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Egzemplarz bezpłatny

Gmina Świdnica ma szczególne powody do uroczystego
dziękczynienia za płody ziemi. To największa gmina
rolnicza w powiecie świdnickim. I chociaż nie zawsze
zdarzają się obfite zbiory, to jednak starannie
pielęgnowana tradycja i umiejętność wspólnego
świętowania dożynek ma znaczący wpływ na
umacnianie i kształtowanie lokalnych społeczności.
Wydarzenia kulturalne Str. 30

LAT SAMORZĄDNOŚCI
GMINY ŚWIDNICA

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian.
26 maja w Krzyżowej władze gminy Świdnicy, radni wszystkich siedmiu kadencji oraz zaproszeni
goście świętowali XXV lecie Samorządu Terytorialnego.
Wydarzenia kulturalne
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UWAGA - ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 września 2015 r.
uległa zmianie obsługa bankowa gminy Świdnica, którą prowadzi
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, filia w Świdnicy.

W

płaty na dotychczasowe numery kont bankowych, prowadzone
przez BGŻ o/Świdnica honorowane były tylko do 31 sierpnia br.
Z dniem 1 września 2015 r. wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych,
czynszów przyjmowane są na następujący nr rachunku bankowego
76 9575 0004 0000 1446 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy
ul. Pułaskiego 51, 58-100 Świdnica
W ciągu najbliższych tygodni mieszkańcy wszystkich 33 sołectw
otrzymają listowną informację o nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który powinni uiszczać opłaty za gospodarowanie
opłatami komunalnymi.
Od chwili otrzymania pisma zobowiązania pieniężne należy dokonywać na wskazany numer rachunku bankowego do 25-ego każdego miesiąca.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem usług elektronicznych, uwzględniając nowy numer rachunku bankowego.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2015 r.
NUMERY KONT BANKOWYCH
Urząd Gminy Świdnica
konto wydatków 97 9575 0004 0000 1446 2000 0020
konto dochodów 76 9575 0004 0000 1446 2000 0010
konto depozytów 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
konto ZFŚS 21 9575 0004 0000 1446 2000 0030
Gmina Świdnica
konto ORGAN 32 9575 0004 0000 1445 2000 0010
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
konto bankowe 38 9575 0004 0000 1476 2000 0010
(opłaty za wynajem świetlic, korzystanie z hali sportowej)

TRZECI GABINET STOMATOLOGICZNY
Trzeci gabinet stomatologiczny staje się faktem – mówiła wójt gminy Świdnica podczas uroczystego otwarcia obiektu, tym razem przy
centrum oświatowym w Lutomi Dolnej. Tylko w ostatnich 2 latach na darmową profilaktykę stomatologiczną przeznaczyliśmy z budżetu
gminy blisko 50 tys. zł, kierując nasze działania przede wszystkim do uczniów wszystkich szkół podstawowych.

W

ciągu ostatnich 6 lat dzięki studentom
Akademii Medycznej we Wrocławiu
prowadziliśmy badania przesiewowe w zakresie profilaktyki stomatologicznej i stanu uzębienia naszych dzieci. Wyniki były
zatrważające. U ponad 80% stwierdzono
próchnicę. Na przestrzeni kilku lat te wyniki
się nie zmieniały. Wiedzieliśmy że nie można dłużej czekać bo za kilkanaście lat nasi
uczniowie bez zdecydowanych działań mogą
mieć ogromny problem z uzębieniem. Stąd
też dzięki pani Krystynie Werner uruchomiliśmy pierwszy gabinet stomatologiczny
przy centrum oświatowym w Witoszowie
Dolnym. To był pierwszy gabinet, który pokazał że można połączyć wiele rzeczy. Drugi
gabinet w Pszennie, prowadzony jest przez
dr Kowal. Otwarcie trzeciego punktu na mapie gminy to również spełnienie oczekiwań
mieszkańców, bowiem na tych spotkaniach,
w których ja uczestniczyłam, mieszkańcy
Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej i okolic zwracali uwagę na potrzebę uruchomienia gabinetu stomatologicznego. Oprócz profilaktyki,
we wszystkich 3 gabinetach jest także możliwość leczenia zębów. Cieszę się, że z nowym
rokiem szkolnym rozpoczynamy działalność
i wielu pacjentów zaoszczędzi czas. Nie będą
musieli dojeżdżać kilkanaście kilometrów do
Świdnicy, czy do Dzierżoniowa aby skorzy-
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Otwarcie gabinetu stomatologicznego przy Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej

stać z porady lekarza stomatologa – dodaje
wójt Teresa Mazurek.
Nowy gabinet stomatologiczny w Lutomi Dolnej będzie przyjmować pacjentów we
wtorki i czwartki w godz. od 14 aż do ostatniej osoby i świadczyć usługi na poziomie

gabinetu prywatnego. Prowadzimy rozmowy z NFZ o dodatkowy kontrakt na usługi
bezpłatne. Rejestracja tel. możliwa jest pod
nr tel. 662187767, a lek. stom. jest pan Zdzisław Dudek – zapewnia Krystyna Werner
z NZOZ WERMED.
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40 TYS. NA ZDROWE ZĄBKI
10 września br., podczas XIII sesji Rady Gminy, radni podjęli uchwałę przyjmującą „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Świdnica”. Na ten cel zostanie przeznaczonych 40 tys. zł.

T

ym samym we wszystkich trzech centrach oświatowych – Witoszowie Dolnym, Pszennie oraz Lutomi Dolnej nasze dzieci i młodzież
mają zapewniony dostęp do usług stomatologicznych. To jednak nie koniec dobrych wiadomości Podczas XIII sesji gminni radni jednomyślnie
przyjęli uchwałę zapewniającą bezpłatne badania stomatologiczne dla
dzieci z gminnych placówek oświatowych – mówi wójt Teresa Mazurek.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 wyznacza cel operacyjny dot. intensyfikacji zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży.
Z badań skryningowych wykonywanych w latach 2011-2013 wynika,
iż problem próchnicy dotyczy znacznej populacji dzieci w wieku szkolnym.
Również w gminie Świdnica, dzięki studentom
Akademii Medycznej we Wrocławiu prowadzone
były badania przesiewowe w zakresie profilaktyki stomatologicznej i stanu uzębienia naszych
dzieci. Wyniki w dużej mierze pokrywały się
z danymi ogólnopolskimi. Mając na względzie dobro naszych najmłodszych mieszkańców gminy,
od kilku lat podejmujemy skuteczne działania.
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”.
W 2014 na darmowe wizyty u stomatologa przeznaczono kolejne 37 tys. zł. W tym roku na zadania związane z realizację programów profilaktyki
zdrowotnej zaplanowano 60 tys. zł. Wszystkie te
środki pochodzą z budżetu gminy.
Do Programu będą kierowane dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na udział w Programie oraz wypełnią ankietę. Dla zakwalifikowanych dzieci udział w Programie jest bezpłatny. Planowany koszt
realizacji w/w przedsięwzięcia dla 333 dzieci będzie wynosił 40.000 zł.

Podczas XIII sesji
gminni radni
jednomyślnie przyjęli
uchwałę zapewniającą
bezpłatne badania
stomatologiczne dla
dzieci z gminnych
placówek oświatowych

Profilaktyka jamy ustnej
w gabinecie stomatologicznym w Pszennie

Z bezpłatnych usług stomatologicznych uczniowie będa mogli korzystać do grudnia 2015 r.,
z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
Po zakończeniu działań w ramach Programu
dla każdego dziecka, któremu udzielone zostaną
świadczenia zdrowotne powstanie Karta Uczestnika Programu, z której rodzice/ opiekunowie
dowiedzą się o stanie jamy ustnej dziecka oraz o konieczności i zaleceniach dotyczących dalszej diagnostyki, lub leczenia. Stomatolog
poinformuje również o możliwości uzyskania kolejnych świadczeń
finansowanych w ramach NFZ i dostępności gabinetów.

NOWE WYSOKOŚCI KRYTERIÓW DOCHODOWYCH
I ZASIŁKÓW W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, iż od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu ulega wysokość kryterium
dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Dochód wynosić będzie 674,00 zł netto na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wyniesie 764,00 zł netto na osobę.

Z

godnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń

4

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu o 100 zł ulega wysokość kryterium
dochodowego uprawniającego do ubiegania
się o świadczenia rodzinne i wynosić będzie
674,00 zł na osobę. Natomiast w przypad-

ku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym

Ciąg dalszy na następnej stronie
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lub znacznym stopniu niepełnosprawności
kryterium dochodowe wzrośnie o 100 zł
i wynosić będzie 764,00 zł na osobę.
Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie również
wysokość zasiłku rodzinnego i wynosić będzie:
vv89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku
życia (obecnie 77,00 zł)
vv118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
do do ukończenia 18 roku życia (obecnie
106,00 zł)
vv129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18
roku życia do ukończenia 24 roku życia
(obecnie 115,00 zł).
Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegają
także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
vv185,00 zł na dziecko wyniesie wysokość
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka, nie
więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie
dzieci
vvwysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego wynosić będzie:

vv80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku
do ukończenia 5 roku życia
vv100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia
24 roku życia.
Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniosą:
vv105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły
vv63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku
z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego
pozostają bez zmian.
Nie ulega również zmianie kryterium dochodowe do uzyskania prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, które wynosić
będzie 725,00 zł na osobę.
Od 1 października 2015 r. obowiązywać
będą wyższe kryteria dochodowe mające
wpływ na świadczenia pieniężne z pomocy
społecznej.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające
do świadczeń z pomocy społecznej to:
vvdla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

vvdla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł
(wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
vvkwota stanowiąca podstawę pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie
z 1 647 zł na 1 722 zł;
vvminimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą zwiększy się
z 531 zł na 606 zł;
vvmaksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł
na 1 335 zł;
vvmaksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
vvwartość dochodu miesięcznego z 1 ha
przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na
288 zł.

UWAGA NA FAŁSZYWYCH
WNUKÓW I SIOSTRZEŃCÓW

W ostatnich miesiącach na terenie powiatu świdnickiego nasiliły się działania oszustów, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od
osób starszych. Stosowali oni metodę na tzw. „wnuczka”. Podawali się za członków rodziny, lub funkcjonariuszy policji, którzy
nagle potrzebują gotówki, aby załatwić pilne sprawy związane z dramatycznymi sytuacjami. Starsze osoby miały dać pieniądze, bo
rozmówcy przekonywali, że muszą zapłacić za pozytywne załatwienie sprawy, w przeciwnym wypadku trafią do więzienia.

P

amiętajmy o tym, aby rozmawiać z rodzicami, z babciami i dziadkami o metodach działania oszustów podających się za członka rodziny.
Podczas takiej rozmowy powinny zostać ustalone sposoby kontaktowania się z najbliższymi i weryfikacji osób dzwoniących, co w konsekwencji
może uchronić osoby starsze przed sprawcami tego rodzaju przestępstw.
Mimo, że coraz częściej seniorzy mają świadomość i wiedzą jak zachować się w sytuacji, gdy zadzwoni ktoś „z rodziny” i poprosi o nagłą pomoc
finansową, oszuści zmieniają metody działania. Podają się za administratorów, pracowników banku, czy policjantów.

PAMIĘTAJMY NIGDY NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ
ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM OBCYM!
Pamiętajmy, aby nie reagować pochopnie na hasło: syn, wnuczek,
siostrzenica potrzebują pomocy. Gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobą potrzebującą pomocy, powinniśmy stosować wobec niej
zasadę ograniczonego zaufania. Sprawdźmy informacje w rodzinie,
a gdy mamy podejrzenia, co do przestępczego działania osoby dzwoniącej, powinniśmy o zdarzeniu powiadomić Policję.
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PAMIĘTAJMY, ŻE SAMI RÓWNIEŻ
MOŻEMY ZWERYFIKOWAĆ DZWONIĄCEGO
Warto zadzwonić bezpośrednio do córki, syna, wnuka, siostrzenicy i sprawdzić, czy ktoś z najbliższych ma kłopoty. Nie bójmy się do
nich zadzwonić i ustalić, czy taka sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej niż stracić swoje oszczędności i przekazać je
przestępcom.
W trakcie rozmowy z podającym się za syna, wnuczka zapytajmy
o szczegóły, które znane są tylko nam i członkom rodziny, np. zapytajmy o imię lub szczegóły z życia. Jeżeli będzie to członek naszej rodziny
na pewno nam odpowie.
W przypadku, gdy to my podsuwamy odpowiedzi dzwoniącemu
na zadane pytania, możemy przypuszczać, że jest to oszust. Nawet
w przypadku, gdy osoba podaje się za policjanta warto zapytać, z jakiej
jest jednostki.

PAMIĘTAJMY

Policjanci nigdy nie telefonują, że przyjdą lub wyślą kogoś innego do nas,
aby odebrać pieniądze np. na pomoc dla syna. W takich sytuacjach możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustami.
5
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ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach od 1 września do 21 października br. na terenie gminy Świdnica trwa kolejna zbiórka sprzętu
RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych (meble, wersalki itp.), opakowań po dezodorantach, zużytych
baterii i akumulatorów.

O

dpady należy wystawiać w terminach
zgodnych z harmonogramem, w godzinach od 16:00 we wtorek do 8:00 rano
w środę, we wskazanych terminarzu miejscach.

Szczegółowy
harmonogram
odbioru
odpadów
znajduje
się
na
stronie
www.gmina.swidnica.pl oraz na tablicach
ogłoszeń na terenie sołectw.

Informacji udzielają także pracownicy Działu Ochrony Środowiska pod nr tel.
74 852 12 26 wew. 310, 311.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE W BOLEŚCINIE
Integracyjny Klub Malucha Diamencik i Integracyjne Przedszkole Brylancik od 1 września zapraszają do Boleścina.

O

ferta edukacyjna obejmuje realizację podstawy programowej
przewidzianej dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z dostosowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, choroby przewlekłe
tj. padaczka, cukrzyca, astma, alergia, niepełnosprawność ruchowa,
intelektualna) oraz zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka
tj. socjoterapia, logoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne, elementy muzykoterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy,
pedagogiki Marii Montessori, Metody Dobrego Startu, rozwijanie inteligencji wielorakich, kinezjologia edukacyjna Denisona.
W ofercie edukacyjnej znajdują się zajęcia dodatkowe, tj. język
angielski, rytmika, religia, kółko ekologiczne, plastyczne, teatralne.
Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci, rozbudzamy zainteresowania
i pasje. W edukacji przedszkolnej zwracamy uwagę na przygotowanie
dzieci do podjęcia edukacji w szkole, również poprzez rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i wspomaganie ich poprzez terapię ręki.
Proponujemy dzieciom poznawanie świata poprzez doświadczanie
i wspieranie rozwoju dzieci dzięki pomocom dydaktycznym opartym
na założeniach pedagogiki Marii Montessori, które stanowią wyposażenie naszych sal. Jako specjaliści kładziemy nacisk na indywidualizację w procesie wychowania oraz wspieranie rodziców poprzez
bezpłatne konsultacje na terenie placówki oraz prowadzenie spotkań
i warsztatów. W placówce codziennie przebywać będzie: 3 pedagogów
specjalnych, logopeda, socjoterapeuta i fizjoterapeuta, którzy świadczyć będą stałą, bezpłatną pomoc i wsparcie dla wszystkich dzieci
uczęszczających do Klubu Malucha i Przedszkola. Ściśle współpracować będziemy z psychologiem – dodaje pani wiceprezes.
6

Integracyjny Klub Malucha jest jedyny w gminie, a może nawet na
Dolnym Śląsku. Przyjmujemy dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat. Drugą
cechą wyróżniającą nasz Klub od innych jest to, że zapewniamy dzieciom
opiekę nie tylko do 5-ciu godzin dziennie, tak jak w innych Klubach Malucha,
ale na dłużej. Dzieci w naszej placówce mogą bezpłatnie w sobotę wyprawić
swoje urodziny
podkreśla Agnieszka Ziobro,
wiceprezes Fundacji ADAMAS

Opłaty
Czesne za pobyt w Klubie Malucha do 5 godzin wynosi 380 zł
Czesne powyżej 5 godzin i pobyt w Przedszkolu wynosi 490 zł.
Cena zawiera:
vvcałodzienne wyżywienie,
vvwszystkie zajęcia dodatkowe(angielski, rytmika, religia)
vvopiekę i terapię specjalistów,
vvdoradztwo, konsultacje i warsztaty dla rodziców,
vvkółka zainteresowań (plastyczne, teatralne, ekologiczne)
vvgimnastykę korekcyjną
vv ocenę rozwoju dziecka
vv bezpłatne urodziny w sobotę na terenie placówki
Opłata za pobyt w Przedszkolu wynosi 250 zł + stawka żywieniowa
8,50 zł za dzień

Wpisowe: 100 zł
Rabat na drugie dziecko w placówce: 120 zł miesięcznie
Na wniosek rodziców zapewniamy opiekę dzieciom w soboty za
20 zł za godzinę.

Placówka czynna jest od 6:30 do 18:00
Tel. 514 032 541
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.fundacja-adamas.swidnica.pl
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GMINA ŚWIDNICA
NA DAWNYCH POCZTÓWKACH
Nakładem wydawnictwa „Errata” ukazała się najnowsza publikacja albumowa, prezentująca
Gminę Świdnica na dawnych pocztówkach, z unikalnymi widokami miejscowości, znajdującymi się obecnie w granicach administracyjnych gminy.

D

otychczas wiele pocztówek, prezentująPo albumie „Świdnica na dawnych
cych archiwalne zdjęcia gminy Świdnica
pocztówkach” jest to kolejna pozycja
było dostępnych jedynie w formie oryginałów,
związana z historią pięknej Ziemi Świdnickiej,
rozproszonych u indywidualnych kolekcjonerów i pasjonatów deltiologii. Dziś, przy wyjaki powstał w naszym wydawnictwie i który
korzystaniu współczesnych technologii trakierujemy do szerokiej grupy odbiorców,
fiają one do Państwa jako świadectwo naszej
interesujących się historią
przeszłości. Bowiem, budując przyszłość nie
mówi prezes wydawnictwa Ewa Cuban
powinniśmy zapominać o przeszłości. Mamy
nadzieję, że album i zawarte w nim informacje staną się zarówno przedmiotem badań,
jak i podstawą dociekań dla poszukiwaczy
Album „Gmina Świdnica na dawnych pocztówkach” można nabyć w świdnickiej księgarni
ciekawostek i rodzinnych historii. Jestem
przekonana, że jest to dobry prezent dla gości
„Eureka” (również w formie wysyłkowej) oraz w redakcji „Wiadomości Świdnickich”
i turystów, którzy odwiedzają naszą gminę.
i Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
Dziękuję wszystkim osobom za udostępnienie tych bezcennych fotografii oraz firmom
i instytucjom, które przyczyniły się do przygotowania tej unikatowej
publikacji. Życzę Państwu wielu cennych wrażeń w czasie obcowania
z zawartą w albumie historią – mówi wójt Teresa Mazurek.

NAGRODA PLEBISCYTU
GOSPODARCZEGO
DLA GMINY
Niespełna 2 miesiące po otrzymaniu Złotego Kompasu – nagrody w
Plebiscycie Samorządowego Lidera Roku, gmina Świdnica ponownie znalazła się na podium. Tym razem za sprawą XVII edycji Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2014. Kapituła konkursu doceniła
władze gminy za realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Z

łote Kompasy przyznawano w marcu br. w sześciu kategoriach:
biznes, kultura, sport, ekologia, inwestycja i turystyka. Kapituła
konkursu nagrodziła władze gminy Złotym Kompasem 2014, doceniając ekologiczne rozwiązania związane z dofinansowaniem budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy.
Dwa miesiące później, podczas finałowej gali na Zamku Książ wręczono nagrody plebiscytu gospodarczego MUFLONY 2014. Nagrody
były wręczane 17. rok z rzędu, a na gali gościły osobistości ze świata
polityki, samorządu, przedsiębiorcy, przedstawiciele sportu kultury.
MUFLONY to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów w regionie. W tym roku statuetki wręczono w pięciu kategoriach w tym w dwóch zupełnie nowych, którymi były: Największa
Atrakcja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Gmina/Firma
Eko-Przyjazna.
To właśnie w tej drugiej kategorii (Gmina/Firma Eko-Przyjazna)
gmina Świdnica zdobyła II miejsce, ustępując na podium miejsca jedynie wałbrzyskim wodociągom.
Nr 2 (27) Październik 2015

Złoty Kompas dla gminy Świdnica odbiera wójt Teresa Mazurek

To dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że nasz autorski program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni z budżetu
gminy Świdnica został już dwukrotnie dostrzeżony przez kapituły plebiscytów gospodarczych i nagrodzony miejscami na podium. Od 2008
r. zachęcamy mieszkańców do ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objęte zostały 142 urządzenia kanalizacyjne, na łączną kwotę 1,47 mln zł. Tylko w tym roku z
budżetu gminy na ten cel przeznaczyliśmy 600 tys. zł. dla kolejnych 46
urządzeń. Realizacja tego programu pozytywnie wpływa na porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie – mówiła wójt Teresa Mazurek.
MUFLONY to wyróżnienie przyznawane tym wszystkim, którzy
wnoszą istotny wpływ na rozwój Subregionu Wałbrzyskiego oraz całego
Dolnego Śląska. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Errata wydawca czterech tytułów prasowych: Tygodnika Wałbrzyskiego, Wiadomości
Świdnickich, Tygodnika Dzierżoniowskiego i NWW – mówił prezydent
Wałbrzycha, Roman Szełemej, przewodniczący tegorocznej kapituły.
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JEDNOGŁOŚNIE ZA PRZYSTĄPIENIEM DO SSIG
Podczas IX Sesji, radni Rady Gminy Świdnica jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem gminy Świdnica do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
Dla kogo?

Głosowanie radnych za przystąpieniem do SSIG

S

udeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych powstało
w 2001 roku i jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych, wspomagającym inicjatywy gospodarcze i społeczno–gospodarcze mieszkańców powiatu świdnickiego.
Gmina Świdnica w pierwszych latach działalności współtworzyła to
Stowarzyszenie. Władze Stowarzyszenia wystąpiły z propozycją wstąpienia gminy Świdnica do SSIG, które zmienia, rozszerza działalność,
a także obniża koszty uczestnictwa w stowarzyszeniu – mówi wójt
Teresa Mazurek. Na delegatów do Walnego Zebrania Członków SSIG
zostali wybrani - skarbnik gminy Anna Szymkiewicz, radni: Tadeusz
Żuberek i Łukasz Świeczko.
W latach 2011-2014 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych udzieliło 228 pożyczek, a w 2015 planuje kolejnych 66,
w ramach realizacji projektów inicjatywy JEREMIE.
Dzięki składkom płaconym przez gminy możliwe jest m.in. udzielanie wsparcia bezrobotnym, małym i średnim przedsiębiorcom,
w tym rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Inną
unikalną formą pomocy w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów mieszkańców są konkretne formy pomocy wspólnotom mieszkaniowym, borykającym się ze zdegradowaną substancją budynków,
w których przyszło im mieszkać. Troska samorządów, które są naszymi członkami, o tworzenie nowych miejsc pracy i zdecydowaną poprawę warunków życia we własnych domach, pozwala nam działać nie
dla zysku lecz dla rozwiązywania problemów.

vvMikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
z terenu województwa dolnośląskiego.
vvMikro przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca do 10 osób
i nie osiągająca obrotów w roku poprzednim większych niż 2 mln euro.
vvMałe przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 50 osób
i nie osiągające obrotów większych niż 10 mln euro.
vvŚrednie przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 250 osób
i nie przekraczające obrotów 43 mln euro w poprzednim roku
obrotowym.
vvPrzedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i będący
w każdej fazie jej rozwoju.

Kwota pożyczki: do 100 000 zł
Okres spłaty pożyczki: Na okres do 60 miesięcy z możliwością ubiegania się o 6-miesięczny okres karencji na spłatę kapitału.

Oprocentowanie:
vvNa zasadach pomocy de minims 0,25%
vvNa warunkach rynkowych od 2,76% do 6,16% w skali roku.

Wkład własny: Może być wymagany wkład własny pożyczkobiorcy
i wynosić do 20% jej wartości.

Prowizja: Brak.
Zabezpieczenie: Wymagane przedstawienie co najmniej 2 zabezpieczeń. Każdorazowo obowiązkowy weksel in blanco.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, ul. Długa 33
w Świdnicy, lub pod nr tel. 74 646-29-12, tel. kom. 695 946 414.
Informacje o pożyczkach: 74 646-29-11, email: biuro@ssig.pl
lub promocja@ssig.pl, www.ssig.pl.

KTO Z GMINY ŚWIDNICA
ZASIĄDZIE W SĄDZIE?
29 września 2015 r. decyzją Rady Gminy
Świdnica wybrani zostali ławnicy do Sądu
Okręgowego i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019.

N

a siedem miejsc na ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym podczas XIV sesji Rady Gminy
Świdnica, radni wybrali:
Sąd Okręgowy w Świdnicy – Wydział Cywilny
vvStanikowska Krystyna
vvWołosz-Sołtys Adriana-Irmina
8

Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział
Rodzinny i Nieletnich
vvKamińska Joanna Sabina
vvKmera Teresa Urszula
Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Pracy
i Ubezpieczeń
vvGawrońska Alicja Anna
vvNawrot Grażyna
vvWrona Józef
Kadencja ławników trwa cztery lata. Ta trwająca upływa wraz z końcem 2015 r.

Co mogą ławnicy?

W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod
przewodnictwem zawodowego sędziego
rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy,
a także spraw wynikających ze stosunków rodzinnych. W procesie karnym sąd okręgowy
w sprawach o zbrodnie składa się z sędziego
i dwóch ławników. Inaczej jest w sprawach
o przestępstwa zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności - w składzie dwóch
sędziów zawodowych i trzech ławników. Gdy
sprawa jest skomplikowana, sąd pierwszej
instancji może postanowić o rozpoznaniu jej
w składzie trzech sędziów. Co istotne, składy
z udziałem ławników rozpoznają sprawy tylko w I instancji.
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FINANSE GMINY ZA I PÓŁROCZE

22

grudnia 2014 r. Rada Gminy Świdnica
przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy
Świdnica na 2015 rok ustalając plan:

po stronie dochodów 51 891 603,54 zł,
z tego:
vvdochody bieżące
vvdochody majątkowe

48 519 147,54 zł
3 372 456,00 zł

po stronie wydatków 55 592 033,54 zł,
z tego:
vvwydatki bieżące
vvwydatki majątkowe

44 823 196,17 zł
10 768 837,37 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie
w I półroczu 2015 roku plan dochodów wynosił 56 620 365,19 zł natomiast plan wydatków 60 320 795,19 zł.
Deficyt budżetu gminy na 2015 rok
po zmianach zaplanowano w wysokości
3 700 430,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł,
z zaciągniętych kredytów 200 430 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2015 r. kształtowała się następująco: (w zł)
Plan wg uchwały
budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania do
planu po zmianach

51 891 603,54

56 620 365,19

26 802 068,45

47,3

48 519 147,54

50 198 628,19

26 477 993,58

52,7

DOCHODY MAJĄTKOWE

3 372 456,00

6 421 737,00

324 074,87

5,0

WYDATKI

55 592 033,54

60 320 795,19

23 021 522,78

38,2

44 823 196,17

46 277 586,82

22 302 928,56

48,2

10 768 837,37

14 043 208,37

718 594,22

5,1

Wyszczególnienie

DOCHODY
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:
WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 3 780 545,67 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 38,4% w stosunku

do planowanych dochodów i było niższe
o 5,1 % od zadłużenia według stanu na
31 grudnia 2014 roku.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)

54%

Legenda:

33%

Dochody własne
13%

Subwencja ogólna
Dotacje celowe
z budżetu państwa

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 roku zrealizowano 47,3 % zaplanowanych
dochodów na łączną kwotę 26 802 068,45 zł, w tym: dochody bieżące 26 477 993,58 zł, dochody majątkowe 324 074,87 zł. Wykonanie
dochodów ogółem było niższe o 280 079,16 zł, tj. o 1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:
vvdochody własne – 54 %,
co daje kwotę 14 600 490,80 zł;
vvsubwencja ogólna – 33%,
co daje kwotę 8 788 894,00 zł;
vvdotacje celowe z budżetu państwa – 13%, co daje kwotę 3 412 683,65 zł.

W I półroczu 2015 roku roczny plan wydatków został zrealizowany
w 38,2 %, co daje kwotę 23 021 522,78 zł, w tym wydatki majątkowe
w kwocie 718 594,22 zł, tj. 5,1% planu.
W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2015 rok,
uchwalonego w uchwale budżetowej z 22 grudnia 2014 roku, wydatki wykonano w 41,4%. W trakcie roku budżetowego planowane
wydatki ogółem zwiększono o 8,5%, czyli o 4 728 761,65 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 30,4%,
tj. o 3 274 371,00 zł.
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MILIONY EURO DLA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
12 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu zostało podpisane porozumienie między województwem dolnośląskim
a Aglomeracją Wałbrzyską, w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W latach 2014-2020 na inwestycje w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej przyznano 193,6 mln euro.

A

Współpraca między samorządami jest bardzo ważna. Perspektywa
finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wyżej punktuje
właśnie współpracę, a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
wokół których gromadzą się gminy, będą mogły liczyć na większe
wsparcie wspólnych projektów inwestycyjnych. Głosy dużej grupy
samorządowców, będą bardziej słyszalne i będą miały większą
wagę przy realizacji wspólnych projektów

glomerację Wałbrzyską
tworzą 23 jednostki
samorządu terytorialnego,
w tym gmina Świdnica.
Podstawą podejmowanych
wspólnie działań jest zaplanowanie długofalowego rozwoju gmin w oparciu o zintegrowane
i partnerskie podejście do rozwiązania problemów w obszarze aglomeracji. Przy pomocy
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
Aglomeracja Wałbrzyska będzie mogła realizować przedsięwzięcia, łączące działania finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach podpisanego porozumienia Aglomeracja Wałbrzyska pozyskała środki
na następujące działania:

mówi wójt gminy Teresa Mazurek

vvPrzedsiębiorstwa i innowacje
vvTechnologie informacyjno-komunikacyjne
vvGospodarka niskoemisyjna
vvŚrodowisko i zasoby
vvTransport
vvInfrastruktura spójności społecznej
vvInfrastruktura edukacyjna
vvRynek pracy
vvWłączenie społeczne
vvEdukacja

Pierwsze projekty będą zgłaszane już jesienią tego roku.
W uroczystym podpisaniu porozumienia w sprawie powierzenia przez zarząd województwa
dolnośląskiego zadań, w ramach
instrumentu ZIT Gminie Wałbrzych udział
wziął Wojewoda Dolnośląski, marszałek
Cezary Przybylski oraz prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie samorządów tworzących Aglomerację Wałbrzyską. Liderem
ZIT-u będzie gmina Wałbrzych i to ona będzie pełnić funkcję instytucji pośredniczącej
w zakresie powierzonych jej porozumieniem zadań. AW jako jedyna w kraju otrzymała uprawnienia instytucji pośredniczącej
i będzie samodzielnie decydowała o rozdysponowaniu środków.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
PODŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

W

ójt Gminy Świdnica przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten nakłada art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).
Zwolnienie może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Przypominamy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim
przypadku władze gminy mają możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania tego obowiązku oraz sankcji grzywny. Wykonanie
decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10

Co należy zrobić, alby przyłączyć się do kanalizacji?
Należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej 55A. tel. 748515980. Można to zrobić osobiście lub korespondencyjnie.
Po otrzymaniu warunków, właściciel posesji na własny koszt wykonuje przyłącze kanalizacyjne, tj. odcinek łączący instalację budynku ze
wskazaną studzienką kanalizacyjną.

UWAGA! Zabrania się przepompowywanie ścieków z szamba oraz
odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
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DROGA ZAWISZÓW-SULISŁAWICE-WIŚNIOWA
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w miejscowościach Zawiszów-Sulisławice-Wiśniowa zakończył się remont blisko 3 km odcinka drogi gminnej. Wartość inwestycji wyniesie ok. 857,5 tys. zł z tego blisko 50% stanowić
będzie dotacja z budżetu państwa. Remont drogi gminnej realizowany był przy współpracy z powiatem świdnickim, na
podstawie zawartego porozumienia i przekazanej kwoty w wysokości 10 tys. zł.

W

ykonawcą inwestycji było konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM-D”
Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), z siedzibą w
Jaworze i Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Rolnym „Sady Dolne” Spółka z o.o. (Partner
konsorcjum), z siedzibą w Sadach Dolnych.
Droga ta posiada szczególne znaczenie
dla rozwoju całego powiatu świdnickiego i
gminy, ponieważ stanowi dojazd do WSSE
„Invest-Park”, podstrefa w Świdnicy. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdnica, w Sulisławicach i Zawiszowie pod
zabudowę produkcyjno-usługową zostały

przeznaczone tereny o pow. 13 ha.
Zakres robót dot. przebudowy drogi gminnej od granicy administracyjnej gminy Świdnica w kierunku gminy Żarów, w miejscowościach Zawiszów-Sulisławice-Wiśniowa,
o łącznej długości 2,85 km. Obejmował wymianę zniszczonych przepustów drogowych
na nowe betonowe. W ramach remontu na
istniejących 4 zatokach autobusowych zostały wykonane nawierzchnie mineralno-bitumiczne wraz z dojściami wokół zatok
z kostki betonowej. Pobocza zostały ścięte mechanicznie i wykonane z kruszywa,
a wybranych miejscach rowy przydrożne

oczyszczone z namułu. Całość remontowanej nawierzchni została pokryta mieszanką mineralno-bitumiczną, na pow. ponad
17 tys. m.kw. - mówi Teresa Mazurek, wójt
gminy.
Wykonanie w/w prac inwestycyjnych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych i rowerzystów.
Bezpośrednio przy drodze gminnej zlokalizowane jest Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Zawiszowie nr 5.
Remont nawierzchni wraz z infrastrukturą
towarzyszącą poprawi jej parametry trakcyjne i bezpieczeństwo ruchu wszystkich
poruszających się po drodze gminnej. Remont drogi Zawiszów-Sulisławice-Wiśniowa
ma również znaczenie dla rozwoju spójnej
funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez
poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami
publicznymi wyższej kategorii. Wyremontowana droga gminna łączny gminę Świdnica z miastem Świdnica oraz gminą Żarów.
Stanowi dojazd do wybudowanego odcinka
drogi powiatowej nr 3396D, a poprzez drogę
powiatową do odcinka drogi wojewódzkiej
nr 382 (tzw. „Mała Obwodnica Świdnicy”).
Remontowana droga to również alternatywny dojazd do autostrady A4.

BOISKO W BURKATOWIE Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Zakończyła się przebudowa trawiastego boiska w Burkatowie,
wraz z wymianą elementów wyposażenia.

I

Przebudowana płyta boiska sportowego w Burkatowie
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nwestycja gminy Świdnica była możliwa dzięki dofinansowaniu
w kwocie blisko 25 tys zł, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. W ramach prac wykonano przebudowę płyty boiska,
polegającą na usunięciu starej nawierzchni trawiastej, zagęszczeniu
podbudowy płyty, nawiezieniu urodzajnej gleby, niwelacji terenu oraz
wysiew trawy. Skorygowano także istniejącą skarpę, a niebawem pojawi się wyposażenie obiektu. Zastosowana trawa będzie spełniać wymogi traw do intensywnego użytkowania. Obiekt o wym. 98 x 56,6 m
będzie wyposażony w dwie bramki z rur aluminiowych o wym.
7,32 x 2,44 m. z pełnym wyposażeniem tj. odciągami i siatkami. Łączny
koszt poniesionych nakładów finansowych wyniesie ok. 63 tys. zł, w tym
blisko 25 tys. stanowić będzie dotacja z UMWD.
Obecnie na terenie gminy 14 klubów piłkarskich zrzeszonych przy
GLKS Świdnica ma do dyspozycji 25 boisk o nawierzchni trawiastej
i 2 ze sztuczną nawierzchnią. Najlepszymi wynikami sportowymi może
poszczycić się LKS Bystrzyca Górna, który w ubiegłorocznym sezonie zajął III miejsce w klasie okręgowej.
11
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NOWA DROGA W GRODZISZCZU I UMOCNIENIA
POTOKU KOTARBA DZIĘKI ŚRODKOM POWODZIOWYM
Dobiegły końca prace przy dwóch inwestycjach realizowanych ze środków otrzymanych z budżetu państwa, na usuwanie
skutków powodzi. Droga w Grodziszczu zyskała nową nawierzchnię, a groźny potok w Mokrzeszowie nowe umocnienia. Do
końca listopada następne 171 mb Kotarby zostanie odbudowanych, dzięki kolejnym 250 tys. zł przyznanym gminie Świdnica
na usuwanie skutków powodzi.

W

tym roku realizowaliśmy 2 zadania
w ramach środków na usuwanie powodziowych szkód, w Grodziszczu i w Mokrzeszowie. Prace związane z regulacją potoku Kotarba,
z wykorzystaniem tzw. „środków powodziowych” trwają od 2009 roku i były wykonywane
w 5 etapach. Na ten cel zostało już przeznaczonych ponad 4,74 mln zł, w tym 3,46 mln zł stanowiło dofinansowanie z MSWiA. To jednak nie
koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców
Mokrzeszowa, których nieruchomości znajdują
się w bliskim sąsiedztwie tego potoku. Dzięki
kolejnej rządowej pomocy do końca listopada
br. kolejne 171 metrów uzyska umocnienia.
Przyjęte rozwiązania zapobiegną w przyszłości
wylewaniu wód i zalewaniu posesji – informuje
wójt Teresa Mazurek.
Od kwietnia do sierpnia br. trwały prace
przy drugiej inwestycji realizowanej ze środków
„powodziowych”, tym razem w Grodziszczu.
Remont dróg gminnych obejmował roboty rozNowa droga w Grodziszczu wyremontowana dzięki
funduszon na usuwanie skutków powodzi

biórkowe, wykonanie: nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami burzowymi, oświetlenia drogowego.
Ponadto zrealizowane zostały wjazdy na posesje i chodniki z kostki betonowej, a chodnik
przy drodze wojewódzkiej został przebudowany. Wartość inwestycji w Grodziszczu opiewa
na kwotę 691,2 tys. zł, w tym dofinansowanie
z budżetu państwa wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 482,5 tys. zł.
W tym roku 76 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało rządową pomoc na
usuwanie skutków powodzi. W ich gronie jest
gmina Świdnica z kwotą 1,75 mln. zł. Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone
jest na remonty lub odbudowę infrastruktury
zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach
i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Państwo pomaga gminom i powiatom
w usuwaniu klęsk żywiołowych. Pokrywa do 80
procent strat, powstałych na skutek powodzi.

KOLEJNE PUNKTY ŚWIETLNE
Każdego roku sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Świdnica. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczonych zostało 260 tys. zł. Do końca listopada zaplanowano zainstalowanie kolejnych
25 nowych punktów oświetleniowych.

W

Wyremontowany potok Kotarba w Mokrzeszowie
ze środków powodziowych

12

2014 roku w ramach środków przeznaczonych na modernizację oświetlenia
w gminie opracowano: mapy do celów projektowych, projekt sieci oświetlenia drogowego
w Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym,
Grodziszczu, Wieruszowie, Mokrzeszowie.
Dokonano płatności za wykonanie oświetlenia drogowego w Wilkowie, Pszennie, Pogorzale, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu, Bojanicach i za nadzór nad robotami elektrycznymi.
Zainstalowano 53 nowe punkty oświetleniowe
w Lutomi Dolnej, Pszennie, Gogołowie Lutomi Małej, Makowicach, Słotwinie, Bystrzycy
Górnej, Lubachowie, Bystrzycy Dolnej, Burkatowie. Łącznie na ten cel wydatkowano
259,53 tys. zł.
Montaż nowych lamp ma znaczący
wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Nowe punkty są bardziej energooszczędne, a tym samym ograniczają koszty
eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poprawa

jakości oświetlenia na terenie gminy wiąże
się bezpośrednio ze wzrostem bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drogach, jak i bezpieczeństwem osobistym mieszkańców.
Lepsze warunki oświetlenia przejść dla pieszych, rejonów przystanków autobusowych
i innych obiektów użyteczności publicznej
to poprawa warunków bezpieczeństwa i jednocześnie komfortu widzenia wszystkich
uczestników ruchu. Kolejne przedsięwzięcia
czekają na realizację – mówi wójt gminy
T. Mazurek.
W ramach ogłoszonego we wrześniu br.
przetargu, do połowy listopada tego roku
ma powstać 25 nowych punktów oświetleniowych w: Witoszowie Górnym, Mokrzeszowie, Jakubowie, Gogołowie, Bystrzycy
Górnej. Zakres inwestycji obejmować będzie m.in. roboty ziemne, stawianie słupów, montaż linii napowietrznej i doziemnej kablowej oraz zabezpieczenia.
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BUDOWA CHODNIKÓW
PRZY DROGACH GMINNYCH
I POWIATOWYCH
Do końca września powstało blisko 450 m. kw. chodników przy drogach
powiatowych, a kolejnych 500 mb chodników powstanie do końca listopada tego
roku przy drogach gminnych.

W

ramach budowy chodników przy drogach
powiatowych przez ŚDPŚ została już
wykonana przebudowa 2 zatok autobusowych
w Mokrzeszowie i 1 w Miłochowie. Nowe ciągi
pieszepojawiłysięwOpoczce,Lubachowie,Witoszowie Górnym. W/w zadania realizowała Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. Na ten cel
z budżetu gminy Świdnica została przeznaczona dotacja celowa w wysokości 250 tys. zł.
Równolegle do prowadzonych prac
przy drogach powiatowych, trwa budowa
chodników przy drogach gminnych. Wykonawcą prac jest firma Roboty Ogólnobudowlane Ziemne i Instalacyjne Sonia Leja
z Boleścina. Łączna wartość robót zgodnie
z zawartą umową wyniesie 87,3 tys. brutto.

Nowe chodniki powstają w Gogołowie, Lutomi Górnej, Bojanicach, Witoszowie Dolnym oraz Jakubowie. Gmina Świdnica realizuje długo oczekiwane przez mieszkańców
kilku sołectw inwestycje związane z budową chodników, położonych w ciągu dróg
powiatowych i gminnych. Decydując się na
te zadania, kierowaliśmy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo pieszych,
w tym dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach jest to kontynuacja rozpoczętych prac
w latach poprzednich, tak aby kompleksowo zakończyć budowę ciągów pieszych,
a tym samym znacząco poprawić bezpieczeństwo – mówi wójt Teresa Mazurek.

Zatoka autobusowa
przy drodze powiatowej
w Mokrzeszowie

W tym roku powiat świdnicki z własnych
środków wykonał remonty skrzyżowań dróg
powiatowych w Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej i Jagodniku. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania
pn. przebudowa drogi powiatowej na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382
w m. Boleścin do m. Krzczonów. Łącznie na
realizację w/w zadań zostało przeznaczonych
ponad 86 tys. zł.

DO KOMOROWA Z MAŁEJ OBWODNICY

Od 23 lipca br. trwała przebudowa 700 metrowego odcinka drogi gminnej na odcinku od ronda w Słotwinie, które jest częścią
tzw. „małej” obwodnicy Świdnicy, do osiedla Arkadia w Komorowie. Tym samym mieszkańcy Komorowa będą mogli dojeżdżać
do swojego sołectwa bezpośrednio z obwodnicy Świdnicy.

R

ealizacja inwestycji pozwoliła na wykonanie drogi o szer. 5-6 m i włączenie jej do istniejącej już w Komorowie drogi gminnej. Inwestycję
wykonano przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, tj. 126 tys. zł. Wpięcie drogi gminnej do istniejącego układu komunikacyjnego przy rondzie w Słotwinie z pewnością
zwiększy bezpieczeństwo, poprawi komfort poruszających się po drogach,
a przede wszystkim uruchomi i uatrakcyjni tereny inwestycyjne - mówi
wójt Teresa Mazurek.
Nr 2 (27) Październik 2015

Prace obejmowały roboty przygotowawcze takie jak rozebranie przepustów, regulacja studzienek kanalizacyjnych wraz z wywozem gruzu,
czy wykonanie koryta pod drogę. Docelowo powstała nawierzchnia
z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz poboczami z kruszywa kamiennego oraz przepustami betonowymi.

13

INWESTYCJE

www.gmina.swidnica.pl

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Do końca lipca 2016 r. przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej powstanie jednokondygnacyjna sala sportowa. Wartość inwestycji
szacowana jest na 2,53 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata
2015-2017 na kwotę blisko 1 mln zł. Prace przy jej budowie już trwają.

B

ędzie to pełnowymiarowa sala gimnastyczna, mieszczącą boisko do gry
w koszykówkę o łącznej powierzchni użytkowej blisko 910 m2. Ukierunkowanie gminnych priorytetów oświatowych na propagowanie zdrowego stylu życia, ma swoje podłoże
w badaniach, jakie od kilku lat przeprowadzają studenci Koła Naukowego Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Wśród blisko 42%
uczniów zauważono wady postawy w mniejszym, lub większym stopniu. Stąd też budowa
kolejnej sali sportowej będzie dobrą wiadomością dla rodziców i dzieci uczęszczających
do SP w Bystrzycy Górnej, która w 2009 roku
została rozbudowana o 3 pomieszczenia: aulę
oraz pomieszczenia administracyjne. Wydaliśmy wtedy z budżetu gminy ponad 1,15 mln
zł. – dodaje wójt gminy, Teresa Mazurek.
W ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata
2015-2017”, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przeznaczył ponad 18 milionów zł, na
dofinansowanie rozwoju infrastruktury sportowej, w tym budowy 33 nowych obiektów
oraz modernizację 13 istniejących. 5 maja
br. wójt Teresa Mazurek odebrała, z rąk marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego, decyzję o przyznaniu dotacji
w wysokości 1 miliona złotych.
Sala gimnastyczna zaprojektowana została
jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o zwartej, regularnej prostopadłościennej bryle. Zróżnicowany wysokościowo
przez obniżenie kubatury nad pomieszczeniami zaplecza.
14

Ta długo wyczekiwana inwestycja
z pewnością najbardziej ucieszy
uczniów miejscowej szkoły
mówi wójt gminy Teresa Mazurek
Obiekt wykonany zostanie w technologii tradycyjnej i składał się będzie
z czterech zespołów funkcjonalnych:
vvsali gimnastycznej z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz,
vv zaplecza higieniczno sanitarnego i administracyjnego sali gimnastycznej,
vv zaplecza techniczno magazynowego,
vvłącznika ze strefą wejściową do budynku
stanowiący także połączenie z budynkiem
szkoły.

Wizualizacja sali sportowej w Bystrzycy Górnej

Sala w Bystrzycy Górnej będzie kolejnym
obiektem sportowym zlokalizowanym przy
placówce oświatowej. Nowoczesny obiekt
sportowy mieści się już od kilku lat przy centrum oświatowym w Witoszowie Dolnym.
Do dyspozycji uczniów i wszystkich chętnych jest pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, sala do squasha, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, sala fitness. Sale sportowe
posiadają także centra edukacyjne w Pszennie
oraz w Lutomi Dolnej. Zakończenie prac
przez wykonawcę inwestycji, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MIRS Sp. z o.o.
ze Spalic k/ Oleśnicy zaplanowano na koniec
lipca 2016 roku.

Prace budowlane przy SP w Bystrzycy Górnej
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WSPÓLNA KOALICJA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
14 maja w Krzyżowej, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne” samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższej, Uniwersytetu III Wieku, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców podpisali
wspólny list intencyjny, na rzecz promowania idei zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmowania wspólnych działań w okresie
zmian demograficznych.

G

łównym celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które
zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości
i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne dyscypliny
naukowe jak i praktykom.
Przedłużenie ludzkiego życia, a w szczególności seniorów to dowód
na to że dbamy o swoje zdrowie. Fakt ten rodzi jednak wiele dylematów
i potrzeb związanych z godnym starzeniem się. Wiele badań naukowych
dowodzi, że w ciągu najbliższych 6 lat blisko połowa społeczeństwa
w naszym kraju będą stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. Wsłuchując się w głos seniorów nt. godnej jesieni życia na terenie gminy
Świdnica prowadzimy wiele spotkań, akcji i projektów integracyjnych,
których uczestnikami są nie tylko seniorzy ale i nasze dzieci i młodzież.
Dlatego też z ogromną radością przyjęłam zaproszenie do patronowania I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz włączenie się w akcję podpisania regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia. Ważne
jest, aby jesień życia każdego seniora była nie tylko godna, ale również
szczęśliwa. Bowiem starzenie się jest naturalnym etapem życia każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie go uniknąć, ale możemy zrobić wszystko, aby starość oznaczała dalszą aktywność. Głównymi beneficjentami
działań zawartej koalicji będą przyszłe pokolenia. By miało to miejsce,

już dziś rozpoczynamy działania rozwijające ideę zdrowego i aktywnego starzenia się – mówiła w Krzyżowej wójt Teresa Mazurek.
Trwająca przez cały dzień konferencja naukowa w Krzyżowej składała się z kilku bloków tematycznych, obejmujących m.in. perspektywy: humanistyczną, medyczną, ekonomiczną i praktyczną szeroko
rozumianego wieku senioralnego. Każdy z paneli prowadzony był przez
specjalistów w dziedzinie gerontologii, a radzie naukowej konferencji
przewodniczył prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.
Zawarta w Krzyżowej koalicja zakłada m.in. współdziałanie w opracowaniu strategii kompleksowej polityki senioralnej na terenie miasta
i gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego, a także miasta i gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego, na lata 2016-2020
w kontekście „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
(2014-2020), a także projektowaniu wspólnych – regionalnych działań. Dokument podpisali: przedstawiciele samorządu świdnickiego
i dzierżoniowskiego (powiat, miasto, gmina), tym wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek, Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa, Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy.
W dniach 21-22 października br. odbędzie się Kongres Turystyki
w Świdnicy, gdzie na jednym z paneli tematycznych przedstawione
będą zagadnienia turystyki senioralnej. Serdecznie zapraszamy!

PIKNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Wśród wielu pięknych miejsc w gminie Świdnica, w ostatni majowy weekend dominował Burkatów. Wszystko za sprawą I-szego
rodzinnego pikniku country.

N

a to muzyczne święto do Burkatowa
przyjechali licznie mieszkańcy gminy
i nie tylko. Kowbojskie stroje, i muzyka stwarzała niezapomnianą atmosferę tego miejsca. Fani muzyki country oprócz udziału
w koncercie bawili się podczas licznych atrakcji towarzyszących. A było w czym wybierać.
Przejażdżki „gminnym pendolino” – czyli

drezynami, pływanie pontonem po burkatowskim stawie, wizyta w kowbojskim saloonie,
malowanie twarzy, tworzenie śmieciosztuki,
konkurs na najlepszy strój w stylu country,
czy przejażdżki konne i na osiołku. To jedne
z wielu niespodzianek przygotowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
oraz sołectwo Burkatów.

To nowa impreza, która mam nadzieję wpisze się na stałe w kalendarz gminnych imprez.
Cieszył nas fakt, że do Burkatowa przybyły całe
rodziny, bowiem to dla dzieci było najwięcej
atrakcji. Gospodarze pikniku zapewnili mnóstwo niespodzianek, bez względu na wiek i rozmiar kapelusza – mówi wójt Teresa Mazurek.
Niewątpliwą atrakcją tego dnia był konkurs
na najbardziej oryginalny strój w stylu country.
Jury konkursu miało w czym wybierać, bowiem
aż 18 uczestników konkurowało o zdobycie
I miejsca. Ostatecznie główną nagrodę – voucher do sklepów sieci EMPIK zdobyła sołtys
sołectwa Grodziszcze Agnieszka Karwala.
II miejsce przyznano Darii Dajdzińskiej ze Świdnicy, a wyróżnienie dla Zofii Bekas z Burkatowa.
Na scenie zaprezentowały się zespoły
z Burkatowa, Boleścina, Pszenna oraz Mokrzeszowa, które zagrzewały publiczność do
wspólnej zabawy, przy dźwiękach muzyki
ludowej i country. Rodzinny piknik otworzył występ dzieci działających przy świetlicy
w Burkatowie, pod kierunkiem Teresy Kmery,
w premierowym programie pt. „Kulą w płot”.
Gwiazdą pikniku był występ zespołu Electric
Roosters.

Piknik Country w Burkatowie
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BYLI DLA SIEBIE PRZYJACIÓŁMI
40 seniorów z 16 wsi, w wieku 55+ skorzystało z oferty tygodniowego wypoczynku w SSM w Lubachowie. Ubiegłoroczna,
pierwsza edycja letniego wypoczynku dla seniorów cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było i tym razem.

W

ypoczynek zorganizowany został w ramach projektu „Bądź
swoim przyjacielem” (od 27.06.2015 r. do 04.07.2015 r.),
a udział w programie wzięli seniorzy z 16 sołectw, tj. z Gogołowa,
Stachowic, Lubachowa, Witoszowa Dolnego, Pankowa, Bojanic, Burkatowa, Krzczonowa, Słotwiny, Zawiszowa, Krzyżowej, Wieruszowa,
Pszenna, Wilkowa, Lutomi Dolnej oraz Grodziszcza.
Pierwsze dwa dni pobytu umożliwiły grupie zintegrowanie i wzajemne poznanie się. Czas upływał na wspólnych wyjazdach, m.in.
do Szczawna Zdroju oraz pieszych wycieczkach nad jezioro Bystrzyckie. Seniorzy uczestniczyli także w koncercie kameralnym
„Pieśni znajomych i przyjaciół Wieniawskiego” odbywającym się
w Parku Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Kolejnego dnia spacerkiem udali się na zaporę wodną i jezioro Bystrzyckie, gdzie czekał
na nich rejs statkiem - mówi Ewa Burdek, kierownik GOPS. Każdy dzień pobytu seniorów niósł ze sobą nowe wyzwania. Udział
w spotkaniu pozwolił uczestnikom odkryć w sobie nowe umiejętności oraz te dawno już zapomniane. W trakcie drugiej edycji projektu
„Bądź swoim przyjacielem’’ dla uczestników został przygotowany
program zawierający ponad 90 godzin zajęć o różnorodnej tematyce. Podczas warsztatów seniorzy dali się poznać jako osoby z dużym
poczuciem humoru, siły i ekspresji. Z wielką pasją i energią przełamywali własne ograniczenia. Uzupełnieniem całego programu, były
długie wieczorne rozmowy dotyczące codziennych problemów osób
starszych, kompleksów, umiejętności funkcjonowania w rodzinie
i społeczności lokalnej, pokonywania własnych słabości, wzmacniania poczucia własnej wartości – czyli tzw. „pogaduchy do poduchy’’.
Zajęcia prowadzone były w ramach warsztatów socjoterapeutycznych. Ponadto zorganizowano zajęcia: muzyczne, sportowe (spacery, nordic walking, joga), teatralno – taneczne i plastyczne. Mimo
tak napiętego i pełnego atrakcji programu, nie brakowało czasu na
odpoczynek na świeżym powietrzu, wspólnych śpiewów oraz własnoręcznie przygotowanej kolacji dla całej grupy, według własnych
przepisów. Na organizację tegorocznej edycji przeznaczyliśmy 18
tys. zł. – dodaje kierownik GOPS. Podczas ostatniego dnia pobytu
uczestnicy przygotowali przedstawienie teatralne „O Rybaku i Złotej
Rybce”. Wszystkie stroje i dekoracje zostały wykonane samodzielnie,
w ramach zajęć warsztatowych. W naszej gminie od wielu lat seniorzy
spotykają się podczas spotkań świąteczno-noworocznych, czy wielkanocnych. Działają także kluby seniora. Z ogromną radością obserwuję jak z roku na roku kolejne sołectwa przyłączają się do organizacji
spotkań dla osób będących w jesieni życia. Podczas licznych rozmów
osoby starsze wielokrotnie podkreślają potrzebę wzajemnych spotkań
i „bycia potrzebnym”. Czasem nie trzeba dalekich wyjazdów, aby seniorom zapewnić moc atrakcji. Dlatego ważne było stworzenie dla
uczestników spotkania alternatywy letniego wypoczynku. Seniorzy
mogli wspólnie spędzić czas, dzielić się poradami, zainteresowaniami,
oderwać się od codziennych problemów i tak naprawdę poczuć się
dzieckiem, bo w każdym z nas drzemie poczucie bycia dzieckiem mówi Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Przedstawienie teatralne „O Rybaku i Złotej Rybce” w wykonaniu seniorów.

Wspólne ognisko przy SSM w Lubachowie

Gimnastyka na sali konferencyjnej w SSM w Lubachowie
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WYDARZENIA KULTURALNE POD JEDNYM ADRESEM
Portal KulturaDostepna.pl gromadzi w jednym miejscu i udostępnia informacje o bezpłatnych
lub tanich (do 20 zł) imprezach kulturalnych z całego kraju. Partnerem inicjatywy jest
dolnośląski portal DOKIS.pl promujący wydarzenia z Dolnego Śląska.
DOKIS.pl jest największą na Dolnym Śląsku baza danych o wydarzeniach artystycznych w regionie i stanowi część zadania o nazwie „System
zarządzania informacją o kulturze na Dolnym Śląsku”. Obecnie projekt
tworzy redakcja portalu DOKIS.pl, działająca w ramach Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu oraz ponad 90 instytucji kultury z całego Dolnego
Śląska.

KulturaDostepna.pl jest wyszukiwarką internetową połączoną
z mapami internetowymi, umożliwiającą znalezienie, zlokalizowanie
i wyświetlenie w przystępnej formie danego wydarzenia. Projekt bazuje również na dwóch dużych bazach danych: CoGdzie oraz DOKIS.pl
zasilających projekt informacjami.

vvKALENDARZ IMPREZ NA DOLNYM ŚLĄSKU dokis.pl

vvOGÓLNOPOLSKI KALENDARZ IMPREZ kulturadostepna.pl  

ADRESY INTERNETOWE

SENIORZY W STOLICY KULTURY
Wrocław nazywany jest Wenecją Północy. Przepięknie odrestaurowany. Pełny zabytków
i atrakcji. Dziś urzeka na nowo swoim pięknem i pozostaje w pamięci każdego turysty.
To właśnie do stolicy Dolnego Śląska, w lipcowy weekend postanowili zawitać seniorzy
i trochę młodsi mieszkańcy z Boleścina i Grodziszcza, na wspólny sąsiedzki wyjazd.

M

ieszkańcy dwóch sołectw, zrzeszeni wokół Klubu Starszaka, Stowarzyszenia
Sztafeta Pokoleń i Otwarte Drzwi Boleścin
zwiedzali już wspólnie Wojsławice, odkrywali
tajemnice i ciekawe miejsca Świdnicy. Teraz
przyszedł czas na wyjazd do Wrocławia, bowiem od przyszłego roku to właśnie Wrocław
będzie Europejską Stolicą Kultury.
Pierwszym punktem na mapie sobotniego wyjazdu była wizyta w Afrykarium we
wrocławskim ZOO, gdzie uczestnicy mogli
zobaczyć faunę i florę Czarnego Lądu. Największym przeżyciem był oczywiście spacer
w tunelu (tzw. Kanale Mozambickim), gdzie
przepływały tuż obok nas, za szybą: rekiny,
płaszczki, żółwie i inne morskie stworzenia –
mówi Anna Rusak z Klubu Starszaka w Grodziszczu
Ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiły także malowidła Jana Styki
i Wojciecha Kossaka, przedstawiające zwycięską bitwę pod Racławicami wojsk powstańczych z udziałem słynnych kosynierów
– pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki
z wojskami rosyjskimi z 4 kwietnia 1794. To
pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie
dzieło tego rodzaju.
Po krótkiej przerwie i posileniu się
w centrum studenckiej dzielnicy Wrocławia,

seniorzy przystąpili do zwiedzania miasta
szlakiem krasnali. Odbyli spacer po rynku
i śladem wysp, zawitali na plac Uniwersytecki i Ostrów Tumski, gdzie spotkali latarnika zapalającego gazowe latarnie Ostrowa
Tumskiego. Spacer po moście zakochanych,
romantyczny rejs parostatkiem żeglugi pasażerskiej po Odrze w Towarzystwie sympatycznego przewodnika, a na koniec stadion
miejski Wrocławia i przepięknie oświetlony
nocą most Rędziński z pewnością na długo
pozostanie w pamięci wielu uczestników wyjazdu. Nie sądziliśmy, że w ciągu jednego dnia
uda nam się to wszystko zobaczyć, bowiem
większość trasy pokonywaliśmy pieszo, aby
podziwiać piękno i architekturę Wrocławia.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych
atrakcji, spotkań i tak miłych chwil spędzonych w swoim gronie, jak podczas wyprawy
do stolicy Dolnego Śląska – dodaje Halina
Gomułka z Boleścina.
Mimo zmęczenia całodziennym pobytem
w mieście oraz przejściem pewnie kilkunastu
dobrych kilometrów w poszczególnych miejscach, nikt nie żałował udziału w wyjeździe.
Przeciwnie, już rodzą się kolejne plany i pomysły na następne wspólne sąsiedzkie spotkania.

AKTYWNY SENIOR
- UŚMIECHNIĘTY
JUNIOR W PSZENNIE
Ponad 2224 złożonych wniosków, spośród których tylko 300 otrzymało dofinansowanie. Wśród nich Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Mowa
o konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”
zorganizowanym przez Fundację Banku
Zachodniego WBK.

K

onkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące
i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia
finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Projekt Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie „Aktywny Senior - Uśmiechnięty Junior” ma na celu wzmocnienie
więzi międzypokoleniowych uaktywniających całe rodziny. Dzięki przyznanemu
grantowi uczniowie i nauczyciele włączą
seniorów z miejscowości w ofertę opiekuńczą, edukacyjną i kulturalną szkoły.
W ten sposób pokażą, że wspólne spędzanie wolnego czasu jest alternatywą dla
kontaktów nawiązywanych za pośrednictwem komunikatorów i portali. W ramach
projektu zostaną zorganizowane wspólne
wyjazdy, zabawy, uroczystości i tańce.
Wszystkie podjęte działania międzypokoleniowe wzbogacą relacje i będą przeciwdziałały izolacji osób starszych. Przede
wszystkim nacisk będzie położony na aktywność ruchową, która zapewni poprawę kondycji zdrowotnej na każdym etapie życia. Projekt realizowany będzie od
15 października 2015 do 27 maja 2016
roku - informuje dyrektor placówki oświatowej w Pszennie, Tadeusz Szarwaryn.

Uczestnicy wyjazdu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
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ZŁOTE GODY PAŃSTWA RABKA
Aż 8 par małżeńskich w sobotę, 27 czerwca br. zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród nich
państwo Eugenia i Jan Rabka z Pszenna.

W

szacownym gronie znalazła się jedna
para, która świętowała diamentowe
gody - 60 rocznicę ślubu.
Ceremonia w USC w Świdnicy, to niezwykły czas nie tylko dla małżonków, ale
także dla całych rodzin. Wywołuje wiele
wzruszeń. Jest miłą okazją do spotkania się
z dawno niewidzianymi członkami rodzin,
do odświeżenia wspomnień i wzniesienia
toastu za szczęśliwych jubilatów - mówiła
w tym dniu kierownik USC Dorota Kruźlak.
Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń
oraz gratulacji od najbliższych. Te medale,
to nagroda za to, że wytrwaliście w miłości
i byliście wierni przysiędze złożonej 50 lat
temu. Swoim życiem zapisaliście piękną kartę
w historii swoich rodzin i naszej gminy. Życzę
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze i daje radość – gratulowała jubilatom Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Przypomnijmy!
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku
małżeńskim 50 lat i więcej. 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 dla mieszkańców trzech gmin: miasta
Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcino18

wice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie
jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli
małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie
jubilaci, lub ich bliscy powinni przedłożyć
odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa należy przedstawić do wglądu dowody
osobiste obojga małżonków. Z uwagi na czas,
jaki pochłaniają 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.

Te medale, to nagroda za to, że
wytrwaliście w miłości i byliście wierni
przysiędze złożonej 50 lat temu.
Swoim życiem zapisaliście piękną kartę
w historii swoich rodzin i naszej gminy.
Życzę przede wszystkim zdrowia, bo
ono jest najważniejsze i daje radość
gratulowała jubilatom Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Gratulacje od wójt Teresy Mazurek
odbierają państwo Rabka z Pszenna

Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej 47.
Tel. +48 74 856 29 11, 856 29 12, 856 29 13, 856 29 14, 856 29 16
fax +48 74 856 87 21 e-mail: usc@um.swidnica.pl
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PRYMUSI I STYPENDYŚCI NAGRODZENI
Listy gratulacyjne, statuetki, a przede wszystkim stypendia za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe powędrowały
do 233 uczniów gminnych placówek oświatowych. To blisko 20% naszych uczniów klas IV,V,VI szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

N

a dzień przed zakończeniem roku szkolnego 2014/2015 aż 233
uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych
otrzymało stypendia wójta gminy Świdnica, za szczególne osiągnięcia
naukowe i sportowe. W tym roku Teresa Mazurek wraz z przewodnicząca, Rady Gminy Świdnica Reginą Adamską wręczyły 187 stypendiów naukowych i 46 sportowych. Po raz pierwszy w historii gminy
Świdnica statuetkę PRYMUSA GMINY odebrały dwie uczennice: Nicole Ochocka ze SP im. Mikołaja Kopernika w Pszennie oraz Paula
Kaczmarczyk z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie
Dolnym. Oczywiście obie prymuski na świadectwie mogły poszczycić
się średnią ocen 6,0.
Inwestujecie w to, co najcenniejsze- w wiedzę. Mam nadzieję, że
ten kapitał przyniesie wymierne korzyści w Waszym życiu. Wręczenie
stypendiów jest jednym z najradośniejszych dni w mojej codziennej
pracy. Po całorocznym trudzie i pogłębianiu wiedzy przychodzi czas na
zasłużony wypoczynek – mówiła stypendystom i prymusom wójt gminy Teresa Mazurek.

Prymusi gminy Świdnica - od lewej Nicole Ochocka i Paula Kaczmarczyk

GMINNE ZMAGANIA STRAŻAKÓW
Były emocje, doping, wspaniała atmosfera i dużo wody, która lała się nie tylko ze strażackich pomp, ale i z nieba. Za nami
kolejne gminne zawody sportowo-pożarnicze. Tym razem bezkonkurencyjna była drużyna z OSP Witoszów, która drugi rok
z rzędu potwierdziła swoją sprawność bojową.

N

awet niesprzyjające warunki atmosferyczne, nie gasiły ducha sportowej rywalizacji
i pokazały, że trzeba być gotowym w każdych,
nawet najbardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych – mówił Stanisław Łukasiewicz,
komendant OSP Grodziszcze, gospodarz tegorocznych zawodów.
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.

Ostatecznie do zawodów zgłosiło się 13 drużyn, w tym drużyny młodzieżowe reprezentujące gminne jednostki OSP. Poszczególne zespoły
rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach:
sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Zawodników oceniała komisja
sędziowska z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świdnicy.
Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,
zmierzającego do skutecznego prowadzenia

OSP Grodziszcze - gospodarze gminnych zawodów strażackich
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akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego i popularyzacja wśród
społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Dobre wyszkolenie i przygotowanie
druhów strażaków oraz sprawny specjalistyczny
sprzęt to gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świdnica. Na 8 działających jednostek ochotniczych straży pożarnych w naszej
gminie, 3 włączone są do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego tj. OSP Burkatów, OSP
Lutomia oraz OSP Witoszów Dolny – mówi do
strażaków wójt Teresa Mazurek.

Puchar dla zwycięskiej drużyny OSP Witoszów wręcza wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
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DZIEŃ SĄSIADA W PANKOWIE

Dzień Sąsiada to święto obchodzone na całym świecie. Jest to jedno z najsympatyczniejszych świąt, podkreślali organizatorzy
pierwszego pikniku, tj. mieszkańcy Pankowa.

C

hcieliśmy zacieśnić sąsiedzkie więzi, więc
wpadliśmy na pomysł, by co roku obchodzić właśnie Dzień Sąsiada - wyjaśnia inicjatorka wydarzenia i Adriana Lisowska. Nie ma
lepszego sposobu na integrację, niż wspólna
zabawa i zdrowa rywalizacja. Dorzuciliśmy do
tego szczyptę wspomnień ze starych fotografii
i uzyskaliśmy oczekiwany efekt – satysfakcję
i radość mieszkańców wsi – dodaje Adriana.
To pierwsza taka inicjatywa w gminie. Organizatorzy (sołtys i Rada Sołecka) przygotowali
dla gości mnóstwo atrakcji. Zadbano także o
najmłodszych, na których czekały gigantyczne
bańki mydlane, dmuchane zamki i zjeżdżalnie
oraz animatorzy.
Doskonale bawili się również starsi
uczestnicy spotkania. Organizatorzy przygotowali konkurs fotograficzny, zatytułowany

Jedną z atrakcji tego dnia był konkurs fotograficzny POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA

poznaj swojego sąsiada. Każdy z odwiedzających wystawę miał za zadanie rozpoznać na
archiwalnych zdjęciach mieszkańców Panko-

wa. O sportowe zmagania zadbał LZS Grom
Panków, a puchar zwycięskiej drużynie wręczyła wójt Teresa Mazurek.

NAGRALI CZWARTY MUZYCZNY KRĄŻEK

6 dni ćwiczeń, 30 uczestników i 10 piosenek w tanecznych rytmach, autorstwa Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna znalazło się na
4 muzycznym krążku pt. „Roztańczeni-Rozśpiewani”. Letnie Warsztaty Wokalne pod patronatem wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek
w SSM w Lubachowie przeszły już do historii. Jednak Rozśpiewane Dzieciaki pozostawiły po sobie kolejną płytę, a ich talent i efekt
muzycznych wakacji można było zobaczyć i usłyszeć 30 sierpnia br. podczas dożynek gminnych w Krzyżowej.

11

lipca zakończyła się IV edycja warsztatów wokalnych dla grupy 30
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Świdnica. Uczestnicy pod kierunkiem instruktorów i wychowawców z ogromnym zapałem pracowali nad repertuarem do kolejne gminnej płyty pt.
„Roztańczeni-Rozśpiewani”. Na zakończenie warsztatów odbył się koncert prezentujący sześć dni pracy uczestników w obecności wójta gminy
Świdnica Teresy Mazurek, dyrektora GZO Marii Jaworskiej oraz rodziców
– mówi Tadeusz Szarwaryn.
Po znanych już mieszkańcom gminy i nie tylko, krążkach „Co nam
w duszy gra”, „Świąteczny czas” i „Smaki przedwiośnia” przyszedł czas na
następny autorski materiał Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna. Na
płycie możemy usłyszeć m.in. klimat irlandzki, walczyk z Francji, rytmy

charlestona, latyno, disco ale nie brakuje też klimatów dalekiego wschodu, czy rytmów afrykańskich.
Do organizacji warsztatów muzycznych wykorzystano gminne studio nagrań, które gmina Świdnica pozyskała dzięki funduszom unijnym.
W ramach projektu zakupiono m.in. mikrofony, słuchawki, kolumny, aktywny monitor studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie na łączną kwotę ponad 10,9 tys. zł. Projekt został dofinansowany z PROW 20072013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w kwocie 6,2 tys. zł. Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury udało
się rozbudować elementy mobilnego studia o kolejne niezbędne narzędzia
do zgrywania i obróbki śladów dźwiękowych, m.in. wysokiej klasy cyfrowy mikser montażowy ułatwiający pracę studyjną.

Uczestnicy letnich warsztatów wokalnych w Lubachowie
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LEKCJA PATRIOTYZMU
PODCZAS RATOWANIA POLSKICH MOGIŁ
Po raz szósty młodzież i wolontariusze z Dolnego Śląska ratowali polskie nekropolie na Ukrainie. Wśród nich byli uczniowie
z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, którzy po raz kolejny odwiedzili polski cmentarz w Nowej Uszycy. To właśnie w Nowej Uszycy
nastąpiła uroczysta inauguracja szóstej edycji akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”.

W

tym roku blisko pół tysiąca wolontariuszy postanowiło zamienić swoje
wakacje na pomoc przy porządkowaniu polskich mogił. Dotarli aż do 85 miejscowości,
by pracować na cmentarzach swoich przod-

na, przeważnie polskiego pochodzenia. Rolę
gospodarza pełnił ksiądz proboszcz Marek
Wójcik - rodem z dolnośląskiej Złotoryi. Specjalistą od nagrobków okazał się Pan Bogdan,
natomiast „dobrym duchem” ekipy kierowca

Wielokrotnie powtarzam, że naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni. Jestem
dumna z faktu, że w akcję ratowania mogił naszych przodków włączyła się
również młodzież, zamieniając letni wypoczynek na czasem bardzo ciężką pracę.
Dzięki takim wyjazdom uczniowie poznają także historię, stykają się z tradycją
i kulturą. Spotykają rodaków, którzy pozostali w swoich rodzinnych stronach.
Z niejednego wolontariusza tego typu spotkania wycisnęły łzy, pozostawiając ślad
na całe życie. Za to im serdecznie dziękuję.
Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek

ków. Robimy to z miłości do Kresów, poczucia
obowiązku i w ramach pamięci o Polakach,
którzy mieszkali, pracowali i walczyli na tych
ziemiach za wolną Polskę – mówili młodzi
uczestnicy wyjazdu na Ukrainę.
W ramach akcji, w ciągu 6 lat, uratowano
już kilkadziesiąt cmentarzy, spośród których
wiele przeznaczonych było do likwidacji i wyburzenia.
Oprócz ekipy z gimnazjum w Pszennie,
której przewodniczył dyrektor Zbigniew Janus w pracach porządkowych na cmentarzu
w Nowej Uszycy pomagali także inni wolontariusze z Polski, m.in. Wojciech Minko (Lubin), a z Ukrainy Natala Bereżańska (Nowa
Uszyca) i nowouszycka młodzież gimnazjal-

Uczestnicy akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”
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naszego busa - pan Darek. Bardzo dziękujemy! – mówią gimnazjaliści z Pszenna.
Czas pobytu wypełniała nie tylko praca.
W miejscowym kościele wierni przyjmowali figurę Matki Boskiej Fatimskiej. My
również włączyliśmy się w te trzydniowe
uroczystości. Wspaniałymi lekcjami historii
były wycieczki do pobliskich miejscowości
- Chreptiowa, Chocimia oraz Kamieńca Podolskiego. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły widoki naprawdę potężnego i pięknego
Dniestru. Ulubione zajęcia to jednak wspólne z miejscową młodzieżą rozgrywki sportowe - tenis stołowy, piłka nożna i siatkówka
- dodaje młodzież z gimnazjum w Pszennie.

Akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” zainicjowana została przez
wrocławską dziennikarkę Grażynę Orłowską-Sondej, która od wielu lat wspólnie z Dolnośląską Kurator Oświaty Beatą Pawłowicz
niesie pomoc Polakom zamieszkującym Kresy. Jej głównym celem jest ratowanie polskich
cmentarzy, które znajdują się na Ukrainie. To
jedne z ostatnich miejsc, symboli pamięci,
które przypominają o tym, że ziemie te kiedyś
należały do Rzeczpospolitej i zamieszkiwali
je nasi przodkowie. Pozostawione same sobie
nekropolie niszczeją i zarastają, a wiele z nich
przeznaczonych jest do likwidacji. Akcja jest
również wielką patriotyczną lekcją dla dzieci
oraz młodzieży, które wyjeżdżają co roku na
Ukrainę. Od kilku lat akcji patronuje także
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, która
wspiera działania gimnazjalistów z Pszenna. Wielokrotnie powtarzam, że naród bez
historii jest jak drzewo bez korzeni. Jestem
dumna z faktu, że w akcję ratowania mogił
naszych przodków włączyła się również nasza młodzież, zamieniając letni wypoczynek
na czasem bardzo ciężką pracę. Dzięki takim
wyjazdom uczniowie poznają także historię,
stykają się z tradycją i kulturą, spotykają rodaków, którzy pozostali w swoich rodzinnych
stronach. Z niejednego wolontariusza tego
typu spotkania wycisnęły łzy, pozostawiając
ślad na całe życie. Za to im serdecznie dziękuję – dodaje wójt gminy.

Prace porządkowe na cmentarzu w Nowej Uszycy na Ukrainie
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XXV LAT SAMORZĄDNOŚCI GMINY ŚWIDNICA
Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. 26 maja w Krzyżowej władze
gminy Świdnicy, radni wszystkich siedmiu kadencji oraz zaproszeni goście świętowali XXV lecie Samorządu
Terytorialnego.

Wystąpienie wójt gminy T. Mazurek w Krzyżowej,
podczas obchodów XXV lecia Samorządu

B

Radni z najdłuższym stażem, a wśród nich Jan Mytych
trzeci od lewej

lisko 200 gości przybyło do Krzyżowej, by wspólnie z władzami gminy świętować jubileusz 25-lecia samorządności gminy Świdnica. Zaproszenie władz gminy przyjęli m.in. senatorzy RP, władze powiatu świdnickiego, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych i
firm współpracujących z Urzędem Gminy, mieszkańcy gminy, a przede
wszystkim radni siedmiu kadencji.
W 2015 r. obchodzimy 25 rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie
gminnym i pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Bez samorządności nie ma wolności, a dobrej samorządności nie ma bez samodzielności
działania samorządów. Doskonale obrazują to wydatki i dochody budżetowe na przestrzeni 1991-2014. Dochody budżetowe w 1991 r. wynosiły
2 mln zł, a wydatki 1,8 mln zł, w tym 1 mln to wydatki inwestycyjne. Na
koniec 2014 dochody były już na poziomie 52,89 mln, wydatki budżetowe
53,6 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 10,9 mln zł. Mimo niżu demograficznego przez ostatnie 25 lat liczba mieszkańców gminy zwiększyła się
o blisko 2 tys. osób, to tak jakby w naszej gminie powstała nowa, duża wieś
sołecka – mówiła w swoim wystąpieniu Teresa Mazurek, wójt gminy.
Uroczysta gala była doskonałą okazją do wyróżnień osób, które współtworzyły gminny samorząd, radnych najdłużej wypełniających swój mandat oraz pracowników Urzędu Gminy Świdnica z najdłuższym stażem
pracy. Okolicznościowe statuetki i dyplomy wójt gminy Teresa Mazurek
wręczyła dla pierwszego wójta gminy Stanisława Wachowiaka, zastępców
wójta Janusza Żydka i Sławomira Laskowskiego oraz skarbnik gminy Krystyny Posadzy.
To wyjątkowy czas, bowiem na przestrzeni mijających 25 lat nasza
gmina miała tylko 2 wójtów, 3 zastępców, 2 skarbników i 3 sekretarzy –
dodaje wójt gminy.
Podczas uroczystości Jan Mytych, mieszkaniec Pszenna, został uhonorowany gromkimi brawami i wieloma gratulacjami, bowiem nieprzerwanie przez 6 kadencji wypełniał mandat radnego Rady Gminy przez sześć
kadencji, w latach (1990-2014).
Wśród kluczowych wydarzeń minionych XXV lat samorządu, wójt
gminy Teresa Mazurek, wskazała na cztery główne kwestie.
Historia przemian 1989 roku odcisnęła swoje piętno w gminie Świdnica. Na pierwszym miejscu wymieniłabym Krzyżową, remont całego
kompleksu i działalność „Fundacji”. To właśnie w Krzyżowej, 12 listopada
1989 r. miało miejsce historyczne spotkanie ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera RP Tadeusza Mazowieckiego.
22

Zaproszeni goście

W 25. rocznicę tych wydarzeń (20.11.2014 r.) premier RP Ewa Kopacz
i kanclerz Niemiec Angela Merkel otworzyły w Krzyżowej wystawę
„Odwaga i Pojednanie”. Cieszę się, że przez te 25 lat w Krzyżowej mogą
spotykać się seniorzy, młodzież z Europy i świata i wspólnie rozmawiać.
To miejsce żyje i to napawa nas dużym optymizmem.
Po drugie, od 2003 roku Sejm unieważnił wszystkie akty prawa miejscowego dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy zostały bez planów. My bardzo szybko rozpoczęliśmy procedurę planistyczną
i w latach 2004/2005 byliśmy już gotowi z planami dla obrębów: Bystrzycy
Górnej, Bystrzycy Dolnej, Boleścina, Makowic, części Witoszowa Dolnego,
Witoszowa Górnego, Pogorzały. Rozpoczęła się też sprzedaż działek. Był to
bum inwestycyjny. Powstawały domy jak przysłowiowe grzyby po deszczu,
co w efekcie przyniosło wzrost liczby mieszkańców na naszym terenie.
Po trzecie uporządkowaliśmy sprawy gminnej oświaty i obserwujemy
jej dynamiczny rozwój. Nauka dzieci w gminnych placówkach, spoza terenu gminy to już codzienność, z czego jesteśmy bardzo dumni i tym się
szczycimy. Po czwarte zakończenie wodociągowania gminy i zarządzanie
sprawami wodno-kanalizacyjnymi przez naszą spółkę, którą powołaliśmy
do istnienia w maju 2008 r.
Obecnie tylko 6,7 % wody jest zakupywane z innych ujęć. Do 2008
roku było to aż 75%. Spółka gminna zarządza 3 stacjami uzdatniania
wody, 2 oczyszczalniami, 16 pompowniami, 29 przepompowniami ścieków. 24.10.2014 r. ŚGPK zmieniło swoją siedzibę, przenosząc się ze Słotwiny do Bystrzycy Dolnej.
I to co najważniejsze w całym XXV-leciu – to nasi mieszkańcy. Ich aktywność, zaangażowanie. Bardzo jestem im wdzięczna, że im się „chce
chcieć”. Fakt, że każdego roku nasza gmina staje się piękniejsza, a mijające 25 lat tego dowodzi, to cząstka udziału każdego z Państwa – mówiła
w swoim okolicznościowymi przemówieniu z okazji XXV-lecia samorządności gminy Świdnica, wójt Teresa Mazurek.
Jubileusz 25-lecia uświetnił występ rozśpiewanych dzieciaków
z gminy Świdnica. Wręczone zostały również statuetki dla tegorocznych
laureatów konkursu wiedzy samorządowej LAUR MŁODEGO SAMORZĄDOWCA. W ósmej edycji zmagań wiedzy samorządowej I miejsce
w kategorii szkół podstawowych zajęła SP im. M. Kopernika w Pszennie,
a w kategorii gimnazjum – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie.
Uroczystości zakończyły wspólne, długie rozmowy, bowiem dla wielu
gości była to doskonała okazja do wspólnego spotkania po latach.
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„ODWAGA I POJEDNANIE” W POLSKIM SEJMIE
Ta wystawa jest hołdem dla tych, którzy poruszyli sumieniami obu narodów i otworzyli je na siebie - mówiła wicemarszałek Elżbieta
Radziszewska, podczas otwarcia w gmachu Sejmu RP wystawy „Odwaga i pojednanie”, z udziałem poseł na Sejm RP Teresy Świło,
dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro, Zarządu Fundacji „Krzyżowa” oraz Teresy Mazurek wójta gminy Świdnica.

„Odwaga i pojednanie”
to tytuł stałej wystawy plenerowej
w Krzyżowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski, we współpracy
z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego. 20 listopada 2014 roku ekspozycję uroczyście otworzyły premier RP
Ewa Kopacz oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wystawa powstała z okazji 25.
rocznicy Mszy Pojednania, która odbyła
się 12 listopada 1989 r. na terenie byłego
majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej.
Przekazany sobie wówczas znak pokoju –
przez Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Polski
oraz Helmuta Kohla, kanclerza wchodzących na drogę zjednoczenia Niemiec – stał
się symbolicznym zamknięciem najtragiczniejszego rozdziału w historii stosunków polsko-niemieckich.
W 50. rocznicę wystosowania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, 23 czerwca br. w gmachu Sejmu RP
uroczyście została otwarta wystawa „Odwaga i pojednanie”, upamiętniająca polsko-niemieckie pojednanie z 1965 r. Podczas uroczystości prezentowano oryginalny
dokument z 18.11.1965 r. Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci
w Chrystusowym urzędzie pasterskim.

Premier RP Ewa Kopacz i Kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas otwarcia wystawy w Krzyżowej - listopad 2014 r.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego od 25 lat wspiera rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,
w szczególności poprzez liczne międzyna-

Otwarcie wystawy „Odwaga i pojednanie” w polskim parlamencie
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rodowe projekty młodzieżowe o tematyce
historycznej, społeczno-politycznej i kulturalnej. Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni
i tym się szczycimy. Mówimy, że to nasza perełka i okno na świat. Od samego początku
żywo interesujemy się losami tego miejsca.
Czynnie uczestniczymy w życiu Fundacji,
realizując wiele międzynarodowych projektów partnerskich, organizując najważniejsze imprezy kulturalne. Krzyżowa połączyła również gminę Świdnica z niemieckim
miastem Lampertheim, poprzez osobę
A. Delpa, działacza „Kręgu z Krzyżowej” i Honorowego Obywatela miasta Lampertheim.
W gronie pierwszych Honorowych Obywateli Gminy Świdnica byli Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki, mężowie stanu, którzy
historycznym ZNAKIEM POKOJU zapoczątkowali nowy rozwój stosunków polsko-niemieckich. To dla nas ogromny zaszczyt
i wyróżnienie, że dzięki wystawie możemy
ponownie przypomnieć szerszej publiczności, jak również tym wszystkim, którzy
będą odwiedzać Sejm RP - historię Krzyżowej i losy polsko-niemieckiego pojednania
– mówiła w Sejmie RP wójt gminy Teresa
Mazurek.
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PARTNERSKIE WIĘZI Z WŁOCHAMI
Pierwszą umowę partnerską władze gminy Świdnica podpisały w 2006 r. z niemieckim miastem Lampertheim, które swoją współpracę
międzynarodową prowadzi już od 1966 r. z francuskim miastem Ermont, a od 1979 r. z włoskim miastem Adria. To właśnie we Włoszech
odbyło się kolejne spotkanie miast partnerskich, z udziałem przedstawicieli władz gminy Świdnica i młodzieży oraz licznych delegacji
z Belgii, Niemiec, Francji i Włoch.

K

ilkanaście lat temu burmistrzowie z 5 miast partnerskich Lampertheim (Ermont, Maldegem, Adria, Wierden, Dieulouard) przyjęli zasadę organizacji święta narodów miast partnerskich w swoich gminach.
Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Niemczech w 2014 r. W tym
roku na zaproszenie burmistrza Massimo Barbujani takie spotkanie odbyło się w Adrii. Mimo, że gminę Świdnica nie łączy oficjalna umowa partnerska z miastem Adria, to młodzież z gminy Świdnica od 2 lat czynnie
bierze udział w międzynarodowych spotkaniach we Włoszech.
Cieszę się, że to właśnie Krzyżowa połączyła gminę Świdnica i niemieckie miasto Lampertheim. Dzięki tej współpracy zrodziło się kolejne,
tym razem z belgijskim Maldegem i wszystko wskazuje, że do rodziny
miast partnerskich niebawem dołączy włoskie miasto Adria, bowiem odległość jaka nas dzieli z pewnością nie jest żadną przeszkodą do rozwijania
naszego współdziałania. Dowodem na to są liczne spotkania naszej młodzieży, która w ubiegłym roku gościła w Adrii i buduje mocny fundament
do dalszego rozwoju – mówi wójt Teresa Mazurek.
Głównym tematem tegorocznego spotkania była konferencja poświęcona I Wojnie Światowej, z udziałem przedstawicieli organizacji młodzieżowych, działających w miastach partnerskich. Kolejnym punktem zjazdu
była narada burmistrzów dotycząca rozwijaniu obustronnej współpracy.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy zjazd młodzieży w naszym mieście, w ramach projektu ADRIA BEZ GRANIC. Wówczas przyjechało do
nas blisko pół tysiąca młodych mieszkańców Europy, którzy dali nam
żywy dowód, że warto i trzeba organizować tego typu spotkania. Młodzież
wzięła udział w Europejskim Konwencie Samarytanów. Ponad 80 wolontariuszy z Austrii, 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. Była 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 – mówił burmistrz Adrii, Massimo Barbujani.

Burmistrzowie miast partnerskich przy DRZEWIE PRZYJAŹNI

Od początku partnerstwa gmin, nasza młodzież odbyła 12 spotkań,
w których udział wzięło ponad 230 osób. Współpraca jest żywa i trwała
tylko wtedy, kiedy uczestniczą w niej ludzie, a jak dodamy do tego zaangażowanie młodych mieszkańców gminy i chęć do współpracy, to tylko możemy być z tego faktu dumni i wspierać takie działania – mówił Zbigniew
Kanicki, podczas spotkania burmistrzów miast partnerskich. Spośród wielu wspólnych płaszczyzn współpracy, które dostrzegamy będąc w Adrii,
mało kto wie, że to właśnie miasto słynęło z produkcji ciabatty, która jest
we włoskiej kuchni tak popularna i lubiana, jak bagietka we Francji. Również stowarzyszenie SZTAFETA POKOLEŃ działające w gminie Świdnica
piecze pyszny chleb i jest to z pewnością dobry pomysł do przygotowania
wspólnego projektu – dodaje zastępca wójta.
Na zakończenie pobytu burmistrzowie modlili się o pokój w Europie
i na świecie, odczytując wezwania w modlitwie wiernych, podczas niedzielnej mszy świętej w katedrze w Adrii. Historyczne spotkanie upamiętnili posadzeniem platanu w bliskim sąsiedztwie katedry – nazwanego
drzewem przyjaźni.

A TO CI HECA
Spośród 16 zespołów, które wystąpiły podczas XIII edycji Spotkań Artystycznych
Seniorów w Międzyzdrojach, zespół „A to Heca” wyśpiewał I miejsce.

J

Zespół „A to Heca” podczas występu w Międzyzdrojach
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esteśmy dumni, że kolejny zespół śpiewaczy
odniósł sukces w Międzyzdrojach. Zespół
„A to Heca” z Pszenna to ludzie z pasją, z miłością do kultury i sztuki ludowej pragnący pokazać młodszym pokoleniom piękno i historię oraz
sposób spędzania wolnego czasu na emeryturze
– mówi wójt Teresa Mazurek.
Zespół „A to Heca” od dwóch lat gości na
Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach, ciesząc się ogromną popularnością, czego dowodem jest ubiegłoroczne zdobycie II miejsca oraz wyróżnienia dla Pani Jolanty
Kotowicz za piękne aranżacje muzyczne na
skrzypcach.

W tym roku wykonane przez zespół utwory
„Co ja myślę” oraz „Ludowe kochanie czyli jak
to z ta miłością bywa” oczarowały jury festiwalu. Za wspaniałą aranżacje muzyczną, śpiew
oraz ruch sceniczny panie zostały nagrodzone
pierwszą nagrodą. To bardzo duży sukces, który
jest pięknym zwieńczeniem obfitego w występy
roku kulturalnego. Nic dziwnego, że największą
przyjemność wszystkim sprawił finałowy koncert laureatów w Amfiteatrze podczas którego
panie z zespołu miały okazje podziękować za
zaproszenie, gościnę oraz za wspaniałe chwile
spędzone razem. Były radość i wzruszenie, bisy
i wielkie brawa dla uczestników, a najważniejsze – mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu.
Otrzymana statuetka oraz dyplom z pewnością powędruje na honorowe miejsce i będzie
przypominał o pięknych chwilach spędzonych
w Międzyzdrojach.
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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PUO
W pierwszych dniach czerwca władze gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy Świdnica odwiedzili nowopowstałą ścieżkę ekologiczno-edukacyjną, utworzoną na terenie Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie.

Ś

Ścieżka edukacyjna w PUO

PUO Sp. z o.o. 58-100 Zawiszów 5
tel. 74 851 63 93

cieżka ta jest skierowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, innych zainteresowanych osób. Powstała przede wszystkim po to, aby pokazać
nie tylko najmłodszym, że odpady powstają
w każdym momencie ich codziennego życia. Tablice informacyjne zostały wykonane
w taki sposób, by poprzez zabawę przybliżyć
najmłodszym określenie rodzajów odpadów
oraz zasad ich segregacji. Ścieżka jest udostępniana do propagowania edukacji ekologicznej
także w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli – mówi Agnieszka
Wójcik, kierownik działu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Świdnica.
Ciekawym elementem edukacyjnym są
przykłady wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej (wiatru i słońca) do podgrzewania wody, wytwarzania prądu do dzwonka
i podświetlenia.

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES
W GIMNAZJUM W LUTOMI DOLNEJ
Od września 2014 r. realizują ogólnopolski projekt edukacyjny z języka angielskiego - English Teaching Activities. Jak przystało na
młodzież z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej poszerzanie wiedzy i nauka języków obcych to ich sposób na zdobywanie
nowych umiejętności. Jeszcze lepiej, jeżeli można to realizować bezpłatnie, przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przyznały placówce w Lutomi grant w wysokości 16 tys. zł.

C

elem projektu jest promowanie regionu,
w którym znajduje się szkoła i z którego
pochodzą nasi uczniowie: A. Kuska, A. Natanek, N. Janiszewska, W. Kilar, N. Kubisztal,
O. Szyszka, W. Matusiak, E. Pławuszewska,
W. Pajor, A. Gryszka, K. Kowalska, K. Dynowska, W. Słupski (obecnie absolwent szkoły).
Dodatkowo zaproszeni do współpracy zostali
E. Zerka – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz W. Lęga – nauczyciel informatyki i historii. Uczniowie zbierają informacje,
przeprowadzają wywiady z lokalnymi liderami i tłumaczą zdobyte materiały na język
angielski.
Posłużą one do stworzenia przewodnika
po naszej okolicy o nazwie „Our Surroundings” oraz krótkiego filmiku reklamowego,
a wszystko to w języku angielskim. Naszą
intencją jest rozpowszechnienie tego niewielkiego regionu, nie tylko lokalnie, ale
również w szerszym zasięgu, na początek
wśród mieszkańców miast partnerskich gminy Świdnica – mówi Joanna Kulig, koordynator projektu. Podczas wakacji uczniowie
fotografowali okolice Lubachowa, Zagórza
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Młodzież z Gimnazjum im. EU podczas projektu English Teaching

oraz Bystrzycy Górnej. Odbyli kilka pieszych
wycieczek, podczas których zbierali interesujące informacje o naszej pięknej okolicy.
Program rozpoczął się we wrześniu 2014 r.
i trwać będzie do 15 grudnia 2015 r. Na
jego realizację gimnazjum otrzymało 16 tys.

złotych. Dzięki tym funduszom zakupiono
m.in. wysokiej jakości projektor multimedialny, który całkowicie odmienił nasze lekcje języka angielskiego – dodaje koordynator
projektu.
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PROJEKTY UNIJNE DOBRE PRAKTYKI W TROSCE O NAJMŁODSZYCH

30 czerwca 2015 r. zakończył się wielkim sukcesem projekt partnerski „Moja szkoła”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawiązane partnerstwo, pomiędzy gminą Świdnica a Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna
Szywała S.C ze Świdnicy, miało na celu wdrożenie programów rozwojowych, które kompleksowo odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkół gminnych i jej uczniów oraz kompleksowo i trwale przyczyniały się do
jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły i rozszerzenia jej oferty edukacyjnej.

W

terminie od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. w 4 szkołach podstawowych z Gminy Świdnica:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
poprzez realizację 3991 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, udzielono wsparcia
575 uczniom/uczennicom, przyczyniając się do wzrostu 8 kompetencji
kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
vvporozumiewanie się w języku ojczystym
vvporozumiewanie się w językach obcych
vvkompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
vvkompetencje informatyczne
vvumiejętność uczenia się
vvkompetencje społeczne i obywatelskie
vvinicjatywność i przedsiębiorczość
vvświadomość i ekspresja kulturalna
oraz:
vvwzrost motywacji do nauki
vvzniwelowanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i społecznych.
Ważnym strategicznym procesem w projekcie Moja szkoła były zrealizowane spotkania szkoleniowe z ekspertami, którzy 57 uczestniczących
nauczycieli, zainspirowali do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych. Doskonalili swój warsztat pracy, stosując z powodzeniem ocenianie kształtujące, innowacyjne metody nauczania oraz programy zajęć.
Ich kształt profilowano na rozwój wyobraźni i talentów uczniów, rozbudzanie pasji poznawczych, a także kreatywność myślenia – a to oznacza
zmianę filozofii nauczania i nowe spojrzenie na funkcjonowanie szkół.
Głównym beneficjentem projektu byli uczniowie, w programie projektu nie zapomniano jednak o fundamentalnej dla praktyki szkolnej
triadzie: uczniowie – nauczyciele – rodzice. Stąd wieloaspektowość
projektu i kompleksowy charakter działań: od szkoleń dla nauczycieli, prowadzonych przez wybitnych specjalistów i ekspertów, poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, aż po spotkania z rodzicami.
Dzięki pozyskanym funduszom szkoły zostały wzbogacone o pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 56 985,00 zł., które pozostały na ich
wyposażeniu po zakończonym projekcie, m.in.: tablice interaktywne, projektory, aparaty fotograficzne, odtwarzacz CD, laptopy, wizualizery, drukarki, stacje pogody, oprogramowania multimedialne,
trampoliny sportowe, gry i zabawy edukacyjne, multimedialne encyklopedie, książki, słowniki, podręczniki, pakiety logopedyczne, akcesoria plastyczne, teatralne czy muzyczne oraz wiele innych materiałów
i pomocy dydaktycznych. Ale dużo ważniejszy, niż wymiar materialny,
pozostaje dorobek edukacyjny projektów, zakodowany w celach im sta-

wianych, a nawet dalece poza nie wykraczający jako wartość dodana. Podkreślali to usatysfakcjonowani szkoleniami nauczyciele, a także uczniowie oraz ich rodzice. Przede wszystkim w szkołach objętych projektami
wyraźnie poprawiają się wyniki nauczania i jakość nauczania, a szóstoklasiści wyższą punktację podczas egzaminów końcowych.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zaproponowanych im zajęciach dodatkowych, mimo popołudniowych terminów, co wielokrotnie podkreślali i co zauważali rodzice. Zajęcia te dostarczały bowiem
uczniom wiele radości i satysfakcji, pozwalały poznawać własne możliwości, twórczo rozwijać się oraz mocniej integrować z rówieśnikami,
a pogodna atmosfera na nich panująca bardzo korzystnie wpływała na
zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, np: Nauczyłam się ładnie recytować, uwierzyłam w swoje siły; Nauczyłam się mówić do mikrofonu;
Nie ma kłótni, a pani na nas nie krzyczy; Pani jest bardzo miła i robimy
co tydzień coś innego; Wszyscy są zainteresowani tym, co się dzieje; Lepiej
mówię i lepiej się uczę; Wszyscy są dla mnie mili (Witoszów), Teraz lepiej
znam zasady działań matematycznych; Były fajne [zajęcia], chciałabym
jeszcze raz uczestniczyć; Nauczyłam się rysować, wycinać, malować;
Panuje tam bardzo radosna atmosfera; Było śmiesznie, fantastyczne gry;
Robimy różne wspaniałe eksperymenty; Kocham te zajęcia (Mokrzeszów),
Nie czułam strachu, było przyjemnie, dużo zabaw; Lepiej się uczę; Jest
świetna atmosfera, we wszystkim się dogadujemy, a pani świetnie tłumaczy (Pszenno), Nawet nie czułam, że uczymy się bawiąc; Miło spędzam wolny czas, rozwijam swoje zainteresowania i lepiej się dogaduję
z koleżankami i nauczycielami; Coraz lepiej idzie mi z ortografią; Nie było
nudno; dużo się nauczyłam, zajęcia były fajne, podobało mi się wszystko,
co na nich robiliśmy (Grodziszcze).
Na pytanie o wrażenia z zajęć, 100 % uczniów z wszystkich szkół deklarowało swoje najwyższe zadowolenie i deklaracją ponownego uczestniczenia w projekcie.
Podobnie bardzo wysoki stopień zadowolenia z zajęć projektów wyrażają rodzice, średnia ich aprobaty dla ponownego uczestnictwa dziecka
w projekcie wahała się miedzy 98% a 100%. W wypowiedziach rodziców
powracają takie spostrzeżenia, jak np: Syn jest zainteresowany i zaangażowany w przedstawienie. Pokonuje tremę; Lepiej mówi i chce chodzić
na zajęcia; Zajęcia urozmaicone, przez dwie godziny syn się na nich nie
nudzi; Dziecko przychodziło bardzo zadowolone i uśmiechnięte z zajęć;
Zdaniem beneficjentów rzeczonych projektów korzyści z nich płynące mają wieloraki charakter, a do najczęściej przywoływanych należą: rozbudzenie nowych zainteresowań, wzrost wiary we własne
siły, wzrost motywacji do nauki, lepsze wyniki w nauce, lepsze relacje
z rówieśnikami, lepsze relacje w rodzinie. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała dzięki wieloletniemu doświadczeniu i konsekwencji
w krzewieniu potrzeby całożyciowego uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności i kreatywnych kompetencji, wspólnie z Gminą Świdnica,
potrafiła profesjonalnie i efektywnie zorganizować i przeprowadzić tak
duże przedsięwzięcie, na łączną kwotę 556 138,76 zł.

Projekt „Moja szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
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CEBULAKOWY GOŚCINIEC 2015
Było coś dla ciała i dla ducha. Poznawanie smaków regionalnych i pięknych leśnych ścieżek to cel postawiony przez organizatorów
III Cebulkowego Gościńca w Bystrzycy Górnej (12.09.2015 r). Jak mówili sami organizatorzy - to przede wszystkim pomysł na
zachowanie tożsamości wsi.

O

Laureci biegu podczas III edycji Cebulakowego Gościńca

prócz zawijańców Adeli, faszerowanej gęsi,
pasztetów, ciasta ze śliwkami z kruszonką
można było również zakosztować prawdziwego
kapuśniaku. Pogoda tego dnia dopisała, stąd też
najwięcej emocji jednak było przy biegu głównym
kat. „bieg open kobiet”. Leśne drogi otworzyły
również swoje podwoje dla pasjonatów biegów
przełajowych.
Razem we wszystkich biegach udział wzięło
60 uczestników. Najwięcej emocji jednak było
przy biegu głównym.
BIEG OPEN KOBIET 1. Paulina Szakiel
2. Patrycja Taratuta, 3. Katarzyna Kalita.

BIEG OPEN MĘŻCZYZN
1.Wojciech Grześków, 2.Jarosław Tarłowski
3. Radosław Leśniak.
K K Gazela 1. Marta Hajduk,
2. Anna Jaworska
K M Champion 1. Tomasz Kończak,
2. Jakub Hajduk, 3. Wojciech Krężel   
K M - Herosi 1. Waldemar Kończak,
2. Piotr Zagała, 3. Piotr Galicki
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania dla prowadzących, sponsorów oraz uczestników tegorocznego Cebulkowego Gościńca
i zapraszają już za rok.

EKOJCZYZNA PO RAZ DRUGI

Od 9 września do 5 października 311 dzieci z gminnych palcówek oświatowych bierze udział w II edycji akcji edukacyjnej „Moja EKOjczyzna”. Oprócz bezpłatnych zajęć w SSM w Lubachowie uczestnicy korzystają z praktycznych porad i warsztatów u partnerów projektu,
m.in. w Fundacji Krzyżowa, Nadleśnictwa Świdnica oraz PUO w Świdnicy.

A

kcja ma na celu podniesienie świadomości
ekologicznej gminnej młodzieży, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na
co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie
postawy i aktywności ekologicznej - informuje
Agnieszka Wójcik, kierownik działu ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica.
W ramach akcji edukacyjnej zaplanowano
3 cykle trzydniowych warsztatów dla uczniów
klas VI szkół podstawowych oraz 4 cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów klas I gimnazjalnych placówek oświatowych z terenu
gminy Świdnica.
Uczniowie szkół podstawowych biorą udział
w warsztatach ekologicznych, mających na
celu zapoznanie ich z problemami lokalnych

zbiorników wodnych. Efektem zajęć będzie
stworzenie makiety wybranego zbiornika wodnego. Natomiast młodzież z gimnazjów dokona
badań wody, gleby oraz powietrza, przy użyciu
niezbędnych narzędzi laboratoryjnych oraz
przygotuje raport z wynikami badań. Wykona
zdjęcia roślinności i zwierząt znajdujących się
na terenie Nadleśnictwa Świdnica, a efektem
ich pracy będzie opracowanie kalendarza na
rok 2016. Uczestnicy akcji „Moja EKOjczyzna” zaprezentują swoje wyniki na konferencji
podsumowującej projekt, która odbędzie się
w listopadzie br.
Dla uczestników zaplanowano szereg
warsztatów terenowych: wizytę w Elektrowni
Wodnej w Lubachowie, wycieczkę po Rezerwacie „Jeziorko Daisy”, warsztaty w Fundacji

Zajęcia ekologiczne podczas projektu Ekojczyzna w SSM w Lubachowie
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„Krzyżowa”, Stacji Edukacyjno-Ekologicznej
Nadleśnictwa Świdnica, szkółce leśnej w Bojanicach i Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów
w Świdnicy, zwiedzanie oczyszczalni ścieków
w Krzyżowej.
Podczas tych zajęć dzieci i młodzież nauczą
się rozpoznawać występujące na terenie gminy
Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona
zostanie im tematyka odnawialnych źródeł
energii. Procesu oczyszczania i oszczędzania
wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, i ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii – dodaje A. Wójcik.
Wszystkie zajęcia są prowadzone pod
okiem dyplomowanych nauczycieli przedmiotów związanych z ekologią: biolog, chemik,
geograf, którzy są odpowiedzialni za przebieg
warsztatów oraz ich efekt ekologiczny. Dodatkowo do współpracy wdrożono nauczycieli
pełniących rolę opiekunów, wychowawców
klas oraz partnersko pracowników instytucji
zajmujących się ekologią i ochroną środowiska.
Organizatorem Akcji Edukacyjnej „Moja EKOjczyzna” jest Urząd Gminy Świdnica, a współorganizatorem SSM Lubachów. Projekt został
wsparty przez następujących sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
vvŚwidnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
vvZakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
w Świdnicy
vvStowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich
vvRolniczą Spółdzielnię Produkcyjną
w Burkatowie.
27

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

KGW LUTOMIA NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH
13 września br. Święto Plonów Województwa Dolnośląskiego w Miliczu zgromadziło przedstawicieli samorządu, instytucji rolniczych,
polityków oraz rolników z całego województwa. Powiat świdnicki, a tym samym gminę Świdnica, z wieńcem dożynkowym symbolizującym koronę reprezentowało 13 pań z KGW z Lutomi Dolnej.

U

roczystość rozpoczęła msza święta. Następnie korowód dożynkowy, podczas którego przedstawiciele dolnośląskich powiatów
prezentowali swoje tradycyjne stroje, okazałe
wieńce dożynkowe, stary sprzęt rolniczy przemaszerował ulicami Milicza. Panie z KGW
w Lutomi Dolnej dumnie prezentowały swój
wieniec, wykonany własnoręcznie z 4 rodzajów
zbóż: jęczmienia, owsa, pszenicy i żyta. Zboże
na wieniec zbierałyśmy w czerwcu, a kwiaty służące do jego ozdoby wykonywała każda
z pań naszego koła. Również nasi mężowie mieli swój udział w przygotowaniach, przygotowując konstrukcję wieńca i wspierając nas przez
3 tygodnie prac wykończeniowych – mówi Lucyna Mroczek.
Członkinie prężnie działającej od 1946 roku
grupy, której od wielu lat przewodniczy Maria
Mikołajek, były wielokrotnie nagradzane na
różnego rodzaju festiwalach i jarmarkach o
randze ogólnopolskiej, dolnośląskiej czy też lokalnej. Jak same przyznają, przy przygotowaniu
dekoracji dożynkowych korzystają z doświadczeń i pomysłów swoich poprzedniczek. Każdy
wyjazd na dożynki jest dla nas inspiracją do działania, tym bardziej, że wiele kwiatów i krzewów
z których można wykonać dekoracje rośnie w naszych ogrodach. Z pewnością wykorzystamy je do
dekoracji w przyszłorocznych przygotowaniach
wieńca dożynkowego – dodaje pani Lucyna.
Koła Gospodyń Wiejskich mają 150 lat. Powstawały na ziemiach polskich od drugiej

KGW z Lutomi Dolnej na rynku w Miliczu

połowy XIX wieku. Po kryzysie w latach
90-tych dziś wracają do łask. W ludowych
strojach, z tradycyjnymi wypiekami koła gospodyń w gminie Świdnica (a jest ich 9) są
ozdobą wielu lokalnych uroczystości. Zachowują zwyczaje dla kolejnych pokoleń.
W maju 2016 roku KGW z Lutomi Dolnej
świętować będzie swój jubileusz 70-lecia. Już teraz przygotowujemy się do tego wydarzenia, ko-

Każdy wyjazd na dożynki jest dla nas
inspiracją do działania, tym bardziej,
że wiele kwiatów i krzewów z których
można wykonać dekoracje rośnie
w naszych ogrodach.
Lucyna Mroczek

rzystając z zapisków znajdujących się w naszej
kronice, która z małymi przerwami prowadzona jest od samego początku, tj. 1946 r. - mówi
Maria Mikołajek, szefowa koła.

PODSUMOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU
Dzięki współpracy władz gminy Świdnica, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Związkiem
Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” oraz władzami miasta Świdnicy aż 182 dzieci i 40 seniorów skorzystało w tym
roku z bogatej oferty letniego wypoczynku. Każda złotówka wydana z 55 tys. zł. przeznaczonych na wypoczynek to uśmiech na twarzy
uczestników, a niejednokrotnie pierwszy taki wyjazd w ich życiu.

W

tegorocznej ofercie GOPSu na spędzenie letnich wakacji było
w czym wybierać. Czterdziestu seniorów w wieku 55+ skorzystało z oferty tygodniowego wypoczynku w Schronisku Młodzieżowym
w Lubachowie. (Relacja z tego wydarzenia w artykule BYLI DLA
SIEBIE PRZYJACIÓŁMI str. 17)
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zorganizował bezpłatny wypoczynek dla 37 dzieci w wieku od 7 do
18 lat, które uczęszczają na zajęcia do centrów profilaktyczno-sportowych funkcjonujących na terenie gminy Świdnica. Dzieci odpoczywały
w okresie od 31.07.2015 r. do 14.08.2015 r. pod namiotami w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz, na Pojezierzu Lubuskim. Obóz rekreacyjny
przygotowano pod hasłem ,,STREFA PRZYGODY’’ z programem profilaktyki zdrowotnej. Na uczestników czekało wiele atrakcji: festiwale
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piosenki, wędrówki, imprezy na orientację, olimpiada sportowa, konkursy plastyczne, ogniska, dyskoteki, wyścig kajaków itp.
Związek zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI’’ z/s
w Jeleniej Górze zorganizował wypoczynek letni dla trójki dzieci rolników płatników KRUS w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo. Koszt
14-dniowego turnusu jaki ponieśli rodzice to 350,00 zł od jednego dziecka oraz koszt transportu dzieci na kolonie. Warto dodać, że były to jedyne wydatki ponoszone przez uczestnika, a GOPS Świdnica nie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów kolonii.
W dniach 17-30 sierpnia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sfinansowało letnią kolonię dla 42 dzieci i młodzieży z terenu gminy Świdnica, w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie (gmina Dziwnów)

Ciąg dalszy na następnej stronie
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w OWK ,,Bursztyn’’. Również i w tym przypadku uczestnicy mieli zagwarantowany bezpłatny wyjazd do Międzywodzia, a Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosił koszów z tym związanych. Ponadto 10 dzieci i
młodzieży pierwsze dwa tygodnie sierpnia spędziło w Łebie. Pierwszeństwo w skorzystaniu z
tej oferty miały dzieci z rodzin wielodzietnych
oraz dzieci z zaburzeniami somatycznymi.
Wakacyjny wypoczynek sfinansowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a sami uczestnicy mieli zagwarantowane mnóstwo atrakcji
towarzyszących.
Ostatnie dwa tygodnie sierpnia należały do
Miasta Dzieci. Udział w półkolonii wzięło blisko 600 uczestników, w tym 90 dzieci z terenu
gminy Świdnica- uczestnicy zajęć w centrach
profilaktyczno-sportowych. Była to już druga
edycja tego projektu, który poprzez zabawę
wychowuje, uczy pracy w zespole, szacunku
do pieniędzy i wykonywania zadań, a przede
wszystkim wpływa na rozwój pozytywnych
cech charakteru.

Miasto dzieci z udziałem wójt gminy Teresy Mazurek

NOWY ROK SZKOLNY W GMINIE ŚWIDNICA
Ponad 1500 uczniów powitało nowy rok szkolny 2015/2016 w gminie Świdnica. 1 września o godz. 9.00 oprócz uczniów, dyrekcji
nauczycieli szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie, w uroczystościach udział wzięła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

S

zkoła Podstawowa w Pszennie może pochwalić się największą liczbą uczniów, spośród wszystkich sześciu placówek podstawowych
w gminie Świdnica ( tj. 276). Cieszę się, że mogę Was ponownie gościć
w murach naszej szkoły, która dzięki staraniom władz gminy każdego
roku pięknieje – mówił dyrektor SP w Pszennie Tadeusz Szarwaryn.

W tym roku przeznaczyliśmy ponad 250 tys. zł na remonty bieżące w placówkach oświatowych, które trwały w trakcie letnich wakacji. Zostały one wykonane we wszystkich szkołach, poprawiając tym

samym bezpieczeństwo i estetykę obiektów oraz obniżając koszty
eksploatacyjne, mam tu na myśli wymianę tradycyjnego oświetlenia
na energooszczędne. Oprócz przeprowadzonych remontów, rodziców
i opiekunów w centrum oświatowym w Pszennie czeka jeszcze jedna
zmiana, dotycząca organizacji ruchu. Od tego roku szkolnego wjazd
na teren szkoły odbywa się drogą jednokierunkową, a wyjazd poprzez
ulicę Działkową. Zmiana ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym przede wszystkim uczniów – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016 w Pszennie z udziałem wójt gminy Teresy Mazurek
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DOŻYNKI GMINNE 2015
Nawet upalna pogoda nie zniechęciła mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości do dziękowania za tegoroczne plony. Dożynki
to ważny symbol naszej narodowej historii, dowód przywiązania do ludowej tradycji i lekcja autentycznego patriotyzmu. Dają nam
poczucie jedności, uczą szacunku dla pracy, niosą radość i nadzieję na przyszłość – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, 30 sierpnia br.
w Krzyżowej.

Uroczystego poświęcenia wieńców dożynkowych dokonał ks. dr Janusz Szwiec

Wieniec sołectwa Wilków otrzymał nagrodę specjalną od poseł na Sejm RP
Izabeli Mrzygłockiej

G

mina Świdnica ma szczególne powody do
uroczystego dziękczynienia za płody ziemi. To największa gmina rolnicza w powiecie
świdnickim. I chociaż nie zawsze zdarzają się
obfite zbiory, to jednak starannie pielęgnowana
tradycja i umiejętność wspólnego świętowania
dożynek ma znaczący wpływ na umacnianie
i kształtowanie lokalnych społeczności. Również i w tym roku wszystkie 33 sołectwa zaprezentowały piękne bochny chleba i misternie
wykonane wieńce dożynkowe.
Punktualnie o godz. 13.00 uroczystą Mszą
świętą polową, rolnicy, sadownicy, ogrodnicy
wraz z mieszkańcami gminy oraz licznie przybyłymi gośćmi dziękowali za zebrane plony. Na
zaproszenie władz gminy Świdnica i współgospodarzy dożynek – sołectwa Krzczonów, odpowiedzieli m.in. przedstawiciele Sejmu RP i Senatu RP, wojewoda dolnośląski, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego, przedstawiciele
instytucji państwowych i samorządowych, delegacje z miast partnerskich: Lampertheim
(Niemcy), Żukowo (Polska), Adria (Włochy)
oraz firm z którymi na co dzień współpracuje
Urząd Gminy Świdnica.
Uczestniczymy w gminnym dziękczynieniu
za plony. Jest to wielka łaska od Boga, że możemy być tutaj razem i dziękować za owoc pracy
rolników, ogrodników, sadowników, za błogosławieństwo w całym roku – od zasiewów aż
po zbiory. Składamy dziś na ołtarzu te wieńce
żniwne jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory oraz ogarniamy naszymi modlitwami
tych, którym nie dane było zebrać tego, co zasiali. Tegoroczne żniwa nie były łatwe dla rolników, ale odczuwaliśmy każdego dnia Boże
błogosławieństwo i Bożą pomoc. Jest to wielka
30

Burmistrzowie miast partnerskich wraz z gospodarzami dożynek wspólnie modlili się o błogosławieństwo
dla rolników i pokój na świecie

Misterum chleba w wykonaniu Zespołu „Ale Babki” i Teatrzyku Obrzędowego „Pogwarki” z Burkatowa

łaska od Boga, że może my się razem modlić
dziękować za Jego dobroć – mówił w homilii
ks. dr Janusz Szwiec, który przewodniczył sprawowanej w Krzyżowej Eucharystii.
Następnie korowodem dożynkowym delegacje 33 sołectw przemaszerowały na plac, gdzie
odbyła się dalsza część dożynek. Podobnie jak

w roku ubiegłym wszystkie 33 sołectwa zaprezentowały swoje przepiękne bochny chleba
i wieńce dożynkowe. Były one dowodem podziękowania i uznania dla wszystkich pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa – dodaje
wójt gminy Teresa Mazurek.
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Korowód dożynkowy otwierał wieniec gospodarzy, sołectwa Krzczonów, a starostami
tegorocznych dożynek byli: Iwona Kaniowska oraz Krzysztof Kowalski z Krzczonowa.
Iwona Kaniowska – mieszkanka Krzczonowa od 1992 r. Matka 2 dzieci. Wraz z mężem
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
130 ha. Gospodarstwo nastawione jest na
produkcję roślinną (rzepak, zboża). Jest systematycznie modernizowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt rolniczy, korzystając również
ze środków unii europejskiej m.in. z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. Pani Iwona lubi podróże, wycieczki,
głównie rowerem. W wolnych chwilach zajmuje się pielęgnacją ogrodu warzywnego oraz
rozwijaniem zamiłowań kulinarnych. Jest osobą aktywną, udziela się społecznie, uczestniczy
w różnych spotkaniach kulturalnych we wsi.

Starosta i starościna tegorocznych Dożynek Gminnych

Krzysztof Kowalski – mieszkaniec Krzczonowa od urodzenia tj. od 1987 r. Absolwent
Studium policealnego AGRO-BIZNES w Mokrzeszowie. Zamiłowanie do rolnictwa zaszczepili w nim jego rodzice, a praca na roli jest jego
powołaniem. Prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 65 ha, które ciągle się rozwija
i unowocześnia, korzystając m.in. ze środków
europejskich, dostępnych dla młodych rolników. Działalność rolnicza oparta jest głównie
na uprawie zbóż i buraków cukrowych. Pan
Krzysztof jest osobą przedsiębiorczą, lubianą
w środowisku, udziela się społecznie.
Przepiękną historię dożynkowych tradycji
i zwyczajów zaprezentowały tańcem i śpiewem:
„Ale Babki”, które wspólnie z Teatrzykiem Obrzędowym „Pogwarki” z Burkatowa przygotowały tegoroczne Misterium Chleba.

Dożynkowy chleb wójt gminy dzieliła m.in. z parlamentarzystami oraz samorządowcami

Następnie starosta i starościna dożynek
z Krzczonowa wręczyli wójtowi gminy Świdnica bochen chleba, upieczony z tegorocznej mąki
oraz owoce i warzywa.
Będę go dzielić sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie brakowało. W imieniu władz samorządowych gminy Świdnica dziękuję wszystkim
mieszkańcom, organizacjom i stowarzyszeniom
za wspólne przeżycie dożynek gminnych 2015.
Dziękuję za udział w korowodzie, wszelką pomoc w organizacji i czuwanie nad sprawnym
przebiegiem imprezy. Serdeczne słowa podziękowania kieruje do mieszkańców Krzczonowa za podjęcie trudu współorganizacji naszego święta plonów – mówiła Teresa Mazurek.
W tym dniu wójt gminy odznaczyła Medalem
Zasłużony dla Rolnictwa: Józefa Fąfarę, Andrzeja Gawron, Antoniego Kołodziejczyka i Rafała
Burego.
Zasłużeni dla Rolnictwa
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Podczas trwania dożynek zostały rozstrzygnięte konkursy: na najładniejszy wieniec
dożynkowy, stragan dożynkowy, wieniec publiczności jak również rozegrane zostały ostatnie konkurencje w ramach turnieju sołectw.
Zdaniem jury najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Bystrzyca Górna,
II miejsce sołectwo Burkatów, a III miejsce
sołectwo Pszenno. W konkursie na wieniec
publiczności – najwięcej głosów zdobyło sołectwo Burkatów.

I miejsce za stragan dla sołectwa Lutomia Dolna

Zielarnia pod Czereśnią, współgospodarzy dożynek zachęcała niebanalnymi recepturami,
a stoisko sołectwa Krzczonów otrzymało II miejsce.

W konkursie na najpiękniejszy stragan
I miejsce przypadło w udziale sołectwu Lutomia Dolna, II miejsce – sołectwu Krzczonów
a III miejsce sołectwu Pszenno. Wszystkie pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia, zarówno
za przepiękne wieńce dożynkowe jak i stragany.
Cenne nagrody rzeczowe czekały także
na uczestników XI już edycji Świdnickiego
Łokcia, którego organizatorem był tygodnik
Wiadomości Świdnickie. W przeszłości była
„Łapa Sołtysa”, „Palec wskazujący Sołtysowej” „Rodzinny Łokieć Wójta”. W tym roku
była... „Gminna rodzina na 102”. Szukano
najwyższej rodziny gminy Świdnica. Mierzono cztery osoby: tatę, mamę i dwójkę dzieci
do 18 roku życia. Łączny wzrost zwycięzców:
Wiktora, Wiktorii, Elżbiety i Karoliny to aż
711,5 cm.
Jedną z wielu niespodzianek był występ
ZPiT „Bazuny” z partnerskiej gminy Żukowo oraz grupy artystycznej z Indonezji „ SMP
LABSCHOLL BEBAYORAN-JAKARTA”. Kolejny muzyczny krążek zaprezentowała formacja
wokalna Tadeusza Szarwaryna oraz Dariusza
Jarosa „Rozśpiewane Dzieciaki Gminy Świdnica” – pt. „Roztańczeni Rozśpiewani”. Wystąpiły także zespoły taneczne i wokalne działające
w gminie Świdnica.

III miejsce za stragan dla sołectwa Pszenno

Gwiazdą tegorocznych dożynek był koncert zespołu TREBUNIE-TUTKI, który jest
ambasadorem Podhala i polskiej kultury na
festiwalach w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej, m.in. Wystawach Światowych EXPO
w Portugalii i Japonii. Reprezentowali już Polskę na festiwalach w Chinach, USA i Emiratach Arabskich.

Gwiazdą wieczoru był występ zespołu Trebunie Tutki
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KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” (kolejność alfabetyczna)
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
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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

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Świdnica
W imieniu władz samorządowych gminy Świdnica dziękuję wszystkim mieszkańcom,
organizacjom i stowarzyszeniom za wspólne przeżycie Dożynek Gminnych 2015.
Dziękuję za udział w korowodzie, wszelką pomoc w organizacji i czuwanie nad sprawnym
przebiegiem imprezy. Serdeczne podziękowania składam sołectwu Krzczonów,
dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, dzięki pomocy których
gminne święto plonów wypadło tak pięknie i okazale.
Z wyrazami szacunku Teresa Mazurek
Wójt Gminy Świdnica
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WSPOMNIENIE – MAGDALENA URBAŃSKA (1974-2015)
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lipca 2015 pożegnaliśmy Osobę, której
śmierć zaskoczyła każdego z nas.
Magdalena Urbańska, nasza Madzia, dyrektor Szklonego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie. Od chwili jego powstania
(a nawet jeszcze w trakcie jego organizowania)
w 2011 roku do ostatniego dnia swojego krótkiego życia. Wspaniały człowiek, dobra koleżanka, świetny organizator, osoba pełna zapału,
którym zarażała innych, ciepła i życzliwa dla
każdego, a szczególnie dla dzieciaków, którym
często matkowała.
Schronisko traktowała jak swój drugi dom –
zabiegała o coraz bogatsze wyposażenie obiektu
i jego otoczenia, dbała o każdy najdrobniejszy
szczegół, aby było przyjazne i ciepłe dla gości.
Wielbicielka kwiatów – obiekt w Lubachowie za
Jej przyczyną zawsze jest pięknie ukwiecony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
jest kolorowo i kwitnąco.
Magda nie znała pojęcia „bylejakości”. Nie
pracowała z tak wielkim zapałem i nie żyła
pełnią życia tylko dla siebie – żyła dla innych.
Swoim temperamentem zarażała wszystkich
i prowokowała do nowych wyzwań i działań.
Jednocześnie zawsze bardzo skromna, wrażliwa, pomocna, serdeczna, uśmiechnięta…
Angażowała się całą sobą w realizowane
przedsięwzięcia – opracowywała wiele programów i bardzo chętnie pomagała innym
w przygotowaniu i realizacji różnorodnych projektów oraz wypoczynku młodzieży w ramach
zielonych szkół, czy atrakcyjnego pobytu osób
dorosłych lub seniorów.
Współorganizowała m. in. projekty „AsertywNIE używkom” dla uczniów szkół gminnych, „Kto Kogo Gryzie” dla dzieci i seniorów,
„Bądź Swoim Przyjacielem” dla dorosłych
mieszkańców gminy, „Granice nie dzielą nas”
dla młodzieży polsko-ukraińskiej, czy projekty
polsko-czeskie „Tu i tam przyjaciół mam” dla
SP Witoszów Dolny i „Polsko-czeskie ABC”
dla SP Mokrzeszów. Nawiązała współpracę
z wieloma instytucjami, które wspierają bieżącą
działalność placówki: Państwową Inspekcją Sanitarna, Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Straży Pożarnej oraz szeregiem
lokalnych wybitnych osobowości z zakresu
turystyki, sportu i kultury.
Swoje działania ukierunkowała szczególnie
na szeroko rozumianą edukację ekologiczną.
Podjęła bliską współpracę z Nadleśnictwem
Świdnica, Ligą Ochrony Przyrody, Parkami
Krajobrazowymi czy innymi schroniskami
z całej Polski. Dzięki Jej zabiegom schronisko
uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Centra
i Schroniska Bioróżnorodności” Jej staraniem
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zrealizowano też cykl zajęć dla gimnazjalistów w ramach projektu „Moja EKOjczyzna”.
Marzeniem Magdy było utworzenie Centrum
Edukacji Ekologicznej przy schronisku – to marzenie ma szansę realizacji w przyszłym roku.
Dzięki Jej ogromnej pracy oraz dużemu zaangażowaniu w podejmowane działania placówka była bardzo wysoko oceniana
w ogólnopolskim Współzawodnictwie Schronisk Młodzieżowych – w 2012 r. za wysoką
jakości świadczonych usług noclegowych i bogactwo oferty schronisko zdobyło brązowe wyróżnienie, w 2013 roku srebrne, a w 2014 roku
złote wyróżnienie – jakże Magda była dumna
z tych wyróżnień.
Pełniła funkcję Wiceprezesa Wałbrzyskiego
Oddziału PTSM i za swoją aktywność została
uhonorowana brązową odznaką PTSM.
Magda upodobała sobie szczególnie młodych wokalistów, których z tak wielką radością
czterokrotnie witała w progach schroniska.

Nasza Droga Przyjaciółko - Magdaleno,
niech parafraza słów jednej z piosenek, które
słyszałaś podczas ostatnich warsztatów wokalnych, wyrażą naszą wdzięczność za to, że byłaś
z nami, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć:

Chcemy zapamiętać wszystkie te chwile nasze,
dźwięki gitary, czas beztroskich dni.
Przy pożegnaniach serce czasami płacze,
Na pożegnanie blask maleńkiej łzy.
Odeszłaś tak niespodziewanie, tak szybko…
Bez Ciebie już nic nie będzie tak, jak dotychczas. Wiemy, że teraz Pan zaprosił Cię do przygotowania Schroniska
w niebie dla wszystkich, których kochasz
i którzy Ciebie kochają.
Będziesz żyć w naszej pamięci i naszych
sercach…
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