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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła oraz radosnej atmosfery,
a w nadchodzącym 2014 roku spełnienia
marzeń i wszelkiej pomyślności.
Z najlepszymi życzeniami
Przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica

Wójt
Gminy Świdnica

Regina Adamska

Teresa Mazurek

NAGRALI
PŁYTĘ Z KOLĘDAMI
Już po raz drugi w tym roku dzieci i młodzież z placówek
oświatowych gminy Świdnica mieli możliwość
uczestniczenia w warsztatach w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie. Efektem ich pracy jest drugi
muzyczny krążek, tym razem z kolędami i pastorałkami,
który bezpłatnie dołączamy do niniejszego wydania
Biuletynu Informacyjnego.
Wydarzenia kulturalne Str. 15
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Opłaty za śmieci na dotychczasowych warunkach
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem
budżetowym, informujemy, że stawki za śmieci
pozostają na niezmienionym poziomie.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
vv8 zł na osobę miesięcznie - za odpady segregowane
vv16 zł na osobę miesięcznie - za odpady niesegregowane

Niższe opłaty dla rodzin
wieloosobowych segregujących odpady
Dla rodzin wieloosobowych – składających się z więcej niż 5 osób,
segregujących odpady ustalone zostały niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
vvgdy liczba mieszkańców wynosi od 5 do 9 osób stawka opłaty została ustalona na 7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej
nieruchomość;
vvgdy liczba mieszkańców wynosi 10 osób i więcej stawka opłaty została ustalona na 6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Z uwagi na fakt, że indywidualne konta klientów nie ulegają
zmianie, a książeczki do wpłat nie będą rozsyłane do podatników
w 2014 roku, uprzejmie prosimy o dokonywanie regularnych wpłat
na przesłane wcześniej numery kont (w systemie miesięcznym).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny dla każdego deklarującego rachunek bankowy
za pośrednictwem banku, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze, do 25 dnia każdego miesiąca.
Regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bez dodatkowych prowizji, można dokonywać w:
vvkasie Urzędu Gminy Świdnica;
vvBanku Gospodarki Żywnościowej, ul. Różana 1 w Świdnicy oraz we
wszystkich innych placówkach Banku BGŻ.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone w 2013 roku obowiązywać będą także w kolejnym roku.

Informacje o zasadach zbierania
i odbierania odpadów
Kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji?
vvKażdy nowy mieszkaniec Gminy Świdnica lub podmiot gospodarczy
powinien złożyć do Wójta Gminy Świdnica deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości,
lub powstania na danej nieruchomości pierwszych odpadów v
komunalnych.
vvKażdy mieszkaniec Gminy Świdnica przypadku zmiany danych,
takich jak: liczba mieszkańców, adres, sposób segregacji odpadów
lub ilość i wielkość pojemników, stanowiących podstawę ustalenia
wysokości opłaty, powinien złożyć do wójta gminy Świdnica
korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia tej zmiany.
Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.

Apelujemy do właścicieli posesji, do których dojazd w okresie
zimowym będzie utrudniony, o udostępnienie swoich pojemników/
worków w miejsca, z których możliwy będzie odbiór odpadów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica pod nr tel. 74 852 12 26,
74 852 30 67 wew. 310 i 108.

Nowe stawki za wodę i ścieki
Od 1 stycznia 2014 r. mieszkańców gminy Świdnica obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wzorem lat ubiegłych zostały utrzymane dopłaty z budżetu gminy do każdego 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków.

O

znacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2014 r. ceny dla
gospodarstw domowych kształtować się będą następująco:v
4,02 zł/m3 brutto (obecnie 3,89 zł/m3 brutto) za dostarczoną wodę oraz
7,65 zł/m3 (obecnie 7,17 zł/m3 brutto) za odprowadzanie ścieków.

21 listopada br., podczas LI sesji Rady Gminy Świdnica, radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Do każdego 1m3 wody gmina Świdnica dopłaci 0,14 zł brutto (obecnie 0,19 zł brutto), a do 1m3 odprowadzonych ścieków w V grupie taryfowej odbiorców 2,68 zł brutto (obecniev
2,52 zł brutto).
W porównaniu z rokiem bieżącym średni wzrost cen za m3 wody
wynosić będzie blisko 2%, natomiast w przypadku odprowadzaNr 3 (24) Grudzień 2013

nia ścieków prawie 6%. W budżecie gminy na 2014 r. Rada Gminyv
Świdnica na dopłaty zabezpieczyła kwotę 470 tys. zł.
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Rada zatwierdziła stawki podatkowe na rok 2014
Na LI Sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportu. Mając na
względzie wzrastające koszty produkcji rolnej, władze gminy zdecydowały, że stawka podatku rolnego w przyszłym roku pozostanie na tym
samym poziomie, co w roku 2013.

Z

anim budżet gminy Świdnica na rok 2014
zostanie uchwalony przez Radę Gminy
pierwszym krokiem jest określenie, w jakiej
wysokości będziemy płacić podatki. Stąd
konieczność podjęcia uchwał tak zwanych
okołobudżetowych, które wyznaczają stronę
dochodów wpływających do gminy. Zgodnie
z zapisami ustawy o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat
lokalnych.
Stawkę podatku rolnego ustala się na
podstawie średnich cen skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. W związku z wzrastającymi kosztami produkcji rolnej, Rada
Gminy Świdnica, korzystając z ustawowych
uprawnień do obniżenia średniej ceny żyta zav
1 decytonę obniżyła cenę skupu żyta
o 6,88 zł za 1 decytonę przyjmowaną do naliczania podatku rolnego w 2014 r. ustalając
62,40 zł. Oznacza to tym samym, że stawka
ta pozostanie na niezmienionym poziomie
w odniesieniu do roku 2013.
Radni zdecydowali podejmując stosowną
uchwałę, iż podatek od nieruchomości na
2014 rok w stosunku do roku 2013 wzrośnie

Głosowanie nad uchwałami podatkowymi przez radnych Rady Gminy Świdnica

średnio o 0,9%. Przykładowo dla powierzchni
mieszkalnych w 2013 roku podatek wynosił 0,61 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
W 2014 roku stawka ta wzrośnie o 1 grosz
i wyniesie 0,62 zł za 1m2 powierzchni

użytkowej.
Podobny wzrost w 2014 roku dotyczyć będzie stawek podatku od środków transportu,
których wzrost zaplanowano o 0,9 %.

Spalanie śmieci – zabronione
Przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych. Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) jasno przedstawia stanowisko w tej sprawie, zgodnie z art. 191 w/w ustawy, kto wbrew zakazowi
termicznie przekształca (spala) odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze grzywny (do 5000 zł) albo aresztu (do 30 dni).

J

ak co roku wraz z nadejściem sezonu grzewczego powraca problem
spalania śmieci w domowych piecach. Z kominów niektórych domów wydobywa się ciemny, charakterystyczny dym, o nieprzyjemnym,
duszącym zapachu. Palenie śmieci w domowych piecach, nie tylko zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkamy ale szkodzi zdrowiu nas
wszystkich, także Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych!!!

Podczas spalania, z kominów wydobywają się toksyczne związki
chemiczne, takie jak: dioksyny, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą
nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność,
mogą również generować choroby nowotworowe, które coraz częściej
występują u dzieci.
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż
proces ten wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie w takich
warunkach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji
grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadkuv
nawet do pożaru budynku mieszkalnego.
Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom
na poważne niebezpieczeństwo i działamy niezgodnie z prawem.
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Pamiętaj o odśnieżaniu chodników
Właściciel nieruchomości jest odpowiedziany za odśnieżanie chodnika, który jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest
nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

O

bowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachv
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Ilekroć w przepisach wskazanej ustawy jest mowa o właścicielach nieruchomości należy rozumieć
przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić utrzymanie
czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Należy zaznaczyć, iż za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
Kto nie wykonuje obowiązków zapewnienia utrzymania czystościv
i porządku poprzez chociażby nie uprzątnięcie błota, śniegu, loduv
i innych zanieczyszczeń z chodników, podlega karze grzywny dov
1500 zł. Postępowanie w w/w sprawach toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Obowiązek umieszczenia
tabliczki z numerem domu
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, informujemy, że na właścicielach nieruchomości
spoczywa obowiązek umieszczenia tabliczek z numerem domu. W wielu przypadkach dobrze
oznakowana nieruchomość, to szybsze dotarcie służb ratunkowych z pomocą.

O

becnie kwestie numeracji nieruchomości
są regulowane przepisami ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne, (Dz. U. z 2010v
nr 193 poz. 1287). Przepisy w/w ustawy stanowią m.in., że właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
są obowiązani umieścić na nieruchomości,v
w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem
porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. Oznaczanie nieruchomości następuje z urzędu lub na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości,v
a o oznaczeniu nieruchomości właściwyv
organ gminy zawiadamia na piśmie właściciela nieruchomości.

zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1,
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu,v
a w miejscowościach bez ulic lub placów
albo posiadających ulice lub place bez
nazw — nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania nav
tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy
miejscowości lub nazwy dzielnicy, osie-

dla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.
v
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Inwestycji i Infrastruktury
Technicznej w Urzędzie Gminy Świdnica
pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 105 w godz.
7.30-15.30.

Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które
takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowymv
w terminie 30 dni od dnia otrzymania
Nr 3 (24) Grudzień 2013
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Darmowe badania - bezcenne zdrowie
1 ambulans Fundacji Ronalda Mc Donalda, 2 dni, 308 badań i 123 przebadanych dzieci to bilans akcji „Nie nowotworom u dzieci”
w gminie Świdnica.

Wójt gminy Teresa Mazurek wraz z dyr. Przedszkola w Witoszowie Dolnym i przedstawicielami Fundacji Ronalad McDonalda

P

rogram organizowany przez Fundację
Ronalda McDonalda przy współudziale  
wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek oraz
dyrektora przedszkola w Witoszowie Dolnym
Renaty Piotrowskiej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Już w pierwszym dniu zapisów odebrano ponad 500 telefonów, a listy zapełniono w pierwszych godzinach rejestracji.v
W akcji badań USG, w których kluczową rolę odgrywa specjalistyczny ambulans Fundacji, zbadano już tysiące dzieci.
W piątek i w sobotę (18 i 19 października br.) w Witoszowie Dolnym i w Pszennie przebadano 123 dzieci z terenu gminy
Świdnica. Jak wynika z raportu sporządzonego po akcji, tego typu badania okazały się
bardzo przydatne. Aż 34 rodziców zostało
skierowanych ze swoimi dziećmi na konsultacje do takich specjalistów jak: chirurg,
endokrynolog, pediatra, nefrolog, a także na
badania kontrolne USG i laboratoryjne.
Niecodzienną
atmosferę
zabawyv
w gabinecie lekarskim tworzył specjalny
Gość- Ronald McDonald. Swymi magicznymi sztuczkami, uśmiechem i burzą czerwonych włosów rozweselał małych i dużych.v
W piątek swoją pomocą służyła również
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek,
która miała okazję nie tylko uczestniczyćv
w badaniach, ale również rozmawiać z lekarzami o potrzebach edukacji zdrowotnejv
i promocji zdrowego stylu życia.

6

Badanie USG, które były bezpiecznymv
i bezbolesnym sposobem na dokładną ocenę
stanu narządów wewnętrznych dzieci, przeprowadzono bezpłatnie. Całkowity koszt badań przesiewowych wyniósł ponad 8200 złv
i był wydatkowany z budżetu gminyv
w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Fundacja Ronalda McDonalda, założona w 2002 roku, to organizacja pożytku
publicznego, należąca do większej całości,
pracującej w 57 krajach organizacji chary-

tatywnej Ronald McDonald House Charities. Fundacje na całym świecie łączy jeden
wspólny mianownik - pomoc dzieciom, między innymi poprzez programy medyczne.v
W Polsce głównym projektem Fundacji jest
ogólnopolski program „Nie nowotworomv
u dzieci”. Fundacja stawia na poprawę wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych
u najmłodszych, organizując badania USG,
szkoląc lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz inwestując w wydawnictwa propagujące aktualną wiedzę w dziedzinie onkologii.

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Profilaktyka onkologiczna to najważniejszy krok na drodze do zdrowia, ale choć świadomość na temat jej roli rośnie, to w Polsce ciągle za
mało osób zgłasza się na badania przesiewowe w kierunku wykrywania
raka. Kształtowanie więc właściwych zachowań prozdrowotnych należy
już zacząć od najmłodszych lat. Dlatego też gmina tak czynnie włączyła się w ogólnopolską akcję, do której przygotowania trwały od 2 lat. Na
powstanie ok. 70% nowotworów mają wpływ szkodliwe czynniki środowiska oraz nieprawidłowe nawyki. W przypadku choroby nowotworowej
profilaktyka jest więc szczególnie istotna. Najważniejsze to zdawać sobie sprawę z tego, co nam szkodzi i w miarę możliwości, unikać kontaktu
z czynnikami rakotwórczymi.
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Srebrne wyróżnienie
dla Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Lubachowie
Najlepsze warunki zakwaterowania i pobytu, prawidłowe oddziaływanie wychowawcze, przyjemna estetyka wnętrza i otoczenia oraz profesjonalna obsługa i przekazywanie gościom informacji krajoznawczoturystycznych o swoim regionie - to cechy dobrego schroniska młodzieżowego. Właśnie takie jest Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie, które doceniono w 53 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.

W

tegorocznej edycji konkursu komisja
konkursowa przyznała:
vv36 wyróżnień złotych
vv13 wyróżnień srebrnych
vv4 wyróżnienia brązowe
vv2 wyróżnienia honorowe

nych usług noclegowych, bogactwa swojej
oferty tj.: usług żywieniowych, transportowych, informacyjnych, turystycznych, różnorodności form spędzania czasu wolnegov
i rekreacji, estetyki zagospodarowania obiektu i terenów zewnętrznych, a przede wszyst-

kim pod kątem ilości przyjętych gości i udzielonych im noclegów.
W zeszłorocznym konkursie SSMv
w Lubachowie otrzymało brązowe wyróżnienie, zatem z roku na rok pozytywna praca
schroniska jest coraz bardziej dostrzegana.

Rozdanie nagród odbyło się 23 listopada
we Wrocławiu w Sali Czarnej Hotelu Tumskiego. Wyróżnienia wręczył Pan Henryk Gołębiewski - Prezes Zarządu Głównego PTSM
oraz Pani Maria Łazarz - wiceprezes Zarządu
Głównego PTSM. Gminne schronisko, jako
jedyne z byłego województwa wałbrzyskiego, otrzymało puchar oraz dyplom, a także
list gratulacyjny od Pani Krystyny Szumilasv
Ministra Edukacji Narodowej.
Placówki, które wzięły udział w konkursie
oceniane były pod kątem jakości świadczo-

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie wraz z nową infrastrukturą

Rodzinne ferie w Schronisku!
Piękne okolice, bogata oferta wypoczynku i nowoczesna baza to udany wypoczynek w Gminie Świdnica!

O

atrakcyjności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie mówią dowody! Podczas wakacji w schronisku zamieszkała
120 osobowa rodzina. Rodzina liczna, choć niezwykła to 50 babć, 10
dziadków i 60 wnucząt. Siekacze i Mleczaki czyli uczestnicy Projektu
KTO KOGO GRYZIE? realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” i Gminny Ośrodek Kultury Sportuv
i Rekreacji przy współfinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
i Gminy Świdnica spędzili 30 dni na międzypokoleniowych warsztatach. Wspólne przebywanie zaowocowało tym, iż młodzi wprowadzili seniorów w świat komputerów i pokazali, że Internet „nie gryzie”,v
a seniorzy podzielili się wiedzą co gryźć, żeby dożyć sędziwego wieku. Poranne leniuchowanie zastąpiono gimnastyką z wykorzystaniem
nordic walking, seriale telewizyjne - surfowaniem po sieci, a wszystkie zadania wykonywane były śpiewająco, bo nikt nie opuszczał zajęć muzycznych i śpiewał jak mógł najlepiej. Wymianę doświadczeńv
i rezultaty tych niecodziennych zajęć podsumowano w wyposażonejv
w sprzęt multimedialny sali konferencyjnej Schroniska.
Schronisko to również wspaniałe miejsce zimą. Dysponujące 14 pokojami (49 miejsc noclegowych) zaprasza również na ferie.
Do dyspozycji gości udostępniono dwie w pełni wyposażone samoobsługowe kuchnio-jadalnie, pracownię komputerową z dostępemv
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do Internetu, pracownię ekologiczno-przyrodniczą wraz z akcesoriami
takimi jak mikroskopy, encyklopedie multimedialne, mapy, lornetki,
lupy czy zestawy skał i minerałów.
Przy sprzyjającej aurze można korzystać z boiska do gry w piłkę nożną, a także usiąść pod zadaszoną wiatą rozkoszując się ciepłem ogniska.
Dla poszukiwaczy przygód i atrakcji opracowano ścieżki edukacyjne pozwalające poznać bliższe i dalsze okolice. Jako baza wypadowa schronisko sprawdza się idealnie. W niewielkiej odległości czekają na odkrycie
min: zapora wodna wraz z elektrownią na Jeziorze Bystrzyckim, Zamek
Grodno, Muzeum Sztolni Walimskich, pałac oraz kompleks zdrojowyv
w Jedlinie Zdrój, czy Świdnica z swoimi zabytkami i Jaskinią Nietoperzyv
w Nadleśnictwie Świdnica.
Miłośnicy historii odnajdą tu pobliskie muzea, kompleksy sztolni - Walim, Osówka oraz Muzeum Broni i Militariów
w Witoszowie Dolnym.
Amatorów białego szaleństwa ucieszy również informacja, że niecałe 15 kilometrów dzieli schronisko od głuszyckiej trasy biegowej
do jazdy stylem klasycznym, kompleksów wyciągów narciarskichv
w Rzeczce, czy tras biegowych i wspinaczkowych Przełęczy Trzech Dolin.
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Warto pomagać
Stypendia w wysokości od 2 do 3 tys. zł trafiły do 54 laureatów XIII edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” i 7 laureatów Programu
Stypendiów Pomostowych. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, w gronie laureatów znalazła
się Aleksandra Karwala – radna Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica, mieszkanka Grodziszcza.

W

tym roku zadanie Zespołu Stypendialnego i Kapituły było równie trudne jak w latach ubiegłych. Otrzymano blisko 400 wniosków, a środki pozwalały na przyznanie jedynie ok. 50 stypendiów.
Ich ocena była skomplikowana i wielostopniowa, a ostateczny wynik
zależał od wielu czynników. W Konkursie „zDolny Śląsk” najwyżej
oceniani są „kandydaci z osobowością”, uczniowie wytrwale pracujący
nad rozwojem własnych talentów, ale i dostrzegający potrzeby innych,
zaangażowani w działalność na rzecz lokalnych społeczności.
Wsparcie w kwocie 2,5 tys. zł dostało 25 gimnazjalistów, a 3 tys. złv
trafi do 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia przyznanov
w 4 kategoriach - za osiągnięcia naukowe (26), sportowe (15),v
artystyczne (8) i za działalność społeczną (5).
Kapituła postanowiła nagrodzić Aleksandrę Karwala przede wszystkim za działalność społeczną. Na co dzień jest uczennicą liceum
ogólnokształcącego w Świdnicy, radną Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica oraz wolontariuszką ZHP. Prowadzi też drużynę harcerską.
Uczęszczając do Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie dwukrotnie wyjeżdżała na Ukrainę, aby pomagać w ratowaniu polskich
mogił na Kresach Wschodnich, w ramach akcji „Mogiłę Pradziada
Ocal Od Zapomnienia”. Zaangażowała się również w działalność
charytatywną na rzecz Fundacji Dzieci z Chorobą Nowotworową dla
Martynki Gradowskiej. Włączyła się w akcję pomocy na rzecz Justyny
Piotrowskiej – wieloletniej harcerki czekającej na rodzinny przeszczep
płuca. W swojej rodzinnej miejscowości - Grodziszczu wspomagała
zbiórkę finansową na rzecz sparaliżowanego strażaka. Ukończyła kurs
pierwszej pomocy HSR – Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, a nabytymi
umiejętnościami podzieliła się z uczniami klasy II szkoły podstawowej, przeprowadzając zajęcia praktyczne.

Aleksandra Karwala podczas obrad Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica

Umiejętności lidera i wielkie zaangażowanie Aleksandry zostały
docenione przez panią Lidię Geringer de Oedenberg, która swoje zainteresowania rozwijała poprzez udział w olimpiadach i konkursach
osiągając wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim.

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Nagrody finansowe, które otrzymali stypendyści pozwolą na rozwijanie ich pasji. To nagrody za ich talent
i osobowość, ale również za społeczną pracę, która zasługuje na szczególne uznanie.

Szlachetność jest w cenie
Projekt SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i łączy działania setek tysięcy osób. W tym roku do akcji przystąpiły również
gminne placówki oświatowe, które gromadziły pomoc dla potrzebujących. Dodatkowo uczniowie zbierali dary dla Polaków na Ukrainie,
w ramach akcji „Podarujcie paczkę na Kresy”.
„Szlachetna Paczka” ma już trzynaście
lat. Po raz pierwszy została zorganizowanav
w Krakowie w 2000 roku przez studentów.v
W tym roku po raz pierwszy do akcji przystąpili uczniowie II kl. SP w Witoszowie Dolnym. Przygotowali paczkę dla 5 osobowej rodziny. Jak każdy prezent również i ten musiał
zostać pięknie opakowany. Dzieci z radością
i poczuciem, że uczestniczą w wielkim wydarzeniu własnoręcznie ozdabiały tekturowe
pudła, wiązały kokardy i malowały ozdoby,
dołączając tym samym do grona ponad 300
tysięcy osób zaangażowanych w akcję. Największym darem dla potrzebujących będzie
jednak poczucie, że ktoś o nich pamięta, że
są jeszcze ludzie dobrej woli i gorącego serca mówią z uznaniem rodzice, którzy pomagali
8

swoim pociechom przy pakowaniu prezentów. A wśród nich nie brakowało przyborów
szkolnych, odzieży, artykułów spożywczych,
słodyczy, art. gospodarstwa domowego i art.
stanowiących wyposażenie mieszkania. Łącznie do potrzebującej rodziny trafiło aż 16
kartonów z prezentami.
Nie milknie zapał młodzieży z Pszenna,
która przez ostatnie lata ratowała polskie
mogiły na Kresach Wschodnich. 17 listopa-

da w miasteczku Nowa Uszyca na Ukrainie
miała miejsce wyjątkowa, podniosła uroczystość. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające
pochowanych tu polskich legionistów, którzy spoczęli w tym miejscu w 1920 roku.v
Tym razem na apel redaktor Grażyny Orłowskiej Sondej z TVP Wrocław, która od 10 lat

Ciąg dalszy na następnej stronie

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Szlachetność jest w cenie. Dlatego optymizmem napawa mnie fakt, że
nasza młodzież tak ochoczo przystąpiła do akcji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Przystępując do akcji „Szlachetna paczka” dzieci doskonale wiedzą, jaka pomoc jest potrzebna rodzinie i takie prezenty starają
się przygotować.
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pomaga Polakom na Wschodzie, odpowiedzieli uczniowie z wszystkich
szkół w gminie Świdnica. Zorganizowana akcja – „Podarujcie paczkę
na Kresy” ma na celu podkreślenie więzi pomiędzy wszystkimi rodakami pozostającymi w kraju, jak i za granicą. Zebrane dary to nie
tylko świąteczny upominek, ale również wyraz pamięci o tych, którzy
nie z własnego wyboru muszą żyć na obcej ziemi - dodaje wójt gminy.
Do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Gminy Świdnica,
którzy do 17 grudnia mogli przekazać słodycze, pomoce szkolnev
i dydaktyczne, art. spożywcze, zabawki, które następnie zostały przetransportowane do siedziby Studia Wschód TVP Wrocław, skąd trafiły
do polskich wsi, szkół i parafii na Wileńszczyźnie i Ukrainie.
Jak co roku, w okresie przedświątecznym, wolontariusze z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi spotkali się ze swoimi podopiecznym i ze Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych,
prowadzonego w Bielawie przez siostry Augustianki. Od początku
grudnia uczniowie organizowali w szkole akcję zbierania darów na
mikołajkowe paczki dla dzieci z Bielawy, samodzielnie przygotowując
prezenty oraz układając scenariusz spotkania. W akcję włączają się
również rodzice, wspomagając nas w transporcie, czy przygotowaniu
słodkich poczęstunków – dodaje dyrektor gimnazjum Elżbieta Marcińska.
Świąteczna pomoc dotrze także poza europejski kontynent.
Uczniowie kl II b ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej postanowili odpowiedzieć na apel świdnickich wolontariuszek przebywających

Uczniowie kl. II SP w Witoszowie Dolnym ze zgromadzonymi niespodziankami
w ramach akcji „Szlachetna Paczka”

w Afryce. Wspierając akcję „List do Ghany” przygotowali przesyłkęv
z materiałami szkolnymi, które zostaną doręczone na Święta Bożego
Narodzenia. Natomiast wszyscy uczniowie zbierali słodycze dla rówieśników z domu dziecka w Nowym Siodle. Dzięki wsparciu rodziców
udało się uzbierać całkiem pokaźną ilość. W imieniu społeczności szkoły w minioną niedzielę pani Józefa Brzyk dostarczyła słodkie upominki
– informuje dyrektor szkoły podstawowej, Elżbieta Dolińska.

Kolejny rok z Certyfikatem Jakości
Już po raz trzeci Urząd Gminy Świdnica uzyskał pozytywną ocenę z auditu, którą w dniach 2-3 grudnia przeprowadzili niezależni auditorzy
z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego „Certyfikacja”.

N

a bazie zebranych dowodów auditowych
będę rekomendował utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejny rok – mówił
Zbigniew Rak, auditor wiodący.
System zarządzania jakością wdrożony
w Urzędzie Gminy Świdnica jest gwarancją
jakości usług oferowanych przez urząd. Ma
na celu zapewnienie sprawnej i kompetentnej
realizacji zadań, „wyjście” w stronę naszych
mieszkańców, a także gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o ich potrzebach oraz oczekiwaniach, tak by – w ramach powierzonych
obowiązków - na bieżąco odpowiadać na po-

trzeby Klienta. W okresie obowiązywania certyfikatu przeprowadzono szereg badań oczekiwań i potrzeb Klientów naszego urzędu. Ich
wyniki tylko nas utwierdziły w przekonaniu
o słuszności podjętej w 2011 r. decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością – mówi
Teresa Mazurek, wójt gminy.
W ciągu dwóch dni auditorzy sprawdzali
pracę Urzędu Gminy, a szczegółowej kontroli poddali Zespół ds. Eksploatacji Mieszkańv
i Infrastruktury Technicznej oraz Dział
Spraw Obywatelskich i Administracji. Podczas spotkania zamykającego auditor wiodący

zwrócił przede wszystkim uwagę na odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników
urzędu, wysoki poziom auditów wewnętrznych przeprowadzanych przez pracowników
urzędu, zaangażowanie Pełnomocnika ds.
Systemu Zarządzania Jakością, dobry poziom
funkcjonowania mechanizmu bezpośredniejv
informacji, co potwierdziły pobrane podczasv
auditu próbki. Jest to bardzo satysfakcjonujące, bowiem system jakości w Państwa
urzędzie funkcjonuje dopiero od 2 lat. Z ISO
uczynili państwo pomocne narzędzie przy
obsłudze Klienta. Należy przy tym pamiętać
o ciągłym doskonaleniu – mówił z uznaniem
Zbigniew Rak.
Urząd Gminy Świdnica uzyskał Certyfikat Jakości ISO w 2011 roku. Od tego czasu system jest ciągle rozwijany i wzbogacanyv
o kolejne procedury. Zmiany dokonywane
są na podstawie spostrzeżeń wynikającychv
z codziennej pracy urzędników, ale także
dzięki uwagom Klientów, kierowanych za
pośrednictwem ankiet, które są przez nich
wypełniane.

Spotkanie z auditorem wiodącym w sali narad Urzędu Gminy Świdnica
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Audit zewnętrzny potwierdził, że Urząd
Gminy pracuje w oparciu o najwyższe standardy i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
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Gops pomaga
podopiecznym
Przez cały rok z utęsknieniem czekamy na ten
szczególny czas – Boże Narodzenie. Już po raz
kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy przygotował paczki żywnościowe
i słodkie upominki, dbając, aby wyjątkowa,
świąteczna atmosfera zapanowała również
w domach naszych podopiecznych - mówi Ewa
Burdek, kierownik.

W

zorem lat ubiegłych GOPS zorganizował paczki świąteczne (żywnościowe) dla 55 osób i rodzin najuboższych, a także dla rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji. A że grudzień
to również szczególny czas dla dzieci –v
6 grudnia – Mikołajki - czas radości, zabawyv
i uśmiechu, tutejszy ośrodek zakupił takżev
226 paczek (słodyczy) dla dzieci uczęszczających do 13 świetlic środowiskowych

z terenu gminy Świdnica. Ponadto dodatkową atrakcją dla 226 dzieci ze świetlic
wraz z ich opiekunami był wyjazd do
Cinema City 3D w Galerii Świdnickiej.

10.12.2013 r. dzieciom oraz ich opiekunom zapewniono bezpłatny transport oraz
wejściówki na seans „Kraina Lodu 3D”.

Dobra energia sali przyrody w Mokrzeszowie
Nowoczesna sala przyrody, wyremontowana i wyposażona ze środków firmy Tauron Ekoenergia przywitała gości i uczniów
przybyłych 19 września do Mokrzeszowa.

D

eterminacja i zaangażowanie uczniów
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowejv
w Mokrzeszowie w sprawy ochrony przyrody i ekologię zostały wreszcie docenione.v
W wyjątkowej, trzeciej edycji konkursu
„Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”
szkoła pozyskała 40 tys. zł i dziś może
poszczycić się piękną i nowoczesną klasą.
W akcji, która przebiegała pod hasłem:

„Zielone światło dla EkoSzkół” brano
pod uwagę placowki, które dwukrotnie
startowały w konkursie i szkoły, które na
co dzień wykazują się ponadprzeciętnym
zaangażowaniem w działalność na rzecz
środowiska naturalnego.
Dzięki tym staraniom na ścianach nowej pracowni rozpościera się układ słoneczny, z sufitu kłębią się chmury, szafy

Uczniowie SP w Mokrzeszowie wraz z Ryszardem Turkiem - Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem
Technicznym TAURON Ekoenergia spółka z o.o w Jeleniej Górze
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wypełniają przybory dydaktyczne, a na
ławkach stoją mikroskopy i laptop. Nikt
też nie boi się wezwania do tablicy, bo
praca na takiej, interaktywnej tablicy, to
sama przyjemność – mówi M. Urbanek,
dyr. szkoły. Przekonali się o tym również
zaproszeni goście, którzy wpisali na niej
życzenia i gratulacje:
vvRyszard Turek - Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny TAURON Ekoenergia
spółka z o.o w Jeleniej Górze
vvTeresa Mazurek - Wójt Gminy Świdnica
vvRegina Adamska - Przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica
vvZbigniew Karnowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
vvMieczysława Dubiel - Sołtys Mokrzeszowa
vvIrena Strojek - Przewodnicząca Rady
Sołeckiej
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
to trzecia gminna placówka oświatowa,
która wzbogaciła się o nowoczesną salę
przyrody. Od ponad 2 lat sala przyrodyv
funkcjonuje w Szkole Podstawowejv
im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowiev
Dolnym, a od roku w Szkole Podstawowejv
im. M. Kopernika w Pszennie.
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Kolorowy plac zabaw w Grodziszczu
11 nowych urządzeń pojawiło się na nowym placu zabaw w Grodziszczu, zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II. Wartość prac wyniosła ponad 64 tys. zł., w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” to kwota 30 tys. zł.

W

szystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe posiadają certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176, wykonane
zostały ze stali, a nie z drewna, co z pewnością zwiększy ich czas
eksploatacji.
Fajny, piękny, kolorowy - tak o nowym placu zabaw ze strefami
bezpieczeństwa mówią mieszkańcy Grodziszcza. Dorośli zwracają uwagę na jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesność. Bez wątpienia takiego miejsca w Grodziszczu brakowało.
Cały plac zabaw został tak zaprojektowany i wykonany, aby
zapewnić dzieciom bezpieczną aktywność fizyczną, prowadzenie
różnorodnych zajęć ruchowych. Wyposażony jest w bezpiecznąv
i estetyczną nawierzchnię, różnorodne drabinki, drążki, wieżę linową, zjeżdżalnie, równoważnie, kolorowe huśtawki.
Z uwagi na porę roku, zagospodarowanie terenu w brakującą
zieleń i krzewy zostanie wykonane na wiosnę przyszłego roku.
Nowe urządzenia na placu zabaw przy SP w Grodziszczu

Sołectwo Jagodnik ma nowy plac zabaw
Ł

aweczki, plac do rekreacji, altanka i zestaw
zabawowy to tylko niektóre urządzenia,
które oddano do dyspozycji mieszkańcom wsi
Jagodnik. Całkowita wartość prac wyniosła
62 998,61zł, a projekt został dofinansowany
w ramach działania 413 z PROW 2007-2013
- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na
łączną kwotę prawie 24 999zł.
Nowe miejsce do zabawy i spędzania wolnego czasu przez najmłodszych i ich rodziców bardzo cieszy wszystkich mieszkańców.
Jagodnik potrzebował takiego miejsca i wreszcie się doczekał. Plac zabaw oprócz kolorowych urządzeń rekreacyjno – zabawowych to
również miejsce do odpoczynku. To miejsce,
gdzie z pewnością każdy spędzi miło czas.

Kolorowe urządzenia na nowym placu zabaw w Jagodniku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Gmina odbudowała to, co zniszczyła powódź
Lubachów, Panków, Bystrzyca Górna, Makowice - to w tych miejscowościach trwała odbudowa powodziowych zniszczeń.
Łącznie na ten cel zostało przeznaczonych ponad 972 tys. zł, w tym 650 tys. zł w ramach rządowej pomocy na usuwanie klęsk
żywiołowych.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica
W 2012 roku otrzymaliśmy największą z dotychczas przyznanych przez
MSWiA wartość promesy na usuwanie skutków powodzi, 2,2 mln zł. Dzięki tym funduszom w gminie Świdnica
udało się odbudować drogę gminną
w Witoszowie, przeprowadzić regulację potoku Młynówka w Bystrzycy
Górnej, potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz wykonać remont budynku komunalnego w Pogorzale.
Odbudowany i wzmocniony rów przy SSM w Lubachowie

D

o końca listopada trwały prace przy odbudowie drogi gminnejv
w Bystrzycy Górnej oraz umocnień przy
drodze w Makowicach. W ramach zadania
w Bystrzycy Górnej na odcinku 700 m wykonane zostało odwodnienie drogi kanalizacją deszczową i korytami ściekowymi,v

a droga zyskała nową nawierzchnię asfaltową. Nowo wykonane przepusty zapewnią prawidłowe odprowadzenie wody, która przy dużych opadach deszczu stanowiła
spory problem dla mieszkańców. Dzięki
środkom przeznaczonym na odbudowę powodziowych zniszczeń, droga gminna we
wsi Makowice zyskała umocnienia muremv
z bloczków betonowych wraz z uzupełnieniem podbudowy i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej o pow. 100m2. Łączna wartość
prowadzonych zadań w Bystrzycy i Makowicach wyniosła blisko 600 tys. zł, z czego ponad 209 tys. to środki z budżetu państwa.
W Pankowie i Lubachowie prace polegały na oczyszczenia rowów, ich pogłębieniu
i odtworzeniu o łącznej powierzchni ponadv
4,6 tys. m2 oraz umocnieniu brzegów murami
oporowymi. Na murach oporowych zamonto-

Odbudowana droga w Bystrzycy Górnej

wane zostały balustrady stalowe i ogrodzenie,v
a montaż przepustów o łącznej długościv
31 m dodatkowo poprawił gospodarkę wodnąv
w obu miejscowościach, które podczas powodzi wielokrotnie odnotowywały podtopieniav
i zalania gospodarstw domowych.

Umocnienia przy drodze w Makowicacach

Nowe wiaty przystankowe
Na terenie gminy Świdnica pojawiły się kolejne cztery nowe
wiaty przystankowe, które zostały zamontowane w miejscowościach: Grodziszcze (2), Lutomia Mała (1) i Lutomia Górna
(1). Zadanie to kosztowało 17 tys. zł.

U

sytuowanie wiat w tych miejscowościach wynikało z potrzeby wymiany starych, zniszczonych i wysłużonych przystanków. Od teraz podróżni oczekujący na środek lokomocji będą mogli w bezpieczny
sposób schronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi.
Nowe wiaty wpływają na bezpieczeństwo i komfort korzystaniav
z nich przez naszych mieszkańców i przyczyniają się do poprawy estetyki naszych dróg i sołectw.
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Wiata przystankowa w Grodziszczu
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Wyremontowane drogi powiatowe w gminie
21 listopada oddano do użytku kolejne fragmenty wyremontowanych dróg powiatowych przebiegających przez gminę
Świdnica. Tym razem gruntownej naprawy doczekały się odcinki dróg w Grodziszczu i Modliszowie.

Z

akres prac w Grodziszczu obejmował uzupełnienie i wzmocnienie nasypów, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów, regulację
wysokościowa, urządzeń w drodze, mechaniczną ścinkę poboczy gruntowych, wykonanie
nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnianiev
i umacnianie poboczy.
Remont tego odcinka drogi był niezwykle ważny dla okolicznych mieszkańców.
Zwłaszcza po czerwcowych podtopieniach.
Oczyściliśmy rowy oraz wykonaliśmy prze-

Wyremontowana droga powiatowa w Modliszowie

pust pod drogą. Mam nadzieję, że te prace zapewnią bezpieczeństwo pobliskim gospodarstwom – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
Na inwestycję w Grodziszczu Powiat Świdnicki pozyskał środki z ministerialnego programu
usuwania skutków powodzi.
Druga inwestycja drogowa dotyczyła miejscowości Modliszów. W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie
przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów,
ścinkę poboczy, budowę studni rewizyjnejv
i studzienki ściekowej, wykonanie przepustów
pod zjazdami wraz z przykryciem odcinka
rowu, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie i umocnienie poboczy.
Te dwie inwestycje to kolejny dowód doskonałej współpracy powiatu z gminami. Chociaż
są to niewielkie inwestycje, jednak ważne dla
lokalnej społeczności, jak mówią mieszkańcy, problem trwający kilkadziesiąt lat został
zauważony i rozwiązany – komentuje Sabina
Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Inwestycję w Modliszowie przeprowadziła firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc
a koszt wykonywanych prac zamknął sięv
w kwocie 353 tys., z czego 80% środków pochodziło z ministerialnego programu usuwania skutków powodzi. Władze gminy Świdnica udzieliły powiatowi świdnickiemu dotacji
celowej w wysokości 70 tys. zł. na pomoc
finansową udzielaną między jednostkamiv
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych.

Wyremontowana droga powiatowa w Grodziszczu

Kanalizacja sołectwa Jagodnik na finiszu
Dobiegł końca I etap kanalizacji Jagodnik-Boleścin. Zgodnie
z dokumentacją projektową odcinek 6 km sieci kanalizacji
sanitarnej obejmie 230 osób, (40 gospodarstw). Dodatkowo
inwestycja realizowana jest w taki sposób, aby w przyszłości
do sieci przyłączyć kolejnych mieszkańców. Budowa II etapu
zaplanowana jest na wiosnę 2014 r i obejmować będzie ponad 500 mieszkańców sołectwa Boleścin.

C

elem projektu jest ochrona środowiska, w tym przede wszystkim zasobów wodnych wraz z zapewnieniem podstawowejv
infrastruktury komunalnej służącej mieszkańcom, przedsiębiorcomv
oraz inwestorom na terenie gminy Świdnica. W pierwszymv
etapie zostały wykonane m.in. prace ziemne i montażowe kanalizacjiv

Prace przy kanalizacji sołectwa Jagodnik (IX/2013 r.)
Nr 3 (24) Grudzień 2013

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Obecnie 9 spośród 33 sołectw w gminie Świdnica posiada sieć kanalizacyjną, o łącznej długości ok. 70 km. Na terenie trzech miejscowości funkcjonują oczyszczalnie ścieków. Do końca 2014 r. mieszkańcy kolejnych dwóch
miejscowości (Jagodnik, Boleścin) zostaną wyposażeni w infrastrukturę
kanalizacyjną. Z kolei na obszarach, gdzie występuje duże rozproszenie
zabudowy mieszkaniowej, a budowa tradycyjnej, zbiorczej kanalizacji jest
technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona, realizowana jest, w ramach dofinansowania z budżetu gminy Świdnica, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba).
W tym roku takim rozwiązaniem objęto i dofinansowano 59 gospodarstw.
Podejmowane działania powinny w konsekwencji przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, spowodować jego oczyszczenie, poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców. Budowa infrastruktury
kanalizacyjnej stworzy warunki do rozwoju i aktywizacji podmiotów gospodarczych.

sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej, wykonano też studniev
rewizyjne oraz roboty montażowe 2 lokalnych przepompowni ścieków
wraz z systemem sterowania i monitoringu.
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 r.,v
a pierwsze prace dotyczące II etapu planowane są na wiosnę przyszłego roku. 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 jestv
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Janv
Chrożnowski z Wojcieszyc k/ Jeleniej Góry.
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Elektroniczny dziennik już działa
Nie wymaga instalacji żadnego nowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Elektroniczny dziennik w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie od nowego roku szkolnego zastąpił papierową jego wersję. Placówka
w Pszennie jest jedną z pierwszych w regionie świdnickim, która stosuje od 4 miesięcy tylko 1 dziennik, elektroniczny.

D

o jego użycia wystarczy komputer z dostępem do internetu. Nauczyciele mogą korzystać z dziennika podczas zajęć i w domu,v
a rodzice w wolnym czasie. Na podstawie indywidualnie przydzielonego
loginu i hasła rodzice mogą sprawdzać oceny swoich dzieci, ich frekwencjęv
w szkole, plan zajęć, sprawdzianów i zajęć domowych.

Zbigniew Janus,
Dyrektor Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie
Prowadzona jest także korespondencja pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Jest to duża wygoda dla wszystkich. Natomiast nie odstąpiliśmy od typowych spotkań z rodzicami
i opiekunami uczniów. Koszt takiego rozwiązania to kwota
24 zł. na rok. Jeżeli ktoś z rodziców nie posiada komputera,
a zgłosi się do gimnazjum – może otrzymać bezpłatnie komputerowy wydruk z wynikami ocen swoich podopiecznych.
Nad całością bezpieczeństwa systemu czuwa firma LIBRUS.
Aby prowadzić taką formę ewidencji ocen, placówka w Pszennie
przygotowywała się kilka lat. W ostatnim okresie prowadzone były
zarówno dzienniki w formie papierowej jak i elektronicznej. Od
nowego roku szkolnego 2013/2014, na podstawie m.in. otrzymanej
zgody od organu prowadzącego, Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie prowadzi tylko dziennik elektroniczny. W przypadku szkół
gimnazjalnych na takie rozwiązanie w powiecie świdnickim zdecydowało się niewiele placówek. W naszej ocenie jesteśmy prekursorami
takiego rozwiązania – dodaje dyrektor Z. Janus.

Budynek gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Elektroniczny dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną
pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja
w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego. Nasze placówki oświatowe każdego roku wdrażają nowoczesne formy nauczania
oparte na komputerowych technologiach, które podnoszą standard
i jakość nauczania. Ostatnim przykładem jest kolejna sala przyrody
w Mokrzeszowie. Zalety elektronicznego dziennika jako pierwsi
z pewnością dostrzegli rodzice. Wychowawcy wystarczy kilkadziesiąt
sekund na przygotowanie informacji, które będzie chciał przedstawić na
wywiadówce. Rodzice mogą za pośrednictwem systemu zapoznać się
z uwagami nauczycieli, dotyczącymi ich podopiecznych, a także mieć
wgląd w plan lekcji – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Wolontariusze z Lutomi
Mają kilkanaście lat, a już wiedzą, że „Trzeba istnieć dla drugiego człowieka, aby móc istnieć dla samego siebie”. Uczniowie
z Gimnazjum w Lutomi Dolnej, kolejny raz spotkali się z niepełnosprawnym dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
prowadzonego przez siostry Augustianki w Bielawie.

U

czniowie już od 5 lat udzielają się jako
wolontariusze, tym razem zostali zaproszeni do niezwykłej zagrody w Lubachowie,
gdzie czekały na nich nie tylko dzieci, ale
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także wspaniałe zwierzęta, które pomagają
w rehabilitacji ich podopiecznych. Tymi niecodziennymi przyjaciółmi okazują się osły.
W tej największej w Polsce hodowli osłów,
mieszczącej się przy restauracji Mariaż każdy mógł bezpłatnie skorzystać z onoterapiiv
i poznać uzdrowicielską moc tych bardzo
przyjaznych zwierząt.
Mimo panujących stereotypów, osioł jest
zwierzęciem zdecydowanie bardziej inteligentnym od konia. Zanim podejmie działanie, dokonuje analizy sytuacji, by wybrać
wariant optymalny. Doskonale współpracuje
z człowiekiem, pod warunkiem, że prowadzony jest we właściwy sposób. Sprawne kierowanie osłem rozwija więc zdolność empatii,
przewidywania skutków własnego działania,
wyznaczania celów i wydawania klarownych
poleceń.

Dzieci z Bielawy od razu obdarzyły osiołki
zaufaniem, przytulały się do nich, wyprowadzały na spacer, czyściły i jeździły na nich.v
A gimnazjaliści ze wzruszeniem obserwowali, efekty tych działań - ich radosny uśmiechv
i rozluźnienie. Bowiem onoterapia usprawnia
nie tylko ciało, ale także umysł i duszę. Poprawia samopoczucie, daje dzieciom poczucie
sprawstwa, poczucia sukcesu i pozwala pokonywać swoje słabości i problemy.
Koordynorzy wolontariatu: p. Edyta
Zerka - nauczyciel WOS i szkolny doradca zawodowy, p. Bogumiła Jas - nauczyciel j.polskiego i p. Edyta Bösch - nauczyciel matematyki nie kryły radości i dumyv
z postawy jaką zaprezentowali podczas spotkania wolontariusze.
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Nagrali płytę z kolędami
Już po raz drugi w tym roku dzieci i młodzież z placówek oświatowych gminy Świdnica mieli możliwość uczestniczenia
w warsztatach wokalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

P

ierwsza 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 odbyły się kolejne warsztaty młodych
wokalistów, którzy tym razem nietypowo, bo
w miesiącu lipcu, spotkali się, aby przygotować materiał bożonarodzeniowy.
Dzięki wsparciu wójta gminy Świdnica
Teresy Mazurek mieliśmy możliwość zrealizować nasze pomysły na kolędowanie ubarwiając aranżacyjnie znane tradycyjne kolędy,
a jednocześnie poszerzając świąteczny repertuar o autorskie utwory – mówi Tadeusz
Szarwaryn, który wraz z Dariuszem Jarosem
jest pomysłodawcą tej formy wypoczynku
połączonej z rozwijaniem talentów gminnej
młodzieży. Do współpracy nad płytą, która
nosi tytuł „Świąteczny czas” oprócz pomysłodawców przedsięwzięcia zaproszeni zostali nauczyciele i instruktorzy: Joanna Jaros,v
Lidia Bakalarczyk, Mateusz Gancarczyk oraz
Anna Lutz.

Uczesnicy muzycznych warsztatów w Lubachowie

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Najpiękniejsze na świecie są polskie
kolędy. Co roku, przy wigilijnym stole, śpiewamy je całymi rodzinami. Kto
z nas nie zna „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu” czy „Cicha noc”? Pomimo
upływu setek lat są one przekazywane z pokolenia na pokolenie i nie tracą na swojej aktualności. Na przekór
komercyjnym świeckim zwyczajom
pielęgnujmy tradycyjne, rodzinne kolędowanie. Mam nadzieję, że kolejna płyta
w wykonaniu naszych młodych artystów będzie dla Państwa miłą niespodzianką.
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Złote gody Państwa Łyczkowskich
Przeżyli ze sobą 51 lat. Tym imponującym stażem małżeńskim poszczycić się mogą Państwo Helena i Michał Łyczkowscy z Grodziszcza.

Z

tej to okazji 5 października zastępca
wójta gminy Świdnica Zbigniew Kanickiv
w imieniu Prezydenta RP wręczył Jubilatom
medale za długoletnie pożycie małżeńskie,v
a państwo Łyczkowscy odnowili przysięgę
małżeńską. Tak jak przed 51 laty przysięgali
sobie wierność, miłość i że uczynią wszystko,
aby ich małżeństwo dalej było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Słowa te, wypowiedziane w gronie pozostałych 9 jubileuszowych par, wśród
których jedna obchodziła 69 rocznicę ślubu,
nabrały wyjątkowego znaczenia. W tym uroczystym dniu, pełni wzruszenia, jubilaci przyjęli życzenia i gratulacje zarówno od rodziny,
władz samorządowych, jak i od uczestników
3 Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństwv
w Świdnicy.
Wspólne życie Państwa Łyczkowskich,
które po ślubie cywilnym rozpoczęli w Grodziszczu, zaowocowało 3 dzieci (córka i 2 synów). Doczekali się 4 wnucząt.
Dla jubilatów zatańczył i zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca Jubilat, Formacja Tańca
Nowoczesnego ze Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz dziecięce Koraliki z Młodzieżowego
Domu Kultury.

Jubilaci otrzymują medal z rąk zastępcy wójta gminy Świdnica Zbigniewa Kanickiego

Jak ubiegać się o Medal?
v
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie
dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty.v
O nadanie odznaczenia występuje Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnegov
w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta
Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne,
gdzie jubilaci zawierali związek małżeński.
Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowanev
w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu
małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym
urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni
przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie
dowodów osobistych obojga małżonków.v
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności
związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy
odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC
16

Wielopokoleniowa rodzina Państwa Łyczkowskich z Grodziszcza

z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).v
v
Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać
takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary
małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe
rocznice.W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu
Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę
małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt
Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice

wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.

Dane kontaktowe:
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicyv
ul. Armii Krajowej 47v
58-100 Świdnicav
tel. +48 74 856 29 11, v
856 29 12, 856 29 13, v
856 29 14, 856 29 16v
fax +48 74 856 87 21v
e-mail: usc@um.swidnica.pl
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Ale Babki wyśpiewały Grand Prix!
Jedenasty wyjazd na XI Festiwal SAS w Międzyzdrojach okazał się niezwykle owocny dla Zespołu Śpiewaczego „Ale Babki”. Rozśpiewane
Panie pod skrzydłami Hanny Raszkiewicz i przy akompaniamencie Kapeli pod przewodnictwem Zdzisława Christa pokonały 30 zespołów
z całej Polski.

J

esienią Międzyzdroje wypełniają nietypowe dźwięki. Śpiew ptaków, szum morza, czy gwar codziennego dnia przyćmione zostają radosną, ludową piosenką. A wszystko za sprawą Spotkań Artystycznych Seniorów (SAS), podczas którego barwny korowód śpiewa
na ulicach, skwerach i w parkach, na molo i w amfiteatrze. W tym
wspaniałym widowisku nie zabrakło i tym razem przedstawicielek
Gminy Świdnica, które oczarowały publiczność wykonując piosenki:v
„Oj lecie, lecie”, „Wychodziła, wychodziła”, „Nie chodź koło róży”v
autorstwa Pani Hanny Raszkiewicz.
Trzy dni wspólnych zmagań wyłoniły zwycięzcę. Bardzo gorąco
przyjęte przez jury konkursowe oraz licznie zgromadzoną publiczność
„Ale Babki” wyśpiewały GRAND PRIX festiwalu.

Grand Prix Ale Babek w Międzyzdrojach

Sprawdzili wiedzę o Papieżu
22 października Kościół w Polsce obchodził liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, Papieża. Dzień później uczniowie Szkoły Podstawowej
w Grodziszczu byli gospodarzami V Gminnego Konkursu Wiedzy o Błogosławionym Janie Pawle II.

Alicja Lasocka,
dyrektor szkoły
Każdego roku zaskakujecie nas swoją wiedzą na temat Jana Pawła II. Tą
wiedzą niejednokrotnie nas, dorosłych
możecie czasami nawet zawstydzić.
Jest to w dużej mierze zasługa księży
i katechetów, którzy na lekcjach religii
zachęcają do pogłębiania znajomości
nauczania i przesłania pontyfikatu,
a także ukazanie znaczenia wiary
w życiu Papieża Polaka.

R

ozpoczęcie konkursu poprzedziła wspólna modlitwa, której przewodniczyłv
ks. Tadeusz Fuksa, proboszcz parafii p.w.
św. Anny w Grodziszczu. Następnie siedem
drużyn reprezentujących szkoły z: Pszenna,
Grodziszcza, Witoszowa Dolnego, Bystrzycy
Górnej, Mokrzeszowa, Lutomi Dolnej i ZPS
SP w Bystrzycy Górnej przystąpiły do zmagań konkursowych wiedzy o Janie Pawle II.
W pierwszym etapie drużyny odpowiadały na
serię 22 pytań. W kolejnym etapie zawodnicy
interpretowali cytat z Pisma Św., a w ostatnim musieli prawidłowo ułożyć słowa JP II
– z rozsypanych i pociętych zdań.
Dla nas najtrudniejsze było pytanie dotyczące imienia i nazwiska katechety od którego
Karol Wojtyła dowiedział się o śmierci swojej
mamy. Jednak uczestniczenie w konkursie
Nr 3 (24) Grudzień 2013

Zwycięska drużyna ze SP im. M. Kopernika w Pszennie

to dla nas ogromne wyróżnienie – mówią
uczennice ze Szkoły Podstawowej im. JP IIv
w Grodziszczu (Paulina, Marcela, Sandra),
które broniły honoru gospodarzy tegorocznego konkursu.
Dla uczniów konkurs był naukową przygodą i sprawdzeniem swojej wiedzy. Zmaganiom do końca towarzyszyły emocje, bowiem
ostatni etap ostatecznie zdecydował o miejscach na podium.
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie
II miejsce ex aequo – drużyny: ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
i ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
IV miejsce ex aequo – drużyny: ze Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie i Witoszowie
Dolnym
V miejsce – drużyna ze ZPS Bystrzycy
Górnej.
Zdaniem jury, której przewodniczyłav
Maria Jaworska – dyrektor Gminnego Zespołuv
Oświaty wraz z Reginą Adamską – przewodniczącą Rady Gminy Świdnica i ks. Tadeuszem
Fuksą – proboszczem miejsca, wiedza zawodników zasługuje na ogromne słowa uznania.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody
książkowe i słodkie upominki.
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Posprzątali swoje miejscowości
Ponad setka uczniów ze Szkoły Podstawowej im. L. Warzyńskiej w Witoszowie Dolnym oraz młodzież z Grupy Cesarz Boleścin wzięła udział w
akcji sprzątania swoich miejscowości w ramach projektu „Kłopot niewielki – zgniataj butelki”.

Ś

wiatowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 r.
W tym roku realizacja projektu pod hasłem „Kłopot niewielki –
zgniataj butelki” - dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, był okazją do zorganizowania akcji, mającej uświadomić dzieciom i młodzieży oraz całemu
społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.
Uczniowie wykonywali prace porządkowe na terenie szkoły i w jej
otoczeniu. Wyposażeni w rękawice i worki przeznaczone do różnego
rodzaju odpadów ochoczo podjęli trud oczyszczenia terenu. Przewodziła im pani Krystyna Kwaśnik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. L.
Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. Akcję poprzedziła lekcja poświęcona ekologii. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie całej szkoły,
ponad sto osób, a jej efektem był wysprzątany plac przed szkołą i wiele
miejsc we wsi Witoszów Dolny.

Uczniowie SP w Witoszowie podczas porządkowania placu wokół szkoły

Krystyna Kwaśnik, dyrektor szkoły
Często zdarza się, że idąc chodnikiem można zauważyć śmieci
leżące w rowach i na trawnikach. Są to zazwyczaj butelki, opakowania po chipsach, papierosach, czy foliowe woreczki. Najbardziej
dziwi jednak fakt, że kilka metrów od tych odpadów znajdują się
prawie puste kosze na śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja prowadzona wśród najmłodszych mieszkańców gminy i kształtowanie
prawidłowych nawyków segregacji śmieci.

Do akcji przystąpiła również grupa młodzieżowa „Cesarz Boleścin”.
Młodzież kolejny rok z rzędu posprzątała miejscowość, w której mieszka.

Młodzież z Boleścina podczas porządkowania placu zabaw

Daniel Wieczorek,
przewodniczący grupy Cesarz Boleścin
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy akcję „Na wiosnę sprzątamy wioskę”. Podjęliśmy się generalnego sprzątania wsi. Posadziliśmy krzewy oraz usunęliśmy stare ławki, które zastąpiły nowe.
Zamontowaliśmy nowe tablice ogłoszeniowe w różnych miejscach
naszej miejscowości, aby ułatwić mieszkańcom pozyskanie informacji. Tym razem naszymi działaniami objęliśmy plac zabaw, który
jest miejscem rekreacji najmłodszych oraz miejsca użyteczności publicznej w Boleścinie.

Na zakończenie akcji uczestnicy sprzątania świata postanowili
się posilić pieczonymi kiełbaskami

18

Jak zapewniali organizatorzy, akcja nie polegała tylko na zbieraniu
śmieci, ale przede wszystkim na uświadamianiu, że śmiecić nie należy.
Do udziału w tej akcji zachęcano przez ogłoszenia i plakaty rozwieszane szczególnie w szkołach. Akcja sprzątania zakończyła się wspólnym
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, które zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Świdnica w ramach projektu „Kłopot
niewielki-zgniataj butelki”.
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WF z klasą
W Gimnazjum w Lutomi Dolnej obciachem
jest nie ćwiczenie na zajęciach WF. Od 4 miesięcy placówka przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu „WF z klasą”. Akcja, do której
przystąpiły aż 932 szkoły z całego kraju, ma
na celu zmienić myślenie o lekcjach WF-u.

„WF

z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej
realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. W całym
kraju spada poziom aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży. Z danych MEN-u wynika, że ok. 30% młodzieży szkolnej w naszym
kraju jest zwolnionych z lekcji wychowania
fizycznego.
Uczniowie Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, zmobilizowani gminnym priorytetem oświatowym - promocji
zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej, przystąpili do ogólnopolskiego projektu
„WF z klasą”. W naszej szkole obciachem jest
nie ćwiczenie - mówią uczniowie uczestniczący w zajęciach.
W ubiegłym roku szkolnym ze zwolnienia skorzystało jedynie 2% uczniów. My już
wiemy, że lekcje WF-u prowadzone w mądry
i nowoczesny sposób są szansą na odwróce-

nie niebezpiecznego trendu, jakim jest brak
aktywności fizycznej. Szkoła nie może być
nastawiona tylko na promowanie sportowych
talentów. Wychowanie fizyczne to przecież
nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka
rowerowa i piesza. Program ma pokazać, że
ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. „Żeby się Polska nie turlała!” - to hasło
organizatora szczególnie zapadło nam w serca mówią koordynatorki projektu Anna Koziełv
i Bogumiła Jas.
Tylko w ostatnich tygodniach października uczniowie gimnazjum włączyli się do

55 lat na scenie
Ma ogromny temperament i dużo wewnętrznej energii do działania.
Instruktor, choreograf, kierownik amatorskich zespołów artystycznych
i Honorowy Obywatel Gminy Świdnica – Maria Skiślewicz, 8 listopada
świętowała 55. lecie działalności artystycznej.

P

ani Maria związana jest z amatorskim ruchem artystycznym
w gminie Świdnica od 1996 roku. Praca jaką wykonuje przyczynia się do upowszechniania kultury oraz kultywowania polskich tradycji. Swoimi pasjami łączy pokolenia, kultywuje polskie zwyczaje
oraz rozsławia gminę Świdnica w kraju i zagranicą. 13 października 2011 Rada Gminy przyznała Marii Skiślewicz tytuł Honorowyv
Obywatel Gminy Świdnica.

akcji „Tydzień Ruchu w Europie” oraz ćwiczeń przy muzyce. W ramach tych zadań na
kompleksie boisk sportowych Orlik odbyły się
rozgrywki w piłkę nożną. Do turnieju zgłosiło
się 6 drużyn chłopców i 5 drużyn dziewcząt.v
W obu kategoriach zwyciężyli uczniowie
klas trzecich. 17 października, podczas zajęć
z muzyką niektóre z dziewcząt pozbyły się
nieśmiałości i lęków związanych z koordynacją ruchową. Było bardzo wesoło i swobodnie
się czułyśmy, rozbudziłyśmy swoje zainteresowania fitnessem – mówią uczennice Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej.

Dzięki pracy pani Marii możemy podziwiać
i zachowywać od zapomnienia najpiękniejsze
polskie zwyczaje.
Z okazji Jubileuszu 55– lecia pracy artystycznej
składam serdecznie podziękowania za współpracę,
zaangażowanie oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju
folkloru i kultury w Gminie Świdnica.
Dziękuję za radość, którą daje nam Pani podczas
występów zespołów działających w naszej gminie,
za krzewienie tradycji, za budowanie silnych więzów
społecznych, zwłaszcza tych wielopokoleniowych,
promowanie naszej gminy podczas występów
w kraju i za granicą. Życzę sukcesów w kultywowaniu
tego, co nawiązuje do polskiej tradycji, wytańczenia
i wyśpiewania kolejnych jubileuszy.

Teresa Mazurek
Wójt Gminy Świdnica
Benefis Marii Skiślewicz
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Zasłużeni dla Gminy Świdnica
W 95. rocznicę odzyskania Niepodległości wójt Teresa Mazurek odznaczyła tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica trzech mieszkańców gminy.
Wręczenie odznaczeń odbyło się podczas uroczystej akademii organizowanej z okazji Święta Niepodległości w Pszennie.

Zasłużeni dla Gminy Świdnica

J

est dobrą gminną tradycją zachowanie pamięci o ludziach i ich czynach, bo stąd wywodzi się siła i impuls do dalszego pomyślnego rozwoju naszej gminnej społeczności – mówiła podczas wręczenia odznaczeń wójt gminy Teresa Mazurek.
Tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica nadawany jest na podstawie
uchwały Rady Gminy za wybitne zasługi w działalności, kulturalnej,
społecznej, gospodarczej, sportowej lub innej, które mają szczególny
charakter i prowadzą do rozwoju gminy i rozsławienia jej imienia. Mogą
go otrzymać mieszkańcy gminy Świdnica na wniosek władz gminy, organizacji społecznych, politycznych po pozytywnej ocenie Kapituły.
Eligiusz Janasik – od 1970 r. mieszkaniec gminy Świdnica (Słotwina),
radny Rady Gminy Świdnica od 1998
r., długoletni członek Rady Soleckiej
(jej przewodniczący w latach 1994
– 98 oraz 2011 do chwili obecnej),
działacz sportowy. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Słotwina, podejmując wiele działań na rzecz jego
rozwoju, estetyki i poprawy warunków życia mieszkańców. Działaniav
E. Janasika przyczyniły się do stworzenia prężnych organizacji działających w Słotwinie: klub sportowy, zespół śpiewaczy, dziecięcyv
i młodzieżowy zespół taneczny. Za jego przyczyną i zespoły: śpiewaczy i taneczny, posiadają stroje oraz miejsce w świetlicy na spotkania
organizacyjne. Dużym przedsięwzięciem Pana Janasika jest troskav
o budowę boiska sportowego i rozwój tenisa stołowego. Jest współorganizatorem festynówn i imprez środowiskowych, które to cieszą się uznaniem
mieszkańców. Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa, daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy i działania. Od 1998 r. jest radnym Rady Gminy Świdnica. W IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady, obecnie
jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Dzięki staraniom Pana Eligiusza Janasika i systematycznej pracy w środowisku, mieszkańcom Słotwiny żyje się łatwiej, a estetyka wsiv
w ostatnich latach uzyskała wysoką jakość.
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Piotr Kulak – mieszkaniec Burkatowa
od 1969 r. Z ogromnym zaangażowaniem podejmuje wiele działań na rzecz
poprawy estetyki i warunków życia
mieszkańców, szczególnie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1981 r. był członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSPv
w Burkatowie. Od 1995 r. jest prezesem OSP Burkatów. Za wzorowe wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Odznaką Wzorowy Strażak
oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1997 r. podczas powodzi brał udział w działaniach ratowniczych podczas akcji ratowania życia, zdrowia i mienia społeczeństwa
gminy Świdnica, za co został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi
RP. Pan Piotr Kulak aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach
statutowych OSP dając przykład druhom strażakom. Współpracuje ze
sportowcami, seniorami, młodzieżą oraz mieszkańcami sołectwa Burkatów. W 2012 r. był członkiem komitetu organizacyjnego dożynek
gminnych w Burkatowie, pracując w zespole technicznym i organizacyjnym. Aktywność Piotra Kulaka ma pozytywny wymiar w środowisku,v
a tym samym zachęca innych do wspólnych działań.
Piotr Michalski - mieszkaniec Burkatowa od grudnia 1974 r. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych,
a na wyróżnienie zasługują działania
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1984 r. był członkiem
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczychv
w OSP w Burkatowie i tu dał się poznać
jako aktywny i zaangażowany młody
mieszkaniec Burkatowa. Od 1995 r. jest Naczelnikiem OSP Burkatów.
W 1997 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. W działaniach
na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony Odznaką Wzorowy Strażak, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. Od 2001 r. jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, służąc na stanowisku starszego operatora mechanicznego. Chętnie
współpracuje z młodzieżą, sportowcami, radą sołecką oraz mieszkańcami
wsi Burkatów. Służy radą i pomocą młodym mieszkańcom w organizacji
życia kulturalnego oraz zachowania bezpieczeństwa.
Od roku 2002 na wniosek różnych organizacji i instytucji nadano
ogółem 69 tytułów „Zasłużony dla Gminy Świdnica”. Po raz pierwszy
tytuł wręczono Cecylii Pączek, długoletniej sołtys wsi Boleścin.
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Gminne Święto Niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada mieszkańcy gminy Świdnica świętowali 95. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. To ważny dzień dla
każdego Polaka, gdyż przypomina nam o wyzwoleniu Ojczyzny z niewoli zaborców. Dlatego udział w obchodach tego Święta jest naszym
moralnym obowiązkiem i dowodem pamięci wobec wszystkich, którzy przelali krew za naszą wolność – mówiła podczas uroczystości wójt
gminy Świdnica.

Dzień Niepodległości w Pszennie

G

minne obchody Narodowego Święta
Niepodległości, odbyły się tym razemv
w świetlicy w Pszennie. Wśród przybyłych gości nie zabrakło m.in. Senatora RP
Wiesława Kiliana, starosty powiatu świdnickiego Zygmunta Worsy, wicestarostyv
Alicji Synowskiej, a także przedstawicieli
służb mundurowych, kombatantów oraz
licznie przybyłych mieszkańcy gminy
Świdnica.
Święto Niepodległości uczczono chwilą refleksji nad historią i współczesnością
Ojczyzny. W programie pt. „Ta, co nie

zginęła” przybyli goście wysłuchali m.in.
polskich pieśni patriotycznych, wierszy,
wspomnień, w których jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu.
Karty historii przedstawili uczniowie Gimnazjum im. Szarych Szeregówv
w Pszennie, pod kierunkiem nauczyciele:v
Urszuli Bogusławskiej, Izabeli Koziołv
i Jadwigi Ostrowskiej.
11 listopada to czas refleksji i wdzięczności za ten wspaniały dar niepodległości
i wolności, a także sposobność do wyrażania dumy narodowej i radości - mówiła

Przybyli Goście na gminne obchody Dnia Niepodległości w Pszennie
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wójt gminy.
Przybyli goście mogli także zapoznać
się z efektami działalności młodzieży z Gimnazjum im Szarych Szeregówv
w Pszennie. Od 3 lat, podczas wakacji
ratują ginące polskie cmentarze na Ukrainie. W tym roku postanowili pamiętaćv
o poległych w 1920 r. żołnierzach na
cmentarzu w Nowej Uszycy, porządkując
m.in. ich mogiły i organizując wykonanie tablic pamiątkowych, które odsłoniliv
17 listopada na Ukrainie.

Gimnazjaliści z Pszenna podczas uroczystej akademii
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Utalentowani seniorzy na antenie tvp
Wykorzystują internet do realizacji kulinarnych pomysłów, kultywują tradycjne rękodzieło, zdrowo się odżywiają, aby dożyć sędziwego wieku,
spacerują z kijkami i śpiewają. Mowa o seniorach z gminy Świdnica, którym poświęcony został jeden z odcinków Telewizyjnego Klubu Seniora
na antenie TVP Wrocław.

Seniorzy z Boleścina w pensjonacie Katarzynka podczas nagrania kolejnego
odcinka dla Telewizyjnego Klubu Seniora

M

aria Bierska i Marek Łyczkowski tym razem gościli w „Domu
w Ogrodzie Katarzynka” w Boleścinie oraz w Bystrzycy Górnejv
i Witoszowie Dolnym.

Panie z Boleścina uczestniczą w warsztatach komputerowychv
w ramach programu LATARNIK Polski Cyfrowej Równych Szans. Latarnicy Polski Cyfrowej – wprowadzający w cyfrowy świat osoby dorosłe powyżej 50. roku życia. Uczestniczki uczą się podstaw obsługi
komputera, a także poruszania się w cyberprzestrzeni jaką jest internet. Przy okazji czerpią pomysły na kulinarne przysmaki. Ostatnie
zajęcia odbyły się w Domu w Ogrodzie Katarzynka, który to obiekt
jest członkiem sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Dziedzictwo Kulinarne jest znakiem potwierdzającym jakość tradycyjnejv
i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje regionu. W idei dziedzictwa kulinarnego ważne jest aby wytwarzać gotowe dania i potrawy
z produktów, które są wpisane na listę produktów regionalnych, a właśnie wyroby z RSP „Jedność” w Boleścinie zdobyły laury w konkursie
na najlepsze produkty regionalne. Natomiast pierogi, których recepturę
przygotowały seniorki z Boleścina, na stałe zagościły w menu pensjonatu – mówi Małgorzata Sobańska, współprowadząca Dom w Ogrodzie
Katarzynka. W wielu odcinkach Telewizyjnego Klubu Seniora można
zobaczyć również idee łączenia pokoleń. Tego typu akcentów w gminie Świdnica jest bardzo dużo. W jednym z pokoi, nazywanym przez
właścicieli obiektu „Pokojem Babuni”, można zobaczyć jak można zaszczepić pasję do haftowania wśród młodego pokolenia.
Kolejna odsłona programu to wizyta u seniorów w Bystrzycy
Górnej. Państwo Teresa i Tadeusz Krajewscy zdradzili sekret długowieczności, jak dożyć pięknego jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich. Następnie wyruszyli na trasę z kijkami, ukazując piękne
walory turystyczne Bystrzycy Górnej. Spotkanie z seniorami było
okazją do wspomnień nt. wakacyjnego projektu „KTO KOGO GRYZIE”, którego uczestnikami byli właśnie seniorzy z Bystrzycy Górnej.   Ostatnim punktem na mapie gminy, dla ekipy Telewizyjnego
Klubu Seniora był Witoszów Dolny. To właśnie tam, Maria Bierskav
i Marek Łyczkowski mogli posłuchać pięknych pieśni patriotycznych
w wykonaniu Zespołu „Ale Babki”. W tym roku na XI Festiwalu SAS
22

Państwo Krajewscy z Bystrzycy Górnej na planie Telewizyjnego Klubu Seniora

Ale Babki z ekipą TVP Wrocław podczas próby w Witoszowie Dolnym

w Międzyzdrojach „Ale Babki” wyśpiewały GRAND PRIX. Rozśpiewane panie pod skrzydłami Hanny Raszkiewicz i przy akompaniamencie
kapeli, pod przewodnictwem Zdzisława Christa pokonały 30 zespołów
z całej Polski.

Premiera programu, odbyła się w sobotę 9 listopada o g.10:00. v
Materiał filmowy dostępny jest na stronie:
http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/telewizyjny-klub-seniora
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V Śniadanie Patriotyczne w Bystrzycy Górnej
Mszą Świętą i V już Śniadaniem Patriotycznym mieszkańcy Bystrzycy Górnej oraz zaproszeni goście upamiętnili 95. rocznicę odzyskania
Niepodległości.

U

roczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji Ojczyzny, podczas  której ks.
Wiesław Mróz zwrócił się do zebranych o pamięć, a przede wszystkim o szacunek dla polskości, czystości języka ojczystego i dbałościv
o wygląd zabudowań, wiosek i miast.
Kolejnym etapem wspólnego świętowania Dnia Niepodległości było spotkaniev
w świetlicy w Bystrzycy Górnej. To właśnie tam odbyło się uroczyste V Śniadanie
Patriotyczne przygotowane przez mieszkańców wspieranych przez Radę Parafialnąv
i Stowarzyszenie „Trzy sosny”. W programie nie zabrakło również występów artystycznych pozwalających zapoznać się z historią Polski i jej symbolami narodowymi.v
W montażu słowno-muzycznym wystąpiły
dzieci z SP w Bystrzycy Górnej oraz dzieciv
z świetlicy środowiskowej.
v

Walkę o wolność przedstawił także Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja” w swoim spektaklu pt.: „Drzewo Wolności”.v
Wiele wzruszenia dostarczyło również wspólne śpiewanie. Pieśni patriotycznych wykona-

ne na ponad 150 głosów, bo tyle osób postanowiło wspólnie spędzić ten dzień, niosły się
przez Bystrzycę Górną aż do godzin popołudniowych.

Pamiętali o swoich poprzednikach
Po raz drugi wspólnie gromadzimy się na modlitwie, aby wspomnieć tych, których życie ziemskie już przebrzmiało – mówił Ks. Tadeusz Fuksa,
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli podczas nabożeństwa wypominkowego w kościele św. Józefa w Boleścinie.

P

amięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu. 13 listopada, tak czynni, jak i emerytowani
nauczycieli w modlitwie wypominkowej polecali Bożemu Miłosierdziu
swoich poprzedników, którzy niejednokrotnie przez lata kształtowali
charaktery młodego pokolenia i wpisali się w historię wielu szkół.
Listopad to czas, kiedy więcej myślimy o naszym przemijaniuv
i zmarłych. Przypomina nam o tym przyroda: pożółkłe i opadającev
liście z drzew, przypomina nam o tym Kościół zapraszając do szczególnej modlitwy wypominkowej za tych, którzy spośród nas już odeszli.

ks. Tadeusz Fuksa
w wypominkowych rozważaniach
Jest miejsce, dokąd listy nie dochodzą, gdzie tylko myśli
i modlitwy błądzą.... Czasem odchodzą dobrzy ludzie, co
nam pomogli w życiu wiele. I próżno wtedy pytać Boga
czemu odchodzą przyjaciele.......? A my zostaliśmy tutaj
pomniejszeni o czyjąś nieobecność. Odkrywamy w pamięci
wszystkie dobre chwile, ich ciepłe słowa, gesty. Bardzo często mówimy – gdybyś tu był, gdybyś tu była - jakby wyglądało nasze życie? A tak, pozostały tylko pytania – po co ja
żyję? Czy to wszystko ma sens? Nie pytaj mnie, dlaczego ich
nie ma. Odpowiedzi nie znajdziesz po tej stronie życia. Niech
twoje życie będzie odpowiedzią na te trudne pytania.
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Nauczyciele, pracownicy oświaty, mieszkańcy podczas modlitwy
w kościele filialnym p.w. św. Józefa w Boleścinie

Bezpośrednio po nabożeństwie, przybyli goście udali się na świetlicę, gdzie rada parafialna z Boleścina wraz gospodarzami spotkania
(nauczycielami z Boleścina) podjęli zaproszonych ciepłym poczęstunkiem. Podczas spotkania nie brakowało wspólnych rozmów i śpiewów.
Nasze modlitwy i wspólne spotkania są wyrazem pamięci o ludziach, którzy tę historię tworzyli – podkreślali zgodnie nauczyciele.
Nad oprawą muzyczną czuwali: Tadeusz Szarwaryn, Aleksandra Gawron, Małgorzata Ochenduszko, Małgorzata Pizuńska.
W ubiegłym roku w Krzyżowej, czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy oświaty, ich rodziny i przyjaciele modlili się w intencji
zmarłych swoich poprzedników.
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Ojczyzna to ziemia i groby narody, które tracą pamięć tracą życie
17 listopada w miasteczku Nowa Uszyca na Ukrainie miała miejsce wyjątkowa, podniosła uroczystość. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto
i poświęcono tablice upamiętniające pochowanych tu polskich legionistów, którzy spoczęli w tym miejscu w 1920 roku.

C

mentarz w Nowej Uszycy od wielu lat był miejscem zapomnianym
i zaniedbanym. Porządkowania i odnowy tej nekropolii podjęli sięv
w tegoroczne wakacje wolontariusze z Gimnazjum w Pszennie. Obok
zadań oczyszczenia terenu, gimnazjaliści zajęli się porządkowaniem,
ogradzaniem i zaznaczeniem mogiły żołnierskiej. Grób legionistów
był zupełnie zapomniany. W lipcu udało się oczyścić teren mogiłyv
i ogrodzić, specjalnie wykonanym ogrodzeniem, którego fundatorami
byli Państwo Kawałko. Na mogile wolontariusze postawili trzy dębowe
krzyże, jednak wszyscy byli zgodni, że w tym miejscu muszą stanąć
tablice, które w godny sposób upamiętnią polskich żołnierzy.
Dobra energia, zaangażowanie i szczęśliwy traf pozwoliły zrealizować pomysł postawienia tablic. Pan Łaszuk, kamieniarz z Witoszowa
odpowiedział na apel gimnazjalistów i wykonał granitowe tablice, na
których umieszczono napisy w języku polskim i ukraińskim: „Tu spoczywają żołnierze wojska polskiego pochowani w 1920 roku. Prosimy
o modlitwę. Rodacy Rodakom.”
17 listopada nad mogiłą legionistów pochylili się przedstawiciela
władz polskich na czele z Konsulem Generalnym RP na Ukrainie,
Attaché Wojska Polskiego w Kijowie, Dolnośląską Kurator Oświaty,
przedstawicielami IPN, władzami Gminy Świdnica reprezentowanymi przez zastępcę wójta Zbigniewa Kanickiego. W uroczystości wzięli
udział reprezentanci władz ukraińskich, a poświęcenia i modlitwę za
pochowanych żołnierzy dokonało trzech kapłanów: ksiądz Marek proboszcz w Nowej Uszycy, ksiądz Dariusz Stańczyk, komendant Hufca Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie oraz Ojciec Igor z Cerkwi
Greko-katolickiej. Młodzież z gimnazjum w Pszennie reprezentowała
sześcioosobowa grupa, której przewodniczył dyrektor Zbigniew Janus.

Moment składania wiązanek na grobach polskich legionistów

Na mogile zapłonęły znicze, złożono wieńce, a przede wszystkim
powiedziano wiele ważnych słów o pamięci historycznej, o obowiązku
wobec tych, którzy dla ojczyzny poświęcili życie, o odpowiedzialności
i patriotyzmie. Nie zabrakło również słów o konieczności pojednania
między Polakami a Ukraińcami. Historia, która w sposób tak bardzo
bolesny dotknęła oba narody, musi być pamiętana, ale jednocześnie
musimy pamiętać też o tym, co nas łączy i na tej podstawie powinny
być budowane relacje między ludźmi. W Nowej Uszycy nad mogiłą
żołnierzy unosił się duch dobrej woli, pojednania i przyjaźni deklarowanej przez uczestników uroczystości.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Patriotyzm to cnota, która dzisiaj jest niepopularna, często wstydliwa i niedoceniana. Patriotyzm można wyśpiewać
pieśnią, wypowiedzieć strofami wierszy, wykrzyczeć hasłami
na transparentach, ale można go również przekuć w pracę,
czyn. Wolontariusze z Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie udowodnili, że miłość do ojczyzny, szacunek do
historii i poczucie odpowiedzialności za jej dobre imię jest
mocno zakorzenione w ich sercach.
Nasza młodzież w sposób widoczny zadbała o zachowanie elementu polskiej historii. Cmentarz w Nowej Uszycy pozostanie pod ich opieką, a szczególną uwagą otoczą tamtejszą mogiłę. Teraz dzięki ich wysiłkom, pomocy wielu życzliwych ludzi, miejsce to zostało upamiętnione
w sposób godny i przez długie lata będzie świadczyć o pamięci i miłości
– dodaje z uznaniem dyrektor gimnazjum Zbigniew Janus

Grób polskich legionistów w Nowej Uszycy - Ukraina
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Znicze zapłonęły na mogile polskich żołnierzy i wielu Polaków,
którzy spoczywają na uszyckim cmentarzu. Kiedy światła zniczy
zgasną nadal płonąć będą w sercach młodzieży z Pszenna płomieniev
pamięci…
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Zdolni konstruktorzy z Witoszowa
Kolejny rok z rzędu potwierdzili, że są najlepsi, a los czworonogów nie
jest im obojętny. Już po raz czwarty drużyna ze Szkoły Podstawowej
im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym wygrała konkurs
„Dach nad Głową”, którego VI edycję zorganizował market Leroy
Merlin.

G

rupą uczniów opiekowała się pani Jolanta Gałuszka, nauczyciel
mi.in. plastyki i techniki. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło sięv
29 listopada w siedzibie Leroy Merlin w Świdnicy. Nagroda dla zwycięskiej szkoły to bilety do kina oraz bon na zakupy o wartości 1000
zł. Ale najważniejsze jest to, że wszystkie zbudowane i udekorowane
przez uczniów budy będą przeznaczone dla czworonogów z Ośrodka
Pomocy dla Zwierząt   Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Nasz sukces zawdzięczamy udanej współpracy z rodzicami naszych uczniów oraz ich zaangażowaniu
w sprawy szkoły – mówi z uznaniem i dumą dyrektor szkoły Krystyna
Kwaśnik.

Zwycięska drużyna ze SP w Witoszowie Dolnym

Wolontariat po belgijsku
Po raz szósty młodzież z gminy Świdnica gościła w belgijskim mieście Maldegem. Tym razem tematem przewodnim była wymiana doświadczeń
w zakresie organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych, przy wykorzystaniu idei wolontariatu.

J

edną z form poznawania innych kultur
i obyczajów panujących w innych krajach,
jest wymiana młodzieży. Wspiera ona rozwój
i edukację młodych ludzi. Dodatkowo jest
bardzo popularnym sposobem na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami w rożnych
krajach. W takich akcjach ukryty jest ogromny potencjał. I choć głównym celem wymiany
młodzieży jest poznawanie języków obcych
oraz obyczajów innych państw, to jednak te
korzyści są dużo większe – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy.
Uczestnikami spotkania w Belgii byliv
radni Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica: Igor Rataj – przewodniczący, Aleksandra
Karwala, Adrianna Gradowska oraz Marta
Adamczyk. Od piątku do niedzieli młodzi
mieszkańcy z 3 państw Unii Europejskiej
(Polski, Belgii i Włoch) dzielili się wspólnymi

Uczestnicy wyjazdu do Maldegem

Ciąg dalszy na następnej stronie

Igor Rataj,
przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
Było to już kolejne spotkanie gdzie przedstawiciele kilku zaprzyjaźnionych krajów mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat prac młodzieżowych rad i organizacji. JVC z Maldegem za każdym razem przekazuje
nam wiele cennych pomysłów i rozwiązań z zakresu swojej działalności. Podczas pobytu mogliśmy na żywo zobaczyć, jak
wygląda organizacja jednego z eventów, którego gospodarzem byli nasi przyjaciele z Maldegem. Pomimo różnic kulturowych, jakie panują między naszymi krajami, uważam, że impreza przygotowana była od A do Z, bardzo profesjonalnie
oraz z dużym udziałem i wkładem wolontariuszy. Poza tym zwiedzaliśmy miasto Sluis, które graniczy z Maldegem, ale
położone jest już w Holandii. Z tego kolejnego wyjazdu zebraliśmy mnóstwo pozytywnej energii. Mimo, iż nasze rady
różnią się wieloma kwestiami to Belgowie dzielą się z nami przydatnymi wskazówkami. Podczas takich spotkań również
bardzo ważny jest język, który można podszlifować i porównać swoje postępy sprzed poprzednich wizyt.
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doświadczeniami w zakresie poświęcenia czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej przy organizacji różnorodnych spotkań i wydarzeń.
Miłym akcentem ze strony delegacji z gminy Świdnica, było przekazanie na ręce gospodarzy słodkich upominków i ozdób świątecznych, wykonanych przez uczestników wyjazdu. Bez względu na odległość – smak pierników jest ten sam i przypomina nam o zbliżających
się świętach – mówili z uśmiechem młodzi mieszkańcy Maldegem.
Tego lata Młodzieżowa Organizacja ds. Współpracy Partnerskiejv
z miasta Maldegem zorganizowała wymianę pomiędzy młodzieżąv

www.gmina.swidnica.pl

z pięciu gmin partnerskich. Podczas „Europejskiego Tygodnia Świadomości” gościła uczestników w wieku 16-30 lat z Adrii (Włochy),
Ermont (Francja), Lamperthem (Niemcy), Świdnicy(Polska) i Wierden
(Holandia). Na 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.

„Mokrzeszów” na deskach Opery Wrocławskiej

Występ na scenie Opery Wrocławskiej to z pewnością marzenie
wielu artystów i zespołów estradowych z całej Polski. W dniach
16-17 listopada wiele takich marzeń się ziściło, za sprawą
szóstego Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.

P

odczas dwóch dni zmagań swój dorobek
artystyczny zaprezentowało 25 zespołów folklorystycznych, tanecznych i śpiewaczych.
Zespoły prezentowały muzykę i tańce
ludowe pochodzące z przeróżnych regionów
Polski. Każdy z przybyłych widzów, za sprawą muzyki miał okazję udać się w podróż
po takich zakątkach Polski jak: Dolny i Górny Śląsk, Mazowsze, Kraków, Wielkopolska
czy Rzeszów. Dodatkową atrakcją były suityv
z Chorwacji, Serbii zachodniej i z Bośni.  Zespoły działające na terenie gminy Świdnica
uczestniczyły   również w ubiegłych latach
w Festiwalach Tradycji Dolnego Śląska.
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Warto wspomnieć o występach zespołów:
Ale Babki, Kądziołeczka czy Zespół Pieśniv
i Tańca Bystrzyca. W tym roku naszą gminę reprezentował Ludowo Estradowy Zespól
„Mokrzeszów”. Program opierający się na
wiązance tańców ludowych połączonych
z elementami folkloru i piosenki, zyskał
aplauz publiczności.
Zespoły podczas dwóch dni miały okazję
skorzystać z konsultacji specjalistycznychv
z zakresu folkloru i prezentacji na scenie, co
w przypadku amatorskiego ruchu artystycznego jest bardzo ważne w perspektywie scenicznego rozwoju.
Oprócz części artystycznej i zmagań na

scenie, w drugiej sali Opery Wrocławskiej
rok rocznie odbywa się wystawa rękodziełav
i produktów lokalnych. Miody nektarowe,
bakalie w miodzie, miody z ziołami, pierniczki miodowe, wyroby z wosku pszczelego,
koronki, krywulki, ozdobne poduszki z gryki,
malarstwo na jedwabiu, akwarela, ceramika
bolesławiecka, kartki okolicznościowe, ceramika szkliwiona, bombki, obrazy oraz ręcznie
malowane wazony to niektóre ze wspaniałości prezentowanych przybyłym gościom.v
    Dwudniowa impreza z roku na rok przyciąga tłumy widzów. Zainteresowanie muzyką ludową na Dolnym Śląsku jest olbrzymie
co bardzo cieszy. Przez cały czas trwania
imprezy można było zaobserwować same
uśmiechnięte buzie zarówno wśród artystów,
jak i widzów. Widoczne bardzo duże poszanowanie tradycji i kultury różnych regionów Polski pozwala ze spokojem spoglądaćv
w przyszłość.
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Jesienne spacery w Witoszowie Dolnym
„Naród, który myśli o przyszłości,
musi znać i szanować przeszłość”

dlatego też mieszkańcy Witoszowa i okolic spotykali się na spacerach
i międzypokoleniowej zabawie, aby wspólnie odkrywać i poznawać
historię swojej miejscowości.
W drodze przez okolice i historie Witoszowa uczestnikom spotkań
towarzyszyli przewodnicy, w rolę których wcielali się mieszkańcyv
i przyjaciele Witoszowa. Miejscowość dawniej Nieder Bögendorf założona została najprawdopodobniej w 1243 jako osada łuczników
książęcych. W 1830 roku istniał w miejscowości browar i gorzelnia,
młyn wodny, 64 domowe tkalnie bawełny i 6 tkalni lnu.
Uczestnicy spacerów przestudiowali stare mapy i zdjęcia, przypomnieli sobie historię pałacyku, i rozmawiali o przeszłości naznaczonej wpływami niemieckimi w tym o monumentalnym pomniku
ofiar I Wojny Światowej, który usytuowany był w okolicy dzisiejszego
cmentarza.
Razem wybrano się do lasu, przypomniano sobie gdzie funkcjonowały piekarnia i browar, a także odkryto drogę do bunkrów.
Przewodnicy opowiedzieli historię stacjonowania wojsk radzieckich
w Świdnicy, poligonu w Witoszowie i wykorzystania zabudowań,v
w których się znaleźli.
Wielkie wrażenie szczególnie na najmłodszych zrobiło dov
Muzeum Broni i Militariów. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania
wystawy militariów zgromadzonych w budynku, a zakończyła oglądaniem pojazdów wojskowych na zewnątrz, gdzie uczestnicy spaceru
mogli między innymi wejść do środka czołgu T-72 i innych pojazdów.

Kościół parafialny w Witoszowie Dolnym
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Uczestnicy jesiennych spacerów

Na ostatnim spotkaniu odwiedziono Kościół zwracając uwagę na
jego historię i na co dzień nie znane elementy oraz poznano historię
krzyży pokutnych.
Każdy spacer kończyło ognisko, a integracje międzypokoleniową
wzmocniła impreza „Złota Jesień” w organizację, której włączyła się
cała społeczność wsi.
Wspólnie spotkania pozwoliły, starym i nowym mieszkańcom lepiej
poznać swoją miejscowość, a także sąsiadów. Uczestnicy spacerów wyposażeni zostali w elementy odblaskowe, dzięki którym byli widoczni,v
a tym samym bezpieczni na drodze, a zebrane podczas spacerów
zdjęcia posłużyły do stworzenia widokówek z Witoszowa Dolnegov
i tablicy informacyjnej ustawionej przy kościele. Już wkrótce uruchomiona zostanie też strona internetową Witoszowa Dolnego.
Projekt realizowany jest przez Parafię p.w. Nawiedzenia NMPv
w Witoszowie Dolnym w ramach projektu Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Witoszowie Dolnym „Jesienny spacer”,v
dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski, w ramach Zadaniav
z Zakresu Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot i Społeczności.
W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, dofinansowanegov
z PROW na lata 2007-2013 w kościele w Witoszowie Dolnym kończą się prace remontowe elewacji oraz hełmu kościoła. Remontem
objęty zostanie również gotycki portal wewnętrzny, którego odnowienie współfinansowane zostanie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na działanie Małe Projekty ogłoszonym
przez LGD „Szlakiem Granitu”.
Podejmowane działania mieszkańców Sołectwa Witoszów Dolny
pozytywnie wpływają na wizerunek wsi oraz ich aktywność.
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Mikołaju, Mikołaju
Grudzień to najprzyjemniejszy
miesiąc dla wszystkich
dzieci. Szykowanie ozdób
świątecznych, ubieranie
choinki, przygotowywanie
jasełek, wycieczki oraz
oczywiście prezenty.

E

kscytujące spotkania z uśmiechniętym
staruszkiem o siwej brodzie nie ominęły
dzieci ze szkół i przedszkoli.
6 grudnia do każdej klasy zawitał niezwykły gość z workiem upominków. Podenerwowane dzieci zastanawiały się czy aby na pewno były grzeczne w tym roku i czy także dla
nich znajdzie się podarek. Wyrozumiały Mikołaj pamiętał o wszystkich! Wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica odwiedził dzieci w Pszennie, gdzie
razem śpiewał i tańczył z przedszkolakami
z „Bajkowej Dolinki”. Podziwiał też piękną choinkę i stroiki w Witoszowie Dolnym
oraz sprawdzał postępy uczniów szkół podstawowych w Lutomi, Bystrzycy i Grodziszczu. Zawitał także do wielu świetlic i parafiiv
w gminie Świdnica.
Grudniowe dni to również tradycja przygotowywania domów na ten wyjątkowy
świąteczny czas. W wielu szkołach trwają

Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica
podczas wizyty w Przedszkolu „Bajkowa Dolinka”
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Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu w Pszennie

przygotowania do kiermaszu świątecznego, przygotowywane są stroiki i świąteczne
przybrania.
O różnorodności ozdób choinkowych,
przekonały się przedszkolaki z Pszennav
i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lutomi, które wybrały się do Fabryki Bombekv
w Złotoryi. Podziwiając ogrom pracy włożonyv
w tworzenie cudownych bombek dzieci zwiedziły kolejne hale i poznawały proces produkcji. Poprzez dmuchalnię, gdzie szklana
rurka zmieniała się w bombkę, srebrzalnię

i dekoratornię dzieci przechodziły uważnie,
rozglądając się kiedy pojawi się końcowe
dzieło. Szczególne wrażenie wycieczka w to
wyjątkowe miejsce wywarła na najmłodszej
grupce 4-latków z Pszenna, które dzielnie
przyglądały się jak powstają szklane szyszki,
kule, czy bałwanki.
W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie
rozpoczęły się również przygotowania do wigilii szkolnej, gdzie cała społeczność szkolna
spotka się przy wspólnym stole i kolędowaniu.

Ubieranie choinki w przedszkolu w Witoszowie Dolnym
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