38% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 74,67%, a ich dział w wydatkach ogółem 20,27%. Zadłużenie gminy
na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) stanowiło 37,81% wykonanych dochodów
roku budżetowego”– czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Dziękuję za zaufanie i okazane wsparcie. To moje 10, jubileuszowe absolutorium
z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 11
w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta. Zakładane dochody zrealizowaliśmy na poziomie 100,09%. To rzadkość.
Cieszy fakt, że nie zmienia się struktura dochodów własnych i w dalszym ciągu utrzymujemy ich 54% wskaźnik. To dobra prognoza na
przyszłość, zwłaszcza jeżeli dotyczy to spraw
inwestycji. Pomimo, że rok 2012 był uboższy
o środki unijne, to i tak utrzymaliśmy 20% ich
udział w wydatkach ogółem. Po raz pierwszy
zakończyliśmy rok niższym deficytem od zakładanego – mówiła wójt gminy Świdnica.

rojekt systemowy „Nie stój w miejscu bądź aktywny’’ realizowany jest od 2009
roku i obecnie 12 osobowa grupa uczestników zakończyła już wsparcie psychologiczne
indywidualne i grupowe w ilości 100 godzin.
Obecnie uczestnicy biorą udział w szkoleniach komputerowe ABC, kursie języka angielskiego, kursie handlowca z prawem jazdy,
obsługi kas fiskalnych i wózków widłowych
a także korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego. Projekt podsumowany będzie konferencją, którą zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Łączna wartość projektu wyniesie
ok. 218.000 zł.

Głosowanie radnych nad udzieleniem absolutorium
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Najlepsi prymusi w Gminie Świdnica
210 stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe wręczyła 25 czerwca br. wójt gminy Świdnica. W tym roku
Prymus Gminy zdobył średnią 6,0. Łączna kwota nagród jaka trafiła do najzdolniejszych uczniów wyniosła 33.420 zł.
To jednak nie koniec dobrych informacji
o gminnej oświacie. Z ostatnich egzaminów
gimnazjalnych uczniowie w Pszennie, Lutomi Dolnej oraz Witoszowie Dolnym zdobyli
wyniki powyżej średniej w woj. dolnośląskim i w kraju.

C

hcąc otrzymać to upragnione dla każdego
ucznia wyróżnienie, należało pracować
przez cały rok szkolny. Na koniec najzdolniejsi
uczniowie zarówno w szkołach podstawowych
jak i gimnazjach musieli wykazać się średnią
ocen na poziomie m.in. 5,0. W tym roku szkolnym 2012/2013 wójt gminy przyznała o 13
stypendiów więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nagrody otrzymali także uczniowie
nominowani przez rady pedagogiczne do tytuły
OSOBOWOŚĆ SZKOŁY.
Dla mnie jest to miły dzień w roku, bowiem
widać efekty pracy nauczycieli, dyrektorów,
uczniów ale i również jest to satysfakcja dla
organu prowadzącego. Zawsze to powtarzam,
że inwestycja w oświatę, w naukę – procentuje. Tego zgromadzonego kapitału nikt nam
nie zabierze. Serdecznie gratuluję znakomitych wyników. Pracowaliście ciężko i wytrwale przez cały rok. Teraz przed Wami okres zasłużonego wypoczynku. Dziękuję uczniom
kl. II ze SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu
za program artystyczny. Ekologia, utylizacja
odpadów i ochrona środowiska, którą zaprezentowaliście na scenie wpisuje się w nasze
priorytety gminnej edukacji, a także w zmiany
przepisówogospodarceodpadami.Słowauznania
i podziękowania kieruję do wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy pracowali z Wami przez cały miniony rok szkolny
- mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
podczas wręczenia stypendiów.

Prymusem Gminy Świdnica została Maja
Kozłowska, uczennica Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Maja
uzyskała średnią ocen 6.00 Najwyższe nagrody finansowe, po 500zł, trafiły do prymusów,
natomiast uczniowie nominowani do tytułu
osobowość szkoły otrzymali po 400 zł, a stypendyści, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce i sporcie otrzymali po 120 zł, w tym
również prymusi i osobowości szkoły.
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Nagrodę z rąk wójta gminy otrzymuje uczennica SP im. M.Kopernika w Pszennie
Maja Kozłowska - Prymus Prymusów

Prymusi w gminie Świdnica (rok szkolny 2012/2013)

Nazwa placówki

Prymus
Szkoły

Średnia
ocen

Ilość
stypendiów
naukowych

Ilość
stypendiów
sportowych

Osobowość
szkoły

Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej

Michał
SOMALA

5,82

16

7

Oliwia
Szyszka

Szkoła Podstawowa
Im. J.P. II
w Grodziszczu

Marcela
WALIGÓRA

5,45

9

-

Natalia
Warchoł

Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej

Aleksandra
NATANEK

5,82

15

-

Aleksandra
Kuska

Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie

Roksana
GLIŃSKA

5,50

4

-

Wiktoria
Rawska

Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika
w Pszennie

Maja
KOZŁOWSKA

6,00

31

3

Nicole
Ochocka

Szkoła Podstawowa
im. L. Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym

Paweł
PANEK

5,64

17

1

Tomasz
Paździora

Gimnazjum im. UE
w Lutomi Dolnej

Katarzyna
LEGUT

5,44

24

10

Hanna
Kończak

Gimnazjum im.
Szarych Szeregów
w Pszennie

Magdalena
MIELNIK

5,73

27

2

Alicja
Szadziewska

Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym

Sara
BORKOWSKA

5,61

38

6

Iwona
Jerzyk

Nr 2 (23) Wrzesień 2013

Ważne informacje

www.gmina.swidnica.pl

Bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Wszystkie trzy placówki (w Pszennie, Lutomi Dolnej oraz
Witoszowie) posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną mieszczą się w nowych lub odnowionych budynkach, posiadają do dyspozycji sale gimnastyczne (w Witoszowie nawet
pełnowymiarową nowoczesną halę sportową), boiska sportowe, w Lutomi – Orlik, w Pszennie – boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią), dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym komputerowe, a także biblioteki,
w których działają ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), a także Szkolny Ośrodek Kariery w Lutomi Dolnej, w którym odbywają się zajęcia zawodoznawcze.
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Znamy wyniki tegorocznych egzaminów
gimnazjalnych. Zdecydowaną większość
egzaminów uczniowie 3 gminnych gimnazjów
napisali powyżej średniej w woj. dolnośląskim,
a nawet i w kraju.

W

szystkie placówki są bezpieczne – posiadają monitoring – na zewnątrz budynków oraz na korytarzach zamontowane są kamery,
obiekty są ogrodzone i dozorowane.
Co stoi za sukcesem gminnych placówek oświatowych? Jest to
z pewnością efekt długofalowej inwestycji w oświatę, na różnych
płaszczyznach, co właśnie teraz przynosi efekty. Nasze gimnazja są

bezpieczne, a uczniowie nie pozostają anonimowi. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych programach i konkursach edukacyjnych, np.
zDolny Ślązak Gimnazjalista, Kangur, Akademia Uczniowska, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. To z kolei przekłada się na liczbę stypendiów oraz wyniki w testach gimnazjalnych. Współpraca ze
szkołami średnimi, czy uczelniami wyższymi np. Uniwersytet Wrocławski, z pewnością daje dobre efekty i procentuje. Rokrocznie realizowane są działania w zakresie edukacji samorządowej, których zwieńczeniem jest konkurs o Laur Młodego Samorządowca Gminy Świdnica.
We wszystkich placówkach działa wolontariat – młodzież chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Bardzo ważnym aspektem jest także
edukacja ekologiczna, która jest jednym z gminnych priorytetów oświatowych – uczniowie włączają się w różnorodne akcje, mające na celu
dbałość o środowisko naturalne, oszczędzanie wody i energii, poprawę
czystości wody - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/13 (wyniki podane są w %)
Przedmiot/
Placówka/Poziom

j. polski

historia

matematyka

j. ang. podst.

j. ang. rozsz.

j. niem. podst.

j.niem. rozsz.

56,5

51,1

37,8

59,6

38,0

46,8

13,0

66,2

59,1

48,8

67,6

49,9

52,2

26,0

65,7

64,5

58,3

69,2

50,8

69,3

0

62,2

57,9

47,5

65,7

46,8

49,2

20,9

Średni wynik dla
woj. dolnośląskim

60,1

56,7

46,3

62,6

47,4

57,5

38,1

Średni wynik
dla kraju

62

58

48

63

45

58

40

Gimnazjum im.
UE w Lutomi
Dolnej
Gimnazjum im.
Szarych Szeregów
w Pszennie
Gimnazjum
w Witoszowie
Dolnym
Średni wynik
Gminy Świdnica

Elżbieta Marcińska, dyrektor Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
Hasło naszego gimnazjum „Młody gimnazjalista. Młody Polak. Młody Europejczyk” odzwierciedla doniosłą rolę szkoły w życiu każdego
ucznia. Aby nieustannie wspierać rozwój uczniów w tych obszarach,
realizujemy w gimnazjum liczne projekty zewnętrzne, m.in. „Młody obywatel” czy „Na własne konto”, w szkole działa wolontariat,
a uczniowie mający trudności edukacyjne objęci są opieką pedagoga
i doradcy zawodowego dla pełnej realizacji swojego potencjału. Dzięki
wsparciu gminy Świdnica od roku szkolnego 2013/2014 klasy pierwsze będą realizowały program wiedzy o społeczeństwie poszerzony
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o zagadnienia związane z edukacją samorządową i przedsiębiorczością,
a uczniowie klas trzecich, jako uczestnicy projektu YOUNGSTER, pogłębią znajomość języka angielskiego. Docenianie znaczenia twórczego
wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem muzyki, sztuk
teatralnych, prac literackich i plastycznych znajduje odzwierciedlenie
w licznych nagrodach zdobywanych przez naszych gimnazjalistów na
konkursach zewnętrznych. Atutem szkoły są wysokie osiągnięcia sportowe, będące efektem pracy nauczycieli gimnazjum.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zbigniew Janus,
dyrektor Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Piotr Dubiel,
dyrektor Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

W naszej pracy postawiliśmy na bezpieczeństwo i nowoczesność.
Monitoring szkoły to między innymi 9 kamer wew. i 5 zew. Wszystkie obiekty gimnazjum pozostają w zasięgu szkolnej bezprzewodowej
sieci internetowej. Uczniowie korzystają z 12 sal lekcyjnych - w tym
pracowni komputerowych oraz dobrze wyposażonej biblioteki, w której
działa ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). Każda klasa jest wyposażona w przynajmniej 1 komputer z dostępem do
internetu (dzięki czemu wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny) oraz podłączony na stałe projektor multimedialny, co umożliwia
stosowanie nowoczesnych metod uczenia. Wśród licznych osiągnięć,
jakie każdego roku zdobywają uczniowie naszego gimnazjum na uwagę zasługują: osiągnięcia w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
uzyskanie przez uczniów stypendiów prestiżowych w skali kraju
(ORLEN, HMC PROJECTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE,
United World Collages),współpraca z fundacją „Krzyżowa” – spotkania
młodzieży naszego gimnazjum z młodzieżą niemiecką w ramach programu First Contact Week. W gimnazjum bardzo prężnie działa drużyna harcerska, która od kilku lat uczestniczy w dolnośląskiej akcji ratowania kresowych cmentarzy „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”.

Od kilku lat w rankingu Edukacyjnej Wartości Dodanej badającej
przyrost wiedzy ucznia w trakcie edukacji w danej szkole, nasze gimnazjum jest zakwalifikowane jako „Szkoła Sukcesu”. Od 2 lat współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim. Cztery razy w roku uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, dzięki którym poszerzają
swoją wiedzę z fizyki. Jednak sukcesy naszych podopiecznych świadczą
o tym, ze nasza młodzież sprawdza się na różnych płaszczyznach. Do
najbardziej spektakularnych osiągnięć w roku szkolnym 2012/2013
należą: zakwalifikowanie się 2 uczennic do finału wojewódzkiego
konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z matematyki i fizyki, zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Bądźmy aktywni razem”,
wyróżnienie dla uczennicy J. Byry w III Międzynarodowym Konkursie Literacko – Plastycznym „Polak – to brzmi dumnie”, III miejsce M.
Krawczyka w Powiatowym Konkursie Matematycznym - wśród 10 laureatów znalazło się aż 4 uczniów naszej szkoły, uzyskanie ośmiu wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Pierwszym Omnibusem Gminy Świdnica w roku szkolnym 2012/2013
została uczennica naszego gimnazjum S. Borkowska.

Priorytety gminnej oświaty
Agata Malik otrzymała z rąk wójta gminy Świdnica akt powierzenia stanowiska. Oznacza to tym samym, że będzie pełniła funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej przez kolejne 5 lat.

P

owierzenie stanowiska dyrektora szkoły
w drodze przedłużenia wymagało opinii
Rad Pedagogicznych, Rad Szkół oraz uzgodnienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny tj. Dolnośląskim Kuratorium Oświaty.
Wręczając 28 sierpnia br. nominację, Teresa
Mazurek życzyła pani dyrektor dalszych udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami,
wychowankami i władzami. Również z rąk
wójta gminy Świdnica akt nadania stopnia
awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego otrzymał Krystian Sota – nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Bystrzycy Górnej.
Tradycyjnie, na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wójt gminy
Świdnica spotkała się z dyrektorami gmin-

Akt powierzenia stanowiska dyr. SP w Bystrzycy Górnej
z rąk wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek odbiera
Agata Malik
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nych placówek, aby omówić priorytety oświatowe na nowy rok szkolny 2013/2014.
Zgodnie z kierunkami gminnej polityki oświatowej największa uwaga będzie kierowana na:
vvkontynuowanie wszechstronnych działań
edukacyjnych, przyczyniających się do poprawy efektów kształcenia oraz umożliwiających
rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów,
vvwdrażanie różnorodnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej – propagowanie
zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania,
kształtowania nawyków dbałości o higienę
osobistą, w tym szczególnie o higienę jamy
ustnej, zachęcanie do aktywności fizycznej
(budzenie świadomości, zwiększenie wiedzy i umiejętności, kształtowania właściwych postaw wobec zdrowia, współdziałanie
z rodzicami).
- higiena osobista i otoczenia,
- bezpieczeństwo i pierwsza pomoc,
- żywność i zdrowe odżywianie,
- ruch w życiu człowieka,
- praca i wypoczynek,
- życie w rodzinie, psychologiczne
i środowiskowe aspekty edukacji
zdrowotnej,
- życie bez nałogów,
vvrealizowanie działań propagujących kulturę języka – wyrabianie dbałości o poprawne
posługiwanie się językiem polskim w mowie
i piśmie.
Ukierunkowanie naszych priorytetów na
propagowanie zdrowego stylu życia, ma swoje

podłoże w badaniach, jakie od kilku lat przeprowadzają studenci Koła Naukowego Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Aż 47% przebadanych uczniów ma problemy z próchnicą. Kolejne 42% to uczniowie u których zauważono
wady postawy w mniejszym, lub większym
stopniu. W wielu przypadkach wina jest po stronie rodziców, którzy dyspensują swoje pociechy
od udziału w zajęciach wychowania fizycznego
– mówi wójt gminy Teresa Mazurek. Najskuteczniejszą metodą jest profilaktyka. Dlatego
też od 3 lat prowadzimy badania przesiewowe
wśród uczniów szkół podstawowych, a także
przedszkolaków. Pomaga to wychwycić liczne
wady i problemy z uzębieniem jeszcze na etapie, kiedy nie wymagają one dużych nakładów
finansowych. W tym roku, w ramach projektu
„Moje zdrowe ząbki” zorganizowaliśmy cykl
zajęć edukacyjnych i badań mających na celu
profilaktykę próchnicy i wad zgryzu u dzieci.
Projekt realizujemy ze środków własnych – dodaje wójt gminy.
Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że polskie dzieci są w czołówce najbardziej otyłych. Aż 29 proc. polskich
11-latków ma nadwagę, a wśród 13-latków jest
niewiele lepiej, bo na otyłość cierpi co czwarty
z nich. Problem ten nie wprost dotyczy dzieci
i młodzieży w naszej gminie, ale nie możemy
go bagatelizować. Ważne jest aby edukacja
w zakresie profilaktyki zdrowego trybu życia
objęła również rodziców - zwracała uwagę wójt
gminy Świdnica.
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Witaj szkoło!
Po 2 miesiącach wakacyjnego wypoczynku dla ponad 4,5 mln uczniów w całym kraju rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014. Uroczysty apel
z udziałem władz gminy miał miejsce w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi.

Elżbieta Marcińska,
Dyrektor gimnazjum
Cieszę się, że po wakacjach możemy wspólnie rozpocząć
kolejny rok szkolny. Szczególnie witam uczniów klas I, których
mamy 48. Mam nadzieję, że zyskają sympatie i uznanie naszej społeczności szkolnej i dołączą do grona najzdolniejszych
uczniów

R

ok szkolny potrwa do 27 czerwca 2014 roku. Dzień później, w sobotę, rozpoczną się wakacje. Ale to dopiero w następnym roku.
Wiem, że nie takich informacji oczekiwaliście dzisiaj, w dniu rozpoczęcia szkoły. Mam jednak nadzieję, że ten rok będzie obfitował
w wiele sukcesów i radości. Wśród priorytetów gminnej oświaty, które
wpisują się założenia polityki edukacyjnej państwa, w szczególności
będziemy kłaść nacisk na wdrażanie różnorodnych działań w zakresie
edukacji zdrowotnej – propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowego
odżywiania. Wszystkim uczniom życzę dużo zdrowia, zdobywania
w szkole wiedzy, rozwijania pasji, a uczniom klas I Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Lutomi wielu przyjaciół – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek.
Obecny na uroczystości rozpoczęcia nowego roku ks. proboszcz
Bogdan Deroń na trud całego roku szkolnego udzielił specjalnego
błogosławieństwa.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum w Lutomi Dolnej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej, było
okazją do zaprezentowania nowego oświetlenia. Stare lampy zastąpiono energooszczędnym oświetleniem typu LED. Oznacza to, że spore
oszczędności w naszym budżecie, bowiem nowe lampy będą 6 krotnie
zużywały mniej energii od dotychczasowych. Na ten cel otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 5 tys zł z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Pragniemy w tym miejscu wyrazić wdzięczność na ręce władz gminy
za okazaną pomoc i wsparcie – mówiła dyrektor gimnazjum.

Liczba dzieci w placówkach oświatowych stan na 30 sierpnia 2013 r.
PRZEDSZKOLA
Przedszkole Bajkowa Dolinka w Pszennie

110

Przedszkole w Witoszowie Dolnym

70

Razem

180

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Bystrzyca

28

Grodziszcze

32

Lutomia

45

Mokrzeszów

20

Razem

125

Ogółem przedszkola

305

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

ok. 114

SZKOŁY PODSTAWOWE
Bystrzyca Górna

90

Grodziszcze

88

Lutomia Dolna

173

Mokrzeszów

63

Pszenno

253

Witoszów Dolny

179

Razem

846

GIMNAZJA
G Lutomia

163

G Pszenno

250

G Witoszów D.

192

Razem

605

Ogółem

1756 + ok. 114
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Gmina Świdnica w Złotej Setce
najlepszych samorządów w Polsce
Kolejna edycja rankingu „Rzeczpospolitej” – prezentująca najlepsze samorządy w Polsce okazała się równie szczęśliwa dla Gminy Świdnica
jak poprzednie. W Złotej Setce gmina znalazła się na 25 miejscu wśród gmin wiejskich, zajmując także pozycję wśród najbardziej innowacyjnych
gmin.

O

d początku istnienia „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej”,
nad metodologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwa niezależna kapitua ekspertów, w tegorocznej zasiadali min.:
vvJerzy Buzek- Przewodniczący Kapituły, były premier RP, Euro Poseł,
Przewodniczący Europarlamentu,
vvDariusz Kacprzyk- Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
vvPaweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
vvAndrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miasta Polskich
(od 1991 r.)
vvAdam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej
vvŁukasz Korycki – kierownik zespołu „firmy” w dziale ekonomicznym „Rzeczpospolitej”, redaktor „Rankingu Samorządów”
vvJerzy Stępień- prawnik, senator (1989-1993), były prezes Trybunału
Konstytucyjnego
vvAnna Cieślak-Wróblewska – dziennikarka działu ekonomicznego
„Rzeczpospolitej”
Ranking przeprowadzono w dwóch etapach. Sprawdzano, które
miasta i gminy najbardziej dbają o rozwój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. Oceniane samorządy podzielone zostały na trzy kategorie:
vvmiasta na prawach powiatu,
vvpozostałe gminy miejskie i miejsko- wiejskie,
vvgminy wiejskie.
W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób
zarządzały swoimi finansami w latach 2009 – 2012 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
Jakie były kryteria I etapu?
vvdynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych
o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca
w latach 2009 - 2012,
vvwartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
które w latach 2008- 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/
miasta,
vvzadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
w latach 2010 - 2012,
vvnadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów
w latach 2009 - 2012,
vvdynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2009- 2012,
vvrelacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach
2009 - 2012,
vvdynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca
w wybranych działach w poszczególnych latach 2009 - 2012:
transport i łączność, ochrona środowiska.
Na podstawie w/w kryteriów do II etapu wytypowano 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Następnie samorządy otrzymały ankiety, udzielając odp. m.in. w takich
obszarach jak: rozwój gminy, jakość zarządzania, poziomu edukacji.
W kapitule znaleźli się najlepsi eksperci samorządowi, którzy oceniali
m.in. wyniki finansowe.
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Prace społecznie
użyteczne na półmetku

Prace w Pszennie

W

bieżącym roku w pracach społecznie użytecznych uczestniczą
43 osoby, w tym 20 kobiet i 23 mężczyzn. Czas trwania prac
społecznie użytecznych wynosi 8 miesięcy, kwota wydatkowana do
lipca 2013 wyniosła 32.17, ilość przepracowanych godzin przez osoby
bezrobotne wyniosła 6.816. W bieżącym roku nie zaobserwowano rotacji w zatrudnieniu. Wszystkie osoby są zdyscyplinowane i rzetelnie
wykonują powierzone im prace.
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Nowa świetlica już otwarta
Nowa, przestronna i przede wszystkim długo wyczekiwana świetlica w Makowicach jest już otwarta. Mam nadzieję, że będzie ona służyła
zarówno najmłodszym jak i seniorom – mówiła podczas otwarcia wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Nowa świetlica w Makowicach

W

sobotnie południe, 22 czerwca nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, które symbolicznie zakończyło kilkumiesięczne prace
związane z przebudową świetlicy w Makowicach.
Nowy budynek odzyskał swój blask, dzięki środkom unijnym. Po 9
miesiącach przebudowy prace inwestycyjne dobiegły końca. Mam nadzieję, że świetlica ta, podobnie jak wiele innych tego typu obiektów
w gminie Świdnica, ponownie stanie się centrum organizacji wydarzeń
kulturalnych oraz kultywowania lokalnych tradycji w Makowicach.
W dużej mierze jest to zasługa samych mieszkańców wsi, bowiem impulsem do przebudowy było opracowanie Programu Odnowy Wsi Makowice. Był to punkt wyjścia, który pozwolił nam aplikować o środki
unijne. Efekt naszych prac możemy dzisiaj zobaczyć – mówiła wójt
gminy Świdnica.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu została powiększona
o 62m2 i obecnie wynosi 225m2. W ramach inwestycji p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach”, działania
programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi zostały wykonane następujące prace:
vvw istniejącym budynku: roboty rozbiórkowe, ścianki działowe,
roboty tynkarsko malarskie, stolarka okienna, sufit podwieszony,
posadzki,

Wnętrze świetlicy w Makowicach
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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.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 465 tys. zł., w tym
257,1 tys. zł. stanowiły środki unijne w ramach Programu Leader,
działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i Rozwój Wsi.
Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Maciej Martynek, proboszcz parafii p.w. NMP Częstochowskiej w Bojanicach. Program artystyczny
w wykonaniu uczniów ze SP w Lutomi Dolnej oraz grupy tanecznej
SMYKI z Pszenna uświetnił uroczystość, po której mieszkańcy Makowic rozpoczęli festyn rodzinny.

Uroczyste przecięcie wstęgi
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40 tys. zł na trzecią salę przyrody
Trzecia gminna placówka oświatowa, tym razem w Mokrzeszowie, wzbogaciła się o nowoczesną salę przyrody. Na jej organizację (remont
i wyposażenie) szkoła w Mokrzeszowie otrzymała 40 tys. zł od firmy Tauron Ekoenergia.

Nowa sala przyrody w SP w Mokrzeszowie

O

d ponad 2 lat sala przyrody funkcjonuje
w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, a od roku
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika
w Pszennie.
„Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”
to autorska akcja społeczna adresowana
do szkół podstawowych, z terenu działania
TAURON Ekoenergii.
Poprzednie edycje odbyły się na zasadzie konkursu. Każda ze zwycięskich szkół
zdobyła 40 tys. zł. Przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu dzieci mają możliwość
nauki w nowocześnie wyposażonych salach,
do której zakupione zostały: tablice elektroniczne, laptopy, rzutniki, nowe ławki
i krzesła, najnowsze pomoce zgodne z nową
podstawą programowa, mikroskopy, plansze edukacyjne, programy multimedialne.
Mamy zdolne dzieci i jestem z nich bardzo
dumna. Wiem, że inwestycja w edukację
ekologiczną przynosi wymierne korzyści.
Uczniowie własną pracą zapracowali na te
pracownie i już teraz wiem, że nowoczesne
pomoce dydaktyczne pozwalają osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce. Mam nadzieję,
że kolejni uczniowie, tym razem ze Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie będą odkrywać
nowe horyzonty – mówiła wójt gminy Teresa
Mazurek
Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła postanowiła docenić te szkoły, które
dwukrotnie startowały w konkursie i szkoły,

12

które zdaniem jury na co dzień wykazują się
ponadprzeciętnym zaangażowaniem w działalność na rzecz środowiska naturalnego.
W ten sposób do grona laureatów konkursu Sala przyrody TAURON Ekoenergia
dołączyły placówki, które w ocenie jury kon-

kursu wykazały się największą starannością,
zaangażowaniem i konsekwencją oraz aktywnością w działalności na rzecz środowiska
przyrodniczego, a ich projekty charakteryzowały się wysokimi walorami edukacyjnymi
i wychowawczym.

Małgorzata Urbanek,
Dyrektor szkoły w Mokrzeszowie
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie jest placówką, która od wielu lat podejmuje działania ekologiczne. Corocznie bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”.
We współpracy z Nadleśnictwem Świdnica nasi uczniowie sprzątają las Rezerwatu Przyrody „Jeziorko Daisy”. Od 2003 roku aktywnie bierzemy udział w Gminnym
Konkursie Ekologicznym „Selektywna zbiórka odpadów”- zbieramy butelki PET
i zajmujemy czołowe miejsca. Na terenie szkoły prowadzimy także zbiórkę zużytych
baterii. W związku z obchodami „Dnia Ziemi” od roku 2002 na terenie szkoły organizowany jest Szkolny Konkurs ekologiczny. Chcąc kontynuować działania związane
z ochroną środowiska przystąpiliśmy do konkursu „Sala przyrody TAURON Ekoenergia”. W I edycji konkursu naszym hasłem przewodnim było hasło „Nasza szkoła dba o klimat” i w związku z tym podjęliśmy szereg działań m.in. uczniowie we
współpracy z Nadleśnictwem Świdnica zasadzili 300 sadzonek klonów, zorganizowaliśmy konkursy plastyczne i literackie „Chrońmy klimat”, podjęliśmy działania
mające na celu uświadomienie społeczności lokalnej konieczności ochrony środowiska, uczniowie przeprowadzili wywiad z wójt gminy Świdnica w sprawie działań ekologicznych podejmowanych na terenie gminy, zorganizowaliśmy wycieczkę
rowerową do elektrowni wodnej w Lubachowie. W II edycji konkursu uczniowie
poszerzyli wiadomości na temat odnawialnych źródeł energii, czego efektem był
komiks wykonany w programie Power Point pod tytułem „Wody wędrówki z gór
do żarówki”. Koordynatorami obu konkursów na terenie szkoły były: Lucyna Pietruszka i Bogumiła Lerch.
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Ruszyła kanalizacja Jagodnika i Boleścina
Rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja dla mieszkańców Jagodnika i Boleścina. Budowa kanalizacji sanitarnej w obu sołectwach została
podzielona na II etapy. Pierwszy z nich zostanie zakończony jeszcze w tym roku.

O

becnie na terenie gminy sieć kanalizacyjną posiada 9 sołectw. Już
niebawem kolejne 2 sołectwa dołączą do wsi, które będą dysponowały kanalizacją sanitarną, a w kolejnych 4 zostaną dofinansowane
przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba. Koncepcja kanalizacji
gminy zakłada częściowe skanalizowanie gminy poprzez układ sieciowy, a tam gdzie ni będzie to możliwe z przyczyn technicznych i uwarunkowań terenu - dofinansowywać będziemy budowę przydomowych
oczyszczalni, tak jak ma to teraz miejsce w Wieruszowie, Stachowicach, Pankowie i Modliszowie – mówi wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.
Zgodnie z dokumentacją projektową odcinek 12,8 km sieci kanalizacji sanitarnej obejmie ok. 700 osób, w tym 130 gospodarstw.
W ramach zadania zostaną wykonane m.in. prace ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej,
studni rewizyjnych, roboty montażowe 3 lokalnych przepompowni
ścieków wraz z zasilaniem oraz z systemem sterowania i monitoringu.
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 r.
Z tym, że zakres robót dotyczący budowy rurociągu przesyłowego Jagodnik-Pszenno oraz kanalizacji w Jagodniku planuje się wykonać do
końca listopada 2013 r., a zakres robót dotyczący budowy kanalizacji

Budowa kanalizacji w Jagodniku

sanitarnej w Boleścinie do końca października 2014 r. Środki na ten
cel pochodzić będą w 60% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a w 40% z budżetu gminy. Łączny koszt zadania wyniesie
ponad 3,19 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski z Wojcieszyc
k/ Jeleniej Góry.

Wakacyjne remonty w szkołach
Nowe energooszczędne oświetlenie typu LED, odświeżone sale lekcyjne, nowa sala przyrody oraz ogólne prace remontowo-budowlane na
łączną kwotę ponad 220 tys. zł. trwały w okresie wakacji w 7 placówkach oświatowych. Po 2 miesiącach wypoczynku dzieci wróciły do kolorowych klas i sal gimnastycznych.

W

Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej wykonana została wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej - stare lampy zastąpiono energooszczędnym oświetleniem typu LED,
a cała salę pomalowano. Dzięki temu będziemy mogli 6- krotnie zmniejszyć zużycie energii, a co się z tym wiąże zaoszczędzić
wydatki na energię. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 5 tys zł z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Odświeżony został też główny korytarz łącznika gimnazjum ze szkołą podstawową –
mówi Elżbieta Marcińska, dyrektor gimnazjum w Lutomi.

W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej wykonano wymianę
drzwi w starej części budynku szkoły, a także remont murku oporowego na terenie przyszkolnym. Pomieszczenia klasowe w Szkole
Podstawowej w Grodziszczu zostały pomalowane, dodatkowo też wymieniono rynny na budynku szkoły oraz opierzenia wokół kominów
wentylacyjnych. W szkole w Lutomi Dolnej sale lekcyjne poddano odświeżeniu, Odnowiona została również stołówka.
W placówce oświatowej w Mokrzeszowie przez okres wakacji trwały prace związane z przystosowaniem pomieszczenia dla sali przyrody
i wyposażenie klasy w sprzęt, który szkoła wygrała w konkursie Taurona.
Ponadto wykonywane zostały prace w ramach II etapu termomodernizacji budynku szkoły.
W Szkole Podstawowej w Pszennie w jednej z sal lekcyjnych wykonana została wymiana starego zniszczonego parkietu na wykładzinę
oraz wymiana oświetlenia oraz malowanie klas. W SP Witoszów Dolny wykonano naprawę zaciekającego dachu oraz cokołu wokół budynku „B”, a także remont schodów i podłóg.
We wszystkich placówkach w okresie wakacji zrealizowano drobne naprawy sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły, a także naprawy
ubytków malarskich w klasach, na korytarzach i na elewacjach budynków szkolnych. Przeprowadzono też prace porządkowe na terenach
przyszkolnych, placach zabaw i boiskach, tak aby kolejny rok szkolny
upłynął w przyjaznym i miłym otoczeniu.

Nowe oświetlenie na sali sportowej w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi
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Nowa świetlica w Burkatowie z „Odnowy Wsi”
Pół miliona złotych otrzyma gmina Świdnica w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dofinansowanego z PROW na lata 2007-2013. Środki
te zostaną przeznaczone na przebudowę wiaty, na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie.

W

środę, 31 lipca br. we Wrocławiu wójt gminy podpisała umowę
na dofinansowanie przebudowy części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie. Dofinansowanie obejmować będzie 75% kosztów kwalifikowanych, a zakończenie zadania zaplanowano na maj 2014 r. Mieszkańcy Bukatowa będą
mieli do dyspozycji obiekt o powierzchni użytkowej ponad 340 m2.
Dzięki funduszom unijnym kolejny obiekt użyteczności publicznej
będzie służył mieszkańcom naszej gminy. Mam nadzieję, że ta świetlica, niezależnie od wieku, będzie miejscem gdzie będzie biło serce
lokalnej społeczności – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
W tym roku na liście rankingowej znalazło się 161 projektów,
ale tylko 74 została udzielona pomoc finansowa, w tym dla gminy
Świdnica. Dofinansowywane w ramach tego działania są np. budowy,
remonty, modernizacje świetlic, wiejskich centrów kultury, remonty
wiejskich kościołów, zagospodarowanie przestrzeni dla rekreacji –
np. przez budowę boisk sportowych.

Wiata w Burkatowie już niebawem zostanie przebudowana na świetlicę

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
28

grudnia 2012 r. Rada Gminy Świdnica
przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy
Świdnica na 2013 rok ustalając plan:
vvpo stronie dochodów 48 796 950 zł, z tego:
- dochody bieżące 		
46 329 614 zł
- dochody majątkowe
2 467 336 zł
vvpo stronie wydatków 52 079 282 zł, z tego:
- wydatki bieżące
42 143 446 zł
- wydatki majątkowe
9 935 836 zł
W wyniku zmian dokonanych w budżecie
w I półroczu 2013 roku plan dochodów wynosił 49 452 271,22 zł natomiast plan wydatków 52 734 603,22 zł.
Deficyt budżetu gminy na 2013 rok po
zmianach zaplanowano w wysokości 3 282
332,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
I półrocze 2013 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2 410 114,44 zł,
która zostanie przeznaczona na sfinansowanie gminnych inwestycji oraz spłatę istniejącego zadłużenia. Na inwestycje
wydatkowano 1 545 237, 60 zł, tj. 16,%
kwoty planowanej, natomiast na spłatę zadłużenia przeznaczono 1 827 391,04 zł,
tj. 49,3% kwoty planowanej (w tym środki
w kwocie 431 180,71 zł stanowią rozchody
z tytułu zaangażowanych w 2012 r. środków z subwencji oświatowej z 2013 r.).
Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone
na: budowę infrastruktury kanalizacyjnej 447,4 tys. zł, budowę infrastruktury drogowej
- 610, 2 tys. zł, zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną
14

przeciwpożarową - 27,3 tys. zł, termomodernizację obiektów oświatowych - 12,1 tys. zł,
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 132,4 tys. zł, budowę i modernizację obiektów kulturalnych - 304,2 tys. zł, budowę
i modernizację obiektów sportowych oraz zakupy związane z kulturą fizyczną - 11,6 tys. zł.
W I półroczu 2013 r. do budżetu wpłynęło 995,4 tys. zł środków z budżetu UE,
w tym: 758,2 tys. zł na dofinansowanie inwestycji, 237,2 tys. zł na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących realizowanych
z następujących Programów Operacyjnych
Kapitał Ludzki: 1 z zakresu pomocy społecznej pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny”
- 125 tys. zł, z zakresu działalności oświatowej pn. „Myślaczki” - 55,6 tys. zł oraz
pn. „Polsko- Czeskie ABC” - 56,6 tys. zł.

W ramach zadań bieżących wykonywane
były remonty bieżące i planowane, które stanowią dużą pozycję wydatkową w budżecie.
Znaczna część remontów została przeprowadzona metodą gospodarczą, wyremontowano m.in. rowy melioracyjne, mieszkania
komunalne i socjalne, budynek administracyjny urzędu, obiekty: oświatowe, kulturalne
i sportowe.
Nadal kontynuowane są prace na planami zagospodarowania przestrzennego.
W I półroczu 2013 r. plan dochodów bieżących
został zrealizowany w 51%, co pozwoliło na
zachowanie płynności finansowej gminy. Wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie
3 192 tys. zł pozwala na zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań, przy jednoczesnym realizowaniu bieżących płatności.

Realizacja budżetu w I półroczu 2013 r. kształtowała się następująco: (w złotych)
l.p.

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

1

2

3

4

5

% wykonania
do planu
po zmianach
/5: 4/
6

DOCHODY

48 796 950,00

49 452 271,22

24 996 093,34

50,5

1.1

w tym:
DOCHODY
BIEŻĄCE

46 329 614,00

47 164 017,22

24 019 124,27

50,9

1.2

DOCHODY
MAJĄTKOWE

2 467 336,00

2 288 254,00

976 969,07

42,7

WYDATKI

52 079 282,00

52 734 603,22

22 585 978,90

42,8

2.1

w tym:
WYDATKI
BIEŻĄCE

42 143 446,00

43 265 672,22

21 040 741,30

48,6

2.2

WYDATKI
MAJĄTKOWE

9 935 836,00

9 468 931,00

1 545 237,60

16,3

1.

2.
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Olej - sposobem na sukces
W ubiegłym roku zdobyli I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” organizowanym przez
DODR we Wrocławiu w kat. produkty roślinne. 25 czerwca 2013 r. w Pałacu Prezydenckim w konkursie
„Sposób na Sukces” przedsiębiorstwo PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztofa
Dziaducha z Pankowa otrzyma nagrodę trzeciego stopnia w kategorii rodzinnej.

K

onkurs miał charakter niekomercyjny, członkowie Rady Programowej konkursu pełnią swe funkcje społeczne. W tegorocznej,
trzynastej już edycji Konkursu „Sposób na Sukces” jury nie miało łatwego zadania, gdyż poziom zgłoszonych w tym roku przedsięwzięć był
bardzo wyrównany. Po intensywnych naradach jury wybrało laureatów
- dwanaście przedsięwzięć w czterech kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej i w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto cztery firmy zostały wyróżnione.
Działalność firmy z Pankowa polega na przetwórstwie roślin oleistych i tłoczeniu oleju na zimno, pod hasłem „Jedz zdrowo. Żyj
długo”. Firma prowadzi również działalnośc handlową z obrotem
środków ochrony roślin, nawozów, pasz, art. do produkcji rolniczej.
W przedsiębiorstwie prowadzona jest dobra praktyka produkcyjna oraz
dobra praktyka higieniczna (GMP/GHP). Od samego początku zamierzeniem właścicieli było wprowadzenie na rynek Polski olejów roślinnych tłoczonych na zimno, których spożywanie wspomaga i zapobiega

powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Zamierzenie to zrealizowano
poprzez modernizację obiektu oraz uruchomieniu nowoczesnej linii
technologicznej. Najwięcej uwagi właściciele poświęcają olejowi lnianemu tłoczonemu na zimno z siemienia lnianego o wysokiej zawartości Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych – głównie
Omega 3 oraz olejowi rzepakowemu tłoczonemu na zimno zwanego
oliwką północy.
Konkurs „Sposób na Sukces” realizowany jest przez Centrum
Doradztwa Rolniczego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, ARiMR, BGŻ SA oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
kreowania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na
terenach wiejskich. Firma PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion
Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziadach została zgłoszona do konkursu
przez DODR o/ Świdnica.

Wirtualnie i realnie - Seniorzy w Wojsławicach
Kapryśna pogoda nie przestraszyła seniorów z Boleścina, Grodziszcza, Krzczonowa, Krzyżowej i Wieruszowa, którzy postanowili na swoje
pierwsze spotkanie integracyjne wybrać Arboretum w Wojsławicach. Unikatową kolekcję ponad 8 tys. roślin, w tym 3500 bylin seniorzy poznawali w niedzielę, 2 czerwca 2013 r.

D

ecyzja o wyborze tego właśnie miejsca
na pierwsze integracyjne spotkanie seniorów, zapadała podczas warsztatów komputerowych, prowadzonych przez Latarnika
Polski Cyfrowej, w ramach projektu Internet
dla Starszaka II.
Seniorzy sami zaplanowali sobie trasę wyjazdu. Na początku odbyli wirtualny spacer po
ogrodzie w Wojsławicach, a później sprawdzili
terminy i godziny zwiedzania oraz atrakcje
towarzyszące. Oczywiście jak przystało na
@-seniorów wszystkie informacje pozyskali z internetu. Po powrocie seniorzy stworzą
cyfrową galerię zdjęć – mówi Justyna SaraHryncyszyn, latarnik w gminie Świdnica.
A niedziela obfitowała w wiele atrakcji. Bowiem w tym dniu, na terenie ogrodu w Wojsławicach odbywał się XII DOLNOŚLĄSKI
PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY im.
Księdza dr Jana Dzierżona. Gminę Świdnica
reprezentował zespół śpiewaczy „Ale Babki”.
Zwiedzający mieli okazję spróbować regionalnych potraw, które w tym dniu serwowały lokalne gospodynie. Natomiast seniorki
z gminy Świdnica porównały swoje wypieki
z tymi, które były serwowane na stołach, bowiem uczestniczki wyjazdu zadbały o słodki
deser, serwując sernik, oponki i ciasto owocowe.
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Seniorzy z 5 sołectw w Wojsławicach
To naprawdę piękne miejsce o tej porze roku. Wszystko tutaj kwitnie i nastraja
bardzo optymistycznie. Te piękne krzewy, kwiaty, skalniaki są dla nas inspiracją
do dbania i tworzenia swoich przydomowych ogrodów. Pasją dla wielu spośród
nas są właśnie krzewy i ogrody. Dlatego wizyta w Wojsławicach była strzałem
w dziesiątkę. Kupiliśmy wiele różnych sadzonek kwiatów i roślin ozdobnych,
które zamierzamy hodować w naszych ogrodach. Będą nam przypominać mile
spędzony wspólnie czas. Serdecznie dziękujemy władzom gminy, dyr. GOKSiRu
oraz latarnikowi w naszej gminie za umożliwienie nam wyjazdu.
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Pomoc Polakom na Litwie
G

mina Świdnica od 5 lat pomaga Polakom
na Litwie. Również i w bieżącym roku
zorganizowano pomoc i wyjazd na Litwę.
Pomoc ofiarował PKPS Świdnica w postaci
nowej odzieży dla dzieci i dorosłych, słodycze
Intermarche CYTRA sp. z o.o., zabawki Młodzieżowy Dom Kultury ze Świdnicy, Szkoła
Podstawowa nr 315, Szkoła Podstawowa nr
8 w Świdnicy, Szkoła Społeczna w Świdnicy. Pomocy finansowej udzieliło Świdnickie
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów ze

Świdnicy, a Uniwersytet III Wieku ze Świdnicy wspomógł odzieżą i sprzętem sportowym.
W zbiórkę darów dla Polaków na Litwie zaangażowani byli pracownicy GOPS i GOKSiR w Świdnicy. W dniach 18.06 do 20.06.
2013 r. Dyrektor GOKSiR Pan Krzysztof Jas
i Kierownik GOPS Pani Ewa Burdek gościli
na Litwie i przekazali dary na ręce starosty
powiatu Niemenczyńskiego Pana Edwarda
Puncewicza i Pani Mer Wilna Marii Rekść.
W trakcie pobytu na Litwie odwiedzono szko-

Darczyńcy w polskim przedszkolu na Wilenszczyźnie
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łę i przedszkole w Kubiszkach oraz Urząd
Gminy w Niemenczynie. W trakcie spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy, która trwa już od 5 lat. Pani mer Maria
Rekść i Pan starosta Edward Puncewicz na
ręce ofiarodawców przekazali serdecznie podziękowania wszystkim darczyńcom.

Auto pełne darów

Klub Seniora z wizytą w Niemczech
Klub Seniora z Bystrzycy Górnej
po raz trzeci zawitał do Niemiec.
To już ich 47 wspólny wyjazd.

P

rzedstawiciele Klubu Seniora z Bystrzycy Górnej mają co wspominać po ostatnim długim majowym weekendzie. Kolejne spotkanie z zaprzyjaźnionym Klubem
z Senftenbergu dało im możliwość spędzenia wolnego czasu w miłej międzynarodowej
grupie, w której Niemcy i Polacy przełamują
stereotypy i wzajemne uprzedzenia.
Pod hasłem „Życie kulturalne Łużyc i sąsiednich regionów” szóste już spotkanie minęło w atmosferze wzajemnego zrozumienia,
poszerzania wiedzy na temat warunków życia
w obydwu krajach, ich historii, kultury i aktualnego rozwoju.
Spotkanie miało również wymiar bardzo
uroczysty, gdyż seniorzy wzięli udział w organizowanych przez urząd miasta Dniu Seniora.
Przedstawiciel rady seniorów, starosta powiatu
Oberspreewald-Lausitz oraz dyrektor urzędu
i burmistrz miasta wręczyli naszym seniorom
okolicznościowe medale. Szczególnie wyróżnienie otrzymał również Stanisław Kraiński,
16

Klub Seniora z wizytą w Niemczech

założyciel bystrzyckiego klubu za wyjątkowy
wkład pracy w minionych już 17 latach działalności wolontariackiej na rzecz seniorów.
Klub Seniora powstał z inicjatywy pana
Stanisława Kraińskiego oraz przy wsparciu

i pomocy władz gminy Świdnica, jak również
dyrekcji Zakładów Elementów Wyposażenia
Budownictwa „Metalplast” w Bystrzycy Górnej. Pierwsze założycielskie spotkanie odbyło
się 12 kwietnia 1996 roku.
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Pierwszy Omnibus Gminy
Nie lada wiedzą musiał wykazać się gimnazjalista, który wystartował
w pierwszej Gimnazjadzie na Omnibusa Gminy Świdnica. Organizatorem konkursu, który 11 czerwca br. odbył się w Urzędzie Gminy była
Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica.

G

imnazjada obejmowała kilka etapów: część pisemną, serię 100
pytań oraz krzyżówkę. Do ścisłego finału spośród 11 startujących zakwalifikowało się 3 uczniów: Sara Borkowska z Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym, Magdalena Mielnik z Gimnazjum w Pszennie
i Hanna Kończak z Gimnazjum w Lutomi Dolnej.
- Chodzi nam głównie o to, aby propagować wiedzę wśród gimnazjalistów – mówili przedstawiciele młodzieżowej rady, którzy prowadzili
turniej. Konkurs podzielony był na trzy etapy. Oczywiście ta osoba,
która wykazała się największą wiedzą przechodziła do kolejnego etapu,
a w konsekwencji wygrywała.
- Tego typu konkursy są doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy
z różnych dziedzin życia. W wielu sytuacjach, aby udzielić odpowiedzi
musiał pracować intelekt ucznia, bowiem pytania były bardzo szczegółowe. Myślę, że cel założony przez młodzieżową radę, która była orga-

Laureaci gminnej olimpiady OMNIBUS

nizatorem pierwszej GIMNAZJADY tj. uczenie poprzez zabawę - został
osiągnięty - mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Ostatecznie puchar i tytuł OMNIBUSA GMINY ŚWIDNICA
powędrował do Sary Borkowskiej w Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym. Drugie miejsce przypadło w udziale Magdalenie Mielnik,
a trzecie Hannie Kończak.

Przyjacielska rewizyta
W listopadzie 2012 r. gościli przedstawicieli gminy Świdnica wraz z liczną grupą parafian z parafii św. Anny w Grodziszczu, podczas uroczystości
w Katowicach. 17 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie Skweru Ks. Bolesława Kałuży. 11 czerwca 2013 r. ponad 40 osobowa delegacja z parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu przyjechała z przyjacielską rewizytą do gminy Świdnica.

N

iespełna 7 miesięcy później, 46 osobowa
grupa z Katowic przyjechała z rewizytą
na Dolny Śląsk. Dla proboszcza ważne jest,
żeby być z ludźmi – mówi ks. Zenon Drożdż,
który przewodniczył delegacji. Życie parafii
powinno być oparte na przeżywaniu Eucharystii – niedzielnej, rodzinnej, wspólnej – razem
z dziećmi (…). Chciałbym, żeby ludzie w kościele na Józefowcu znajdowali miejsce na spo-

tkanie z Chrystusem. Dlatego wśród uczestników wyjazdu nie zabrakło chórzystów chóru
kościelnego św. Cecylii, Pomocników św. Józefa oraz członków Zespołu Charytatywnego
działającego przy katowickiej parafii.
Goście z Katowic zwiedzili świdnicką katedrę, Kościół Pokoju, wieżę ratuszową na
świdnickim runku oraz Fundację „Krzyżowa”.

Już od 14 lat przynajmniej raz w roku wspólnie
wyjeżdżamy i pielgrzymujemy. Byliśmy m.in.
w sanktuariach we Francji, Włoszech. Teraz
przyjeżdżamy do Grodziszcza – mówili z radością uczestnicy wyjazdu. Punktem kulminacyjnym wizyty była Msza św. sprawowana
w kościele parafialnym św. Anny w Grodziszczu i modlitwa przy grobie ś.p. ks. Bolesława
Kałuży.
Ks. Bolesław swoją długoletnią pracą budował żywy kościół. Pragnął, aby był on dla
ludzi domem, do którego przychodzi się tak jak
dziecko przychodzi do domu w którym są jego
rodzice - mówił podczas homilii ks. Drożdż.
Sprawowaną liturgię ubogacały piękne śpiewy w wykonaniu chóru św. Cecylii, który już
myśli o organizacji w styczniu 2014 r. wspólnego koncertu kolęd wraz ze scholą parafialną
z Grodziszcza.
Ks. Prałat Bolesław Kałuża od roku
1975 aż do śmierci (15.09.2005 r.) był proboszczem parafii św. Anny w Grodziszczu
(gmina Świdnica). Uchwałą Rady Gminy
nr XXXIII/297/2000 z dn. 25.10.2000 r.
ks. Bolesław Kałuża został Honorowym Obywatelem Gminy Świdnica.

Parafianie parafii św. Józefa Robotnika Katowice-Józefowiec w kościele św. Anny w Grodziszczu
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Wypoczynek letni – jak minęły wakacje?
Muzyczne wakacje, „zielone świetlice”, wypoczynek nad jeziorem, a także polskim Bałtykiem, wielopokoleniowa integracja i ekologia – to była
oferta gminy Świdnica na tegoroczne lato. Jak co roku, dla tych którzy nie wyjechali poza miejsce swojego zamieszkania, czekało moc atrakcji
przygotowanych przez jednostki współpracujące z gminą Świdnica.

Uczestnicy letniego wypoczynku z Komorowa podczas wizyty w kinie oraz Stacji Edukacji Ekologicznej w Świdnicy

Z

e środków przeznaczonych na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii GOPS w Świdnicy sfinansowano wyjazd (od 02.08.2013 r. do 16.08.2013 r.) dla 35
dzieci na obóz rekreacyjny z profilaktyką zdrowotną do Niesulic.
Przez pierwsze 2 tyg. lipca, dla dzieci wypoczywających w miejscu zamieszkania odbyły się zajęcia w ramach „Zielonych świetlic”,
które zorganizowano na bazie działających w trakcie trwania roku
szkolnego świetlic środowiskowych,,Zielone świetlice’’ finansowane
są ze środków profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomani. W biegłym roku z takiej formy letniego
wypoczynku skorzystało ponad 350 dzieci – mówi E.Burdek, kierownik GOPS w Świdnicy. W tym roku liczba dzieci była na tym samym

poziomie. Przez okres dwóch tygodni uczestnicy mieli zorganizowane: wycieczki, wspólne zabawy, gry, konkursy plastyczne i muzyczne,
turnieje sportowe między świetlicami. Największym powodzeniem
cieszyły się wyjazdy na basen do Świebodzic i Bielawy oraz do świdnickiego kino w galerii.
Podczas letniego wypoczynku najmłodsi mieszkańcy gminy będą
mogli osobiście zapoznać się z nowymi zasadami segregacji odpadów.
W ramach projektu „Problem niewielki zgniataj butelki” Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Świdnica, uczestnicy poznali zasady recyclingu,
prawidłowej segregacji śmieci, znakowania opakowań oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Świdnica.

Rozśpiewane schronisko w Lubachowie
Nietypowo rozpoczęły się wakacje dla grupy dzieci i młodzieży z gminy Świdnica, które wzięły udział w kolejnych warsztatach muzycznych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Za oknem słonecznie i ciepło, a w gminnym studio nagrań bombki, lampki i inne świąteczne ozdoby. Ta niecodzienna dekoracja wnętrz pozwoliła uczniom poczuć magię i wyśpiewać kolejną płytę.

J

uż po raz drugi w tym roku dzieci i młodzież z placówek oświatowych gminy Świdnica miały możliwość uczestniczenia w warsztatach wokalnych pod patronatem wójta gminy Świdnica Teresy
Mazurek. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce w okresie ferii
zimowych, a efektem końcowym była płyta z autorskimi piosenkami
Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna pt. „Co nam w duszy gra”.
W dniach od 1 do 6 lipca odbyło się kolejne spotkanie młodych wokalistów, którzy tym razem nietypowo, bo w miesiącu lipcu, spotkali się
aby przygotować materiał bożonarodzeniowy. Uczestnicy warsztatów
pracowali nad emisją głosu, dykcją, artykulacją i interpretacją tekstów do tradycyjnych kolęd i pastorałek ale również do kolejnych autorskich utworów związanych tematycznie z Narodzeniem Pańskim.
Do współpracy nad płytą, która nosić będzie tytuł „Świąteczny
czas” oprócz pomysłodawców przedsięwzięcia zaproszeni zostali nauczyciele i instruktorzy: Joanna Jaros, Lidia Bakalarczyk, Mateusz
Gancarczyk oraz Anna Lutz. Do nagrań wykorzystano gminne studio
nagrań, które gmina Świdnica pozyskała dzięki unijnym funduszom.
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Uczestnicy warsztatów wokalnych pod patronatem wójta gminy Świdnica
Teresy Mazurek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie
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Strażacki festyn dla Bogdana
Bogdan Baran w ubiegłym roku uległ wypadkowi w pracy i dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Jednak nie został sam. Z pomocą strażakowi ruszyli ludzie dobrej woli organizując Festyn Charytatywny „Pomoc dla Bogdana”.

N

a wszystkich chętnych, którzy wsparli festyn w Grodziszczu czekały liczne zabawy Ogromnym zainteresowaniem, nie tylko
wśród dzieci cieszyły się pokazy straży pożarnej w wykonaniu Zawodowej Straży Pożarnej
w Świdnicy i OSP Piskorzów, a także występ
czarodziejów. Na gościnne występy do Grodziszcza przyjechali Magowie Stowarzyszenia
„Trzy sosny” z Bystrzycy Górnej. Dzięki swym
sztuczkom tworzyli piękne bańki mydlane,
w które udawało się zamknąć najmłodszych
uczestników festynu.
Dla odważnych ustawiono także białe miasteczko, gdzie można było dokonać pomiaru
ciśnienia i poziomu cukru we krwi, a także
zapoznać się z techniką udzielania pierwszej
pomocy.
Miłośnicy lżejszych wrażeń mogli szukać
szczęścia w loterii fantowej, spróbować wielu
smakołyków, w tym 7 kg tortu podarowanego przez sołectwo Piskorzów oraz wysłuchać
wokalnych utworów zaprezentowanych przez
Amelię Bogucką, Angelikę Ślęzak oraz Kubę
i Wiktora z Żarowa. Wspaniałą zabawę, podczas której każdy znalazł coś dla siebie zorganizowali: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”, Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu, sołtys i Rada Sołecka, Rada Parafialna
parafii św. Anny, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Grodziszczu oraz sportowcy
„Zgoda” Grodziszcze. Cały dochód z festynu,
czyli ok. 7000 zł przeznaczony zostal na przystosowanie mieszkania pana Bogdana do jego
potrzeb, jako osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy podzielili się przysłowiowym groszem!
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Przegląd folklorystyczny
‑ Nad Bystrzycą
W sobotę 29 czerwca 2013 r. po raz szósty odbył się w Burkatowie Przegląd Folklorystyczny
„Nad Bystrzycą”. Impreza, w której udział wzięło 16 zespołów śpiewaczych oraz tanecznych
z terenów Dolnego Śląska, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

W

tym roku Burkatów odwiedziło w sumie ponad 300 śpiewaków i tancerzy
ludowych. Każdy z zespołów zademonstrował
15 minutowy program oparty na muzyce ludowej. Nie zabrakło muzyki góralskiej oraz
przyśpiewek o charakterze humorystycznym.

Licznie zgromadzona publiczność bawiła się
doskonale nagradzając każdy zespół gromkimi brawami. Po części konkursowej przyszedł
czas na delektowanie się pysznościami przygotowanymi przez Sołectwo Burkatów. Całość dopełniła wesoła zabawa do białego rana.

Na scenie Zespół „Kądziołeczka” z Lutomi
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Diamentowe i Złote Gody
Pięcioro dzieci, jedenaścioro wnucząt i sześcioro prawnucząt - to największy skarb Państwa Tyborowskich z Bukatowa. 15 maja otrzymali
z rąk wójt gminy i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP.
W tym roku Jubilaci obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego – Diamentowe Gody. 29 czerwca mieszkańcy Bystrzycy Górnej
Teresa i Tadeusz Krajewscy świętowali Złote Gody.

Przeżyli ze sobą 60 lat
Pomimo, że ceremonia odbyła się w domu
Jubilatów, małżonkowie odnowili swoją
przysięgę małżeńską, tak jak ma to miejsce
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie obyło się
bez wzruszeń, które można było dostrzec na
twarzach Państwa Tyborowskich. Patrząc na
Was, jak po 60 latach odnowiliście przysięgę
można było dostrzec dużo rodzinnej miłości –
mówiła kierownik USC w Świdnicy.
W tej doniosłej atmosferze, diamentowej
parze towarzyszyły dzieci i wnuki oraz przedstawiciele gminnego samorządu: Teresa Mazurek – wójt gminy Świdnica, Janusz Maruda
- radny Rady Gminy Świdnica, Janusz Waligóra – rzecznik prasowy oraz Dorota Kruźlak
- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Kwiecień 1953 r. był tak słoneczny jak
dzień, w którym otrzymujemy medale. Równie piękny był dzień naszego ślubu. Jechaliśmy wtedy bryczką – mówiła z sentymentem
Pani Irena, wspominając minione lata.
Jak udało im się przeżyć razem aż 60
lat? – Ten okres minął nam jak jeden dzień.
Trzeba umieć się dogadać – mówili zgodnie
małżonkowie. Jak człowiek to potrafi, reszta sama przyjdzie. Obustronny szacunek
i wzajemne zrozumienie taka jest recepta jubilatów na tak długie, szczęśliwe małżeństwo.
A upływający czas najlepiej widzimy po naszych dzieciach, wnukach i prawnukach. Już
niebawem nasza rodzina powiększy się o kolejnego członka rodziny – mówiła pani Irena.

Diamentowe Gody państwa Tyborowskich z Burkatowa

Przeżyli ze sobą 50 lat
Tym imponującym stażem małżeńskim poszczycić się mogą Państwo Teresa i Tadeusz
Krajewscy z Bystrzycy Górnej.
Z tej to okazji 29 czerwca 2013 r. wójt gminy Świdnica w imieniu Prezydenta RP wręczyła małżeńskiej parze medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, a państwo Krajewscy wobec rodziny, znajomych i pozostałych 5 jubileuszowych par odnowili przysięgę małżeńską.
Tak jak przed 50 laty przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość, a słowa te wzbudziły wiele emocji i wzruszeń.
„Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze
życzenia i gratulacje. Jesteście dla nas wzorem, że można przeżyć ze sobą wiele lat” –
mówiła wójt gminy Świdnica wręczając jubilatom pamiątkowe medale, dyplomy i kwiaty.
20

Złote Gody Państwa Krajewskich z Bystrzycy Górnej

Z ogromną radością zawsze uczestniczę
w tych jubileuszach. Jesteście Państwo przykładem, że w dobie wielu przeciwności losu
można zbudować trwały związek małżeński,
jeżeli się chce to się da. W minionych latach
byliśmy tak wychowani, że stare rzeczy się
naprawa, Teraz jest tak, że się je wyrzuca,
a na ich miejsce kupuje nowe. Podobnie jest

z małżeństwem, aby przetrwało trudne chwile trzeba je naprawiać i dążyć do wzajemnego
zrozumienia. Niech wzajemna miłość nadal wypełnia Wasze serca, a każdy następny
dzień niech będzie wypełniony szacunkiem
i zrozumieniem – mówiła do Jubilatów Teresa
Mazurek.
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Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2013
Już od trzech lat gimnazjaliści z Pszenna – dzięki wsparciu władz gminy Świdnica oraz całej lokalnej społeczności - ratuje ginące polskie
cmentarze na Ukrainie, jednak po raz pierwszy w Nowej Uszycy.

Uczestnicy wyjazdu na Ukrainę

N

owa Uszyca to spokojne miasteczko na
Ukrainie. Duża część mieszkańców tej
podolskiej miejscowości ma polskie korzenie. Do tego miejsca w pierwszych dniach
lipca wyruszyła grupa wolontariuszy związanych z Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie. Przybyli na zaproszenie tutejszego proboszcza rodem ze Złotoryi, księdza
Marka Wójcika, który prosił o pomoc dla lo-

kalnego polskiego cmentarza.
Cmentarz w Nowej Uszycy pochodzi
z przełomu XIX i XX wieku. Znajdują się tu
stare zabytkowe nagrobki, które ukryły się
w gęstwinie krzaków, drzew i traw. Pokryte grubą warstwą mchu, zbutwiałych
liści i gleby kryją historię tej ziemi, jej
mieszkańców i ich zasług. Na cmentarzu znajduje się również zbiorowa mogiła

żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przemierzając szlak bojowy w 1920 roku, pozostali tu na wieczny spoczynek. Pamięć
o tej mogile przez wiele, wiele lat pielęgnowała mieszkanka Uszycy Pani Maria Szczepkowska. To właśnie Ona strzegła spokoju
tego miejsca, a swoją wiedzę przekazała Księdzu, a następnie wolontariuszom z Pszenna.

Mokrzeszów podbił Grecję
Od ponad 5 lat tańczą i śpiewają, zachwycając publiczność w gminie Świdnica, w Polsce
i poza jej granicami. W dniach 18-25 sierpnia
br. Ludowo-Estradowy Zespół Mokrzeszów
gościł w Grecji, reprezentując gminę Świdnica na 2 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru - „Skouras” Folkdance Festıval w Kassandra, Halkidiki.

W

tym roku gośćmi Festiwalu były grupy
artystyczne z Algierii, Turcji, Rumunii,
Grecji oraz z Polski, a wśród nich nasz zespół,
a także Zespół Krąg i Zespół Tysiąclatki z Katowic.
Przedsięwzięcie miało na celu promowanie polskiej tradycji i kultury ludowej, jak
również pokazanie kultury innych krajów.
Członkowie Zespołu „Mokrzeszów” to ludzie z pasją. Taniec i śpiew sprawia im niebywała radość. Oni po prostu tym żyją. A atutem
zespołu są nasi panowie, bowiem każda z pań
ma swojego partnera, a to wcale nie jest takie proste – mówi z uśmiechem Maria Skiślewicz, która wspólnie z synem Wojciechem
prowadzi zespół i jest jego choreografem.
Nr 2 (23) Wrzesień 2013

Uczestnicy wyjazdu w Grecji

Zespół gościł już na Podhalu, Kartuzach,
Łowiczu, Francji, Austrii oraz w Turcji.
W czasie swojego pobytu w Grecji LudowoEstradowy Zespół „Mokrzeszów” zaprezentował greckim widzom bogaty program folkloru
typowego dla naszego kraju. Zespół w swoim

repertuarze obok zabawnych układów ma
tańce ludowe i narodowe. Program góralski
i krakowski zyskał aplauz publiczności, czego
dowodem jest kolejne zaproszenie do Grecji,
jakie zespół otrzymał na przyszły rok.
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Europejski Tydzień Świadomości w Maldegem
Ponad 60 młodych obywateli Unii Europejskiej od 5 do 12 sierpnia gościło w Maldegem, na wspólnym spotkaniu, którego nadrzędnym celem
była integracja młodych ludzi do działania w aspekcie głównego tematu - Europejska Świadomość. W gronie uczestników nie mogło zabraknąć
młodzieży z gminy Świdnica.

Stefani Keirse,
Sekretarz organizacji
młodzieżowej z Maldegem
Tego lata Młodzieżowa Organizacja ds. Współpracy Partnerskiej
z miasta Maldegem zorganizowała wymianę pomiędzy młodzieżą z 5 gmin
partnerskich. Podczas „Europejskiego Tygodnia Świadomości” gościliśmy
uczestników w wieku 16-30 lat z Adrii
(Włochy), Ermont (Francja), Lamperthem
(Niemcy), Świdnicy(Polska) i Wierden
(Holandia)

N

a realizację projektu organizatorzy spotkania otrzymali unijną dotację w wysokości ponad 23 tys. euro w ramach programu
„Młodzież w działaniu”. Dzięki temu młodzi
ludzie mogli realizować swoje pasje, rozwijać
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia
w czasie wolnym od nauki. Dla niektórych
uczestników były to pierwsze podróże samolotem, wizyty w Brukseli, Parlamencie Europejskim, czy też spotkania w tak szerokim
gronie europejskiej młodzieży.
Program tygodniowego spotkania obejmował liczne gry i zabawy integracyjne,
sportowe i muzyczne. Każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie. Czas pobytu wypełniony
22

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Maldegem zgromadziło uczestników z 5 europejskich państw: Belgii,
Niemiec, Holandii, Włoch, Polski

był do maksimum, przez co naprawdę dużo
mogliśmy zobaczyć. To dla nas bardzo cenne
doświadczenie, bowiem młodzież w każdym
kraju potrzebuje nowych pomysłów do działania, a tego typu spotkania są doskonałą okazją
do wzajemnej wymiany takich doświadczeń
– mówili zgodnie uczestnicy, reprezentujący
gminę Świdnica.
Każdego wieczoru, poprzez różnorodne
prezentacje, gry i konkursy uczestnicy Europejskiego Tygodnia Świadomości poznawali jak funkcjonują młodzi obywatele Unii
w swoich krajach. Gospodarze, za pośrednictwem gry miejskiej zaprezentowali atrakcje
swojego miasta, ale również szeroki obszar
swojego działania. Pokazali nam jak aktywnie
współpracują z mieszkańcami miasta Maldegem, włączając się w pomoc przy organizacji
lokalnych imprez, akcji charytatywnych, czy
pisania projektów unijnych, których byliśmy
uczestnikami – mówi Igor Rataj, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.
11 osobowa grupa z gminy Świdnica przygotowała prezentację multimedialną w zakresie dotychczasowej płaszczyzn współpracy
i wykorzystywania środków unijnych do realizacji projektów, naukę tańców ludowych

oraz gry integracyjne. Młodzież z Polski, podczas kulinarnych zmagań częstowała świeżym, polskim chlebem, upieczonym przez
członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
i Promocji Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń.
Natomiast tradycyjne, polskie niedzielne II
danie, zyskało największą rzeszę smakoszy
wśród wielu serwowanych w tym okresie potraw, które przygotowała młodzież z 6 państw
UE.
Poznać i zrozumieć innych lepiej- to główna idea ukryta za działalnością miast partnerskich, która narodziła się tuż po zakończeniu
II wojny światowej i która przetrwała do dziś.
Cieszę się, że współpraca pomiędzy naszymi
miastami przynosi wymierne efekty. Nasza
młodzież szlifuje języki obce, poznaje kulturę swoich sąsiadów, pogłębia wiedzę, a także
uczy się odpowiedzialności. Bezpośredni kontakt pomiędzy rówieśnikami z krajów Unii
Europejskiej jest nie tylko doskonałą lekcją
historii, ale przede wszystkim daje ogromne
możliwości w zakresie tworzenia wspólnych
projektów i kształtowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – mówi wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek.
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Kłopot niewielki - zgniataj butelki
Już ponad 850 osób skorzystało z oferty spotkań ekologicznych. Od czerwca do października na terenie Gminy Świdnica prowadzone są zajęcia
promujące recykling i świadome wybory konsumenckie.

S

potkania w sołectwach prowadzone są przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Świdnica, w ramach projektu dofinansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku mieszkańcy dyskutują
na temat zasad i prawidłowej segregacji odpadów, korzyści wynikających z recyklingu, pojęć ekologicznych i oznakowań opakowań. Dużo
emocji budzi również nowy system odbioru odpadów komunalnych,
zatem moderatorzy spotkań szczegółowo omawiają zagadnienia związane z Regulaminem utrzymania porządku w Gminie Świdnica. Informują o zasadach działania nowego systemu odbioru śmieci. Każdy
uczestnik spotkania otrzymuje ulotkę informacyjną, a także pakiet
ekologiczny jako przykład ponownego wykorzystania materiałów
z odzysku.
W ramach projektu, podczas wakacji przeprowadzono ekologiczne warsztaty z śmieciosztuki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy.
Zajęcia polegały na tworzeniu prac z wykorzystaniem materiałów recyclingowych oraz opakowań po produktach codziennego użytku. Dzieci uczyły się jak ważna jest segregacja śmieci oraz ochrona środowiska.
Na warsztatach powstały cudowne dzieła: rakiety kosmiczne i czołgi
z butelek plastikowych, modnie ubrane lalki z opakowań papierowych
oraz zabawne postacie i kolorowe obrazki z opakowań plastikowych,

Mieszkańcy Bystrzycy Górnej podczas spotkania na świetlicy

Zajęcia ze śmieciosztuki

a ich tworzenie dostarcza wiele radości – mówią moderatorzy projektu.
Kreatywne wykorzystanie śmieci pokazuje dzieciom i młodzieży
cykl życia produktu i możliwości jego wykorzystania, gdy już dla innych staje się bezużyteczny.
Poprzez gry i zabawy młodzi mieszkańcy gminy kształtują swoją
kulturę ekologiczną, a poznanie oznakowania produktów daje im możliwość świadomego wyboru konsumenckiego.
Eko-, śmieciosztuka przyniesie z pewnością wiele korzyści i to już
w najbliższym czasie, gdyż poprzez twórcze działania rozbudza w młodych ludziach chęć aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska.
Kolejne działania projektowe przewidują wspólne „Sprzątanie
Świata” zakończone ogniskiem, oraz wydanie kalendarza promującego piękno otaczającej przyrody.
W najbliższym czasie na świetlicach zaplanowano również montaż zgniatarek do śmieci (butelek, puszek).
Wszyscy zainteresowani tematem ekologii mogą również skorzystać z porad udzielanych w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy Świdnica, a także dzwoniąc pod specjalnie wyznaczony numer telefonu: 730 788 506. O kolejnych spotkaniach można dowiedzieć się
u sołtysów i z plakatów informacyjnych.

Projekt „Kłopot niewielki-zgniataj butelki”, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Świdnica
dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerami projektu są Urząd Gminy Świdnica oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Gmina Świdnica
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Grunt to rodzinka - czyli „Kto Kogo Gryzie?”
Od lipca Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie stało się nowym domem dla ponad 120 osobowej Rodziny.

R

odzina liczna, choć niezwykła to Babcie, Dziadkowie i wnuczęta oraz ciocie
i wujkowie, z terenu Gminy Świdnica
i Gminy Wińsko, którzy letni czas spędzili
na międzypokoleniowych warsztatach, w ramach których młodzi wprowadzili seniorów
w świat komputerów i pokazali, że Internet
„nie gryzie”, a seniorzy podzielili się wiedzą
co gryźć, żeby dożyć sędziwego wieku.
„Gdy w maju ogłoszono wyniki naboru
projektów dofinansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ucieszyliśmy
się, że będziemy mogli zorganizować wakacje
na tak wielką skalę. Radość przeplatała się
z obawą. Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę.” - mówi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” Beata
Szyszka.
I tak od czerwca zaczęły się gorączkowe
przygotowania do nietypowej kolonii dla seniorów i dzieci. W okresie od 7 lipca do 14
sierpnia zorganizowano 3, dziesięciodniowe
turnusy, podczas których uczestnicy mieli
okazję wymienić doświadczenia, zawiązać
i zacieśnić więzi pokoleniowe i zbudować
przynależności do rodziny, a tym samym do
społeczeństwa lokalnego.
Uczestnikom projektu o zabawnej nazwie
„KTO KOGO GRYZIE?” zaproponowano
szereg zajęć.
„Nie było czasu na nudę, Ciocie ciągle
zaskakiwały nas nowymi zabawami. Rysowaliśmy, szukaliśmy skarbów w lesie, a także przeszliśmy chrzest kolonijny i spotkanie
ze skrzatem” mówią najmłodsi uczestnicy.
„Nie spodziewałam się tak profesjonalnego przygotowania. Wraz z koleżankami spacerowałyśmy „z kijkami” i wiem, że teraz ja
muszę im pokazać jak prawidłowo uprawiać
ten sport, bo do tej pory robiłyśmy to błędnie”
śmieje się Babcia Janka.
W sumie 30 dni zajęć, upłynęło na wspól24

nych zajęciach komputerowych, sportowych,
na nauce udzielania pierwszej pomocy, zajęciach kulinarnych i wesołym śpiewie.
Wspólne zajęcia sportowe poprawiły kondycje
fizyczną uczestników, wpłynęły na ich aktywność ruchową, a także jednocząc w wspólnym
wysiłku pomogły przełamać bariery pokoleniowe. Razem spacerowano po pięknych okolicach Lubachowa i Bystrzycy Górnej.
Także zajęcia komputerowe były okazją do
zwiedzania okolicy. Dzięki aplikacji komputerowej, każdy odwiedził miejsca mu bliskieprzeważnie swoje domy, miejsca urodzenia,
ale i miejsca na świecie, które marzył zobaczyć.
Babcie, Dziadkowie, Ciocie, Wujkowie
i Wnuczęta uczyli się od siebie wzajemnego
szacunku, zrozumienia i relacji rodzinnych.
Integracja trwała całe dnie. Siekacze – czyli
grupa starsza oraz Mleczaki spędzali wspólne
chwile bawiąc się w gry, tańcząc i śpiewając.
Każdy dzień kończyło też „Domowe ognisko”
i podsumowanie dnia. Rozmawiano o tym co
było dobre, trudne czy zaskakujące.

Rodzina wybrała się również na wspólną
wycieczkę. W myśl zasady – cudze chwalicie,
swego nie znacie rozśpiewanym autobusem pojechano do Świdnicy zwiedzając Jaskinię nietoperzy i mini zoo Nadleśnictwa Świdnica, wieżę
ratuszową oraz dzięki uprzejmości proboszcza
Parafii Katedralnej wraz z przewodnikiem podziwiano piękno Katedry pw. Św. Stanisława
i Wacława.
„Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń
pokazała młodym, że z dziadkiem czy babcią
też może być fajnie, a seniorom, że zajęcia młodych to nie tylko gry komputerowe. Cieszy mnie
fakt, iż tak duża grupa początkowo obcych sobie
ludzi stała się dla siebie przyjaciółmi. Mam nadzieję, że Wasze pozytywne relacje przełożą się
na wspólne działania już po zakończeniu projektu. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć
w tak niecodziennym doświadczeniu, a Gmina
Świdnica mogła wesprzeć projekt udzielając dotacji na niezbędny wkład własny.” mówiła podczas pożegnalnego ogniska Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, która popierała projekt od
samego początku.
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również zajęcia z psychologiem i zajęcia
z udzielania pierwszej pomocy. „Każdy powinien wiedzieć jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i najbliższym. Dzięki tym zajęciom wiemy, że to od nas samych
zależy zdrowie, a często i życie drugiego człowieka” wspomina Dziadek Tadeusz. „Fantom
Krzyś - bo tak ochrzciliśmy naszego pomocnika, pomógł nam nauczyć się prawidłowego
niesienia pomocy.” dodaje Babcia Tereska.
„Wspólne wakacje pokazały nam, że więcej mamy ze sobą wspólnego niż nam się
wydawało. Razem z dziećmi doszliśmy do
wniosku, że jesteśmy sporo warci, a to, że
mieszkamy na wsi to nasz atut, a nie wada.
Dziś wiemy jak obsługiwać się komputerem
i jak dbać o siebie, nie tylko od strony zdrowia
fizycznego, ale i psychicznego. Pozwoliliśmy
sobie na dostrzeżenie własnego „Ja”, przy szacunku dla drugiego człowieka” mówili zgromadzeni wokół ogniska uczestnicy wszystkich turnusów i razem zaśpiewali swój hymn.
„Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka,
bo kto rodzinkę fajną ma temu się bieda we
znaki nie da, temu rodzinka umrzeć nie da!”

Projekt KTO KOGO GRYZIE? realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Świdnica w zakresie dofinansowania wkładu własnego
do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.
Partner: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Gmina Świdnica

Nr 2 (23) Wrzesień 2013

25

WYDARZENIA kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

Radosne Święto Plonów w Lutomi
Dożynki to czas dziękczynienia ale i zabawy. 8 września, uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Edward Szajda, mieszkańcy gminy
Świdnica dziękowali za zebrane plony. Następnie w korowodzie dożynkowym delegacje 33 sołectw zaprezentowały misternie wykonane
wieńce dożynkowe oraz bochny chleba. To swoisty rekord, bowiem w tym roku wszystkie sołectwa miały swoje wieńce dożynkowe.

Starostowie dożynek przekazują wójtowi gminy
symboliczny bochen chleba

Mszy św. dożynkowej przewodniczył ks. E Szajda

G

ospodarzem tegorocznych dożynek były
2 sołectwa: Lutomia Górna, Lutomia
Dolna oraz starostowie: Ryszard Gawron
i Celina Urbańczyk.
Pan Ryszard Gawron – mieszka w Lutomi od 1964 roku. Od roku 1982 pracuje
w RSP Lutomia a od 1992 roku jest Prezesem
Zarządu i kieruje pracą Spółdzielni. RSP zatrudnia 18 członków i gospodaruje na 650 ha
gruntów.
Pani Celina Urbańczyk – jest mieszkanką Lutomi od urodzenia. Od 1986 roku wraz
z mężem Stanisławem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha. Gospodarstwo specjalizujące się w produkcji rolnej
oraz zwierzęcej (hodowla bydła opasowego).
Produkcja rolna to przede wszystkim uprawy
rzepaku, pszenicy oraz zbóż paszowych.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się
Mszą św. polową, której przewodniczył dziekan dekanatu Świdnica-Zachód ks. Edward
Szajda. Czym jest chleb dla człowieka? To
pytanie stawiamy sobie podczas każdych dożynek. Chleb to skarb i szczególny dar. Przeżywajmy zatem to spotkanie nie tylko jako piękną tradycję, ale jako szczere dziękczynienie za
dar i wdzięczność rolnikom za ich trud pracy
– mówił ks. Szajda podczas homilii.
Bezpośrednio za zakończeniu Eucharystii
delegacje wszystkich sołectw przemaszerowały prezentując publiczności swoje wieńce
dożynkowe i bochny chleba, upieczone z tegorocznych zbóż. Cóż może być piękniejszego
dla gospodarza gminy podczas dożynek, jak nie
przepiękne wieńce dożynkowe. Moim marzeniem było doczekać święta plonów, podczas
którego wszystkie wsie zaprezentują swoje
wykonane wieńce. I dzisiaj spełniliście to moje
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Korowód dożynkowy otwierały wieńce gospodarzy

marzenie. Serdecznie Wam za to dziękuję –
mówiła ze wzruszeniem wójt gminy Świdnica.
Korowód otwierały wieńce gospodarzy, a tuż za
nimi maszerowali zaproszeni goście, a wśród
nich parlamentarzyści: poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, senator Wiesław Kilian, asystenci
biur poselskich, starosta i wicestarosta powiatu świdnickiego, prezydent miasta Świdnicy,

szefowie służb mundurowych: policji, straży
pożarnej, nadleśnictwa oraz licznie przybyli
goście.
Dziś nadszedł dzień święta wszystkich
rolników, czas świętowania obfitych zbiorów
i czas zasłużonego odpoczynku. Życzę rolnikom, mieszkańcom i gościom, aby nigdy nie
zabrakło na Waszych stołach najważniejszego
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symbolu dożynek - chleba. Symbolu dostatku,
obfitości i sytości. Wszystkim państwu życzę
udanego dnia, wielu radości i niezapomnianych wrażeń – mówiła na kilka chwil przed
dzieleniem dożynkowego chleba, wójt gminy
Teresa Mazurek.
Obrzęd dożynkowy i misterium chleba zaprezentował Ludowo-Estradowy Zespół Mokrzeszów pod kierunkiem Marii i Wojciecha
Skiślewicz. Następnie rozpoczął się blok artystyczny, podczas którego organizatorzy zadbali
o atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i śpiewacze:
„Smyki z Pszenna”, „Ale Babki”, „A to Heca”,
„Kadziołeczka”, „Stokrotki”.
W tym dniu wójt gminy odznaczyła
Medalem Zasłużony dla Rolnictwa: Piotra
Błaszko, Benedykta Dziedzic, Tadeusza
Hruszowiec, Ryszarda Lorens, Karola Rybskiego, Stanisława Urbańczyk, Jana Wróbel. Odznaczenia wręczyli: Wiesław Kilian
- senator RP, starosta powiatu świdnickiego
Zygmunt Worsa oraz wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek.
W trakcie dożynek komisje dokonały oceny
najładniejszych wieńców dożynkowych oraz
straganów.
W konkursie na najładniejszy wieniec
dożynkowy I miejsce przypadło w udziale sołectwu Lutomia Dolna. Zwycięski wieniec
przedstawiał koronę. II miejsce jury przyznało sołectwu Burkatów (wieniec symbolizował
Serce Jezusa, pełne miłości i obfitości), a III
miejsce sołectwu Wilków (wieniec przedstawiał urodzaj i piękno polskich pól). Pozostałych 30 sołectw otrzymało nagrody równorzędne.
Jest się z czego cieszyć i radować, bo trudu wykonania wieńców podjęły się nawet
najmniejsze sołectwa liczące niewiele ponad
100 mieszkańców, tj. Jakubów (103), Sulisławice (108), Wieruszów (109), Zawiszów (113),
Niegoszów (127). 33 wspaniałe, niewiarygodne plecione, klejone i układane z dokładnością
wieńce. Nie wiem, co wymyślicie za rok, ale co
roku udaje się Wam mnie zaskoczyć – mówiła
Teresa Mazurek, nie kryjąc ogromnej radości
i dumy.
Najładniejszym straganem mogło pochwalić się sołectwo Komorów, II miejsce zdaniem
komisji oceniającej należało się sołectwu Lutomia Dolna, a III miejsce sołectwu Burkatów.
Dla 26 straganów, które reprezentowane były
przez sołectwa, Młodzieżową Radę Gminy
Świdnica, stowarzyszenia oraz świetlicę środowiskową w Modliszowie komisja przyznała
nagrody równorzędne.
Tradycyjnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” podczas dożynek przeprowadziło konkurs na najładniejsze stoisko wiejskie oraz konkurs na produkt
Nr 2 (23) Wrzesień 2013

I miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Komorów

II miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Lutomia Dolna

III miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Burkatów

lokalny. Spośród zgłoszonych do konkursu
12 stoisk, komisja nagrodziła dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi stragany: sołectwa Bystrzyca Dolna, sołectwa Grodziszcze
oraz sołectwa Lutomi Dolnej. Na konkurs
„Produkt lokalny” zgłoszono 11 produktów
w różnych kategoriach. Ostatecznie nagrodzono: nalewkę „Ale Lipa” z Grodziszcza, nalewkę „Sosnówka” z Bystrzycy Górnej, cytrynówkę „Pigwówka” z Boleścina.
Podczas dożynek odbyły się ostatnie konkurencje sportowe dla sołectw uczestniczących
przez cały rok w Sportowych Weekendach na
Wsi, zorganizowane przez GLKS Świdnica. Na
16 sklasyfikowanych drużyn I miejsce zdobyło sołectwo Wiśniowa (zdobywając łącznie
98pkt), II miejsce sołectwo Panków (85,5 pkt),
a III miejsce sołectwo Pogorzała (84 pkt).
Niemałe emocje towarzyszyły zmaganiom
w konkursie Świdnicki Łokieć. Nagrodą główną w IX już edycji tego konkursu był laptop,

ufundowany przez sponsora głównego imprezy firmę Multimedia Polska SA. Został
on rozlosowany spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w zmaganiach.
W konkurencji przewidzianej dla sołectw,
trwały poszukiwania posiadaczki najdłuższego palca wskazującego wśród sołtysek.
Aby wyłonić zwyciężczynię niezbędna była
dogrywka pomiędzy dwoma paniami sołtys:
z Grodziszcza i Wilkowa. Jak się okazało posiadaczką najdłuższego palca została pani Irena Dudziak sołtys z Wilkowa.
Gwiazdą dożynek był występ Haliny Frąckowiak, której występ przyciągnął rzesze melomanów jej piosenek. Swój debiut przed tak
szeroką publicznością mieli uczestnicy warsztatów wokalnych zorganizowanych podczas
tegorocznych ferii zimowych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
Dożynkowe świętowanie trwało do późnych
godzin wieczornych.
27
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Obrzęd dożynkowy i misterium chleba zaprezentował
Ludowo-Estradowy Zespół Mokrzeszów

Dożynkowy bochen chleba wójt gminy dzieli z przedstawicielami Parlamentu:
poseł I. Mrzygłocką i senatorem W. Kilianem

Odznaczeni Medalem Zasłużony dla Rolnictwa

Zwyciężczyni najdłuższego palca wskazującego - sołtys Wilkowa I. Dudziak

Dziękuję organizatorom dożynek –
sołtysom, radom sołeckim i wszystkim
organizacjom, które czynnie włączyły się
w przygotowanie tego święta.
Dziękuję za ogrom pracy tutaj
włożonej. Pragnę dzisiaj przywołać
osobę ś.p. Stanisława Mroczka,
długoletniego sołtysa sołectwa
Lutomia Dolna, którego pożegnaliśmy
w marcu br.. Był to sołtys z pasją,
kochający ziemię.
Jestem przekonana, że patrząc na nas
jest szczęśliwy i zadowolony, bo zawsze
kochał ludzi i cieszył się z dużej
obecności gości na uroczystościach
organizowanych przez tutejsze sołectwa.

Wspólny występ gwiazdy dożynek Haliny Frąckowiak
z uczestnikami warsztatów wokalnych

Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
Stoisko współgospodarzy dożynek sołectwa Lutomia Górna
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KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” (kolejność alfabetyczna)
1. Sołectwo Bojanice

2. Sołectwo Boleścin

3. Sołectwo Burkatów

Wykonanie:
Ewa Dudzic, Dorota Dawiec,
Ewa Mikołajczyk, Teresa Kulczycka,
Halina Paśko, Janina Marciniak

Wykonanie:
Renata Kwak, Emilia Pieprzyk,
Daria Zakrocka, Piotr Wrona,
Daniel Wieczorek, Mateusz Krawczyk

Wykonanie:
Danuta Bekas,
Alicja Bekas

Wieniec przedstawia:
Grotę Matki Bożej

Wieniec przedstawia:
Typowe wiejskie życie

Wieniec przedstawia:
Serce Jezusa miłości i obfitości pełne

4. Sołectwo Bystrzyca Dolna

5. Sołectwo Bystrzyca GÓRNA

6. Sołectwo GOGOŁÓW

Wykonanie:
Maria Łuszkiewicz,
Janina Szyszka

Wykonanie: Beata Szyszka, Eufemia
Stankiewicz, Maria Somala, Renata
Kos, Kazimiera Niedziałkowska, Ewa
Leśniak, Adela Seweryn, Zbigniew Siwak,
Małgorzata Mierniczak, Izabela Kępa

Wykonanie:
Zofia Sikorska,
Adam Strach

Wieniec przedstawia:
Snopki z kielichem

Wieniec przedstawia:
Koronę

Wieniec przedstawia:
Kielich z kłosami

7. Sołectwo Grodziszcze

8. Sołectwo Jagodnik

9. Sołectwo JAKUBÓW

Wykonanie: Dorota Michałek, Agnieszka
Karwala, Małgorzata Głąb, Kazimierz
Czaicki, Kamila Czaicka, Wanda Michałek

Wykonanie:
Krystian Podkówka,
Agnieszka Podkówka

Wykonanie:
Rada Sołecka

Wieniec przedstawia:
Kielich z hostią

Wieniec przedstawia:
Orła

Wieniec przedstawia:
Koronę
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10. Sołectwo Komorów

11. Sołectwo Krzczonów

12. Sołectwo KRZYŻOWA

Wykonanie: Alicja Rutkowska, Bogumiła
Lerch, Elżbieta Janasz, Edyta Zerka,
Irena Pacek, Grzegorz Tomczak,
Władysława Łach

Wykonanie:
Monika Wegner

Wykonanie:
Agnieszka Stochniel, Teresa Kowalik,
Katarzyna Żurawel, Halina Gil,
Bronisława Jeziorek

Wieniec przedstawia:
Motyw religijny – nawiązujący
do ogłoszonego „Roku Wiary”

Wieniec przedstawia:
Krzyż z promieniami
z wkomponowanym chlebem oraz zbożami

Wieniec przedstawia:
Krzyż

13. Sołectwo Lubachów

14. Sołectwo Lutomia Dolna

15. Sołectwo LUTOMIA GÓRNA

Wykonanie:
Janina Somala, Krystyna Dyrda,
Janina Spyra

Wykonanie:
Koło Gospodyń Wiejskich
w Lutomi Dolnej

Wieniec przedstawia:
Objawienie się Matki Boskiej w grocie

Wieniec przedstawia:
Koronę

Wieniec przedstawia:
Wiatrak i obejście wiejskie

16. Sołectwo Makowice

17. Sołectwo Miłochów

18. Sołectwo Mokrzeszów

Wykonanie:
Danuta Kurant,
Katarzyna Królik

Wykonanie:
Piotr Madziara, Iwona Gawron,
Teresa Kuś, Jan Gawron

Wykonanie:
Rozalia Kułakowska,
Irena Strojek, Mieczysława Dubiel

Wieniec przedstawia:
Koronę

Wieniec przedstawia:
Kielich z hostią i krzyż

Wieniec przedstawia:
Kielich
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Wykonanie:
Maria Kanafowska, Józefa Juszczak,
Małgorzata Władzińska, Rafał Władziński
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19. Sołectwo Niegoszów

20. Sołectwo OPOCZKA

21. Sołectwo Panków

Wykonanie:
Rada Sołecka

Wykonanie:
Urszula Romaniuk, Aleksandra Dębińska,
Iwona Dąbrowska, Magorzata Skorupa

Wykonanie:
Jadwiga Wojda, Elżbieta Bryszkowska,
Anna Homenda, Joanna Kamińska

Wieniec przedstawia:
Koronę

Wieniec przedstawia:
Koronę

Wieniec przedstawia:
Hostię

22. Sołectwo Pogorzała

23. Sołectwo Pszenno

24. Sołectwo Słotwina

Wykonanie: Danuta Witkowska, Kamil
Witkowski, Ewelina Jaworska, Joanna
Pietrzak – Rok, Anita Wójcik – Szpitun,
Henryka Ciak, Aleksandra Piszla,
Iwona Brożyna
Wieniec przedstawia:
Tradycyjną koronę symbolizującą
dziękczynienie za plony

Wykonanie:
Koło Gospodyń Wiejskich

Wykonanie:
Maria Flisak,
Małgorzata Flisak

Wieniec przedstawia:
Dwa serca symbolizujące miłość
i przywiązanie do pracy

Wieniec przedstawia:
Obraz w sercu

25. Sołectwo Stachowice

26. Sołectwo Sulisławice

27. Sołectwo Wieruszów

Wykonanie: Teresa Dziedzic, Kuska
Urszula, Szeliga Kazimiera, Kałwa Janina,
Legut Małgorzata, Iwona Paruch

Wykonanie:
Barbara Podlaszek, Elżbieta Kurnoga,
Grażyna Krzeczowska, Marta Skórzyńska

Wykonanie:
Marianna Magnuszewska,
Stanisław Magnuszewski

Wieniec przedstawia:
Kosz z owocami i warzywami

Wieniec przedstawia:
Warzywo - Dynię

Wieniec przedstawia:
Kosz z kwiatami
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28. Sołectwo Wilków

29. Sołectwo Wiśniowa

30. Sołectwo Witoszów Dolny

Wykonanie:
Monika Dudziak, Irena Dudziak,
Małgorzata Urbańska, Barbara Marciniak

Wykonanie:
Patrycja Krekora,
Ilona Kulig

Wykonanie:
Koło Gospodyń Wiejskich

Wieniec przedstawia:
„Urodzaj i Piękno Polskich Pól”

Wieniec przedstawia:
Dziewczynę z darami ziemi

Wieniec przedstawia:
Płody rolne

31. Sołectwo Witoszów górny

33. Sołectwo zawiszów

33. Świetlica wiejska Modliszów

Wykonanie:
Rada Sołecka

Wykonanie:
Danuta Małek, Agnieszka Wojciechowska,
Ewa Zdrada, Monika Wójcik

Wykonanie:
Agnieszka Baca

Wieniec przedstawia:
Mendel zboża zwieńczony krzyżem

Wieniec przedstawia:
Wieniec z motywem religijnym

Wieniec przedstawia:
Koronę

Informacje i wydarzenia z Gminy Świdnica
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Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
tel. +48/74/852 12 26, +48/74/852 30 67
urzad@gmina.swidnica.pl, www.gmina.swidnica.pl
Redakcja: Rzecznik Prasowy - Janusz Waligóra
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Zdjęcia:
Janusz Waligóra, Julia Calów
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Współpraca:
Jadwiga Generowicz, Ewa Burdek,
Julia Calów, Elżbieta Dolińska,
Zbigniew Janus, Krzysztof Jas,
Maria Jaworska, Zbigniew Kanicki,
Szczepan Kownacki, Krystyna Kwaśnik,
Alicja Lasocka, Agata Malik, Sławomir Pamuła,
Jarosław Socha, Bartłomiej Strózik,
Tadeusz Szarwaryn, Anna Szymkiewicz,
Małgorzata Urbanek, Ewa Wasilenia,
Agnieszka Wójcik, Elżbieta Marcińska,
Piotr Dubiel, Renata Piotrowska
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