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NAGRALI PŁYTĘ
Dzieci i młodzież z terenu gminy Świdnica miała szansę
skorzystać z dobrodziejstwa mobilnego studia nagrań.
Efektem ich pracy jest 3 muzyczny krążek, pt. „Smaki
przedwiośnia”.
Wydarzenia kulturalne Str. 20
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W ostatnią sierpniową niedzielę w Krzyżowej rolnicy gminy Świdnica
dziękowali za zebrane plony.
Wydarzenia kulturalne Str. 36-40
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Wybory samorządowe 2014. Jak głosować?
Zarządzone na 16 listopada br. wybory
samorządowe będą się nieco różnić od
poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad
gmin (oprócz miast na prawach powiatu)
odbędą się w jednomandatowych okręgach
wyborczych.

Oznacza to, że każdy głosujący będzie mógł oddać tylko jeden głos na
wybranego kandydata. Szczególną
uwagę powinni zwrócić mieszkańcy
sołectw (Pszenno, Boleścin, Krzczonów, Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów,
Witoszów Dolny, Witoszów Górny,
Pogorzała) którzy w dotychczasowych
okręgach głosowali na 2 kandydatów.
W najbliższych wyborach postawienie
znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub
niepostawienie znaku „x” w żadnej
kratce spowoduje nieważność głosu.

Kto może głosować?
W wyborach do rady gminy w każdym
okręgu będzie do zdobycia jeden mandat;
otrzyma go kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów.
Głosowanie w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywać się będzie bez przerwy
od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu
16 listopada 2014 r. Głosowanie w tych wyborach odbywa się wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach
do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach prezydenta miasta
przysługuje wszystkim obywatelom polskim,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą
18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co
jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru
wyborców.
W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada wybierzemy blisko
47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.

Podział Gminy Świdnica na okręgi wyborcze i lokalizacje obwodowych komisji wyborczych
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Sołectwa: Niegoszów, Panków, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów

1

Świetlica wiejska, Wilków 32

2

Sołectwo Pszenno, ulice: Fabryczna, Jesienna, Kolejowa, Kościelna, Krótka,
Kwiatowa, Letnia, Nadbrzeżna, Pogodna, Rolnicza, Słoneczna, Świdnicka,
Wiosenna, Zacisze

1

3

Sołectwo Pszenno, ulice: Akacjowa, Daleka, Długa, Działkowa, Plac Witosa,
Szkolna, Wrocławska, Wrzosowa

1

4

Sołectwa: Gogołów, Jagodnik, Miłochów

1

5

Sołectwa: Boleścin, Krzczonów

1

6

Sołectwa: Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów

1

7

Sołectwa: Bojanice, Jakubów, Makowice, Opoczka

1

8

Sołectwa: Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowice, Stachowiczki

1

9

Sołectwo: Lutomia Górna

1

10

Sołectwa: Burkatów, Bystrzyca Dolna

1

11

Sołectwa: Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów

1

12

Sołectwo: Witoszów Dolny

1

13

Sołectwa: Komorów, Witoszów Górny, Pogorzała

1

14

Sołectwo: Mokrzeszów

1

Szkoła Podstawowa,
Mokrzeszów 23A

15

Sołectwo: Słotwina

1

Świetlica wiejska, Słotwina 36
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Świetlica wiejska, Pszenno
ul. Wrocławska 1

Świetlica wiejska, Gogołów 1
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Grodziszcze 63A
Świetlica wiejska, Opoczka 30
Gimnazjum im. Unii
Europejskiej, Lutomia Dolna 12

Świetlica wiejska,
Bystrzyca Górna 23
Gimnazjum
im. Książąt Świdnickich,
Witoszów Dolny 59-60
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Bezpieczeństwo
w gminie

Sołtys Komorowa
najaktywniejszy lider

Informujemy, że od 22.07.2014 r. nastąpiła zmiana dzielnicowego oraz
numerów telefonów kontaktowych. Nowym dzielnicowym został
St. sierż. Michał Kopaczewski, w miejsce dotychczasowego
Asp. sztab. Piotra Kaszubowskiego.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego po raz dziesiąty
nagrodzili najaktywniejszych liderów w ramach Krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny. W gronie laureatów jest sołtys sołectwa
Komorów Władysława Łach.

Mł. Asp. Adam Kłyszejko
+48-797-306-418

REJON SŁUŻBOWY
Bojanice, Bystrzyca Dolna,
Grodziszcze, Jakubów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia
Mała, Opoczka, Stachowice,
Stachowiczki, Wieruszów.

St. Sierż. Michał Kopaczewski
+48-797-306-422

REJON SŁUŻBOWY
Boleścin,
Gogołów,
Jagodnik,
Miłochów, Niegoszów, Krzczonów,
Panków, Pszenno, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów.

C

elem konkursu było wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich,
uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na
znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim,
na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju.
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za
pracę społeczną i wysiłek
Władysława Łach odbiera Kryształową Koniczynę
w pielęgnowaniu najcenniejszych wartości lokalnych, wierności rodzimej kulturze oraz za szczególne
zaangażowanie w przekazywanie młodemu pokoleniu idei związanych
z rozwojem obszarów wiejskich, zwyczajów, obyczajów, a także tradycji
kulturowych i kulinarnych oraz promocję lokalnych przedsięwzięć, jest
przyznawana raz w roku. W gronie 10 Najaktywniejszych Liderów Pracujących na rzecz Społeczności Wiejskiej i wyróżnionych Kryształową Koniczyną jest sołtys sołectwa Komorów Władysława Łach.
Podczas uroczystego wręczenia nagród Władysława Łach zaprezentowała
swój wiersz na tę właśnie uroczystość:

Cel działania - człowiek

Sierż.Sztab. Krzysztof Huzar
+48-797-306-424

REJON SŁUŻBOWY
Burkatów, Bystrzyca Górna, Komorów, Lubachów, Modliszów,
Mokrzeszów, Pogorzała, Słotwina,
Witoszów Dolny, Witoszów Górny,
Złoty Las.

Dodatkowo w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00 dzielnicowi gminy Świdnica pełnią dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy
ul. Głowackiego 4. tel. 74-852-30-67 wew. 118. Poza wyznaczonym
dniem tygodnia, dzielnicowi pełnią dyżur w Komendzie Powiatowej
Policji w Świdnicy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, tel. 74-858-23-02
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Tuż za miastem Świdnica
piękną panoramą zachwyca.
Dość równinna miejscowość
to jest wioska Komorów.
Ludzie w niej są wspaniali
z różnych stron przyjechali.
By żyć tu i pracować
i nasz kraj wciąż budować.
Każdy z Was dziś promuje
jak on mieszka, co czuje.
Jak dumny jest ze swej wioski
i co trzeba jeszcze, w niej zrobić.
Słuchajcie- więc Wam opowiem
już 2- dekady sołtysuję w Komorowie.
Znam wszystkie radości i troski
oraz potrzeby i osiągnięcia mojej wioski.
Obecnie modna jest tendencja do rankingów
dla mnie, człowiek i dobro jest na I miejscu.
Załatwione potrzeby materialne sie widzi,
zaś dobro i życzliwość wzbudza zaufanie ludzi.
Dziś kiedy więź międzyludzka zamiera,
bardzo ważna jest dobra atmosfera.
Zanikają: życzliwość, tradycja, patriotyzm
a jak uważam, że to powinien promować Sołtys.
Czy ja się liderką czuję ?
Ja moim mieszkańcom siebie oferuję.
A w poczynaniach swych tak postępuję,
że zawsze na I miejsce człowieka promuję.
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Gmina pomaga bezrobotnym
43 osoby bezrobotne z gminy Świdnica, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń opieki społecznej znalazły zatrudnienie w ramach
prac społecznie użytecznych. W okresie 9 miesięcy bezrobotni przepracują ponad 15 tys. godzin. Kolejnych 48 osób bezrobotnych znalazło
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Czym są prace społecznie użyteczne?
Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących
się pomocą charytatywną.

Po raz ósmy Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej przystąpił do
realizacji Programu prac społecznie
użytecznych. W 33 sołectwach do
końca listopada br. 42 bezrobotnych
mieszkańców gminy przepracuje
15624 tysięcy godzin. W każdej
miejscowości pracuje 1 osoba
bezrobotna, a w większych
sołectwach średnio od 2 do 3 – mówi
wójt gminy Teresa Mazurek.

Jakie prace mogą być wykonywane
w ramach prac społecznie użytecznych?
Porządkowanie terenów zielonych, prace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych
i świetlicach wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej, porządkowanie chodników
i przystanków autobusowych.
Wartość wypłaconych w tym roku świadczeń
wyniesie blisko 125 tys. zł., w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy będzie stanowiło
kwotę 74,99 tys. zł.
Dodatkowo w okresie ostatnich 6 miesięcy
na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znalazło 48 bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Łącznie na
ten cel z Powiatowego Urzędu Pracy gmina
otrzymała refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne)

na kwotę ponad 286 tys. zł. Ponadto na dalsze
3 miesiące zatrudnienie otrzyma 16 osób.
Dzięki takiej formie zatrudnienia w okresie
ostatnich 4 lat możliwe było wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na odcinku 97 km o łącznej wartości ponad 188 tys.
zł. Ponadto przebudowano, wyremontowano

i oczyszczono ponad 150 przepustów za ok.
30 tys. zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Dolnośląskim Zarządem Melioracji oraz gminą
Świdnica zostały wykonane prace konserwacyjne na ciekach wodnych (w Lutomi Dolnej,
Witoszowie Dolnym oraz Słotwinie) na kwotę
ponad 13 tys. zł.

Czas na wzrok
Ponad 120 osób z terenu gminy Świdnica skorzystało z bezpłatnych badań wzroku. Blisko 19% z przebadanych skierowano na wizyty specjalistyczne u okulistów.

O

d 16-18 czerwca specjalista ds. refrakcji i zaćmy, optometrysta kliniczny prowadził badania w 9 miejscowościach: Mokrzeszów, Komorów, Witoszów Dolny, Grodziszcze, Boleścin, Pszenno,
Lutomia Górna, Bystrzyca Górna i Burkatów. Badania cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie w gronie osób starszych. Łącznie
skorzystało z nich ponad 120 osób, a 22 osoby dodatkowo przebadano
w kierunku występowania zaćmy i skierowano na wizyty specjalistyczne.
Najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym było nieostre widzenie.

Teresa Mazurek - wójt gminy
Większość z nas myśląc o zdrowiu rzadko koncentruje się na oczach. A szkoda. Dobry wzrok ma kluczowe
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Warto też wiedzieć, że okresowe badanie u okulisty
pozwala poznać ogólny stan zdrowia pacjaenta, m.in.
przebieg cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy
oraz wielu innych dolegliwości i schorzeń.
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Badanie wzroku w Witoszowie Dolnym

To kolejna akcja władz gminy Świdnica związana z profilaktyką zdrowia,
skierowana do mieszkańców. W poprzednich latach prowadzono bezpłatne badania mammograficzne, stomatologiczne, oceniające wady postawy,
poziom cukru, cholesterolu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
badania USG wśród najmłodszych, w ramach akcji „Nie nowotworom
u dzieci”. Tylko w 1 ambulansie Fundacji Ronalda Mc Donalda w ciągu
dwóch październikowych dni w 2013 roku przeprowadzono ponad 308
badań dla 123 dzieci z terenu gminy Świdnica.
5
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Działanie przez badanie
Blisko 311 uczniów w grupie wiekowej I-III klasa skorzysta z bezpłatnych badań i profilaktyki stomatologicznej. To wszystko w ramach
Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Świdnica. W tym roku budżetowym na ten cel zostanie przeznaczonych 37 tys. zł.

O

d nowego roku szkolnego rozpoczęła
się akcja wożenia uczniów na bezpłatne badania do gabinetu stomatologicznego
DENTALIUM przy SP. im. M. Kopernika
w Pszennie, która potrwa do grudnia tego
roku. Przebadanych ma być 311 dzieci.
Celem akcji jest ocena stanu zdrowia
zębów uczniów. Od kiedy opieka stomatologiczna w szkole straciła rację bytu, trudno
o tego typu, jednoznaczną ocenę. Z informacji
otrzymanych od lekarzy stomatologów wynika, że większość dzieci nie miała lakowanych
zębów stałych, stąd największa ilość środków
finansowych przeznaczona będzie na pierwotne lakowanie zębów stałych. Im więcej będzie
podejmowanych takich akcji, tym lepsza będzie świadomość społeczna o tym, jak ważna
jest higiena jamy ustnej i profilaktyka stomatologiczna. Oznaczać to będzie również mniej
uciążliwą i kosztowną również walkę z próchnicą - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
Niedopilnowane regularne wizyty u stomatologa oznaczają zazwyczaj zniszczone
próchnicą zęby i częste stany zapalne w obrębie przyzębia. Zabiegani rodzice nie zawsze mają czas, by pójść z dzieckiem do
dentysty, kiedy tylko zauważą próchnicę
w zębie. Zwłoka z odwiedzinami u specjalisty oznacza większe szkody w szkliwie i w głębiej położonych tkankach zęba.
W naszym kraju pokutuje np. jeszcze ciągle mit, że zębów mlecznych się nie leczy.
Jest to błędne rozumowanie. Na ponad 150
przebadanych uczniów, prawie 80 proc. ma
zaawansowaną próchnicę, a niemal połowa wady zgryzu. W profilaktyce stomatologicznej

Badanie stomatologiczne w SP im. M. Kopernika w Pszennie

niezmierne ważne są regularne wizyty u stomatologa. Mały ubytek w uzębieniu nie oznacza bólu podczas leczenia, wręcz przeciwnie
– tłumaczy lekarz stomatolog. W całym tym
procesie niezmiernie ważna jest rola rodziców, którzy otrzymują zalecenia pokontrolne,
ale w większości przypadków nie realizują ich
terminowo.
Otwarty w maju br. gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie prowadzi do grudnia br. bezpłatne badania stomatologiczne dla uczniów
klas I, II i III szkół podstawowych z terenu
gminy Świdnica. Jak informuję lek. Stom. Jolanta Kowal, specjalista stomatologii dziecięcej dzieci chętnie biorą udział w badaniach.
Przeprowadzamy kompleksowa ocenę stanu

Otwarcie gabinetu stomatologicznego przy SP w Pszennie przez wójt gminy Teresę Mazurek
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uzębienia, zabiegi profilaktyczne polegające
na fluoryzacji i nauce właściwego odżywiania
i złego szczotkowania na stan uzębienia. Po
przeprowadzonym badaniu dziecko otrzymuje
pisemną informację dla rodziców o stanie uzębienia i jakości higieny jamy ustnej, ewentualnej konieczności wizyty kontrolnej u ortodonty i logopedy – dodaje lek. stom. Jolanta Kowal.
My już wiemy jak należy prawidłowo dbać
o jamę ustną. Oprócz okrężnych ruchów przy
szczotkowaniu zębów należy też czyścić język – mówią dumnie Kacper i Piotr ze Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie, którzy w gabinecie stomatologicznym w Pszennie prezentowali jak prawidłowo szczotkować zęby.
W 2013 roku na programy i akcje zdrowotne z budżetu gminy zostało przeznaczonych 30 tys. zł, w tym 10 tys. zł na program
„Moje zdrowe ząbki”, którym objęto wszystkich uczniów klas pierwszych z gminnych
placówek oświatowych. W 2014 roku na
programy z zakresu ochrony zdrowia zostało
zaplanowanych 45 tys. zł. z budżetu gminy.
Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie 2 gabinetu stomatologicznego, tym
razem na terenie centrum oświatowego
w Lutomi. Z pewnością jest to dobra wiadomość nie tylko dla samych uczniów, ale i ich
rodziców. Od 3 lat na terenie hali sportowej
w Witoszowie Dolnym funkcjonuje prywatny
gabinet stomatologiczny (pn-śr. 12.00-18.00,
czw.-pt. 8.00-14.00). W ramach kontraktu
z NFZ z jego usług mogą bezpłatnie korzystać m.in. uczniowie z centrum oświatowego
w Witoszowie Dolnym.
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Ostrzegamy przed …
W okresie różnych świąt i wydarzeń oszuści nie próżnują. Żeby zarobić, podszywają się pod fundacje, które zbierają pieniądze na
cele charytatywne. Coraz częściej też osoby starsze padają ofiarą
tzw. „metody na wnuczka”.

F

undacje i stowarzyszenia z większą częstotliwością prowadzą różnego rodzaju akcje, które mają na celu pomóc osobom potrzebującym. Niestety zdarzają się i tacy, co w nieszczęściu innych upatrują
sposób na szybkie i łatwe zarobienie pieniędzy. – Chcą wykorzystywać
wrażliwość innych ludzi. Wyrządzają tym wielką krzywdę całemu społeczeństwu, bowiem następnym razem osoby nauczone tym
smutnym doświadczeniem, nie zareagują na prawdziwe
apele wolontariuszy czy podopiecznych potrzebujących
wsparcia.
Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r.
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez
organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej
(w tym przypadku Ministra Administracji i Cyfryzacji) na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.
Dlatego każdą osobę, przeprowadzającą zbiórkę na rzecz osoby
potrzebującej pomocy, należy zapytać i sprawdzić czy jest widnieje
w portalu zbiórek publicznych. Dodatkowo można poprosić o przedstawienie dokumentu tożsamości. Jeśli nie, to powinno to już wzbudzić nasze wątpliwości.
Co do sprzedaży na cel charytatywny trzeba posiadać stosowne pozwolenia. Z doświadczenia wiemy, że wiele firm sprzedaje różne rzeczy
pod pretekstem wsparcia działalności charytatywnej i nawet jeśli faktycznie coś odprowadzają, to są to z reguły raczej symboliczne kwoty.

!

Warto pamiętać!
Urząd Gminy nigdy nie prowadzi zbiórek finansowych i sprzedaży usług ubezpieczeń itp. za pośrednictwem wolontariuszy oraz innych osób. Jeżeli
mamy uzasadnione podejrzenia, że ktoś dopuścił się
nadużycia, to sprawa powinna być zgłoszona niezwłocznie na policję i oczywiście do fundacji, na rzecz której jest
prowadzona zbiórka.

Przestrzegamy także przed oszustami, posługującymi się tzw.
metodą na wnuczka. Za każdym razem oszuści podawali się za członka rodziny, który pilnie potrzebuje pieniędzy by usunąć skutki wypadku drogowego albo na zakup sprzętu. Policja apeluje, aby nie przekazywać pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członka
rodziny. Ponadto należy sprawdzić, czy faktycznie dzwonił ktoś ze znajomych i prosił o pomoc. Policja apeluje, by o każdej próbie wyłudzenia
informować osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 997.

Zezwolenie na wycinkę drzew - wszystko co warto wiedzieć
Gdzie złożyć wniosek
Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To właśnie do Urzędu Gminy należy złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu.

Jakie dane podać we wniosku
W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880).
wniosek powinien zawierać:
vvimię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
vvtytuł prawny władania nieruchomością
vvw przypadku gdy działka na której rosną
drzewa jest własnością kilku osób, pisemna
zgoda wszystkich właścicieli,
vvnazwę gatunku drzewa lub krzewu;
vvobwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
vvprzeznaczenia terenu, na którym rośnie
drzewo lub krzew;
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vvprzyczynę i termin zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu;
vvwielkość powierzchni, z której zostaną
usunięte krzewy;
vvrysunek lub mapę określającą usytuowanie
drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Kiedy zezwolenie niepotrzebne?
Na wycięcie drzew owocowych co do zasady nie jest potrzebne zezwolenie. Podobnie
jest w przypadku młodych drzew, które nie
osiągnęły jeszcze wieku 10 lat.

Jakie opłaty?
Za wniosek, ani za zezwolenie nie wnosi
się opłaty skarbowej. Przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki pracownik urzędu
dokona oględzin drzewa. W decyzji – nawet
pozytywnej dla wnioskodawcy – może być

nałożony na niego obowiązek przesadzenia
roślin we wskazane miejsce bądź zastąpienie
ich innymi. Poza tym zostanie w niej określony termin, w którym można usunąć drzewo
czy krzew (na przykład po 15 października
i przed 1 marca, ze względu na ochronę
miejsc lęgowych ptaków). Od decyzji odmownej można się odwołać w ciągu 14 dni (od jej
doręczenia) do samorządowego kolegium odwoławczego.
O zezwolenie na usunięcie drzewa może
się ubiegać wyłącznie właściciel działki na
której rosną drzewa. Jednocześnie informujemy, że Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła generalny zakaz wykonywania na
drzewach cięć korekcyjnych koron. Wyjątek
stanowią drzewa stwarzające zagrożenie dla
istniejących obiektów budowlanych oraz usuwanie koron drzew posuszu ( przedstawione
wyjątki dotyczą wyłącznie właścicieli drzew).
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Jak dbamy o nasze środowisko?
Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje, także w naszej gminie, nowy system zagospodarowania odpadów. Stało się to za sprawą nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuciła samorządom obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych.

P

odmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Świdnica jest Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM), 58-100
Świdnica, ul. Metalowców 5.
Od początku wprowadzenia systemu
działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany
w Świdnicy, przy ul. Metalowców 5. Punkt
przyjmuje segregowane odpady, w ilości nie
większej niż łącznie 250 kg miesięcznie z danego gospodarstwa domowego:
vvodpady biodegradowalne i zielone,
vvzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vvzużyte baterie i akumulatory,
vvodpady budowlane i rozbiórkowe,
vvmeble i inne odpady wielkogabarytowe,
vvzużyte opony z samochodów osobowych,
vvprzeterminowane leki,
oraz każdą ilość odpadów opakowaniowych,
zawierających frakcje: papieru, makulatury
i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.

Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym, produkujemy coraz więcej śmieci, dlatego musimy pamiętać o recyklingu i o segregowaniu odpadów!

II połowa
roku 2013

I kw. 2014 r.

W miesiącach od 1 lipca 2013 r. do
31 marca 2014 r. z odebraliśmy następujące
ilości odpadów z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica:

Miesiąc i rok

Odpady komunalne
zmieszane [tony]

Odpady zebrane
selektywnie [tony]

PSZOK
[tony]

Wystawki
[tony]

lipiec 2013

190,78

49,92

7,79

0,00

sierpień 2013

226,74

54,41

4,96

0,00

wrzesień 2013

233,52

49,63

8,17

6,96

październik 2013

243,90

31,95

8,37

6,94

listopad 2013

264,98

27,24

5,95

1,74

grudzień 2013

276,88

51,83

4,66

0,00

styczeń 2014

290,30

50,87

5,97

0,00

luty 2014

262,44

48,23

3,28

0,00

marzec 2014

269,38

46,10

4,31

31,13

2 258,92

410,18

53,46

46,77

Ilość odpadów zebranych przez
gminę Świdnica
od 1 lipca 2013 r.

Zasady doręczeń
decyzji podatkowych
W związku z licznymi zapytaniami ze strony
podatników, informujemy, że zasady doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatków
lokalnych współwłaścicielom i współmałżonkom określa art. 3 ust 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zm.).

S
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdnicy

W 2013 r. mieszkańcy gminy przekazali do tzw. PSZOK-u i na tzw. „wystawkach”
odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu RTV/AGD, oddali ponad 55 ton odpadów. W tym roku, do końca marca wartość
ta wynosiła już 45 ton odpadów. „Wystawki”
cieszą się dużym zainteresowaniem i można
zauważyć wyraźny wzrost oddawanych w ten
sposób odpadów.
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Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z tej formy „pozbycia” się z domu niepotrzebnych sprzętów. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać
się będzie cyklicznie, a informacje o nich są
wywieszane na tablicach ogłoszeń i na stronie
internetowej urzędu.

tąd też zgodnie obowiązującymi przepisami
w sprawie doręczania decyzji współwłaścicielom (małżonkom) decyzje podatkowe doręcza się osobno każdemu ze współwłaścicieli
i osobno każdemu z małżonków. Natomiast
zapłata podatku w całości przez jednego
ze współwłaścicieli (jednego z małżonków)
powoduje, że drugi współwłaściciel (drugi małżonek) nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.
Wymierzanie podatku w jednej decyzji
doręczonej „dowolnemu” współwłaścicielowi (małżonkowi) jest niezgodne z wymogami
Ordynacji podatkowej nie tylko w zakresie
doręczeń, ale również w zakresie oznaczania
stron postępowania podatkowego i określania
odpowiedzialności za zobowiązania podatników
będących współwłaścicielami (małżonkami).
Nr 1 (25) Październik 2014
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Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
S
trategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Strategia określa
priorytety rozwoju, które wdrażane przez władze samorządowe, partnerów gospodarczych i społecznych powinny doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów.

Ze względu na postanowienia zawarte w ustawie o zasadach prowadzenie polityki rozwoju okres obowiązywania Strategii Gminy Świdnica wyznaczono na lata 2014 – 2020 zgodnie z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju i okresem wdrażania
Podczas ostatniej sesji Rady
Polityki Spójności Unii Europejskiej Dzięki temu
Strategia będzie spójna ze Strategią Rozwoju WoGminy Świdnica VI kadencji
jewództwa Dolnośląskiego 2020 oraz Regionalzostała podjęta uchwała dot.
nym Programem Operacyjnym dla Województwa
Strategii Rozwoju Gminy
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

skutecznego wdrażania celów Strategii niezbędne
będzie zaangażowanie w ten proces partnerów
społeczno–gospodarczych takich jak organizacje
pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników,
przedsiębiorców, lokalnych działaczy i społeczników. Strategia będzie
również wyznacznikiem dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zewnętrznych środków pomocowych

Świdnica na lata 2014-2020.

Dokument Strategii wyznacza najważniejsze
kierunku działań, które umożliwią skuteczne Rozwiązywanie problemów oraz wzmacnianie potencjałów Gminy Świdnica w celu poprawy
jakości życia mieszkańców. Kluczową role w procesie realizacji strategii odegrają jednostki organizacyjne Gminy Świdnica. Jednak dla

WIZJA ROZWOJU
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy wykorzystujący atuty położenia i zakorzeniony w lokalnej
tradycji gospodarczej, oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej
społeczności.

Cel strategiczny 1.
Poprawa stanu infrastruktury społecznej,
technicznej i środowiskowej zgodnie z
koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Priorytet 1.
Rozwój infrastruktury społecznej

Priorytet 2.
Rozwój infrastruktury
transportowej

Priorytet 3.
Rozwój infrastruktury

środowiska

Cel strategiczny 2.
Dywersyfikacja i specjalizacja
gospodarcza oparta na endogenicznym
potencjale gminy

Cel strategiczny 3.
Wzrost poziomu życia mieszkańców oparty
na współdziałaniu, współdecydowaniu i
oddolnej aktywności

Priorytet 1.
Rozwój funkcji turystyczno-

rekreacyjnej gminy

Priorytet 2.
Rozwój funkcji
przemysłowej gminy w
oparciu o dwa filary:
przetwórstwo i kooperacja
Priorytet 3.
Aktywizacja gospodarcza
przedsiębiorstw i ludności

Priorytet 4.
Promocja gospodarcza gminy

DŁUGOTERMINOWA WIZJA ROZWOJU

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, wykorzystujący atuty położenia
i zakorzeniony w lokalnej tradycji gospodarczej, oparty na współdziałaniu,
współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej społeczności
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Priorytet 1.
Zapewnienie godnego życia
osobom starszym i

niepełnosprawnym

Priorytet 2.
Polityka prorodzinna

Priorytet 3.
Przeciwdziałanie współczesnym
problemom społecznym

Priorytet 4.
Kształcenie na wysokim
poziomie, przygotowanie
dzieci i młodzieży do
funkcjonowania we
współczesnym świecie

Priorytet 5.
Profilaktyka zdrowotna

Priorytet 6.
Aktywizacja lokalnej społeczności
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Brązowa Odznaka Ministra MSW dla wójt gminy
Akademie z okazji Dnia Strażaka od lat są dobrą okazją do honorowania wyróżniających się strażaków i przedstawicieli administracji
samorządowej. W tym roku Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymała wójt gminy Teresa Mazurek.

O

dznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – polskie
odznaczenie cywilne, nadawane jest przez Ministra Spraw
Wewnętrznych, jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę
mienia.
Odznaka zgodnie z rozporządzeniem może być nadana osobom,
które:
vvwykazały ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
vvswą pracą lub działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do
rozwoju ochrony przeciwpożarowej,
vvmają wybitne osiągnięcia służbowe jako strażacy Państwowej Straży
Pożarnej.

Brązową Odznakę otrzymuje Teresa Mazurek

Janusz Maruda odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

Odznakę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej. Osoba wyróżniona otrzymuje Odznakę i legitymację
potwierdzającą jego nadanie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj.
dolnośląskiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony Janusz Maruda.
Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica
utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych. 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP
Witoszów.

Honorowi i Zasłużeni dla gminy
W 96. rocznicę odzyskania Niepodległości wójt gminy Teresa Mazurek odznaczy tytułem Honorowy Obywatel Gminy Świdnica mieszkankę
Świdnicy Katarzynę Bajorek oraz tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica 5 mieszkańców gminy. Decyzję o przyznanie tych zaszczytnych
wyróżnień podjęli radni, podczas LXII sesji Rady Gminy Świdnica.

W

dotychczasowej
historii
gminy
Świdnica, tytuł Honorowy Obywatel Gminy Świdnica przyznano 16 razy. Po
praz pierwszy w 1998 r. dla ówczesnego
Kanclerza Niemiec, zasłużonego dla Pojednania Europejskiego Helmuta Kohla.
W gronie Honorowych Obywateli Gminy
Świdnica znajdują się m.in. Tadeusz Mazowiecki, były premier RP, Śp. Freya von
Moltke, Śp. Ks. Prałat Bolesław Kałuża,
Maria Skiślewicz, Zygmunt Worsa. Tytuł
Honorowy Obywatel Gminy Świdnica nadaje się osobom, które przez swoją działalność w szczególny sposób zasłużyły się
dla gminy Świdnica.

Honorowy Obywatel - Katarzyna Bajorek
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W tym roku Rada Gminy Świdnica, przyjmując stosowne uchwały postanowiła uhonorować tytułami:
Honorowy Obywatel Gminy Świdnica –
Katarzynę Bajorek, mieszkankę miasta
Świdnica, nauczyciela muzyki gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I stopnia
im. L. Rózyckiego w Świdnicy. Zasłużony dla
Gminy Świdnica - Jana Pawlicę z Mokrzeszowa, Rozalię Kułakowskią z Mokrzeszowa, Jerzego Banasika z Wiśniowej, Tomasza
Michalskiego z Burkatowa oraz Józefę
Juszczak z Lutomi Górnej.
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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 ocenie Kapituły.

Kolejny rok z funduszem
sołeckim w gminie Świdnica
To będzie już 6 rok z Funduszem Sołeckim w gminie Świdnica. W 2015
roku do dyspozycji 33 sołectw będzie ponad pół miliona złotych.

Od roku 2002 na wniosek różnych organizacji i instytucji nadano
ogółem 72 tytuły „Zasłużony dla Gminy Świdnica”. Po raz pierwszy tytuł wręczono Cecylii Pączek, długoletniej sołtys wsi Boleścin.
Wręczenie odznaczeń odbędzie się podczas uroczystej akademii organizowanej z okazji 11 Listopada zaplanowanej na dzień
10 listopada 2014 r. o g. 18.00 na świetlicy w Mokrzeszowie.

Narada sołtysów

Centra profilaktycznosportowe wznawiają
działalność
Od 1 października swoją działalność wznowiły centra profilaktycznosportowe na terenie gminy Świdnica. Koordynatorzy zatrudnieni przez GOPS w Świdnicy prowadzić będą zajęcia w 5 centrach, tj.
w 26 świetlicach. Łącznie na ten cel w tym roku budżetowym zostanie
przeznaczonych ponad 230,6 tys. zł w ramach działań profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W

łaśnie tym zagadnieniom związanym z funduszem soleckim poświęcona była kolejna w tym roku narada sołtysów. Jesteśmy jedną
z tych gmin, które dobrze realizują fundusz sołecki. Jest to przede
wszystkim Wasza zasługa, rad sołeckich oraz pracowników urzędu –
mówiła podczas narady sołtysów wójt Teresa Mazurek.
Uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należało składać do
30 września 2014 r. Aby wniosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301).

Pamiętajmy:
Środki funduszu przeznacza się realizacją przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią
rozwoju gminy.

Ewa Burdek, kierownik GOPS w Świdnicy.
Oprócz zajęć profilaktycznych odbywać się będą
przede wszystkim zajęcia i turnieje sportowe będące doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu.
Działania te mają równocześnie charakter profilaktyki
pierwszorzędnej, która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego
funkcjonowania w życiu (promocję zdrowia), a przez
to zmniejszenie zasięgu problemowych zachowań młodych ludzi, powodujących problemy wychowawcze.

vvCENTRUM PROFILAKTYCZNO-SPORTOWE
W GRODZISZCZU – koordynator Pani Justyna Czerkawska
vvCENTRUM PROFILAKTYCZNO-SPORTOWE
W PSZENNIE – Koordynator Pani Anna Skwarzyńska
vvCENTRUM PROFILAKTYCZNO-SPORTOWE
W BYSTRZYCY GÓRNEJ – koordynator Pani Aneta Szal
vvCENTRUM PROFILAKTYCZNO-SPORTOWE
W WITOSZOWIE DOLNYM – koordynator Zuzanna Panek
vvCENTRUM PROFILAKTYCZNO-SPORTOWE
W LUTOMI DOLNEJ – koordynator Pan Piotr Pieczątkiewicz
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Środkami z funduszu sołeckiego zarządza wójt, który przeznacza
je na realizację określonego we wniosku przedsięwzięcia. Środki te
można przeznaczyć zarówno na tzw. „przedsięwzięcia inwestycyjne”
(tj. np. na zakup materiałów, zakup usług, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika, wykonanie projektu itd.) oraz na tzw.
„przedsięwzięcia nieinwestycyjne” (spełniające jednak ustawowe warunki, w tym nakierowane na tworzenie wartości dodanej w obszarze
warunków życia mieszkańców).
W ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok mieszkańcy 33
sołectw będą mogli wykorzystać 549 364,55 zł. W porównaniu
z rokiem bieżącym kwota ta będzie wyższa o 27 018,55 zł.
Fundusze sołeckie są szansą dla wsi. Wszystkie działania związane
z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego pomnażają kapitał społeczny
na wsi. Jest to wartość sama w sobie, bowiem pobudza oddolne inicjatywy, integruje społeczność lokalną i bardzo często jest impulsem do wielu kreatywnych pomysłów. Na przestrzeni ostatnich trzech lat możemy
zauważyć, że fundusz służy poprawie warunków życia mieszkańców
naszej gminy. Aż 30% wydatkowanych środków dotyczył utrzymania
porządku i estetyki wsi. Kolejne 30% to przedsięwzięcia inwestycyjne
tj. budowa chodników, oznakowanie dróg i ulic, doposażenie placów
zabaw. Sołectwa w ramach posiadanych środków wspierają działania
o charakterze sportowym i kulturalnym - dodaje wójt gminy Teresa
Mazurek.
11
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Jednogłośne absolutorium
Po raz dwunasty wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek otrzymała absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Radni uznali, że budżet w 2013 roku był racjonalny i gospodarny.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica
To 11, absolutorium z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 12
w mojej dotychczasowej historii
na stanowisku wójta. Podobnie jak
w latach poprzednich przyjęte jednogłośnie. Jednomyślna decyzja radnych
jest dla mnie zastrzykiem do dalszego
działania. Dziękuję za konstruktywną
współpracę. Dla mnie to też zobowiązanie do tego, aby kolejny budżet
w tym roku był wykonany w taki sposób, żeby uzyskał akceptację Rady
Gminy
„Badając pod względem merytorycznym
przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013
r., Skład Orzekający stwierdził, że plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany
w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Budżet
gminy za 2013 r. zamknął się deficytem
w wysokości 1.945.319,43zł przy planowanym deficycie 3.282.332 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody
w wysokości 51.111.186,65 zł zrealizowano
w kwocie 47.073.788,31 zł. co stanowi
92,10% planu, z tego dochody bieżące 44.865.969,75 zł, dochody majątkowe 2.207.818,56 zł. Planowane wydatki
w wysokości 54.393.518,65 zrealizowano

Głoswanie nad absolutorium dla wójta gminy Teresy Mazurek

w kwocie 49.019.107,74, co stanowi 90,12%
planu. Wykonanie wydatków majątkowych
wyniosło 80,01%, a ich dział w wydatkach
ogółem 16,84%. Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) stanowiło 48,09% wykonanych
dochodów roku budżetowego” – czytamy
w treści uchwały Składu Orzekającego RIO
we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Na uwagę zasługuje fakt, że w strukturze
uzyskanych dochodów, dochody własne stanowią 53%, co daje kwotę 24.997.948,50 zł,
oznacza to, że w połowie wydatki pokrywamy
z naszych dochodów. Priorytetem dla władz
gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrz-

nych. W 2013 r. ponad 8,25 mln zł. przeznaczono na inwestycje. Zrealizowano również
projekty w ramach PROW na kwotę 732 tys.
zł., a środki wydatkowano z budżetu gminy
w kwocie 497 tys. zł. na fundusz sołecki (tzw.
fundusz obywatelski) pozwoliły na upiększenie wsi oraz organizację licznych imprez kulturalnych na terenie gminy. W ubiegłym roku
realizowano również tzw. projekty miękkie tj.
„Maślaczki”, „Na własne konto”, „Przedszkolaki” czy zadania w ramach działalności socjalnej pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny”
– mówiła wójt gminy.
W gminie Świdnica przybywa także
mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich
4 lat ich liczba zwiększyła się o pół tysiąca.
Obecnie gmina liczy 16535 osób.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 roku
20
grudnia Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową
Gminy Świdnica na 2014 rok ustalając plan na 2014:

vvpo stronie dochodów 52 444 588 zł, z tego:
vv dochody bieżące
47 359 878 zł
vv dochody majątkowe
5 084 710 zł
vvpo stronie wydatków 54 246 370 zł, z tego:
vv wydatki bieżące
44 032 436 zł
vv wydatki majątkowe
10 213 934 zł
W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2014 roku
plan dochodów wynosił 54 677 465,62 zł natomiast plan wydatków
57 253 247,62 zł.
12

Deficyt budżetu gminy na 2014 rok po zmianach zaplanowano
w wysokości 2 575 782,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000
zł, z zaciągniętych kredytów 301 782 zł i wolnych środków w kwocie
774 000 zł.
I półrocze 2014 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie
3 530 117,18 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło 40,8%
w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 7,3% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2013 roku.
Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz
z odsetkami na dzień 30 czerwca 2014 r. do wykonanych dochodów
ogółem wynosi 3,0%.
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REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I półroczu 2014 roku zrealizowano 49,5 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 27 082 147,61 zł, w tym: dochody bieżące 26 015 271,02 zł, dochody majątkowe 1 066 876,59 zł.
Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 2 086 054,27 zł, tj.
o 8,3% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na
wyższy poziom dochodów miały przede wszystkim wyższe wpływy

z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami i korzystanie ze środowiska, udziałów w podatku PIT. Struktura uzyskanych dochodów według
źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:
vvdochody własne – 57 %, co daje kwotę 15 361 419,99 zł;
vvsubwencja ogólna – 31%, co daje kwotę 8 551 418,00 zł;
vvdotacje celowe z budżetu państwa – 12%, co daje kwotę
3 169 309,62 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2014 r. kształtowała się następująco: (w złotych)
Wyszczególnienie

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

% wykonania do planu po zmianach
/5 : 4/

Wykonanie

DOCHODY

52 444 588,00

54 677 465,62

27 082 147,61

49,5

w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE

47 359 878,00

48 629 794,62

26 015 271,02

53,5

DOCHODY MAJĄTKOWE

5 084 710,00

6 047 671,00

1 066 876,59

17,6

WYDATKI

54 246 370,00

57 253 247,62

23 552 030,43

41,1

w tym:
WYDATKI BIEŻĄCE

44 032 436,00

44 746 685,98

21 106 480,95

12 506 561,64

2 445 549,48

WYDATKI MAJĄTKOWE

10 213 93400

47,2
19,6

Struktura uzyskanych dochów za I półrocze 2014 r. wg źródeł uzyskania (w %)

57%

31%

Legenda:
Dochody własne

12%

Subwencja ogólna
Dotacje celowe
z budżetu państwa

W I półroczu 2014 r. dochody własne zrealizowano w kwocie
15 361 419,99 zł, co stanowi 46% planu. Były wyższe o 22,0% niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 2 767 019,87
zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 14 294 543,40 zł, natomiast
kwotę 1 066 876,59 zł stanowiły dochody majątkowe.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w kwocie 2 445 549,48 zł, tj. 19,6% planu.
W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2014 rok,
uchwalonego w uchwale budżetowej z 20 grudnia 2013 roku, wydatki
wykonano w 43,4%.
W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 5,5%, czyli o 3 006 877,62 zł, natomiast planowane wydatki
na inwestycje gminne zwiększono o 22,4%, czyli o 2 292 627,64 zł.

W I półroczu 2014 roku roczny plan wydatków został zrealizowany
w 41,1 %, co daje kwotę 23 552 030,43 zł, w tym wydatki majątkowe
Nr 1 (25) Październik 2014
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Zniszczyła powódź odbudowała gmina
600 tys. złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zostało wykorzystanych na odbudowę zniszczonej drogi
w Witoszowie Dolnym. Środki otrzymane z promesy pozwoliły na kontynuacje działań z 2012 roku, a tym samym na zakończenie prac na łącznym odcinku ponad 2,25 km

D

ofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę
infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej
w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. W 2012 roku
newralgiczny odcinek 1,15 km wzdłuż potoku Witoszówka zyskał nową nawierzchnię
z betonu asfaltowego. Ponadto została wykonana kanalizacja deszczowa i umocnione
zostały wloty kanalizacji w skarpach potoku
Witoszówka.
Wartość wykonanych prac opiewała na kwotę ponad 861 tys. zł., w tym wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła ponad
640 tys. zł. W tym roku, całość rządowej pomocy tj. 600 tys. zł. przeznaczyliśmy na kontynuację działań - mówi Teresa Mazurek wójt
gminy Świdnica.
W ramach zadania odbudowano drogę
w Witoszowie Dolnym o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,1 km i szerokości ok.
3,5 m. Wzdłuż nawierzchni wykonano kanalizację deszczowa. Na mostach w ciągu
drogi zamontowane zostały bariero-poręcze.
Roboty dodatkowe obejmowały remont 2 mostów, wycinkę drzew, wydłużenie nawierzchni
na drodze o odcinek do pompowni ścieków,
nowe zjazdy na posesje oraz wykonanie dodatkowo przepustu pod drogą. Łączny koszt
zadania wyniósł ponad 1 mln zł, z czego
600 tys. stanowi dofinansowanie z rezerwy
celowej budżetu państwa.

Odbudowany odcinek drogi gminnej wzdłuż potoku Witoszówka

Odbudowany odcinek drogi gminnej wzdłuż potoku Witoszówka

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Wyremontowany odcinek drogi
zapewni mieszkańcom ponad 60
gospodarstw domowych komfortowy i bezpieczny dojazd do ich
posesji. Wielokrotnie podczas nawalnych opadów deszczu stanowiło to ogromny problem. Z nowej
nawierzchni cieszą się również
sami kierowcy, bowiem nowa droga oznacza dla nich mniejszą awaryjność pojazdów.
Odbudowany odcinek drogi gminnej wzdłuż potoku Witoszówka
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Nowe place zabaw i wiaty
Dziecięce marzenia o przytulnych, kolorowych placach zabaw w gminie Świdnica spełniają się. Obecnie trwają ostatnie prace
wykończeniowe przy budowie placów zabaw w sołectwach: Boleścin, Lutomia Dolna oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Lutomia Górna oraz Jagodnik. Gotowe są już place zabaw w Pankowie i Bystrzycy Dolnej.

Nowy plac zabaw w Bystrzycy Dolnej

A

Nowy plac zabaw w Boleścinie

wszystko to dzięki środkom pozyskanym z LGD „Szlakiem Granitu” w ramach naboru na „małe projekty” oraz w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. – Przystępując do pisania wniosków do
programu LEADER, który to wdraża na naszym terenie LGD „Szlakiem
Granitu” wzięliśmy pod uwagę głosy mieszkańców społeczności lokalnych – mówi wójt gminy Teresa Mazurek. W rezultacie gmina Świdnica złożyła projekty mające na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
społecznych i rekreacyjnych. Place zabaw są jednym z elementów, które składają się na miejsca rekreacji i wypoczynku. Dostarczają one nie
tylko dużo radości i zabawy dzieciom, ale są także przyjemnym miejscem wypoczynku i spotkań rodziców. Są również wspaniałym przykładem, że warto sięgać po środki zewnętrzne, także na te małe projekty.
Ponadto dwie budowane wiaty stanowiły będą miejsca spotkań i organizowania imprez integrujących mieszkańców oraz miejsca rekreacji
i aktywnego spędzenia czas. Dodatkowo przy wiatach i placach zabaw
umieszczone zostaną tablice promujące obszar partnerstwa Lokalnej

Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. Powstałe obiekty przyczynią się
również do poprawy wizerunku miejscowości - dodaje wójt gminy.
Dzięki środkom pozyskanym z programu LEADER powstały
4 nowe place zabaw, wyposażone w urządzenia odpowiednie do różnego
wieku dzieci. Sukcesywnie pojawiają się także strefy bezpieczeństwa.
Na dzieci czeka zatem wiele atrakcji – zestaw zabawowy „twierdza”,
huśtawki, sprężynowce i karuzele. Na nowych obiektach najmłodsi
mieszkańcy gminy w bezpieczny sposób będą mogli spędzać swój wolny czas. Dodatkowo w dwóch sołectwach: Jagodnik i Lutomia Górna
trwają prace przy budowie wiat rekreacyjnych. Obiekty o ponad 120 m.
powierzchni użytkowej będą służyły spotkaniom mieszkańców.
Inwestycje kosztować będą ponad 340 tys. złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, ze środków Stowarzyszenia LGD Szlakiem Granitu wyniesie ponad 164,2 tys. zł.

Nowy plac zabaw w Pankowie

Nowa wiata rekreacyjna w Jagodniku

Nr 1 (25) Październik 2014
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Świetlica w Burkatowie
Z udziałem władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych 7 czerwca mieszkańcy Burkatowa świętowali uroczyste
otwarcie świetlicy. Tym samym to 25 obiekt na terenie gminy Świdnica, który stał centrum organizacji wydarzeń kulturalnych
i sportowych lokalnej społeczności.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

W

ubiegłym roku z budżetu gminy przeznaczonych zostało ponad 8,3 mln zł.
na inwestycje w gminie Świdnica. Najwięcej
środków pochłaniają nadal trwające działania
związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną.
Władze gminy inwestują również w aktywizację i integrację mieszkańców sołectw. Jednym z takich działań jest przebudowa wiaty
rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek
rekreacyjny w Burkatowie.

Wnętrze świetlicy w Burkatowie
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Budowę rozpoczęto już w 2012 roku.
Wtedy powstała w tym miejscu drewniana
wiata, która od momentu pojawienia się
zaskarbiła sobie przychylność mieszkańców i od razu stała się miejscem spotkań
i źródłem wielu ciekawych twórczych pomysłów. Wiata rekreacyjna doskonale spisała
się również podczas gminnych imprez takich jak: Przegląd Folklorystyczny nad Bystrzycą, czy dożynki gminne. Prężnie funkcjonująca wieś potrzebowała zamkniętej
sali, aby całkowicie rozwinąć skrzydła kulturalne i artystyczne. Dziś patrząc na piękny
budynek świetlicy, występy dzieci - wiemy,
że było warto. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej inwestycji.
Szczególne słowa uznania kieruję na ręce
Pawła Czyszczonia – dyrektora departamentu Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, działu
inwestycji Urzędu Gminy oraz sołtysa wsi
Burkatów i radnego Janusza Marudy.

Budynek świetlicy w Burkatowie

Uroczyste otwarcie świetlicy w Burkatowie

Wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem wyniosła ponad 566,8 tys. zł.,
z czego ponad 359,6 tys. zł. to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z PROW na
lata 2007-2013.
Cały obiekt składa się z dwóch ciekawie
połączonych ze sobą części. Pierwszą jest
otwartą wiatą drewnianą o pow. 152 m2, która ma uniwersalne zastosowanie szczególnie
w sezonie letnim, połączona z drugą częścią
czyli wielofunkcyjnym budynkiem rekreacyjnym o pow. ok. 230 m2, składającym się
z sali, zaplecza kuchennego i sanitarnego.
Dzięki temu mieszkańcy Bukatowa mają dziś
do dyspozycji obiekt o powierzchni użytkowej
ponad 340 m2. Inwestycja trwała niespełna
10 miesięcy.

Sanitariaty na świetlicy w Burkatowie
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50 tysięcy
na remont sanitariatów

Gmina inwestuje w nowe
wiaty przystankowe

Blisko 50 tys. zł unijnych funduszy zostało przeznaczonych
na remonty pomieszczeń i sanitariatów w dwóch świetlicach:
Grodziszczu i Bystrzycy Górnej.

5 nowych wiat przystankowych pojawiło się tym roku na
terenie gminy Świdnica. Na modernizację infrastruktury
przystankowej zostało przeznaczonych łącznie 26 tys. zł.

W

N

latach poprzednich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wykonano remonty świetlic w Mokrzeszowie, Bojanicach, Krzczonowie,
Pszennie, Makowicach, a także zakupiono mobilne studio nagrań, zagospodarowano tereny: wokół świetlicy w Lubachowie, przy centrum
rekreacyjno-sportowym w Bystrzycy Górnej, Jagodniku oraz zorganizowano doroczne święta plonów.
W tym roku prace remontowe na terenie dwóch świetlic obejmowały m.in. roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, wymianę drzwi
i sanitariatów.
Zadania pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej” oraz „Remont pomieszczeń i sanitariatów
w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

iektóre wiaty w gminie Świdnica mają od kilku do kilkunastu lat.
Pozbawione szyb i skorodowane przystanki nie spełniały swoich
funkcji. Ich zły stan związany był nie tylko z upływem czasu, ale również z dewastacjami. Systematycznie staramy się montować nowe wiaty, które w tym roku pojawiły się w sołectwach: Panków (2), Jakubów
(2) oraz Bystrzyca Górna (1). Nowe przystanki mają estetyczną konstrukcję z lekkich stopów. Chronią pasażerów przed wiatrem, deszczem
i słońcem. Liczmy, że nowe wiaty długo będą służyć mieszkańcom
i nie staną się celem wandali, którzy do tej pory bezmyślnie niszczyli
przystanki autobusowe – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy
są lub byli świadkami niszczenia wiat przystankowych, o niezwłoczne
telefoniczne zgłoszenie tego faktu na Policję pod nr tel. 997 lub do
dzielnicowych z terenu gminy Świdnica. Niestety nie ma sposobu na
takie zachowanie. Jednak proszę wszystkich, aby zwracać szczególną
uwagę kiedy ktoś niszczy nasze wspólne mienie – dodaje wójt gminy.

Przydomowe oczyszczalnie
Od 2008 r. władze Gminy Świdnica zachęcają mieszkańców
do ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościegowej. W 2013 r. z budżetu gminy na ten cel przeznaczyliśmy blisko 700 tys. złotych, a w roku 2014 planujemy
wydanie kolejnych 650 tys. złotych.

O

becnie 9 spośród 33 sołectw w gminie Świdnica posiada sieć kanalizacyjną, o łącznej długości ok. 70 km. Do końca 2014 r. zakończą się prace przy budowie kanalizacji Jagodnik-Boleścin dla ok. 150
gospodarstw domowych. Tym samym sieć kanalizacyjna wydłuży się
o kolejne 12 km.
W ramach dofinansowania z budżetu gminy Świdnica, na obszarach, gdzie występuje duże rozproszenie zabudowy mieszkaniowej,
a budowa tradycyjnej, zbiorczej kanalizacji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona, realizowany jest program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb). Na ten cel władze gminy mogą udzielić mieszkańcom
dotacji w wysokości do 90 % kosztów realizacji inwestycji, max. do
12 tys. zł dla jednego urządzenia.
Jest to jedna z najwyższych dotacji, zarówno pod kątem procentowym, jak i wartościowym. Dotacja ta pochodzi bezpośrednio
z budżetu gminy. Taki sposób radzenia sobie ze ściekami, jest nie tylko
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Nowa wiata w Pankowie

ekologiczny, ale przede wszystkim niższy niż wybudowanie tradycyjnej
sieci kanalizacyjnej- mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
Od 2008 r. do 2013 r. głównie w 4 sołectwach (Panków, Stachowice,
Modliszów i Wieruszów) zrealizowano już 91 przydomowych oczyszczalni, w dużej mierze poprawiając gospodarkę wodno-ściekową w tych miejscowościach. I tak w Pankowie dofinansowaniem objęto 56% nieruchomości, w Stachowicach 53%, w Modliszowie 32%, a w Wieruszowie 20%.
W roku 2014 dofinansowaniem objęte zostały kolejne sołectwa: Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa, Gogołów, Zawiszów. W tym roku planowane
jest wybudowanie 52 oczyszczalni.
W 2015 roku planujemy kontynuować program budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków oraz objąć dofinansowaniem także
podmioty gospodarcze oraz wspólnoty mieszkaniowe. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy działu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Tel. 748521226, 8523067 wew. 310,311.
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Wykaz inwestycji w latach 2011-2014
Nazwa zadania

Zakres

Wartość

Dofinansowanie

Żródło dofinansowania

ROK 2011
Drogi
Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej

Droga o długości 1032m, nawierzchnia asfaltowa wraz z odwodnieniem

Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz
z odwodnieniem, Opoczka-Makowice-Krzyżowa
Wykonanie chodników

Droga o długości 1108m, nawierzchnia asfaltowa wraz z rowem odwodnieniem ściankami
betonowymi
Chodniki o pow. 1688,5 m2, 591,0 m2 zatok autobusowych
RAZEM

580 000,00 zł

120 000,00 zł

682 000,00 zł

524 797,00 zł

Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

516 400,00 zł
1 778 400,00 zł

644 797,00 zł

1 293 000,00 zł

900 000,00 zł

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

Rowy i kanały
Regulacja rowu Kotarba w miejscowości Mokrzeszów

Regulację odcinka rowu o długości 442 mb

Przebudowa kanału deszczowego wraz
z zarurowaniem rowu w Pankowie i odbudowa stawu
– zbiornika retencyjnego na dz. nr 282
w Mokrzeszowie

Wykonano staw-zbiornik retencyjny o powierzchni 0,05 ha w Mokreszowie, przepust o średnicy
Ø 1200 mm w ilości 64,60 m do rzeki Piławy w Pankowie

213 000,00 zł

110 000,00 zł

RAZEM

1 506 000,00 zł

1 010 000,00 zł

Budynki oświatowe i świetlice wiejskie
Budowa budynku komunalnego w Pszennie
Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej
wraz przebudową miejsc postojowych do obsługi
boiska sportowego w Grodziszczu
Termomodernizacja budynku Szkoły Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w
Bystrzycy Górnej

Wykonanie stanu surowego, zamkniętego budynku komunalnego 12 mieszkaniowego
W ramach całego zadania wykonano dobudowę pomieszczenia na scenę do pomieszczenia sali
świetlicy, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej w obiekcie świetlicy oraz nową nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni
1425 m2 na parkingu przy boisku sportowym w Grodziszczu

661 000,00 zł
Zadanie realizowane przy
udziale środków z PROW
na lata 2007-2014

532 600,00 zł

319 108,00 zł

docieplenie z wykonaniem elewacji, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej

570 000,00 zł

450 000,00 zł

Fundusz Spójnosci

docieplenie z wykonaniem elewacji, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej

288 000,00 zł

200 000,00 zł

Fundusz Spójnosci

2 051 600,00 zł

969 108,00 zł

1 090 000,00 zł

772 000,00 zł

z Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
budżet Województwa
Dolnośląskiego
PROW Odnowa i Rozwój
Wsi

RAZEM
Boiska sportowe i place zabaw
Budowa kompleksu „ORLIK” w ramach programu
„ORLIK 2012”

Kompleks boisk sportowych składającego się z boiska do piłki nożnej o naw.ze sztucznej trawy,
boiska do siatkówki i koszykówki o naw. poliuretanowej, budynek kontenerowy, sanitarnoszatniowy, ogrodzenie

Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni
sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w
miejscowości Bystrzyca Górna

Budynek szatni sportowej o pow. użytkowej - 93,20 m2, ogrodzenie boiska, siedziska plastikowe
dla kibiców -100 szt., wiaty dla zawodników - 2 szt., przyłącze wodociągowe, szambo, droga
dojazdowa i plac parkingowy

769 000,00 zł

330 496,00 zł

RAZEM

1 859 000,00 zł

1 102 496,00 zł

Modernizacja oświetlenia w gminie

Oświetlenie
Wykonano montaż pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie gminy (6 szt.). Wykonano
linię kablową oświetlenia drogowego w Krzczonowie (11 szt. opraw), Zawiszowie (8 szt.),
Witoszowie Dolnym (5 szt.) i Wiśniowej (8 szt.).
RAZEM

180 200,00 zł
180 200,00 zł

Wodociągi i kanalizacja
Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert
studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci
przesyłowych

Wykonanie odwiertów studni głębinowych w Jagodniku i Komorowie

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze

Wykonano 7 km sieci kanalizacyjnej z podejściami na posesje (w 2010 roku około 4,1 km),
5 przepompowni ścieków

278 400,00 zł
7 814 400,00 zł

4 000 000,00 zł

RAZEM

8 092 800,00 zł

4 000 000,00 zł

OGÓŁEM 2011

15 468 000,00 zł

7 726 401,00 zł

Zadanie realizowane przy
udziale środków z PROW
na lata 2007-2014  w
latach 2010-2011

ROK 2012

Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych przebudowa
Grodziszcze - Mościsko droga dojazdowa do gruntów
rolnych - przebudowa
Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie
Dolnym

Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie

Regulacja rowu Kotarba R-C miejscowości
Mokrzeszów
Odtworzenie ubezieczeń oraz odmulenie Młynówki
w Bystrzycy Górnej

Drogi
Droga o długości 1500 m o nawierzchni asfaltowej,odtworzenie rowów po obu stronach drogi
wraz z przepustami betonowymi o śr. 300-600 mm ze ściankami czołowymi, kanalizacja
deszczowa, chodnik z koski betonowej 350 m2
Droga o długości 1550 m o nawierzchni asfaltowej, ściek betonowy na odcinku 693 m
z wpustami do krat ściekowych, kan. deszczowa na odcinku  - 407 m
Droga o długości 1148,08 m o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż naw. po jednej stronie
wbudowany krawężnik drogowy, przy którym zamontowany jest ściek z kostki betonowej
z wpustami do krat ściekowych i odprowadzeniem wód do potoku Witoszówka
Przebudowa drogi wewnętrznej w Lutomi Dolnej dz. nr 401 o długości 70 m. Wykonanie
nasypu - dojazd do studni głębinowej na dz. nr 96/38 w Jagodniku. Przebudowa drogi gminnej
nr 111800D w Grodziszczu, dz. nr 426/2 - 207m. Budowa drogi wewnętrznej z zatoką
autobusową w Niegoszowie, dz. nr 111- 72m. Przebudowa drogi gminnej nr 111813D
w Opoczce, dz. nr 181, 183 - 350 m. Budowa drogi wewnętrznej w Pszennie, dz. nr 274/2,
275/5 - 245 m. Modernizacja drogi wewnętrznej w Witoszowie Dolnym, dz. nr 972 - 200m.
Chodniki z kostki betonowej w Pogorzale, Witoszów Dolny i Górny, Burkatów, Lubachów,
Sulisławice, Wiśniowa, Lutomia Dolna
RAZEM
Rowy i kanały
Regulacja na odcinku 202 m obejmująca pogłębienie rowu, ubezpieczenie brzegów murami
oporowymi z kamienia, obudowa skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi
Wykonano odbudowę ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówka dł. 440 m w Bystrzycy
Górnej
RAZEM

Budowa budynku komunalnego w Pszennie
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego
w Pogorzale nr 16
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Mokrzeszowie
Termomodernizacja budynku Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym
Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Lubachowie

Budynki oświatowe i świetlice wiejskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny 12 mieszkaniowy, 2 piętrowy wykonany w technologii
tradycyjnej o powierzchni użytkowej 547,92 m2, kubaturze 2 875,00 m3.
Wymiana inst. elektrycznej w piwnicy i na parterze, remont mieszkań parteru, elewacja
budynku i nowe pokrycie dachu z blachodachówki, wymiana instalacji odgromowej oraz opaska
z kostki betonowej wokół budynku.
Docieplenie ścian budynku, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
elewacji
Wymiana instalacji c.o. w budynku gimnazjum, wymiana grzejników, malowanie całego
obiektu, wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych
Wykonano elewację zewnętrznej, dach z dachówki ceramicznej, parking przed świetlicą i przy
bibliotece, remont pomieszczenia biblioteki z wykonaniem instalacji c.o. elektrycznej.
Remont harcówki obejmujący: wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie elewacji,
wymianę okien, opaska wokół budynku, wymianę tynków i instalacji elektrycznej, wykonanie
boiska trawiastego wraz z bramkami i piłkochwytami
RAZEM

812 000,00 zł

240 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.

1 006 000,00 zł

248 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.

895 000,00 zł

640 670,00 zł

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

762 500,00 zł

3 475 500,00 zł

1 128 670,00 zł

584 000,00 zł

441 566,00 zł

776 000,00 zł

590 737,00 zł

1 360 000,00 zł

1 032 303,00 zł

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

1 261 500,00 zł
791 500,00 zł

441 846,00 zł

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

388 000,00 zł

300 000,00 zł

Fundusz Spójnosci

233 000,00 zł

80 000,00 zł

Fundusz Spójnosci

450 000,00 zł

180 000,00 zł

PROW Odnowa i Rozwój
Wsi

137 500,00 zł

25 000,00 zł

PROW Małe Projekty

3 261 500,00 zł

1 026 846,00 zł

74 300,00 zł

35 000,00 zł

101 000,00 zł

25 000,00 zł

RAZEM

175 300,00 zł

60 000,00 zł

Oświetlenie
Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego w Bojanicach (15 szt. opraw), projekty sieci
oświetlenia drogowego oraz montaż pojedynczych punktów oświetleniowych (3 szt.) na terenie
gminy.
RAZEM

90 700,00 zł

Boiska sportowe i place zabaw
Budowa placów zabaw w Stachowicach
i Mokrzeszowie
Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik

Modernizacja oświetlenia w gminie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki
ul. Jesienna

Wodociągi i kanalizacja
Wykonano około 490 mb sieci wodociągowej z PE o średnicy 110 mm i 90 mm wraz
hydrantami i zasuwami sieciowymi.

90 700,00 zł

65 500,00 zł
RAZEM

OGÓŁEM 2012
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Urząd Marszałkowski Odnowa Wsi Dolnośląskiej
PROW Małe Projekty

65 500,00 zł
8 253 200,00 zł

3 187 819,00 zł
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Nazwa zadania

Zakres

Wartość

Dofinansowanie

Żródło dofinansowania

ROK 2013

Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina
– I etap

Drogi
Budowa chodników w miejscowościach: Wiśniowa, Sulisławice, Słotwina, Lutomia Dolna,
Wieruszów, Gogołów, w kwocie 201 627,08 zł, Wykonano zatokę autobusową o nawierzchni
z tłucznia kamiennego o powierzchni 775 m2 w Lutomi Małej, nakładkę asfaltową na odcinku
393 m w Miłochowie, nakładkę asfaltową na odcinku 598 m w Burkatowie, wykonano drogę
o nawierzchni z tłucznia kamiennego o powierzchni 785 m2 w Słotwinie, wykonanie na odcinku
450 m nawierzchni asfaltowej w Witoszowie Dolnym,
Wykonano odcinek drogi gminnej o długości 343 m, szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi

Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych

Wykonano na odcinku 269,60 m nawierzchnię asfaltową - dojazd do hali sport.

Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz.
nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach
Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych
w Bystrzycy Górnej

Wykonano odbudowę muru oporowego w bloczków betonowych wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej o pow. 100 m2 na odcinku 40 m.
Wykonano odbudowę drogi na odcinku 700 m o nawierzchni asfaltowej wraz z
odwodnienieniem i oświetleniem drogi

Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie

RAZEM
Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. nr 95 w km
0+000 – km 0+305
Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie

Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła
cieplnego w budynku Urzędu Gminy Świdnica
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Mokrzeszowie
Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi
Dolnej
Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej
w Makowicach, działania programu LEADER –
Odnowa i rozwój wsi

Rowy i kanały
Wykonano umocnienie skarp rowu murem kamiennym 335,54 m2, umocnienie dna brukiem
5,50 m2, wykonanie balustrad stalowych i ogrodzenia z paneli stalowych na murach
Wykonano oczyszczenie rowów z zadrewień i zakrzaczeń, pogłębienie i korekta skarp rowów,
profilowanie skarp rowów, umocnienie dna, wykonanie przepustów o średnicy 600 mm
RAZEM
Budynki oświatowe i świetlice wiejskie
Wykonano wymianę 2 szt. kotłów gazowych wraz modernizacją kotłowni i instalacji c.o.
w budynku Urzędu Gminy.

1 390 000,00 zł

966 000,00 zł
200 000,00 zł

36 800,00 zł

66 100,00 zł

52 144,00 zł

654 000,00 zł

307 856,00 zł

3 276 100,00 zł

396 800,00 zł

263 000,00 zł

189 334,00 zł

141 400,00 zł

106 126,00 zł

404 400,00 zł

295 460,00 zł

96 000,00 zł

Wykonano wymianę sterowania kotłami w kotłowni i przebudowano instalację hydrauliczną
kotłowni

53 000,00 zł

RAZEM

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

169 000,00 zł

Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni.

Wyremontowano istniejący obiekt oraz dobudowano sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze,
kotłownię, oraz wykonano nowy zbiornik na ścieki.

Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

75 000,00 zł

477 450,00 zł

257 148,00 zł

795 450,00 zł

332 148,00 zł

36 000,00 zł

30 000,00 zł

Fundusz Spójnosci
Zadanie realizowane przy
udziale środków z PROW
na lata 2007-2014.
Zadanie realizowane w
latach 2012-2013.

Boiska sportowe i place zabaw
Odnowa wsi Dolnośląskiej

Wykonanie projektu i placu zabaw w Grodziszczu przy Szkole Podstawowej

Budowa boiska sportowego w Słotwinie

Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o pow. 6500 m2 wraz z bramkami - 2szt.,
piłkochwytami – 2 szt. odwodnieniem.

Modernizacja oświetlenia w gminie

Urząd Marszałkowski Odnowa Wsi Dolnośląskiej

123 000,00 zł
RAZEM

159 000,00 zł

Oświetlenie
Wykonano oświetlenie w Makowicach (5 szt. opraw), Słotwinie (14 szt.), Komorowie (4 szt.)
i Witoszowie Dolnym (1 szt.), projekty sieci oświetlenia drogowego oraz montaż pojedynczych
punktów oświetleniowych (10 szt.) na terenie gminy.
RAZEM

146 700,00 zł

30 000,00 zł

146 700,00 zł

Wodociągi i kanalizacja
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki
ul. Jesienna
Budowa kanalizacji w gminie, w tym Jagodnik,
Boleścin, Komorów

W ramach zadania wykonano około 175 mb sieci wodociągowej z PE o średnicy 110 mm
Wykonano łącznie 6,47 km sieci kanalizacyjnej w Pszennie i Jagodniku, umożliwiono
podłączenie około 50 gospodarstwom.

15 650,00 zł
2 011 000,00 zł

RAZEM

2 026 650,00 zł

OGÓŁEM 2013

6 808 300,00 zł

1 054 408,00 zł

1 440 000,00 zł

1 440 000,00 zł

300 000,00 zł

165 900,00 zł

150 000,00 zł

67 200,00 zł

ROK 2014
Drogi
Milikowice-Słotwina droga dojazdowa do gruntów
rolnych
Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych

Wykonano przebudowę dr. o długości 1700 m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem
Wykonano przebudowę dr. o długości 700 m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodniem
i przepustami

Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych

Wykonano przebudowę dr. o długości 300 m o nawierzchni asfaltowej

Przebudowa chodników na terenie Gminy przy
dr. powiatowych
Przebudowa ul. Długiej w Pszennie
Przebudowa drogi gminnej nr 111786D
w Witoszowie Dolnym
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w Witoszowie Dolnym
Wykonanie nakładki asfaltowej w Grzodziszczu

Wykonano chodniki w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Lutomi Górnej Witoszowie Dolnym,
Witoszowie Górnym, Wieruszowie, Opoczce, Wilkowie
Wykonano nawierzchnię safaltową drogi o dł.230 m wraz zodwodnieniem i chodnikiem
Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o dł.1100 m wraz zodwodnieniem i oznakowaniem
Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o dł.600 m wraz zodwodnieniem
Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o dł.200 m

Boiska sportowe i place zabaw
Wykonano 2 wiaty drewniane przy boisku w Jagodniku i Lutomi Górnej, 2 place zabaw
w Boleścinie i Lutomi Dolnej, boisko do piłki plażowej w Boleścinie
Wykonanie dojścia do kładki przez Piławę z kostki betonowej wraz z oświetleniem

RAZEM

Odnowa wsi Dolnosląskiej

Modernizacja oświetlenia w gminie

160 000,00 zł
1 100 000,00 zł

600 000,00 zł

550 000,00 zł

350 661,00 zł

Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi
Budżet Państwa w ramach
usuwania skutków powodzi

4 067 000,00 zł

2 623 761,00 zł

300 000,00 zł

114 000,00 zł

PROW Odnowa i Rozwój
Wsi

66 000,00 zł

Plac zabaw w Bystrzycy Dolnej

Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na
wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie
Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy
wiejskiej w Grodziszczu
Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy
wiejskiej w Bystrzycy Górnej

304 000,00 zł

63 000,00 zł
RAZEM

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych
w Gminie
Wykonanie ciągu pieszo rowerowego w Grodziszczu

Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.
Urząd Marszałkowski Woj.
Doln. Fund Ochr. Gr. Roln.

Budynki oświatowe i świetlice wiejskie
Wykonano obiekt o funkcji rekreacyjnej o pow. użytkowej 189 m2 wraz z zapleczem
sanitarno-kuchennym
Wykonano remont holu wraz z sanitariatami
Wykonano remont holu, pomieszczenia kuchennego z zapleczem wraz z wyposażeniem,
małą świetlicę i sanitariaty
wykonano nową posadzkę i malowanie wewnątrz świetlicy w Bojanicach oraz remont głównego
pomieszczenia w świetlicy w Modliszowie
RAZEM
Oświetlenie
Wykonano oświetlenie w Witoszowie Dolny (19 szt. opraw), Grodziszczu (5 szt.), projekty sieci
oświetlenia drogowego oraz montaż pojedynczych punktów oświetleniowych (8 szt.) na terenie
gminy.
RAZEM

110 000,00 zł

25 000,00 zł

476 000,00 zł

139 000,00 zł

PROW Małe Projekty

700 000,00 zł

346 000,00 zł

70 000,00 zł

25 000,00 zł

PROW Małe Projekty

100 000,00 zł

25 000,00 zł

PROW Małe Projekty

80 000,00 zł

30 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Odnowa Wsi Dolnośląskiej

950 000,00 zł

426 000,00 zł

PROW Odnowa i Rozwój
Wsi

W trakcie realizacjiprzewidywane wykonanie

200 000,00 zł
200 000,00 zł

Wodociągi i kanalizacja
Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej

Wykonano około 490 m wraz z przyłączami

221 000,00 zł

221 000,00 zł

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w
Makowicach

Przebudowa oczyszczalni biologicznej

780 000,00 zł

4 980 000,00 zł

Budowa kanalizacji w gminie, w tym Jagodnik,
Boleścin, Komorów

Wykonano łącznie 6,8 km sieci kanalizacyjnej w Boleścinie, umożliwiono podłączenie około
90 gospodarstw

2 050 000,00 zł

725 800,00 zł

RAZEM

3 051 000,00 zł

5 926 800,00 zł

OGÓŁEM 2014

8 744 000,00 zł

9 115 561,00 zł

Nr 1 (25) Październik 2014

Zadanie realizowane
przy udziale dotacji ANR
we Wrocławiu w kwocie
221.000 zł
Zadanie realizowane
przy udziale dotacji ANR
we Wrocławiu w kwocie
498.000 zł
Zadanie realizowane przy
udziale dotacji WFOŚiGW
w kwocie 725.800 zł

19

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

Folkowe smaki przedwiośnia
Pierwsze, muzyczne zmagania odbyły się podczas ferii zimowych w 2013 r., a kolejne podczas letnich wakacji. Również i w tym
roku dzieci i młodzież z terenu gminy Świdnica miała szansę skorzystać z dobrodziejstwa mobilnego studia nagrań. Efektem
ich pracy jest 3 muzyczny krążek, pt. „Smaki przedwiośnia”.

Cieszę się, że inwestycja
w gminne studio nagrań się
opłaciła i procentuje. Ufam, że
kolejna płyta odniesie sukces,
podobnie jak poprzednie

M

iłośnicy śpiewu i muzyki rozwijali swoje talenty podczas trzecich warsztatów
wokalnych w Lubachowie, zorganizowanych
pod patronatem wójta gminy Świdnica. Tym
razem na muzycznym krążku dominuje muzyka folkowa.
Uczestnicy pracowali nad emisją głosu,
interpretacją piosenek i artykulacją po to, aby
jak najpiękniej zabrzmiały dźwięki trzeciej
gminnej płyty, którą pomysłodawcy przedsięwzięcia – Dariusz Jaros i Tadeusz Szarwaryn zatytułowali „Smaki przedwiośnia”. Do
współpracy nad przygotowaniem materiału
wokalnego organizator, czyli Gminny Zespół
Oświaty zaprosił instruktorkę wokalu Annę
Lutz, nauczycielki szkół gminnych - Joannę
Jaros i Lidię Bakalarczyk. Nad zgrywaniem
materiału dźwiękowego czuwał Leszek Matus
przy współpracy Pawła Zająca.
Utalentowani wokalnie uczniowie z gminnych szkół wypoczywają w czynny sposób,
a efekt końcowy brzmi interesująco. Po płytach „Co nam w duszy gra” oraz „Świątecznych czas” tym razem Dariusz Jaros i Tadeusz
Szarwaryn postanowili uczynić muzyczny
krok w stronę muzyki folkowej, gdzie oprócz
znanych powszechnie melodii tradycyjnych
nie brakuje nowych, autorskich utworów,
nawiązujących brzmieniem i rytmem do klimatu ludowego - mówi wójt gminy Teresa
Mazurek.
Jednak myli się ten, kto sądzi, że będzie
na płycie nudno. Współczesne brzmienie
aranżacji Dariusz Jarosa do słów opowiadających o cyklu życia w roku kalendarzowym
na wsi polskiej zaskoczy zapewne niejednego
słuchacza.
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Złote Gody

Jubilaci w USC w Świdnicy

D

rodzy Jubilacie, dzisiaj jest piękny dzień, piękny jubileusz i w tym
dniu przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Życzę, abyście dalej
przez życie szli trzymając się razem za ręce. Zawsze byli uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć. Abyście mieli wokół osoby,
które Was kochają, ale nade wszystko życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi
przez Prezydenta RP
W tym roku tym zaszczytnym wyróżnieniem zostały odznaczeni:
Daniela i Jan Rutowie z Pszenna, Zofia i Edward Witkowscy z Bystrzycy Górnej, Zofia i Romuald Nowiccy z Lutomi Górnej, Wojciech Łach
z Wilkowa oraz Wanda i Józef Wójcik z Jagodnika.
Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego jest piękny i ważny. Nie tylko
dla Was, szczęśliwych małżonków, ale dla całej naszej społeczności lokalnej. Bo daje nam poczucie związku małżeńskiego. Dodatkowo ten dzień
przekonuje nas o prawdziwości słów, iż miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej jej dajemy, tym więcej otrzymujemy – mówiła w słowach powitania zacnych jubilatów, Dorota Kruźlak, kierownik USC w Świdnicy.
Chcąc umilić i uświetnić uroczystość dla par małżeńskich obchodzących Złote Gody Małżeńskie, organizatorzy przygotowali występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jubilat”.

Złote Gody państwa Rut

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Medale te są potwierdzeniem, że wybrana przez
Państwa droga była słuszna, a Wasz duży wkład
pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie
waszych dzieci spotkał się z uznaniem. Gratuluję Państwu tak pięknego jubileuszu, życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia.

Złote Gody państwa Witkowskich

Ciąg dalszy na następnej stronie
Nr 1 (25) Październik 2014
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Odznaczenia za długoletnie pożycie
małżeńskie - Złote Gody

Złote Gody państwa Nowickich

Złote Gody - W. Łach

Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę
dla osób, które przeżyły w jednym związku
małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania
za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie
odznaczenia występuje Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich
bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe
mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne,
gdzie jubilaci zawierali związek małżeński.
Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane
w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest nam potrzebny odpis
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni
przedłożyć nam odpis aktu małżeństwa. Poza
aktem małżeństwa musimy również zobaczyć dowody osobiste obojga małżonków.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności
związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy
odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC
z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń
(min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych
Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić
o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach
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. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia
wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne
piękne jubileusze.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
tel.: 74 856-29-11, 74 856-29-12
74 856-29-13, 74 856-29-14
e-mail: usc@um.swidnica.pl
www.um.swidnica.pl
ul. Armii Krajowej 47
58-100 Świdnica
Złote Gody państwa Wójcik
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Zawody strażackie OSP
14 drużyn, lśniące wozy strażackie i zacięta rywalizacja towarzyszyła zawodom sportowo-pożarniczym OSP z terenu gminy
Świdnica, które 31 maja rozegrały się w Witoszowie Dolnym. Po dwuetapowym konkursie- sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach
bojowych gospodarze zajęli I miejsce, tuż za nimi uplasowały się jednostki z Burkatowa i Gogołowa.

Drużyny OSP z terenu gminy Świdnica

W

szranki stanęło 14 drużyn, wśród nich
7 drużyn seniorów, 1 drużyna kobieca,
oraz dziewczęce i chłopięce drużyny w przedziałach wiekowych 12-15 lat oraz 16-18.
Organizowane cyklicznie przez Oddział
Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Świdnicy zawody są doskonałą okazją do podziękowania strażakom na ich trud, poświęcenie i wytrwałość w niesieniu pomocy potrzebującym.
Serdeczne podziękowania Ochotniczym Strażom Pożarnym złożyli wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, komendant powiatowy
PSP w Świdnicy starszy brygadier mgr inż.

Młodzież podczas zawodów strażackich

Nr 1 (25) Październik 2014

Tomasz Szuszwalak.
Szczególne wyróżnienie, Złoty Medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał p. Andrzej
Kulik z OSP Witoszów Dolny, a kolejnych
5 srebrnych i 6 brązowych medali trafiło do
druhów z terenu gminy Świdnica.
Strażacy docenieni zostali również za wieloletnią służbę. 12 odznaczeń „Za wysługę
lat” oraz 25 odznaczeń „Strażak Wzorowy”
nadawane za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną przyznane
zostaną podczas uroczystości w macierzystych jednostkach Strażaków.

„Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności
mobilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego i popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień
ochrony przeciwpożarowej. Szczególne miejsce ma tu również wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.” -mówił Henryk
Kończak V-ce Prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Świdnicy.

Drużyna OSP Witoszów Dolny zdobyła I miejsce
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Od 10 lat Jan Paweł II
patronuje szkole w Grodziszczu
Dzieci nadają szkole młodość. Dzięki uczniom szkoła zawsze jest młoda – mówił J.E. Ks. Bp Prof. dr hab. Ignacy Dec, podczas
uroczystości z okazji X lecia nadania Szkole Podstawowej w Grodziszczu imienia Jana Pawła II. Dokładnie miesiąc od kanonizacji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodziszczu wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi dziękowali za dar X lecia
nadania imienia Jana Pawła II.

Msza św. w kościele parafialnym w Grodziszczu

U

Uroczystej defiladzie przewodniczyła wójt gminy wraz z ks. biskupem

roczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym pw. św.
Anny w Grodziszczu, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Prof. dr hab.
Ignacy Dec. W słowach homilii ordynariusz diecezji świdnickiej nawiązał do życia i działalności JP II.
Starajmy się aby szkoła była drugim domem, kształtowała umysły
i serca według tych wartości którym służył Jan Paweł II. Niech styl Jego
życia wytycza dzieciom i nauczycielom właściwy kierunek.
Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. zaproszeni goście wraz z całą
społecznością uczniowską udali się pod szkołę gdzie nastąpiło uroczyste
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 10. rocznicę nadania imienia.
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Dziękuję pani
wójt Teresie Mazurek wraz z całą Radą Gminy za troskę nad gminną
oświatą. Pamiętam jak 10 lat temu pani wójt wspólnie ze śp. Ks. Prałatem Bolesławem Kałuża czuwali nad przygotowaniami tej uroczystości, której przewodniczyłem. Szkoła w Grodziszczu jako pierwsza
w diecezji świdnickiej otrzymała to piękne imię – podkreślał ks. biskup
podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez władze
gminy.
Dalsza część uroczystości odbyła się na świetlicy w Grodziszczu,
gdzie uczniowie kl. I-VI przygotowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Renaty Smolbik, p. Ewy Bilińskiej oraz
p. Ireny Maj.

10 ostatnich lat obfitowało w naszej szkole w wiele wydarzeń związanych z osobą Jana Pawła II. To okres tworzenia i realizowania programów wychowawczych opartych na chrześcijańskich wartościach,
to cykliczne organizowanie i branie udziału w różnych konkursach,
uroczystościach, akademiach, wycieczkach, wystawach poświęconych
Janowi Pawłowi II. Przynależność do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
zaowocowała kilkakrotnym wzięciem udziału uczniów i nauczycieli
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II na Jasną
Górę. Należymy także do Diecezjalnej Rodziny Szkół, tworząc wspólnotę, którą łączy osoba Patrona – Jana Pawła II. Chcę w tym miejscu
wspomnieć osobę śp. Ks. Prałata – Bolesława Kałuży. Był on kapłanem,
który w znaczącym stopniu przyczynił się do uświetnienia uroczystości
nadania szkole imienia Jana Pawła II. Razem z Lucyną Griger, ówczesną katechetką naszej szkoły ksiądz Proboszcz włożył niebywale dużo
pracy zarówno w trakcie procedur przy wyborze Patrona, jak i organizowaniu wielu przedsięwzięć wychowawczych i religijnych, związanych z osobą Jana Pawła II. Ks. Prałat pomagał nam w nawiązywaniu
kontaktów ze znanymi osobami. Stąd też możemy poszczycić się, że
honorowy patronat nad nadaniem szkole imienia Jana Pawła II objęli
min.: Hanna Suchocka- Ambasador przy Stolicy Apostolskiej (była Premier),premier Tadeusz Mazowiecki, Arturo Marii, Adam Bujak – osobiści fotografowie Papieża. – mówiła dyrektor szkoły w Grodziszczu
Alicja Lasocka.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w SP w Grodziszczu

Uroczysta akademia na świetlicy w Grodziszczu
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Gimnazjum ma patrona
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym dołączyło do rodziny gminnych placówek oświatowych, które mają swojego patrona.
2 czerwca na sali gimnastycznej w Witoszowie Dolnym odbyła się uroczystość nadania imienia Książąt Świdnickich oraz
przekazanie sztandaru.

Ślubowanie młodzieży gimnazjalnej

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

U

roczystość na hali sportowej zgromadziła licznie przybyłych gości:
przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, władze powiatowe, gminne,
a także szefów instytucji współpracujących z gimnazjum w Witoszowie Dolnym oraz sponsorów.
Jednym z punktów programu było przekazanie aktu nadania imienia oraz poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. dr hab. Jarosław
Lipniak – proboszcz miejsca. Sztandar z rąk wójta gminy został przekazany do dyrektora szkoły, a następnie do uczniów szkoły. Uroczyste ślubowanie złożyli przedstawiciele wszystkich klas. Gimnazjum
oprócz nazwy i prawa posiadania sztandaru może poszczycić się
również hymnem szkoły. Autorem tekstu jest Władysława Łabus, muzyka Lidia Bakalarczyk, a aranżację przygotował Dariusz Jaros.
Dla zaproszonych gości młodzież miała niespodziankę. Swój talent
aktorski uczniowie klas I, II i III gimnazjum w Witoszowie Dolnym
zaprezentowali w spektaklu Bolko.

Poświęcenie sztandaru

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym dołącza do rodziny gminnych placówek oświatowych, tych gimnazjalnych
które mają już swojego patrona. Wybór imienia był dla
mnie ogromnym zaskoczeniem, ale jednocześnie radością.
Bowiem Książęta Świdniccy dają gwarancje, ze uczniowie
tego gimnazjum będą wracali do naszej pięknej historii.
I tego Wam moi kochani życzę. Już nic w tej szkole nie
będzie takie samo, ponieważ przy każdej Waszej uroczystości szkolnej będzie obecny już sztandar, który będzie
przypominał o Waszym patronie. Zawsze powtarzam, że
jestem dumna z naszej oświaty, a oświata to moje oczko
w głowie. Gratuluje tej uroczystości, cieszę się, że wszystkie nasze gimnazja mają swojego patrona.
Uroczystości zakończyły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej,
upamiętniającej nadanie 2.06.2014 r. imienia Książąt Świdnickich
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Kamień na tablicę ufundował pan
Janusz Kaźmierczak.
Nr 1 (25) Październik 2014
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Program artystyczny
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Bezpieczna szkoła w Witoszowie
Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym po raz trzeci została
wyróżniona certyfikatem SZKOŁY DBAJĄCEJ O BEZPIECZEŃSTWO.

„...Dolnośląski Kurator Oświaty zaświadcza, że system działań
podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa został oceniony
i uznany jako spełniający standardy jakości i efektywności....”
Cały cykl działań profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w szkole i poza nią zakończył się pełnym
sukcesem – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

O nadaniu certyfikatu decydowały:

J

uż po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym wzięła udział w konkursie,
w ramach programu ogłoszonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po zaplanowaniu
i realizacji licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała kolejny rok z rzędu CERTYFIKAT Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo. Uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom odbyła się we Wrocławiu,
w której wzięły udział dyrektor szkoły Krystyna Kwaśnik i koordynator programu Joanna
Jaros.

vvefektywność działań wykazana poprzez porównawcze wyniki ankiet diagnozujących
stan bezpieczeństwa w szkole,
vvocena szkolnego programu bezpieczeństwa,
vvanaliza wypadkowości,
vvzakres i formy edukacji społeczno-prawnej,
vvzakres współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
Na podstawie obserwacji i wyników analizy
przeprowadzonych ankiet stwierdziliśmy, że
udało nam się poprawić stan bezpieczeństwa
uczniów, zmniejszyć na terenie szkoły i poza
nią zjawiska agresji, nietolerancji oraz innych
ryzykownych zachowań. Wzrosła świadomość
dzieci o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych własnego, nieodpowiedzialnego zacho-

wania, a także znajomość i umiejętność stosowania przez uczniów technik relaksacyjnych
oraz radzenia sobie w sytuacji gniewu i złości.
Zwiększyła się umiejętność rozpoznawania
źródeł przemocy i form jej przeciwdziałania.
Pogłębiła się wiedza uczniów na temat zasad
higienicznego trybu życia i dbania o zdrowie
psychiczne, a także, że współpraca z odpowiednimi służbami jest gwarancją dobrego
samopoczucia oraz poczucia bezpieczeństwa.
Dodatkowo jednym z założonych celów,
który udało nam się zrealizować było także
zaangażowanie rodziców w działania na rzecz
bezpieczeństwa uczniów, udział w szkoleniach
oraz wspólnych przedsięwzięciach środowiskowych.
Podjęty wysiłek wielu osób zaowocował nagrodą. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym znalazła się w gronie nielicznych szkół,
które otrzymały Certyfikat „Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo”.

Młodzieżowa Rada
w rocznicę wolnych
wyborów

4 czerwca, dokładnie w 25 rocznicę pierwszych, częściowo
wolnych wyborów w Polsce, swoją działalność zaingurowała
Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica III kadencji.

W

łaśnie dziś 4 czerwca 2014 - przypada 25. rocznica wyborów parlamentarnych z 1989 roku - częściowo wolnych, zakończonych
zwycięstwem Solidarności. Ich konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce. Te wybory to było przełomowe wydarzenie
w historii Polski. Inauguracja wasze działalności jest dla Was wszystkich również nowym wyzwaniem. Decydując się na pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Świdnica bierzecie na siebie odpowiedzialność.
Zależy nam abyście uczestniczyli w życiu gminy, abyście z nami wyznaczali kierunki jej rozwoju. Możliwości mamy bardzo dużo. Od kilku
lat współpracujemy także z organizacjami młodzieżowymi z naszych
miast partnerskich: Lampertheim, Maldegem. Życzę wszystkiego dobrego i liczę na współpracę - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek do
radnych młodzieżowej rady.
W głosowaniach tajnych młodzi przedstawiciele wybrali spośród
siebie prezydium rady. Przewodniczącym MRG został Kamil Kondziarz. Wiceprzewodniczącą została Karolina Podżarow, a Sekretarzem
Paulina Ponińska.
26

Pierwsza sesja MRG III kadencji

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica III kadencji rozpoczął Igor Rataj, przewodniczący II kadencji. Gratuluję tak odpowiedzialnego stanowiska. Mam nadzieję, że Wasza praca będzie owocna
i przyniesie wiele dobrych rozwiązań – mówił były już przewodniczący.

Młodzieżową Radę Gminy Świdnica III kadencji tworzą:
1. Babicz Izabela
2. Filipiak Agnieszka
3. Gałosz Kamila
4. Kusio Weronika
5. Ponińska Paulina
sekretarz MRG

6. Zaguba Monika
7. Adamski Mateusz
8. Pacześniak Zuzanna
9. Podżarow Karolina
wiceprzewodnicząca MRG

11. Marciniak Martyna
12. Brożyna Aleksandra
13. Jawień Tomasz
14. Kondziarz Kamil
przewodniczący MRG

10. Polczyńska Wiktoria 15. Świeża Angelika
Nr 1 (25) Październik 2014

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

Młodzi samorządowcy z laurami
Z pewnością wśród Was są przyszli radni, sołtysi wsi, a może i nawet kandydaci na wójta gminy – mówiła Teresa Mazurek
podczas wręczenia statuetek w konkursie wiedzy samorządowej o LAUR MŁODEGO SAMORZĄDOWCA.

K

onkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ma przybliżać uczestnikom tematykę samorządu terytorialnego
na przykładzie gminy Świdnica. Przygotowanie ich do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym oraz przekonanie, że władza, w tym wypadku samorządowa, to nie coś bardzo odległego, ale mechanizm, na którego
kształt można mieć rzeczywisty wpływ – dodaje wójt gminy.
Gospodarzem VII edycji było Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej. Młodzież wykazała się dużą wiedzą o samorządzie terytorialnym Gminy Świdnica, odpowiadała na pytania finałowe, wypełniała druki urzędowe, rozpoznawała obiekty z terenu gminy na zdjęciach
i rozmieszczenia miejscowości gminy na mapie. Dodatkowo uczestnicy
konkursu musieli wykazać się znajomością radnych Rady Gminy, urzędników i ich kompetencji.
Do rywalizacji stanęło 9 drużyn (6 ze szkół podstawowych i 3
z gimnazjum), które musiały pokonać aż 4 etapy. Nowością tegorocznej
edycji były prezentacje multimedialne poświęcone liderom społeczności
lokalnej. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się: wójt gminy Teresa Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy Regina Adamska, przewodniczący
komisji budżetu i finansów Janusz Maruda, właściciel i twórca muzeum
broni i militariów w Witoszowie Dolnym Stanisław Gabryś, sołtys sołectwa Mokrzeszów Mieczysława Dubiel, prezes Stowarzyszenia na Rzecz

Laur Młodego Samorządowca dla Gimnazjum im. UE w Lutomi Dolnej

Laur Młodego Samorządowca dla SP w Witoszowie Dolnym

Rozwoju Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń Justyna Sara-Hryncyszyn, prezes Stowarzyszenia Trzy Sosny Beata Szyszka, prezes OSP Lutomia Piotr
Błaszko. Uczestnicy przeprowadzali wywiady ze swoimi liderami a efekty
ich pracy można było zobaczyć właśnie podczas finałowych zmagań.
Ostatecznie statuetka LAUR MŁODEGO SAMORZĄDOWCA
w kategorii szkół podstawowych powędrowała do Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, a III uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Pszennie. Wszystkie pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia.
W kategorii placówek gimnazjalnych: I miejsce zdobyło Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Lutomi, II miejsce Gimnazjum Witoszowie Dolnym,
a III Gimnazjum w Pszennie.
Na siedem edycji konkursu, aż pięciokrotnie laury za wiedzę o samorządzie gminnym wędrowały do Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym oraz do Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki, a laureaci nagrody książkowe. Laureaci zdobyli upragnione
trofeum LAUR MŁODEGO SAMORZĄDOWCA. Specjalne dyplomy i upominki otrzymali także nauczyciele przygotowujący młodzież.
Wręczenie statuetek dla finalistów odbyło się podczas LVII sesji Rady
Gminy Świdnica.

Podbiła Paryż

Od 14 lat uczestniczą w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w podparyskim Saint-Maur-des-Fosses. O wielkich zdolnościach muzyków ze Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego w Świdnicy świadczy fakt, że każdego roku w finale „Concours Musical
De France” uczestniczy ponad 500 osób z Europy, a wśród nich młodzi muzycy z gminy Świdnica. Podobnie było i w tym roku.
Angelika Ślęzak z Grodziszcza zdobyła nagrodę główną Prix CMF.

W

tym roku uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego i Prywatnego Ogniska Muzycznego
„Gama” wrócili z Paryża z najwyższymi nagrodami. W dotychczasowej historii gminy laureatkami konkursu pianistycznego w Paryżu
były Barbara Kuś, Natalia Król, Sylwia Prygoń.
Laureatką konkursu w dyscyplinie fortepian klasyczny została m.in. Angelika Ślęzak
z Grodziszcza.
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Katarzyna Bajorek
Jestem bardzo dumna z moich uczniów.
Było to dla nas wielkie wyzwanie: pojechać
do Paryża i wygrać. Warto zaznaczyć, że
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym uczestniczyli uczniowie z Litwy czy
z Ukrainy. Konkurencja była duża, więc tym
bardziej cieszę się, że uczniowie przyjechali
z nagrodami. Nikt spośród uczniów nie wrócił bez nagrody, ale najbardziej cieszę się
z nagród głównych zdobytych przez uczniów
i to im należy się największe wyróżnienie.
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EKOjczyzna w gimnazjach
Zestawy do badania, jakości gleby, powietrza i wody, pojemniki do obserwacji owadów, łopatki do gleby, pęsety, mikroskopy
ręczne i stacjonarne, lupy, czerpaki i atlasy – wykorzystają uczniowie 3 gminnych gimnazjów w ramach realizacji projektu pn.:
Akcja Edukacyjna dla gimnazjalistów „Moja EKOjczyzna”.

P

rojektem zostaną objęci uczniowie klas 1 i 2 z trzech gimnazjów
z terenu gminy Świdnica tj. Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie, Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej.
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży gminy Świdnica, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska
naturalnego, promowanie postawy i aktywności ekologicznej wśród
młodzieży. Powyższe cele realizowane będą w okresie od września
do listopada br. poprzez stworzenie systemu cyklicznych zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej stanu środowiska
naturalnego gminy Świdnica.
Tematyka zajęć obejmować będzie: badania stanu powietrza, wód,
gleby na podstawie pomiarów i analiz, prowadzenia dokumentacji, wycieczek tematycznych o charakterze dydaktycznym oraz formułowania
pisemnych wniosków w formie zbiorczej prezentacji i raportów.
Założonym efektem działań projektowych jest stworzenie mapy
ekologicznej oraz raportów o stanie przyrody na terenie gminy Świdnica. W ramach zajęć uczniowie gminnych gimnazjów skorzystają
z wykładów i warsztatów prowadzonych przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w omawianym zakresie, m.in. nauczyciele biologii,
geografii i chemii – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Zajęcia ekologiczne w SSM w Lubachowie

Uczestnicy projektu podczas dwudniowych zajęć wezmą udział
w warsztatach terenowych i stacjonarnych oraz zajęciach tematycznych na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Świdnica, a także w wycieczce do elektrowni wodnej w Lubachowie, oczyszczalni ścieków
w Krzyżowej oraz stacji uzdatniania wody w Jagodniku.
Na realizację projektu gmina Świdnica pozyskała dotację w wysokości 16.800 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wakacje w gminie od przedszkolaka do seniora
Każdy w tegorocznej ofercie gminy Świdnica mógł znaleźć coś dla siebie. Zarówno Ci najmłodsi mieszkańcy, jak również
osoby w jesieni życia. Na finiszu letniego wypoczynku znaleźli się seniorzy gminy Świdnica, którzy tygodniowy pobyt spędzili
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Dzieci’’. Był to świat tworzony dla dzieci, wzorowany na świecie ludzi dorosłych.
Wzorem lat ubiegłych grupa 37 dzieci z centrów profilaktyczno-sportowych wyjechała
na obóz rekreacyjny połączony z profilaktyką
zdrowotną do Niesulic, którego organizatorem był Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Świdnicy. Oferta adresowana
była do dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.
Uczestnicy spędzili 2 tygodnie w Niesulicach,
nad jeziorem Niesłysz na Pojezierzu Lubuskim.
Spotkanie seniorów w SSM w Lubachowie

P

rzez pierwsze dwa tygodnie lipca - 4 dzieci rolników w wieku do 16 roku życia,
których co najmniej jedno z rodziców jest
ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
wyjechało na wakacje do ośrodka BAJKA
w Ostródzie nad Jeziorem Drwęckim
(woj. warmińsko-mazurskie).

Dzięki współpracy gminy Świdnica i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, kolejnych
21 dzieci spędziło wakacje w Kołobrzegu
i w nadmorskiej miejscowości Pustkowo.
Ponadto dodatkowym sposobem spędzenia wakacji przez 90 dzieci z terenu gminy Świdnica była półkolonia pn. ,,Miasto

Ostatnie dni letniego wypoczynku należały do seniorów gminy Świdnica. W dniach 18
– 22 sierpnia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie przebywała grupa
36 osób powyżej 60 r. życia z 15 sołectw gminy Świdnica. Honorowy patronat nad programem „Bądź Swoim Przyjacielem” objęła wójt
gminy Teresa Mazurek.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zajęcia seniorów

Każdy dzień pobytu seniorów niósł za
sobą nowe wyzwania, odkrywał w uczestnikach nowe umiejętności oraz przypominał te
już zapomniane, co pozwalało im przywołać
dawne wspomnienia, zabawy i pasje. Dla
uczestników projektu został przygotowany
program zawierający ponad 50 godzin zajęć
o różnorodnej tematyce: warsztaty teatralno-taneczne, muzyczne, zajęcia sportowe: joga
oraz nordic walking. Nie brakowało pogadanek na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobu
radzenia sobie z chorobami a przede wszystkim poświęconych profilaktyce prozdrowotnej
- wątki te były poruszane na zajęciach z pierwszej pomocy. W ramach krótkiego pobytu odbyły się także warsztaty kosmetyczne, gdzie
uczestniczki wysłuchały profesjonalnych rad
związanych z pielęgnacją twarzy, dłoni i stóp
– mówi Teresa Mazurek, wójt gminy.
Szacuje się, że na letni wypoczynek w gminie Świdnica zostanie przeznaczonych ponad
50,8 tys. zł. Kwota ta w całości pochodzi z
budżetu gminy. Jednostką odpowiedzialną za
jego realizację jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Miasto Dzieci na terenie OSiRu w Świdnicy

Europejski dom

Ponad pół tysiąca gości, z 5 europejskich krajów gościło na święcie miast partnerskich w Lampertheim. W gronie zaproszonych
byli również mieszkańcy gminy Świdnica.

Spotkanie burmistrzów miast partnerskich w Lampertheim

P

ierwszą umowę partnerską burmistrz Lampertheim podpisał
z miastem Ermont (Francja) w 1966 r. Kolejne z Maldegem (Belgia)
1967 r., Wierden (Holandia ) 1967 r., Adria (Włochy) 1979 r., Dieulouard (Hiszpania) 1993 r., a w 2006 r. z Gminą Świdnica.
Burmistrzowie z 5 miast partnerskich Lampertheim (Ermont,
Maldegem, Adria, Wierden, Dieulouard) kilkanaście lat temu przyjęli
zasadę organizacji święta narodów miast partnerskich w swoich gminach. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Belgii w 2012 r., podczas którego władze gminy przypieczętowały obustronne partnerstwo
z miastem Maldegem. W tym roku na zaproszenie burmistrza Gottfrieda Stormer’a takie spotkanie odbyło się w Lampertheim.
Obchody w Lampertheim uświetniły liczne zagraniczne delegacje.
Gminę Świdnica reprezentowały: wójt gminy Teresą Mazurek i przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginą Adamską.
Podczas porannego spotkania w ratuszu, burmistrzowie z miast
partnerskich debatowali na temat realizowanych wzajemnie projekNr 1 (25) Październik 2014

Burmistrzowie miast partnerskich

tów socjalnych, w tym projektów na rzecz Trzeciego Świata. Na uwagę
zasługuje projekt LIMA, realizowany od 25 lat przez Szkołę im. Alfreda Delpa w Lampertheim. Obejmuje on pomoc w zakresie tworzenia
miejsc do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zakup książek, zeszytów
i art. piśmienniczych, a także żywności. Omówiono także funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Maldegem oraz program przyszłorocznych obchodów spotkania miast partnerskich w Adrii.
Udało nam się, jako partnerom, zrealizować wiele ciekawych planów, a kolejne z pewnością przed nami. W imieniu swoim i władz
gminy serdecznie dziękuję za wspólne kontakty i działania. Od 2006
roku młodzież z gmin partnerskich odbyła 10 spotkań, w których
udział wzięło ponad 150 dzieci i młodzieży z gminy Świdnica. 16 tys.
euro niemiecka Fundacja „Erinnerung un Zukunft” przyznała Gimnazjum w Pszennie im. Szarych Szeregów na międzynarodowe spotkanie
w Krzyżowej i Lampertheim w ramach konkursu Frieden für Europa -

Ciąg dalszy na następnej stronie
29

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

Europa für den Frieden (Pokój dla Europy- Europa dla Pokoju). Projekt
był realizowany w partnerstwie ze Szkołą im. Alfreda Delpa w Lampertheim. To tylko jedne z wielu inicjatyw realizowanych w ramach partnerstwa gmin. Dziękuję obecnym tu przedstawicielom władz miasta za
życzliwość, otwartość i chęć współdziałania. Wszystko to czynimy dla
dobra naszych lokalnych społeczności. Mam żywo w pamięci wizytę w
mieście Maldegem, gdzie mogliśmy zobaczyć jak funkcjonuje schronisko. Spotkanie to było inspiracją do działania i uruchomienia w naszej
gminie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie. Cieszę
się, że mieszkańcy naszej gminy zostali serdecznie przyjęci przez rodziny z Lampertheim do swoich domów. I choć dzieli nas blisko 800
kilometrów, to czujemy się blisko związanymi ze sobą społecznościami
– mówiła podczas spotkania wójt gminy Teresa Mazurek.
Warto wspomnieć, że najnowszym wspólnym przedsięwzięciem

będą warsztaty w ramach konferencji w Krzyżowej pt. 25 lat wolności
i przemian demokratycznych w Europie. Kamienie milowe w historii
Europy. Na to właśnie spotkanie przyjadą delegacje z miast partnerskich jak również młodzież z Lampertheim.
Tam jest twój dom, gdzie ludzie Cię rozumieją – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Lampertheim – Brigitte Stass podczas europejskiego wieczoru, w którym udział wzięło blisko 600 osób.
Pobyt w Lampertheim pozwolił na przedstawienie konkretnych
tematów współpracy między gminą Świdnica, a miastem Lampertheim, szczególnie w kontekście 25-lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej,
a także nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z przedstawicielami miast z Francji, Belgii, Hiszpanii i Włoch.
Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa ekumeniczna w katedrze św. Łukasza w Lampertheim.

Współpraca zagraniczna - Adria bez granic

Przez ponad 7 dni letnich wakacji młodzież z gminy Świdnica gościła we włoskim mieście Adria. To efekt współpracy partnerskiej pomiędzy niemiecką gminą Lampertheim i belgijskim Maldegem.

Jak to się zaczęło?

Europa bez granic

Wszystko zrodziło się w 2002 r., kiedy to
umowę o partnerstwie podpisał powiat Bergstrasse z powiatem Świdnickim. To był nasz
początek. Myślę, że połączenie powiatów i gmin
to dobry kierunek wzajemnych kontaktów, porozumień i współdziałania – mówiła 18 marca
2006 r. w Krzyżowej wójt gminy Teresa Mazurek, podczas podpisania pierwszej umowy partnerskiej z miastem Lampertheim. 5 września
2010 r. władze gminy podpisały kolejną umowę
partnerską, tym razem z Maldegem.

Współpraca jest żywa i trwała tylko wtedy kiedy uczestniczą w niej ludzie. Cieszę się
z faktu, że to właśnie nasza młodzież może
korzystać z efektów współpracy, uczestnicząc
w międzynarodowych spotkaniach. Pomimo, że
gminę Świdnica nie łączy jeszcze oficjalna umowa partnerska z włoskim miastem Adria, to
właśnie młodzież z naszej gminy przez ponad 7
dni mogła spędzić letnie wakacje we Włoszech
– mówi wójt gminy.

Żywa współpraca

Jesteśmy grupą młodych mieszkańców Adrii
współpracujących na co dzień z naszymi przyjaciółmi w Maldegem (Belgia), Lamperthein
(Niemcy), Ermont (Francja), Rovignio (Chorwacja), Kalisz (Polska), Wirden (Holandia), Loja
(Hiszpania). Nasze spotkania to doskonała okazja do nauki języków obcych, a także do tworzenia więzi przyjaźni, współpracy i rozwoju,
poprzez wspólne podróże, rozmowy i wymianę
doświadczeń - mówi Laura Nalesso, sekretarz
Gruppo Gemellaggi Adria, gospodarza tegorocznego spotkania.

Od 2006 roku młodzież z gmin partnerskich
odbyła 10 spotkań. W 2007 roku 16 tys. euro
niemiecka Fundacja „Erinnerung un Zukunft”
przyznała Gimnazjum w Pszennie im. Szarych Szeregów na międzynarodowe spotkanie
w Krzyżowej i Lampertheim w ramach konkursu Frieden für Europa - Europa für den Frieden
(Pokój dla Europy- Europa dla Pokoju). Projekt
był realizowany w partnerstwie ze Szkołą im.
Alfreda Delpa w Lampertheim. To tylko jedne
z wielu inicjatyw realizowanych w ramach partnerstwa gmin. Spotkanie w partnerskim mieście
Maldegem było inspiracją do działania i uruchomienia w naszej gminie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Lubachowie – dodaje wójt
gminy Teresa Mazurek.

Gruppo Gemellaggi Adria

Przyjaciele z Włoch przygotowali dla nas
bardzo atrakcyjny program, dzięki któremu
mogliśmy się integrować z grupami z innych
państw. Wspólne gry i zabawy, posiłki oraz zwie-

dzanie Wenecji i Werony, to był idealny czas na
poznanie się ze wszystkimi uczestnikami. Dodatkowym atutem była nauka języka, w tym
włoskiego również - mówi Mateusz Adamski,
radny młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.
Włosi byli bardzo gościnni i otwarci. Każdego dnia zapoznali nas ze swoją bogatą kulturą
i historią. Wyjazd do Adrii był czasem międzynarodowej integracji. Ponadto mieliśmy okazję
wziąć udział w Europejskim Konwencie Samarytanów. Była to bardzo ciekawa lekcja historii
i nauka budowania społeczeństwa obywatelskiego – dodaje Anna Szczęsna.
Przez tydzień uczestnicy międzynarodowego
spotkania ADRIA BEZ GRANIC brali udział
w licznych zajęciach portowych, nauce pływania kajakiem, wieczorach integracyjnych, poznawali kulturę i zwyczaje swoich przyjaciół
oraz szlifowali swoją znajomość języków obcych. Na zakończenie pobytu młodzież z gminy
Świdnica mogła obserwować zawody Samaritan
International Contest. Ponad 80 wolontariuszy z Austri, Niemiec, Włoch, Francji, Polski,
Litwy, Słowacji, Łotwy i Węgier na torze wyścigowym Adria International Raceway zmagało
się w konkurencjach sprawnościowych drużynowo i indywidualnie dotyczących udzielania
pierwszej pomocy. Możliwość spotkania się wolontariuszy z całej Europy, zawieranie nowych
kontaktów i wymiana doświadczeń to główny
cel przyświecający tej europejskiej inicjatywie.
Jest to również zachęta do czynnego angażowania się młodych ludzi w działania organizacji pozarządowych. Budowanie społeczeństwa
odpowiedzialnego za swoje otoczenie, które
w sytuacjach kryzysowych chce pomagać i wie
jak pomagać innym jest naszym zadaniem –
podkreślali zgodnie uczestnicy wyjazdu.

Uczestnicy spotkania w Adrii
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Granice nas nie dzielą

„Granicę nas nie dzielą” - był motywem przewodnim siedmiodniowego spotkania młodzieży z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie oraz grupy młodzieży polonijnej z parafii Kościoła Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy na Ukrainie.
Spotkane miało miejsce w ostatnich dniach lipca br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

N

ie jest to pierwsze wspólne spotkanie. Młodzież z gimnazjum
w Pszennie od kilku lat ratuje ginące polskie cmentarze na Ukrainie, uczestnicząc w wielkiej społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia”. Akcji patronują Dolnośląski Urząd Wojewódzki we
Wrocławiu i Dolnośląski Kurator Oświaty, a patronat medialny sprawuje TVP Wrocław - mówi dyrektor gimnazjum Zbigniew Janus.
Nowa Uszyca to spokojne miasteczko na Podolu, a duża część
mieszkańców tej miejscowości ma polskie korzenie. Po raz pierwszy
gimnazjaliści z Pszenna dotarli do Uszycy w 2013 roku, kiedy to przybyli na zaproszenie tutejszego proboszcza rodem ze Złotoryi, księdza
Marka Wójcika. Odpowiedzieli tym samym na apel o pomoc dla lokalnego polskiego cmentarza. I tak zaczęła się przyjaźń która zaowocowała tegorocznym wakacyjnym spotkaniem w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowymi w Lubachowie.
Celem wspólnego pobytu w Polsce było zatarcie granic między naszymi Państwami oraz poznanie wzajemnego życia, kultury i tradycji.
Trzydziestoosobowa grupa uczestników wraz z opiekunami podczas
pobytu w naszym schronisku zwiedzała okolice m.in. Zamek Grodno,
Sztolnie Walimskie, Zapora Wodna oraz Jezioro Bystrzyckie, a także
wyruszyła na wycieczki do Świdnicy oraz Wrocławia. Nie zabrakło
również czasu na wspólne gry i zabawy integracyjne, wzajemną naukę języków oraz wspólnych śpiewów przy ognisku – dodaje dyrektor
gimnazjum.

Młodzież podczas spotkania w SSM w Lubachowie

Z gośćmi z Ukrainy spotkała się wójt gminy Teresa Mazurek wraz
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska. Podczas spotkania gimnazjaliści z Pszenna przedstawili legendę o „Smoku Wawelskim”, a grupa ukraińska ubrana w pięknie haftowane stroje zaśpiewała swoje narodowe pieśni oraz po polsku „Hej Sokoły”.

Międzynarodowe spotkanie
w Urzędzie Gminy Świdnica
Młodzi ludzie z Autonomii Palestyńskiej, mieszkańcy Izraela, Palestyny i Etiopii odwiedzili Urząd Gminy w Świdnicy.
Rozmawiając z wójt gminy Świdnica cieszyli się z zaproszenia do Polski i możliwości spędzenia tu wakacji.

M

łodzież przebywająca w Witoszowie
Dolnym, pod opieką ks. dr hab. Jarosław Lipniaka odpowiadając na zaproszenie
parafii, władz gminy Świdnica i Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji przyjechała
do Polski 10 lipca. Swój dwutygodniowy pobyt
rozpoczęła od zwiedzania Krakowa i Oświęcimia, a następnie Świdnicy. Gości zachwycił
polski krajobraz, widoki i wszechobecna zieleń, której na co dzień nie znają. Poruszyła
ich również nasza historia, a szczególne wrażenie wywarła na nich wizyta w Auschwitz.
Pracowicie wypełniony harmonogram pobytu pozwala im także uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, na których w ramach
akcji wspartej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu „EKOLOGIA PONAD GRANICAMI” rozmawiają o potrzebie troski
o ochronę środowiska i żyjącego w niej stworzenia niezależnych od szerokości geograficznej gdzie dane jest im żyć.

Kolejne dni przyniosły młodzieży równie
niezapomniane wspomnienia. Czekały na
nich wycieczki i atrakcje, o których będą opowiadać swoim kolegom w Betlejem i Jerozo-

limie w ośrodku opiekuńczym prowadzonym
przez siostry Elżbietanki z Polski, a także rodzinom na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Młodzież z Palestyny podczas wizyty w Urzędzie Gminy
Nr 1 (25) Październik 2014
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Komisarz lew i spongebob uczyli
najmłodszych bezpieczeństwa na drodze
Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele
KPP w Świdnicy z Zespołu ds. Nieletnich
odwiedzają uczniów gminnych placówek oświatowych, ucząc dzieci i młodzież zachowań, które mają zapewnić
im bezpieczeństwo w drodze do szkoły
i powrocie do domu. Tym razem z taką
wizytą udali się do SP im. Jana Pawła II
w Grodziszczu. To wszystko w ramach
ogólnopolskiego programu „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/DOMU”.

F

unkcjonariusze policji zwracali również
uwagę na znowelizowaną ustawę Prawo
o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają
się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych.
Chcąc utrwalić wśród najmłodszych podstawowe zasady na temat bezpieczeństwa drogowego, niezbędna jest współpraca policjantów
z nauczycielami i rodzicami. Akcja „Bezpieczna
droga z radami SpongeBoba” objęła całą Polskę.
Kampania polega przede wszystkim na pogadankach z młodymi odbiorcami, angażowaniu
dzieci i zachęcaniu ich do samodzielnego myślenia. Specjalnie stworzone plakaty, materiały wideo służą wspólnej zabawie, polegającej
na dokonaniu prawidłowego wyboru podczas
uczestnictwa w ruchu drogowym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ambasadorem
akcji i głównym bohaterem materiałów jest znana dzieciom kreskówkowa postać – SpongeBob.
To on wprowadza dzieci do świata zasad ruchu

Spotkanie w SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu

drogowego, a wszystko przedstawia w humorystyczny sposób, dzięki czemu łatwiej przyswoją
one przekazywane treści. Do uczniów - mówi
inicjator tego przedsięwzięcia, Teresa Olesińska, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego ze
SP im. J.P. II w Grodziszczu.
Policjanci odwiedzający szkoły mieli do rozdania także około 111 odblasków ufundowanych przez Stowarzyszenie „Sztafeta Pokoleń”
z Grodziszcza.
Noszenie odblasków przez pieszych jest
w stanie poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Ważne jest aby budować świadomość o noszeniu elementów odblaskowych już od najmłodszego pokolenia. Pieszego, który porusza się po
zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd może
dostrzec z odległości ok. 20 metrów. Widoczne
odblaski zwiększają ten dystans do ponad 150
metrów. Cieszymy się, że mogliśmy przyłączyć
się do wspólnej akcji szkoły podstawowej i policji nt. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/
DOMU” – dodaje Justyna Sara-Hryncyszyn,
prezes Stowarzyszenia „Sztafeta Pokoleń”.

25 lat Mszy Pojednania w Krzyżowej
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego od 25 lat wspiera rozwój europejskiego
społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez liczne międzynarodowe projekty młodzieżowe
o tematyce historycznej, społeczno-politycznej i kulturalnej.

K

rzyżowa (dawniej Kreisau) jest miejscem historycznych spotkań Kręgu z Krzyżowej, grupy opozycyjnej w stosunku do narodowo-socjalistycznej dyktatury. Krzyżowa jest również miejscem polsko-niemieckiej
Mszy Pojednania. Jest więc kluczowymi symbolicznym miejscem dla pojednania polsko-niemieckiego i porozumienia europejskiego.
12 listopada 2014 roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę historycznej Mszy Pojednania, podczas której Kanclerz Kohl i Premier Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju, symbol polsko-niemieckiego pojednania. Uroczystości rozpoczniemy od nabożeństwa ekumenicznego, by
symboliczniew imieniu Polaków i Niemców podziękować za dar wolności
i pojednania oraz modlić się w intencji pokoju oraz pojednania dla wszystkich narodów Europy. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Alfons Nossol, który przed 25 laty celebrował Mszę Pojednania w Krzyżowej.
32

W tym samym dniu otworzymy wystawę „Odwaga i Pojednanie” poświęconą niełatwej drodze Polaków i Niemców do pojednania i partnerstwa
w Europie. Wystawa ta ma nie tylko upamiętniać kolejne wydarzenia i etapy historycznych przemian, ale przede wszystkim w nowoczesnej, atrakcyjnej edukacyjnie formie, zachęcić młodych ludzi do rozmowy o historii
swojej i stosunków polsko-niemieckich. Trzecim elementem upamiętniającym wydarzenia sprzed 25 lat będzie międzynarodowa konferencja pt.
„25 lat polsko-niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład
dla świata” – informuje Rafał Borkowski, dyrektor zarządzający Fundacją
Krzyżowa.
Aktualne informacje związane z wydarzeniem oraz szczegóły programu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji
„Krzyżowa”: www.krzyzowa.org.pl
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Smak na odnowę
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze
„Sztafeta Pokoleń” było gospodarzem pierwszej edycji imprezy pn. „Smak na Odnowę”, promującej ideę odnowy wsi. Na
zaproszenie gospodarzy licznie odpowiedziały organizacje
pozarządowe i społeczne, działające na terenie gminy Świdnica. Honory patronat nad imprezą objęła wójt gminy Teresa
Mazurek.

W

ydarzenie to miało na celu integrację organizacji działających
lokalnie na terenie gminy Świdnica. Dodatkowym atutem spotkania była również promocja lokalnych dań i potraw przygotowanych przez
uczestników spotkania. Śledź po strażacku, przysmak gajowego, koszyczki Czerwonego Kapturka, pieczone pierogi, mamine słoneczko, kapusta
po bystrzycku, cebulaki, wyluzowany kurczak, schab po rzeźnicku, pyzy
z nadzieniem mięsnym, kućmok pogorzalski, babka ziemniaczana, pasztety to jedne z wielu przysmaków przygotowanych przez 11 organizacji,
które gościły na naszej uroczystości – mówi Justyna Sara-Hryncyszym
prezes stowarzyszenia.
Tematem przewodnim pierwszej edycji było hasło „W krainie bajek”.
Stąd tez każda z grup przyjechała do Grodziszcza i chwaliła się tym co robią, produkują, a potem wszyscy mogli kosztować „smaków na odnowę”.
Niewątpliwie atmosferę wieczoru podgrzewały oryginalne przebrania
i konkursy przygotowane dla organizacji pozarządowych, przez organizatorów.
Nasze stowarzyszenia i grupy nieformalne mają ogromny potencjał,
czego dowodem jest Wasza obecność i szeroki wachlarz kulinarnych przysmaków przygotowanych na dzisiejsze spotkanie. Cieszę się z integracji
i wymiany pomysłów, które często są kuźnią nowych talentów i inspiracją do działania na przyszłość. Z sukcesem także sięgacie także po środki
unijne, z czego bardzo się cieszę. Gratuluję pomysłu Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń” i życzę
sukcesów w realizacji kolejnych przedsięwzięć – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek.
Impreza „Smak na Odnowę” otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu ofert
pn. „Przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi”.

Gospodarze spotkania „Sztafeta Pokoleń”

Uczestnicy spotkania w Grodziszczu

Potrawy przygotowane przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich

Dzień Edukacji w gminie Świdnica
Dziękujemy dziś tym, od których zależy, jak będą się rozwijały nasze małe ojczyzny w przyszłości - mówiła do dyrektorów
i nauczycieli zgromadzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowych, wójt gminy Teresa Mazurek. – Przyszłość naszej gminy,
regionu zależy m.in. od tego kapitału intelektualnego, który Państwo kształtujecie.

N

a co dzień tłumaczą nowe tematy, odpytuz edukacją. Pragnę podziękować nauczycielom
ją, sprawdzają klasówki. 14 października
i wszystkim pracownikom oświaty w gminie
mają swoje święto. Uroczystość
Świdnica, za to co na co dzień
z okazji Dnia Edukacji Narodo- Przyszłość naszej
robią dla naszych uczniów. To
wej odbyła się we wtorek, 14 gminy, regionu zależy
jest nie tylko praca, powołanie,
października w sali narad Urzęm.in. od tego kapitału ale i zadanie kształtowania
du Gminy Świdnica. W tym
młodego człowieka, wprowadzania go w życie. Wspólnie
roku wójt gminy Teresa Ma- intelektualnego, który
z przewodniczącą Rady Gminy
zurek przyznała 23 nagrody, w Państwo kształtujecie.
Reginą Adamską oraz całą Radą
tym 11 dla dyrektorów i 12 dla
Gminy życzymy Państwu abyście mieli radość z
nauczycieli, na łączną kwotę 50 tys. zł.
tego wielkiego i pięknego posługiwania. ŻyczyDzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja aby uhonorować osoby związane
my zapału do dalszej pracy z dziećmi i młodzieNr 1 (25) Październik 2014

żą, wielu powodów do satysfakcji i zadowolenia
oraz dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym
– mówiła Teresa Mazurek.
Wójt gminy nawiązała również do tworzonej właśnie Strategii Rozwoju Gminy Świdnica
na lata 2014-2020.
Analiza długofalowych prognoz dotyczących
organizacji oświaty w gminie, sporządzona przy
uwzględnieniu wskaźników demograficznych,
wskazuje, że obecna sieć szkół jest racjonalna.
Na przestrzeni najbliższych kilku lat liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych pro-

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Świdnica podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

gnozowana jest na porównywalnym poziomie
tj. (rok szkolny 2015/2016) 1360 uczniów, (rok
szkolny 2016/2017) 1394 uczniów, (rok szkolny
2017/2018) 1354 uczniów. Na osiągnięcia edukacyjne uczniów w ostatnich latach składa się
wiele czynników – oprócz efektywnej i konsekwentnej realizacji programów nauczania oraz
dbałości o wysoki poziom wychowawczy, były
to również zajęcia wyrównawcze dla uczniów
z problemami i zaległościami oraz dodatkowe
zajęcia organizowane, np. w ramach realizacji
programów Akademia Uczniowska, Nie masz
haka na Bystrzaka, czy Szkoła w Krzyżowej.

Nie bez znaczenia pozostaje także odpowiednie
przygotowanie nauczycieli i wykorzystanie ich
wysokiego potencjału. Ponadto warto podkreślić, że każda z placówek oświatowych jest organizatorem licznych konkursów, olimpiad itd.,
które ukierunkowane są na poszukiwanie i wyłanianie talentów, rozwijanie umiejętności, wyobraźni, a także sprawdzenie poznanej wiedzy.
Na zakończenie dyrektorzy podziękowali
władzom gminy za współpracę i troskę z jaką
podchodzą do spraw oświatowych. Podczas uroczystości zostały także wręczone dyrektorom

i nauczycielom Nagrody Wójta Gminy, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podejmowanej na rzecz uczniów,
szkoły i środowiska lokalnego. W tym roku
wójt gminy Teresa Mazurek przyznała łącznie
23 nagrody dla dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i nauczycieli
na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto nagrodą
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zostały
wyróżnione: Agata Malik, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej oraz Monika
Kornacka-Iwaniec, nauczycielka Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Pszennie.

Partnerstwo z Żukowem przypieczętowane
Oficjalne odsłonięcie herbu gminy Żukowo, na fasadzie budynku Urzędu Gminy Świdnica ostatecznie przypieczętowało umowę
partnerską, zawartą 31 sierpnia 2014 r. W gminie Żukowo uroczystość odbyła się 17 maja br., z okazji 25-lecia nadania praw
miejskich.

U

Moment podpisania umowy partnerskiej w Krzyżowej

34

roczyste podpisanie, czwartej już umowy partnerskiej dla gminy
Świdnica odbyło się w sali balowej pałacu w Krzyżowej, podczas
dożynek gminnych. Świadkami tego wydarzenia byli m.in. starostowie
powiatu świdnickiego oraz kartuskiego Zygmunt Worsa i Janina Kwieceń,
a także burmistrzowie miast partnerskich: Erich Maier - ówczesny burmistrz Lamperthem, obecny burmistrz miasta Lampertheim Gottfried
Störmer oraz Marleen Van den Bussche burmistrz m. Maldegem wraz
z przybyłymi delegacjami.
Jest mi niezmiernie miło, że właśnie dzisiaj możemy się spotkać
w Krzyżowej, w miejscu historycznym, aby przypieczętować nasze partnerstwo. Ja zawsze powtarzam, że partnerstwo zależy od ludzi oraz od
tego jak jesteśmy do tego niego przygotowani i zaangażowani. Podczas
dzisiejszych dożynek gościmy zespół taneczny „Rapsodia” z Żukowa, co
jest dowodem, że pomiędzy gminami już trwa wymiana na płaszczyźnie
ośrodków kultury, z czego bardzo się cieszę. Wiem, że z tej obustronnej
współpracy będzie rodziło się wiele dobrych pomysłów – mówiła Teresa
Mazurek, wójt gminy.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Honorowy Obywatel
Gminy Żukowo - Lech Wałęsa

Umowę partnerską w imieniu władz
gminy podpisały: wójt gminy Teresa
Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy
Regina Adamska, a w imieniu gminy Żukowo, burmistrz Jerzy Żurawicz, w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej
Adama Okrój.
Bardzo nam zależało, aby w ramach
partnerstwa powiatu kartuskiego i świdnickiego, taką współpracę nawiązały gminy. Każdy z regionów, zarówno kaszubski
jak i dolnośląski ma bogatą tradycję i obfituje w wiele atrakcji. Stąd chcemy aby
dzieci, młodzież, jak i dorośli mieli szansę
poznania tych pięknych zakątków Polski
– podkreślał burmistrz Żukowa, Jerzy
Żurawicz.
Uroczystość w sali balowej w pałacu zgromadziła delegacje władz miast
partnerskich, radnych Rady Gminy
Świdnica, kierownictwo Urzędu Gminy,
a przede wszystkim inicjatorów tego partnerstwa: starostę powiatu Świdnickiego
Zygmunta Worsę oraz starostę powiatu
kartuskiego Janinę Kwiecień. To właśnie
dzięki współpracy powiatów świdnickiego
i kartuskiego, która trwa od 2009 roku,
możemy być świadkami kolejnego partnerstwa – podkreślali zgodnie starostowie
obu powiatów.
Ceremonię zawarcia obustronnej
umowy uświetnił występ Alicji Bajorek,
uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu.
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Dożynki Gminne 2014
W ostatnią sierpniową niedzielę (31.08) w Krzyżowej rolnicy gminy Świdnica dziękowali za zebrane plony. Tradycyjne wieńce
dożynkowe z kłosów, ziaren zbóż, kwiatów wykonali mieszkańcy wszystkich 33 sołectw. Ponadto starostowie tegorocznych
dożynek z Boleścina: Józef Wrona i Helena Kukla złożyli na ołtarzu bochen chleba, owoce i warzywa – symbol pracy rolników,
ogrodników i sadowników. Podczas dożynkowego świętowania nie zabrakło też muzycznych i artystycznych akcentów.

Mszy św. dożynkowej przewodniczył J.E. Ks. Bp Prof. dr hab. I. Dec

Korowód dożynkowy otwierał wieniec gospodarzy - sołectwa Boleścin

D

oroczne święto plonów w gminie Świdnica rozpoczęła msza święta polowa, której
przewodniczył po raz pierwszy J.E. Ks. Bp Prof.
dr hab. Ignacy Dec. Dzisiejszy dzień to spojrzenie na całoroczny trud pracy człowieka i podziękowanie Bogu za plony – mówił podczas homilii biskup świdnicki. - Chleb dziś przyniesiony
do kościoła staje się symbolem pracy rąk ludzkich. On daje siłę człowiekowi, by ten nie ustał
w drodze do nieba, której celem jest spotkanie
z Bogiem.
Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wypowiedziała, w imieniu władz samorządowych, wójt gminy Teresa Mazurek.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku
każdego rolnika. To radość i odpoczynek po
ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw ale
też wdzięczność za zbiory a przede wszystkim
mozolna praca i codzienna troska mieszkańców
wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Dziękuję J.E. za sprawowaną mszę
św. w intencji wszystkich rolników i ludzi pracujących na roli.
Następnie barwny korowód, w którym
udział wzięły wszystkie 33 sołectwa przemaszerował sprzed ołtarza na dziedziniec Fundacji
„Krzyżowa”. Tam rozpoczęła się druga część
uroczystości. Powitano przybyłych gości dożynek, nastąpiły okolicznościowe przemówienia,
przekazanie chleba przez starostów oraz dzielenie się dożynkowym chlebem z wszystkimi
uczestnikami i gośćmi rolniczego święta.
W tym roku jestem pod wrażeniem, jestem
szczęśliwa i wdzięczna wszystkim mieszkańcom gminy Świdnica za przepiękne wieńce
dożynkowe, które przygotowały wszystkie 33
sołectwa. Myślę, że jako gmina o charakterze
typowo wiejskim, bo taki charakter nadal za36

Korowod dożynkowy z udziałem zaproszonych gości

Misterum chleba w wykonaniu Ludowo-Estradowego Zespołu „Mokrzeszów”

chowujemy możemy być szczęśliwi, że właśnie
w ten sposób świętujemy dożynki. Dożynki to
nasza piękna tradycja i naszym obowiązkiem
jest ją chronić i kultywować – dodaje wójt gminy Teresa Mazurek.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy I miejsce jury konkursowe przyznało
sołectwu Lubachów, II miejsce sołectwu Komorów a III miejsce przypadło w udziale sołectwu

Mokrzeszów. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za wieńce sołectw: Wiśniowa i Wilków.
W głosowaniu na wieniec publiczności nagrodę
główną zdobyło sołectwo Burkatów. W konkursie na stragan sołectwa I miejsce otrzymało
sołectwo Boleścin, II miejsce Witoszów Dolny,
a III miejsce sołectwo Burkatów.
W tym dniu wójt gminy odznaczyła Meda-
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lem Zasłużony dla Rolnictwa: Helenę Kukla, Zbigniewa Mroza, Renatę
Wołków, Jana Kuklę oraz Annę Kowalską. Odznaczenia wręczyli: Wiesław Kilian - senator RP, starosta powiatu świdnickiego Zygmunt Worsa
oraz wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Na scenie prezentowały się m.in. Zespół Ludowo-Estradowy „Mokrzeszów”, z bogatym w formę i treść misterium chleba. Zespół Taneczny
„Rapsodia” z gminy Żukowo, grupa śpiewacza D. Jarosa - „Rozśpiewane
Dzieciaki Gminy Świdnica”, „Kądziołeczka”, „Stokrotki”, „Ale Babki”,
„A to Heca”, „Mały Boleścin”, Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”.
Sołectwa zachęcały do odwiedzenia licznych stoisk promujących małe
ojczyzny, z tradycyjną żywnością i do skosztowania lokalnych przysmaków. Rolnicze świętowanie w gminie Świdnica zakończył koncert zespołu
Bayer Full oraz zabawa taneczna.

I miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Boleścin

Poświecenie wieńców przez J.E. Ks. Bpa I. Deca

II miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Witoszów Dolny

Po prawej starostowie dożynek gminnych - Halina Kukla i Józef Wrona

III miejsce w konkursie na najładniejszy stragan dla sołectwa Burkatów

Występ artystyczny ZTNiE „Krąg”

Występ zespołu „Rapsodia” z gminy Żukowo

Występ grupy śpiewaczej Rozśpiewane Dzieciaki Gminy Świdnica

Zasłużeni dla Rolnictwa

Nr 1 (25) Październik 2014

37

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” (kolejność alfabetyczna)

38

1. SOŁECTWO BOJANICE

2. SOŁECTWO BOLEŚCIN

3. SOŁECTWO BURKATÓW

4. SOŁECTWO BYSTRZYCA DOLNA

5. SOŁECTWO BYSTRZYCA GÓRNA

6. SOŁECTWO GOGOŁÓW

7. SOŁECTWO GRODZISZCZE

8. SOŁECTWO JAGODNIK

9. SOŁECTWO JAKUBÓW

10. SOŁECTWO KOMORÓW

11. SOŁECTWO KRZCZONÓW

12. SOŁECTWO KRZYŻOWA
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13. SOŁECTWO LUBACHÓW

14. SOŁECTWO LUTOMIA DOLNA

15. SOŁECTWO LUTOMIA GÓRNA

16. SOŁECTWO MAKOWICE

17. SOŁECTWO MIŁOCHÓW

18. SOŁECTWO MODLISZÓW

19. SOŁECTWO MOKRZESZÓW

20. SOŁECTWO NIEGOSZÓW

21. SOŁECTWO OPOCZKA

22. SOŁECTWO PANKÓW

23. SOŁECTWO POGORZAŁA

24. SOŁECTWO PSZENNO

Nr 1 (25) Październik 2014

39

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

25. SOŁECTWO SŁOTWINA

26. SOŁECTWO STACHOWICE

27. SOŁECTWO SULISŁAWICE

28. SOŁECTWO WIERUSZÓW

29. SOŁECTWO WILKÓW

30. SOŁECTWO WIŚNIOWA

31. SOŁECTWO WITOSZÓW DOLNY

32. SOŁECTWO WITOSZÓW GÓRNY

33. SOŁECTWO ZAWISZÓW

Dożynki Prezydenckie w Spale
Dolnośląski wieniec dożynkowy jednym z najpiękniejszych w Polsce. W trakcie odbywających się w dniach 21-22 września
Dożynek Prezydenckich w Spale wieniec reprezentujący region Dolnego Śląska uplasował się na czwartym miejscu. W gronie
reprezentantów województwa znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”.

W

ystąpiliśmy pod znakiem Lokalnej Grupy działania „Szlakiem Granitu’, która
na stoisku Dolnego Śląska promowała m.in.
kapustę po bystrzycku, zawijasy Adeli, sery wędzone „Wawrzyńce”, wędzony udziec wieprzowy, nie mogło zabraknąć tradycyjnego smalcu
na pajdzie chleba z ogórkiem kiszonym – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia z Bystrzycy
Górnej.
40

W czasie ceremoniału dożynkowego Prezydent RP, zgodnie z tradycją, przyjął chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. Bronisław Komorowski podziękował rolnikom i wszystkim
tym, którzy trud polskiego rolnika przekuwają
w sukces Polski. Wcześniej przyjął od rolników
bochen chleba - Przyjmuję ten piękny bochen
chleba, jako owoc pracy wszystkich rolników

polskich, jako piękny symbol uświęconej tradycji naszych ojców przyjmowania plonów z całej
Polski. Serdecznie dziękuję za wysiłek rolników,
za wysiłek wszystkich w Polsce. Będziemy starali się, aby ten bochen chleba był dzielony mądrze i sprawiedliwie, aby starczyło go dla wszystkich i aby nikomu go nie zabrakło - powiedział
Prezydent.
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