Wiesci z Gminy
Informacje i wydarzenia z Gminy Świdnica

Gmina Świdnica

Nr 1 ( 28 ) Lipiec 2016
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oraz Wójt Gminy Świdnica zapraszają na
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Znamy już decyzję Zarządu Województwa
Dolnośląskiego. Tegoroczne Święto Plonów
odbędzie się 4 września 2016 r. w Krzyżowej.
Gospodarzami Dożynek Dolnośląskich będą
gmina Świdnica i sołectwo Gogołów.
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WYNIKI TESTÓW
GIMNAZJALNYCH

BLISKO 6 TYS. ZŁ
DLA KRYSTIANA
Zebrali 5559,00 złotych na rehabilitację swojego kolegi, organizując
charytatywny „Rajd dla Krystiana”. Mowa o uczniach Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, którzy wspólnie
z nauczycielami, swoimi kolegami i rodzicami podarowali piękny dar
serca. Bezinteresowną pomoc i realne wsparcie.

Gimnazjaliści z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym

Z

namy wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych. Najlepiej
z językiem polskim poradzili sobie gimnazjaliści w Pszennie.
Z matematyką i historią gimnazjaliści z Witoszowa Dolnego. Poniżej
prezentujemy zestawienie wszystkich egzaminów w poszczególnych
placówkach oświatowych.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016
(wyniki podane są w %)
Przedmiot /
Placówka /
Poziom

j. polski

historia

matematyka

przyroda

Gimnazjum
Lutomia Dolna

58,8

47,2

38,1

44,9

Gimnazjum
Pszenno

75,9

56,4

53,7

55,2

Gimnazjum
Witoszów Dolny

74,9

63,7

57,1

59,2

Gmina – średnia

67,9

54,8

48,2

52,4

Województwo

66,7

55,0

47,0

50,3

Powiat Świdnicki

65,5

53,9

44,7

50,1

Przedmiot /
Placówka /
Poziom

j. angielski
podstawowy

j. angielski
rozszerzony

j. niemiecki
podstawowy

j. niemiecki
rozszerzony

Gimnazjum
Lutomia Dolna

47,3

23,4

39,5

-

Gimnazjum
Pszenno

69,0

56,5

63,3

34,8

Gimnazjum
Witoszów Dolny

73,9

56,5

66,6

-

Gmina – średnia

62,9

43,5

53,8

23,8

Województwo

64,3

46,3

56,1

36,9

Powiat Świdnicki

61,9

41,4

51,8

-
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Bohater akcji - Krystian dla którego uczniowie z SP w Witoszowie Dolnym zbierali
pieniądze na rehabilitację

P

rzypomnijmy. 14 maja odbył się „Rajd dla Krystiana”, zorganizowany przez grupę projektową ogólnopolskiego programu Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Fundacji BGK „Młody Obywatel” ze szkoły
podstawowej w Witoszowie Dolnym. Honorowy patronat nad akcją
objęła wójt Teresa Mazurek. Sojusznikami grupy projektowej byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół Witoszowa Górnego „Daisy” oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Na szczycie Ślęży członkowie
klubu Taekwondo „Gryf” Świdnica zaprezentowali efektowny pokaz
swoich umiejętności.
Gratuluję pomysłodawcom przedsięwzięcia tej pięknej, szczytnej
akcji. Młodzi uczniowie udowodnili, że chcieć to znaczy móc. Ich działanie zasługuje na ogromne słowa uznania – podkreślała wójt Teresa
Mazurek.

Za wspaniale przeprowadzoną akcję na rzecz Krystiana uczniom z Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym dziękowała wójt Teresa Mazurek
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ŚMIECI TAKŻE DO PSZKOKA
Informujemy, że poza wyznaczonymi dwa razy do roku zbiórkami śmieci wielkogabarytowych na ternie gminy
Świdnica, odpady można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Świdnicy.

D

o PSZOKa, we własnym zakresie w ramach opłaty można dostarczyć
(250 kg/miesiąc) odpadów następujących frakcji:
vvodpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
vvzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vvzużyte baterie i akumulatory,
vvodpady budowlane i rozbiórkowe
vvmeble i inne odpady wielkogabarytowe,
vvzużyte opony,
vvprzeterminowane leki,
vvchemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
vvodpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier,
tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
vvodzież i tekstylia.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
znajduje się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, na terenie Zakładu
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.), tel. 74 852 21 04.

Należy pamiętać, że odpady trzeba uprzednio posegregować, a na miejscu
samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również
okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz aktualnego dowodu dokonania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

TRWA KONSERWACJA
URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
30 bezrobotnych znalazło zatrudnienie na terenie gminy Świdnica, w ramach robót publicznych. To efekt porozumienia zwartego pomiędzy
Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnica, a wójtem gminy Świdnica. Po pracach społecznie użytecznych, to kolejne działania władz gminy,
ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych.

N

a przestrzeni 6 miesięcy 30 osobowa
grupa pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych realizuje konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie 21
sołectw, o łącznej długości 16 200 m. Ponadto
zostanie wykonana konserwacja i przebudowa 24 przepustów.
W pierwszym miesiącu trwania robót
publicznych w 6 sołectwach wykonano już
konserwację 3240 mb rowów melioracyjnych, oczyszczono 12 szt. przepustów oraz
odkrzaczono 400 mb dróg transportu rolnego –
podkreśla wójt Teresa Mazurek.
Łączny koszt aktywizacji 30 bezrobotnych
na przestrzeni 6 miesięcy wyniesie 390,2 tys.
zł. w tym dofinansowanie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnica stanowić
będzie kwotę 316,4 tys. zł. Po tym okresie
bezrobotni na okres 1 miesiąca zostaną zatrudnieni przez Urząd Gminy Świdnica.
Prace melioracyjne na rowie w Miłochowie
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE PO RAZ 10

Już po raz 10. gmina Świdnica realizuje program prac społecznie użytecznych. Od 1 marca do 31 października 2016 zatrudnienie na terenie
gminy znalazło 30 bezrobotnych. W ciągu 8 miesięcy osoby objęte programem przepracują łącznie 9600 godzin.
Do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby, które muszą spełniać
3 warunki łącznie: są bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej. Po weryfikacji 57 osób, ostatecznie programem zostało objętych
30 bezrobotnych. Na przestrzeni 8 miesięcy zakwalifikowane osoby przepracują
łącznie 9600 godzin, a całość programu wyniesie 77,76 tys. zł., w tym dofinansowanie
z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi kwotę 46,65 tys. zł.
informuje kierownik ośrodka Ewa Burdek.

O

soby wykonujące prace społecznie użyteczne nadal zachowują status
osoby bezrobotnej i korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonują prace porządkowe terenów zielonych, prace gospodarczo- porządkowe w placówkach oświaty i świetlicach wiejskich oraz w miejscach
użyteczności publicznej. Porządkują przystanki autobusowe i chodniki
na terenie gminy Świdnica. Obecnie grupa 30 bezrobotnych realizuje
działania na terenie 24 sołectw: Sulisławice, Bojanice, Bystrzyca Górna,
Bystrzyca Dolna, Grodziszcze, Gogołów, Jagodnik, Jakubów, Komorów,
Krzczonów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Miłochów, Mokrzeszów,
Niegoszów, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Panków, Wieruszów, Wilków,
Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Makowice. Nadzór nad osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne pełnią sołtysi.

POCIĄG RETRO - POMYSŁ NA WEEKEND
Weekendowy Pociąg Muzealny to forma spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Od 1 maja do 30 września 2016 roku na Dolnym
Śląsku do Państwa dyspozycji oddajemy dwa pociągi – porannego CZERWONEGO BARONA i popołudniowego PIONIERA. Wycieczki
naszymi pociągami specjalnymi z parowozem umożliwią wszystkim miłośnikom kolejowych podróży zwiedzanie 3 miejscowości Jaworzyny Śląskiej, Świdnicy, Krzyżowej.

H

istoryczny skład porusza się po najstarszym fragmencie tzw. Podsudeckiej
Magistrali Kolejowej. Jej początki sięgają
pierwszej połowy XIX w. W lipcu 1844 r.
Towarzystwo Kolei Wrocławsko – Świdnicko
– Świebodzickiej oddało do użytku linię łączącą Świdnicę z otwartą rok wcześniej linią kolejową Wrocław – Świebodzice. W następnych
dekadach linia była wydłużana by uzyskać
swój ostateczny kształt w 1876 r.
Skład pociągu tworzy lokomotywa parowa
TKt48-18 z 1951 r. oraz dwa wagony osobowe serii Ci28 z 1928 r., w niedługim czasie do
składu dołączy 3 wagon, który jest w trakcie
odbudowy, będzie to wagon 2 klasy. Podróżni
mogą kupić bilet w jedną lub dwie strony, odbyć podróż na całej linii lub tylko pomiędzy
wybranymi stacjami. Godziny odjazdów oraz
współpraca z lokalnymi samorządami umożliwiają odbycie spaceru śladem zabytków
dawnej Świdnicy, czy Krzyżowej.
Rozkład Jazdy Wakacyjnego Pociągu
Muzealnego podawany jest z miesięcznym
wyprzedzeniem!
Nr 1 (28) Lipiec 2016

Uczestnicy pierwszego przejazdu parowozem z wizytą w dzierżoniowskiej parowozowni

Czerwony Baron (16.07.2016 do 31.07.2016) Pionier (16.07.2016 do 31.07.2016)
10:35 Jaworzyna Śląska (STACJA PKP)
14:25 Jaworzyna Śląska
10:47 – 10:57 Świdnica Miasto
14:37 Świdnica Miasto
11:05 Krzyżowa
15:00 Świdnica Miasto
12:28 Krzyżowa
15:12 Jaworzyna Śląska
12:36 – 12:37 Świdnica Miasto
12:48 Jaworzyna Śląska (STACJA PKP)
Bilety można kupić na stronie internetowej
www.biletyregionalne.pl lub u Kierownika Pociągu
w pociągu przed odjazdem pociągu.
Więcej na: www.muzuemtechniki.pl
5
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RUSZYŁY WYPŁATY 500+
Od 17 maja r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej rozpoczął wypłatę świadczeń
w ramach programu Rodzina 500 PLUS.
W zdecydowanej większości środki kierowane są na rachunki bankowe wnioskodawców z chwilą skutecznego odbioru
decyzji. Do końca czerwca br. GOPS przeznaczył na wypłatę świadczeń kwotę ok.
1,48 mln zł.
vv Z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
wnioski można było składać od 1 kwietnia
2016 r. do 1 lipca 2016 r.
vvNa ustalenie i wypłatę świadczeń ośrodki
mają w pierwszym okresie 3 miesiące,
a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
vvDopiero w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą
przyznawane i wypłacane od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek.
vvŚwiadczenia przyznawane są na okresy roczne od 1 października do 30 września.
vvPierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy
30 września 2017 r.
Realizatorem jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
Druki wniosków o przyznanie prawa do

świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie Ośrodka, lub wydrukować
bezpośrednio ze strony internetowej GOPS.
Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 01.04.2016 r.
w siedzibie ośrodka pomocy.
Możliwe jest również składanie wniosków
drogą elektroniczną poprzez:
vvPortal www.empatia.mrpips.gov.pl,
vvPUE ZUS,
vvBankowość elektroniczną
Lista banków, z którymi zawarto porozumienie: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank
Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium

SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank
Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni
WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING
Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski
SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA,
Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble
Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole
Bank Polska
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Świdnicy, od poniedziałku
do piątku, w godz. 7.30-15.30, lub pod nr
tel. 748523067 wew. 500.
www.gops.gmina.swidnica.pl

URZĄD GMINY ŚWIDNICA Z DEFIBRYLATOREM
Niepozorna, czerwona skrzyneczka jest na wyposażeniu każdego
ambulansu, ale coraz częściej można ją znaleźć także w urzędach
i miejscach użyteczności publicznej. Do grona instytucji, które posiadają nowoczesny defibrylator dołączył Urząd Gminy Świdnica.
20 kwietnia 14 osobowa grupa pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych skorzystała z fachowego szkolenia dot. obsługi urządzenia oraz symulowanych zdarzeń medycznych.

P
Bohaterki z GOPS zostały nagrodzone na sesji Rady Gminy Świdnica:
od lewej A. Harchala, A.Plewińska, J. Poniatowska

rzypomnijmy. 23.02.2016 roku w Urzędzie Gminy Świdnica
miało miejsce zdarzenie związane z zatrzymaniem akcji serca.
W tym dniu mieszkaniec Słotwiny dokonywał płatności w kasie
urzędu. Z niewyjaśnionych przyczyn nagle stracił przytomność. Niezwłocznie do akcji wkroczyły pracownice ośrodka pomocy społecznej, których biura znajdują się vis a vis kasy, przystępując do reanimacji. Po ustaleniu, że mężczyzna nie oddycha i nie jest wyczuwalny
puls rozpoczęły masaż serca, aż do przyjazdu zespołu ratowniczego,
Pogotowia ratunkowego w Świdnicy, który przejął dalszą reanimację. Po kilkunastu minutach przywrócono czynności oddechowe,
a pacjent został przewieziony do szpitala „Latawiec” w Świdnicy.
Za sprawnie przeprowadzoną akcję reanimacyjną pracownikom
GOPS-u: Agnieszce Plewińskiej, Joannie Poniatowskiej i Anecie Harchala dziękowali nie tylko lekarze ze świdnickiego pogotowania, ale
także władze gminy Świdnica w osobach wójta oraz przewodniczącej
Rady Gminy Świdnica.

Uczestniczy szkolenia z obsługi defibrylatora w Urzedzie Gminy Świdnica
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DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W GMINIE ŚWIDNICA
Znamy już decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się 4 września 2016 r. w Krzyżowej. Gospodarzami Dożynek Dolnośląskich będą gmina
Świdnica i sołectwo Gogołów.

D

ożynki to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji. Święto plonów pokazuje
nam jak trudna jest praca polskiego rolnika,
ale zarazem zwraca naszą uwagę na jej piękno i sens. Nasi rolnicy z powodzeniem sięgają po fundusze europejskie, modernizując
i unowocześniając swoje gospodarstwa. Dla
wszystkich uczestników dożynek w Krzyżowej przygotowane będą przez sołectwa gminy
Świdnica stoiska ze specjałami i lokalnymi
produktami, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
Serdecznie zapraszamy, niedziela 4 września
2016 r. teren Fundacji „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego, godz. 12.00.

To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt.
Dożynki gminne od wielu lat przepełnione
są staropolską symboliką ludową. To święto
wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy.
Gmina Świdnica to gmina o charakterze
rolniczym. Na powierzchni 208 km2 ponad
11,86 tys. ha to grunty orne. Cieszymy się, że
w niedzielę 4 września br. Krzyżowa w gminie
Świdnica będzie najważniejszym punktem na
mapie Dolnego Śląska i że będziemy mogli gościć
dolnośląskich rolników i wielu gości w gminie
Świdnica
podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Szczegółowych
informacji
w
sprawie
organizacji dożynek udzielają pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pod nr tel. 748521226, 748523067
wew. 312,313, www.goksir.swidnica.pl

PORZĄDKI NIE OZNACZAJĄ SPALANIA ŚMIECI
Jeżeli nie chcemy zaszkodzić swojemu zdrowiu, powinniśmy zrezygnować ze spalania śmieci. Najpopularniejszą i najprostszą metodą
pozbywania się odpadów zielonych, a także często - różnego rodzaju śmieci, jakie zbierzemy podczas wiosennych porządków w ogrodzie,
jest ich palenie. Robimy to niemal automatycznie, bo takie jest nasze wieloletnie przyzwyczajenie. Bez zastanowienia je podpalamy niejednokrotnie z wszystkiego, co znajdziemy na terenie działki czy domowej posesji. Warto pamiętać, że przez niektóre porządkowe działania
możemy przysporzyć sobie kłopotów. Sankcje karne mogą wynieść nawet do 5 tys. zł.

S

palanie nie jest właściwym sposobem na usunięcie odpadów. Aby
pozbyć się problemowych śmieci, można skorzystać ze Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów (patrz info na stronie 4). Palenie
śmieci w piecach, lub przydomowych ogródkach powoduje uwalnianie do środowiska wiele toksycznych substancji, które mają wpływ na
nasze zdrowie.

Dlaczego decydujemy się na spalanie śmieci w piecach?
Głównie z oszczędności. Paląc odpady nie trzeba wydawać pieniędzy na
drewno, czy węgiel, tym samym oszczędzamy na surowcu opałowym,
zyskujemy pieniądze. Ale czy warto narażać zdrowie swoje i innych?

PAMIĘTAJ!
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez
wszystkich, również przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują
się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej, czy później dadzą o sobie znać, np. w postaci chorób nowotworowych.
Podczas spalania odpadów w paleniskach domowych emitowanych jest
ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni zaopatrzonej w specjalne filtry na kominach. Ministerstwo Środowiska zwraca ponadto uwagę na fakt, że odpady powstające
w gospodarstwach domowych mają różny skład materiałowy, mogą więc
wywierać negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne.
Powołując się na artykuł 191 ustawy o odpadach należy pamiętać, że
„Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca (spala) odpady poza
spalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.

UWAGA!
W piecu domowym można spalać tylko:
vvwęgiel, koks,
vvdrewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone
impregnatami i powłokami ochronnymi, w tym drewno pochodzące
z budowy, remontów oraz demontażu obiektów budowlanych,
vvodpady z kory i korka,
vvpapier i tekturę, karton.
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania (spalania) odpadów sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach mogą
wynieść nawet 5 000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w
trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Nr 1 (28) Lipiec 2016
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NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! BĄDŹ CZUJNY!
Po raz kolejny w ostatnich dniach nasiliły
się próby wyłudzenia pieniędzy „metodą
na policjanta”. Tym razem sytuacja miała
miejsce w Wałbrzychu. Pamiętajmy 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.

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!

P

amiętajmy, 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.

8

PAMIĘTAJMY, ŻE SAMI RÓWNIEŻ
MOŻEMY ZWERYFIKOWAĆ
DZWONIĄCEGO
W

arto 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.

Co zrobić by nie paść ofiarą oszustów?
vvNigdy nie przekazuj pieniędzy osobom,
których nie znasz.
vvNie ufaj osobom, które telefonicznie podają
się za krewnych lub ich przyjaciół i proszą
o gotówkę, zaznaczając, że sami nie mogą
po nią przyjść.
vvZawsze potwierdzaj u rodziny, czy syn,
wnuk, kuzyn itp. rzeczywiście ma kłopoty.
vvGdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia
się jakiekolwiek podejrzenie, że to może
być oszustwo, koniecznie powiadom policję
– telefon: 997.

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.

Nr 1 (28) Lipiec 2016

WAŻNE INFORMACJE

www.gmina.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA LIDEREM W PARTNERSTWIE
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻARNICZEGO
Podczas XIX sesji Rady Gminy Świdnica, radni wyrazili zgodę na przystąpienie gminy Świdnica do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.
„Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. W/w działanie realizowane będzie łącznie przez 10 gminnych samorządów z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego. Liderem projektu jest gmina Świdnica.

P

rojekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi
priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1
Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne.
Dotyczy zakupu sprzętu do prowadzenia
akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
W ramach projektu gmina Świdnica planuje zakupić sprzęt w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie. Wartość
przedsięwzięcia w zakresie gminy wynosi do
800 tys. zł. Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 7 takich pojazdów. Procent
dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to
64% poniesionych wydatków kwalifikowanych, a wkład własny gminy to 36 % wydatków kwalifikowanych. Ponadto planowany
jest zakup 2 samochodów bojowych lekkiego
typu oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Łączna wartość projektu opiewać będzie na ok. 6,25 mln zł. Okres realizacji projektu to rok 2017.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z następującymi gminami: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna,

Głosowanie radnych nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia na rzecz partnerstwa

Męcinka, Siekierczyn, Strzegom, Udanin, Żarów. Liderem projektu jest Gmina Świdnica.
Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach
zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP

typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych.
3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Tylko
w ostatnim roku na działania i wydatki inwestycyjne OSP w gminie Świdnica zostało
przeznaczonych blisko 350 tys. zł.

ZMIANA GODZIN
OBSŁUGI KASOWEJ
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 r.
zmianie ulegają godziny obsługi klientów
w kasie Urzędu Gminy Świdnica.
AKTUALNE GODZINY OBSŁUGI
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,
CZWARTEK, PIĄTEK: 7.30 - 15.00
WTOREK: 7.30-15.30
WYJAZD DO BANKU 9.00-9.30
PRZERWA: 12.00 - 12.15
Informujemy, że w ostatni dzień roboczy miesiąca, kasa urzędu czynna jest do godz. 14.30
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LETNI WYPOCZYNEK
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I SENIORÓW

Seniorzy już zakończyli swój letni wypoczynek, w ramach pobytu
w SSM w Lubachowie. Teraz przyszedł czas dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Świdnica. W ofercie są wyjazdy nad polskie morze,
Niesulice, Miasto Dzieci.

P

rzypomnijmy. Już po raz III pod hasłem „Bądź swoim przyjacielem” od 18 czerwca do 24 czerwca 2016 r. 35 osobowa grupa
seniorów 60+ odpoczywała w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Lubachowie. Na pobyt seniorów przygotowany został bogaty program zajęć, spotkań oraz rejs statkiem po jeziorze Bystrzyckim. Seniorzy dużo spacerowali, ćwiczyli, udzielali się zajęciach teatralnych
i komputerowych. Poszerzyli swoją wiedzę z udzielania pierwszej
pomocy i socjoterapii. Na zakończenie pobytu przygotowali wspólne
ognisko i krótką inscenizację teatralną. Na tegoroczny wypoczynek seniorów GOPS przeznaczył blisko 18 tys. zł.
W dniach od 19.07 do 22.07 oraz od 25.07 do 28.07.2016 r. 90 dzieci
weźmie udział w półkolonii Miasto Dzieci w Świdnicy. Tam zarejestrują się w „Urzędzie Pracy”, następnie otrzymają skierowanie do pracy,
uczyć się będą zawodu, pracować, odpoczywać, zarabiać taurony, a następnie robić zakupy. Wszystkie te zajęcia maja pokazać dzieciom jak
wygląda dorosłe życie – mówi Ewa Burdek, kierownik GOPS.

Letni wypoczynek w Niesulicach - sierpień 2015 r.

Dzięki współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty grupa 54
dzieci spędzi swoje wakacje nad polskim morzem, w Stegnach oraz
w Pustkowie. Dzieci odpoczywać będą w terminach: od 21.07 do
3.08.2016 r., następnie od 3.08. do 16.08.2016 r. oraz od 16.08 do
29.08.2016 r
Kolejnym miejscem na mapie letniego wypoczynku będą Niesulice.
Z tej formy skorzysta 27 dzieci. Oprócz tradycyjnych zajęć, organizatorzy zapewniają także naukę jazdy konnej i kurs żeglowania. Warto
zaznaczyć, że pobyt dla uczestników letnich kolonii jest bezpłatny.
Łącznie z wyjazdowej formy wypoczynku skorzysta 171 dzieci.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA

Jak ważną rolę w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku odgrywa sport każdy doskonale wie. Jeszcze fajniej, jeżeli sport łączy
pokolenia. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Burkatów udało się stworzyć projekt pn. „Pojednani w sporcie”. Uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 9710 zł, w ramach wsparcia UMWD
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

R

ealizacja projektu ma na celu pobudzenie i rozwój aktywności społecznych 20
osobowej grupy młodzieży w wieku 13-26
lat z terenu gminy Świdnica w okresie 1.09.15.11.2016 r. W projekcie oprócz młodzieży
weźmie udział grupa 10 seniorów, która wraz
z młodzieżą będzie aktywnie uczestniczyć
w organizowanych wydarzeniach.
Projekt odpowiada również na potrzebę integracji międzypokoleniowej środowiska młodzieży z osobami starszymi 60+, wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń oraz rozwój zainteresowań ww grup. Realizacja projektu wpłynie także na rozwój współpracy partnerskiej

Sport łączy pokolenia czyli Bieg Pojednania
w Krzyżowej - listopad 2015 r.

10

pomiędzy młodzieżą a sektorem organizacji
pozarządowych, administracji publicznej oraz
biznesu w zakresie wolontariatu i aktywności
społecznej. W zadaniu przewidziano kompleksowe wsparcie w postaci warsztatów profesjonalizujących, wprowadzających w organizację
wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozwojowych dot. zainteresowań grupy młodzieży.
Projekt zakłada także organizację jednego wydarzenia sportowego Międzypokoleniowego
Biegu Pojednania przez grupę wolontariuszy,
Pikniku Wolontariatu oraz wsparcie uczestnictwa chętnej grupy młodzieży w II RST Półmaratonie Świdnickim.
Realizacja projektu przyczyni się do:
vvzwiększenia zaangażowania młodzieży do
działań na rzecz społeczności lokalnych,
vvzwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży,
vvzdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, rozwój własnych zainteresowań,
vvzwiększenia współpracy międzypokoleniowej,
vvzwiększenia wywierania wpływu młodzieży
na zmiany społeczne.
Ponadto wzrośnie wśród młodzieży z terenu gminy Świdnica wiedza i świadomość na

temat wolontariatu i aktywności społeczno-obywatelskiej.
Informacje o rekrutacji będą przekazywane w gimnazjach na terenie gminy Świdnica,
w ogłoszeniach parafialnych, na plakatach
informacyjnych, w sklepach oraz obiektach
sportowych. Dodatkowo informacja umieszczone będą na fanpage Stowarzyszenia,
stronach internetowych gminy Świdnica.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który
będzie dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzielają: Justyna Sara-Hryncyszyn i Jakub Curyl z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pod nr
tel. 748521226 wew. 313 oraz Mariola Dratwa
- prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Wsi Burkatów e-mail: m.dratwa7@o2.pl
Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 19525,00 w tym 9710 zł stanowić będzie
dofinansowanie w ramach wsparcia UMWD
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
poprzez wzmacnianie postaw obywatelskich
wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska
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ZNAJDZIESZ NAS NA FACEBOOKU
13 stycznia wystartował oficjalny fanpage Urzędu Gminy Świdnica na portalu
społecznościowym Facebook.

Szanowni mieszkańcy gminy Świdnica,
drodzy internauci!
Pragniemy dzielić się z Państwem informacjami o najważniejszych wydarzeniach w naszej
gminie. Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji będzie równie skuteczna i przypadnie
Państwu do gustu. Dziękujemy za wszystkie
i zachęcamy do kolejnych odwiedzin naszego portalu.

Tu nas możesz znaleźć:

www.gmina.swidnica.pl
www.facebook.com/UrzadGminySwidnica

ABSOLUTORIUM NA TAK
Podczas XXVIII sesji jednogłośnie radni gminy Świdnica zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy Świdnica.
To 13, absolutorium z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 14 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta – mówiła
Teresa Mazurek.

G

łosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok
2015. Anna Szymkiewicz, skarbnik gminy, przyznała, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 55.596.414,78 zł zrealizowano
w kwocie 53.868.519,93 zł, co stanowi 96,89% planu, z tego: dochody
bieżące 50.260.642,62 zł, dochody majątkowe 3.607.877,31 zł. Planowane wydatki ogółem w wysokości 59.925.425,78 zł zrealizowano
w kwocie 52.817.094,31 zł, co stanowi 88,14% planu, z tego wydatki bieżące 44.843.510,43 zł, wydatki majątkowe 7.973.583,88 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 73,61%, a ich udział
w wydatkach ogółem 15,10%.
W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3.500.000 zł, dokonano również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.264.917 zł (100,00 % planu). Wynik operacyjny
budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.417.132,19 zł przy planowanej dodatniej wartości 2.486.768,40 zł. Zadłużenie gminy na koniec
okresu sprawozdawczego stanowi łącznie 43,19% wykonanych dochodów 2015 r.
Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący złożył wniosek
o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.
Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2015 wydała
Regionalna Izba Obrachunkowa. Nad podjęciem uchwały w sprawie
udzielania absolutorium głosowało 15 radnych. Wszyscy radni obecni
na obradach jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
Wójt gminy podziękowała za współpracę, akceptację całorocznej
pracy oraz za pomoc w wypełnianiu zadań.

Rok 2015 to czas przygotowywania wniosków
i dokumentacji, tak aby być gotowym do aplikowania
o unijne fundusze i nie tylko. Dziękuję Radzie
za zaufanie, kierownictwu i swoim współpracownikom
za wspólną realizację budżetu
mówiła Teresa Mazurek.
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PRZEBUDOWA DRÓG
W GMINIE ŚWIDNICA
Boleścin, Bystrzyca Górna, Pszenno, Modliszów, Witoszów Dolny – to w tych sołectwach trwają obecnie prace związane z przebudową dróg powiatowych i gminnych.

Z

adanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów –
etap I” realizowany przez powiat świdnicki w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Wartość zadania wyniesie ok. 1 614 061,19 zł.
Środki na realizację zadania otrzymał powiat
świdnicki z ww. programu. Natomiast gmina
Świdnica współfinansuje inwestycję, poprzez
udzielenie dotacji powiatowi świdnickiemu
w wysokości 770 tys. zł. Wykonawcą prac jest
firma SKANSKA S.A. z Warszawy.
Zakres prac obejmuje między innymi: wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości
Boleścin, przebudowę istniejących chodników
oraz budowę nowych chodników do ostatnich
zabudowań, przebudowę zjazdów do posesji,
przebudowę istniejącej nawierzchni (przystosowanie nawierzchni do ruchu ciężkiego – do kategorii ruchu KR3), wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na całym
odcinku przebudowywanej drogi oraz wymiana
istniejącego oznakowania pionowego. Przekazanie placu budowy nastąpiło 23 maja bieżącego roku, a termin zakończenia planowany jest
na 30 września 2016 r.
Ponadto trwają prace przy przebudowie dróg
w następujących miejscowościach:
1. Bystrzyca Górna – droga dojazdowa do
osiedla. Przebudowa obejmuje wykonanie
drogi szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 m wraz
z podbudową i odwodnieniem oraz wymianą przepustu na wjeździe z drogi powiatowej.
2. Bystrzyca Górna – dojazd do zakładów
zlokalizowanych na terenie byłego METALPLASTU. Zakres obejmuje wymianę
nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 35
mb o powierzchni ok. 200 m2 od zjazdu
z drogi powiatowej do nawierzchni z kostki
betonowej.
3. Pszenno – ul. Czereśniowa, dz. nr 65/23.
Wykonywana jest droga o nawierzchni
z kostki betonowej, szerokości 4,5 m o długości 250 m wraz z podbudową i odwodnieniem drogi kanalizacją deszczową.
4. Modliszów – pętla autobusowa na działce
nr 174/6. Zakres obejmuje wykonanie pętli do nawracania o nawierzchni z kostki
betonowej wraz z podbudową. Wykonane
12

zostaną również nowe przepusty o długości
ok. 30 m wraz z odtworzeniem rowów w obrębie pętli. Wykonane zostanie odwodnienie
drenażem o średnicy 100 mm.
Roboty wykonywane są przez firmę MAT-BRUK ze Świdnicy. Wartość wykonywanych
robót wyniesie ok. 270 tys. zł. z budżetu gminy
Świdnica.
Rozpoczęto również prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Witoszowie Dolnym. Realizowany jest odcinek
o długości ok. 1100 m, od drogi asfaltowej za
salą gimnastyczną w Witoszowie w kierunku Witoszowa Górnego. Wykonana zostanie
droga o nawierzchni asfaltowej szerokości
3,5 – 4,5 m wraz z podbudową, przepustami,
odwodnieniem i korektą istniejących rowów
przydrożnych. Zadanie realizowane jest przez
ŚPBDiM sp. z o.o. w Świdnicy. Wartość robót
wyniesie ok. 400 tys. zł. Zakończenie prac
zaplanowano na połowę lipca br. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w kwocie 249 900 zł.

KOLEJNE PUNKTY
ŚWIETLNE
W GMINIE
Kolejnych 41 punktów świetlnych na łączną
sumę ponad 211 tys. zł. zostanie zainstalowanych w Witoszowie Dolnym, Bojanicach,
Lubachowie, Gogołowie, Bystrzycy Górnej –
Os. Sowie, Jagodniku.

P

race realizowane są przez Zakład Prefabrykacji i Wykonawstwa „INSTEL”
Stanisław Zisiadis z/s w Opoczce. W ramach
zamówienia wykonane zostaną następujące
roboty budowlane:
1. roboty ziemne,
2. ustawianie słupów oświetlenia drogowego,
3. montaż opraw oświetleniowych,
4. wykonanie linii napowietrznej i kablowej,
5. montaż przewodów uziemiających,
6. montaż skrzynek bezpiecznikowych,
7. montaż złączy kablowych i szaf oświetleniowych,
8. odtworzenie nawierzchni po robotach.
Wykonanych zostanie łącznie 40 punktów
oświetleniowych sodowych zasilanych z sieci
energetycznej i 1 punkt oświetleniowy LED
z zasilaniem autonomicznym (fotowoltaika
+ turbina wiatrowa) oraz około 2,3 km linii
zasilającej. Przewidywany termin zakończenia prac - 31.07.2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej w Boleścinie-kier. Krzczonów

Nowa droga w Pszennie

Nowa droga w Bystrzycy Górnej
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SALA SPORTOWA W BYSTRZYCY NA FINISZU

Stan surowy zamknięty już jest. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Wszystko wskazuje, że w nowym roku szkolnym zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą na nowym obiekcie sportowym, o powierzchni użytkowej blisko 910 m2. 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.

S

ala gimnastyczna zaprojektowana została jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o zwartej, regularnej prostopadłościennej bryle, zróżnicowany wysokościowo przez obniżenie kubatury nad
pomieszczeniami zaplecza. Obiekt wykonany zostanie w technologii tradycyjnej i składał się będzie z czterech zespołów funkcjonalnych:
vvsali gimnastycznej z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz,
vvzaplecza higieniczno sanitarnego i administracyjnego sali gimnastycznej,
vvzaplecza techniczno magazynowego,
vvłącznika ze strefą wejściową do budynku stanowiący także połączenie z budynkiem szkoły.
Sala w Bystrzycy Górnej będzie kolejnym obiektem sportowym zlokalizowanym przy placówce oświatowej. Nowoczesny obiekt sportowy
mieści się przy centrum oświatowym w Witoszowie Dolnym. Do dyspozycji uczniów ale 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 Lutomi Dolnej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe MIRS Sp. z o.o. ze Spalic k/ Oleśnicy.

Sala sportowa przy SP w Bystrzycy Górnej

POWSTAJĄ KOLEJNE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Krzczonów i Wieruszów - to w tych sołectwach w tym roku powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków, dzięki dofinansowaniu gminy Świdnica. Tylko w tym roku na 34 urządzenia przeznaczonych zostanie 455 tys. zł
z budżetu gminy. Od 2008 roku Gmina Świdnica łącznie na ten cel przeznaczyła blisko 2 miliony złotych (1 983 840,82 zł), udzielając
dofinansowania dla 182 urządzeń.

W

ysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:
vv35 000,00 zł – w przypadku wybudowania
oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym przeznaczonej dla więcej niż
15 osób
vv12 000,00 zł – w przypadku wybudowania
oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla
15 osób i mniej,
vv10 000,00 zł – w przypadku szczelnego
zbiornika bezodpływowego (szamba).

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ
TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH
BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Dofinansowaniu podlegają:
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na
dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
vvna złożu biologicznym, lub
vvprzy udziale osadu czynnego.
Oczyszczalnie dla których odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
vvna wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną Ø 315 mm.
vvbadania geologiczne gruntu stwierdzające
możliwość wykonania studni chłonnej lub
drenażu rozsączającego.

Głosowanie radnych nad uchwałą o przydomowych oczyszczalniach
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2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze (wykonane z tworzyw
sztucznych, w tym z PEHD (polietylenu), żywic wzmocnionych włóknem szklanym.
Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
a w przypadku braku możliwości posadowienia oczyszczalni dopuszcza się dofinasowanie
szczelnego zbiornika bezodpływowego.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Dziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska pokój 310, a także
pod numerem telefonu: 748523067 wew.
310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl
zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA.
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PRYMUSI NAGRODZENI

23 czerwca dla wielu uczniów szkół z terenu gminy Świdnica będzie kojarzyć się z wyróżnieniem na jakie pracowali przez cały
rok. To właśnie w tym dniu na hali sportowej w Witoszowie Dolnym miało miejsce tegoroczne przyznanie stypendiów za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Łącznie do 220 najlepszych uczniów z terenu gminy Świdnica powędrowało
41 100 zł.

Prymus gminy Paula Kaczmarczyk z Gimnazjum
im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym

Prymusi placówek oświatowych z gminy Świdnica roku szkolnego 2015-2016

W

ójt Teresa Mazurek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginą
Adamską oraz dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty Marią Jaworską wręczyła 183 stypendia naukowe oraz 37 stypendia sportowe.

pendystów jest tak wielkie. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku będzie was jeszcze więcej. Pamiętajcie, że jest to wasza najlepsza
inwestycja - wiedza, której nikt wam nie zabierze, a czasu na naukę macie bardzo dużo
ponieważ człowiek uczy się całe życie. Życzę wam dalszych sukcesów w edukacji oraz
spokojnych i bezpiecznych wakacji. Pragnę
również podziękować wszystkim nauczycie-

Przyznawanie nagród uczniom jest dla
mnie bardzo ważnym elementem w ciągu
całego roku pracy. Cieszę się że grono sty-

Lp.

Szkoła

Stypendium sportowe
2015/2016 - ilość uczniów

Prymusem gminy została Paula Kaczmarczyk z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym,
która osiągnęła średnią ocen 6.0.
Poniżej prezentujemy listę prymusów
i osobowości szkół.

Prymus szkoły

Osobowość szkoły

1

SP Bystrzyca Górna

9

3

Maja Seweryn - 5,73

Roksana Niedziałkowska

2

SP Grodziszcze

8

3

Angelika Ślęzak - 5,55

Krzysztof Janiszewski

3

SP Lutomia Dolna

26

4

Anna Natanek - 5,9

Kinga Półtorak

4

SP Mokrzeszów

4

0

Anna Węgłowska - 5,5

Olgierd Hodel

5

SP Pszenno

34

0

Kacper Całka - 5,82

Miłosz Stolpiński

6

SP Witoszów Dolny

24

5

Zuzanna Pietrukiewicz - 5,64

Miłosz Nowakowski

7

Gimnazjum Lutomia Dolna

14

11

Aleksandra Kuska - 5,61

Marcin Prask

8

Gimnazjum Pszenno

26

3

Nicole Ochocka - 5,86

Maciej Trojan

9

Gimnazjum Witoszów Dolny

38

8

Paula Kaczmarczyk - 6,00

Paweł Panek

183

37

RAZEM
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Stypendium naukowe
2015/2016 - ilość uczniów

lom oraz rodzicom za wytrwałość związaną
z edukacją naszych młodych mieszkańców
gminy - mówiła Teresa Mazurek.

Nr 1 (28) Lipiec 2016

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
24 czerwca 2016 r. Długo wyczekiwany i upragniony dzień dla wielu uczniów w całej Polsce, także i w gminie Świdnica.
Po wielomiesięcznym trudzie przyszedł czas na, jakże zasłużone przecież, wakacje. Ostatni dzwonek w gminnych placówkach
oświatowych usłyszało 1778 uczniów.

P

odczas uroczystego zaZakończenie roku szkolnego w SP w Mokrzeszowie
kończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Mokrzeszowie, z udziałem władz gminy: wójt
Teresy Mazurek wraz
z przewodniczącą Rady
Gminy Reginą Adamską - uczniowie odebrali
świadectwa oraz wyróżnienia. Nagrodzono także
uczniów, którzy zasłużyli
się w licznych konkursach.
Możemy pochwalić się wyCieszy nas liczba laureatów tegorocznych
sokimi wynikami uczniów z egzaminów gimstypendystów, którzy zdobyli najlepsze
nazjalnych.
wyniki
w nauce oraz w sporcie. Łącznie
Krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy III, był formą
na ten cel przekazaliśmy 41 100 zł. Mamy
podziękowania dyrekcji, wychowawcom
dobrą bazę oświatową, którą doceniają nie
i nauczycielom za dzielenie się wiedzą
tylko uczniowie, ale i ich rodzice.
i umiejętnościami.
Szkoła jest miejscem, w którym uczyPodkreśla wójt Teresa Mazurek.

cie się dokonywać właściwych wyborów życiowych.
Z
każdym
rokiem jesteście bogatsi
w wiedzę, którą potraficie także wykorzystywać
w codziennych sytuacjachzgodnie ze słowami Seneki:
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Życzę
Wam słonecznych wakacji
i zasłużonego wypoczynku. Pamiętajcie jednak, że
niezależnie jaki kierunek
wybraliście sobie na spędzenie wakacji, zachowajcie ostrożność, szczególnie nad wodą
i postępujcie mądrze – mówiła do uczniów
wójt Teresa Mazurek.
Gmina Świdnica jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów,
2 przedszkoli oraz Szkolnego Schronisko
Młodzieżowego w Lubachowie.

ZAWIĄZALI PRZYJACIELSKIE WIĘZI
W naszej gminie jest miejsce dla każdego, dla dzieci, młodzieży i seniorów. Wasz entuzjazm, radość i energia pokazują nam
nieco młodszym, że jesień życia może mieć piękne barwy, że do szczęścia czasem nie trzeba tak dużo – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek, podczas ostatniego dnia pobytu seniorów w Lubachowie, w ramach letniego wypoczynku pod nazwą „Bądź
swoim przyjacielem”.

T

o już trzecia odsłona letniego wypoczynku dla seniorów z gminy Świdnica, którą wzorem lat ubiegłych realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy skorzystali z 70 godzinnego
programu zajęć o różnorodnej tematyce. Były spotkania z dietetykiem poświęcone zdrowemu trybowi życia i odżywiania, doborowi odpowiedniej
diety do wieku i dolegliwości typowych dla seniorów, warsztaty kosmetyczne, z udzielania pierwszej pomocy, czy fachowe rozmowy i zajęcia
socjoterapeutyczne.
Kilka kilometrów od domu, wśród zieleni i rówieśników. Mile spędzony czas, wspaniała atmosfera, a przede wszystkim bogaty i przydatny program zajęć. Każdy dzień pobytu niósł za sobą nowe wyzwania, odkrywał
w nas nowe umiejętności oraz przypominał te już zapomniane, co pozwalało przywołać nam w pamięci dawne wspomnienia, zabawy i pasje –
podkreślali zgodnie uczestnicy letniego wypoczynku.
Uzupełnieniem całego programu były długie, wieczorne rozmowy dotyczące codziennych problemów, kompleksów, umiejętności funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej, pokonywania własnych słabości,
wzmacnianiu poczucia własnej wartości.
Zajęcia te prowadzone były w ramach warsztatów socjoterapeutycznych. Podczas ostatniego dnia pobytu uczestnicy pożegnali się przy ognisku, na którym zaprezentowali program artystyczny przygotowany podczas całego pobytu.
Nr 1 (28) Lipiec 2016

Radość i uśmiech na twarzach seniorów – to chyba najlepsza nagroda i uznanie za organizację takiej formy letniego wypoczynku –
mówi Ewa Burdek, kierownik GOPS w Świdnicy.
Łączny koszt organizacji wypoczynku dla seniorów w Lubachowie
to kwota ok. 18 tys. zł i w całości pochodzi z budżetu GOPS.

Tradycją corocznego letniego wypoczynku seniorów w Lubachowie jest przygotowanie
inscenizacji teatralnej... nie inaczej było w tym roku
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TO JUŻ 20 LAT KLUBU SENIORA

Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to najdłużej działający klub w gminie Świdnica. W sobotę 18 czerwca wspólnie z przyjaciółmi
z Niemiec i zaproszonymi gośćmi seniorzy świętowali 20 lecie swojej działalności. Jak to się zaczęło?

K

lub Seniora powstał 12 kwietnia 1996
roku. W związku z likwidacją zakładu
„Bystrzycki Metal-Plast” oraz przechodzeniem wielu osób na emerytury powstała społeczna inicjatywa stworzenia klubu seniora,
który skupi wszystkich chętnych emerytów
i rencistów z terenu Gminy Świdnica.

Pierwszy Zarząd tworzyli:
Prezes – Adela Somala
Zastępca – Stanisław Bętkowski
Sekretarz – Stanisław Kraiński
Skarbnik – Maria Mika
Skarbnik II – Józefa Przeniosło

Jubileusz oprócz wspaniałej
uroczystości, to także okazja
do wspomnień.
Mamy ich bardzo dużo,
a niezwykłe wspomnienia to
najpiękniejsza rzecz,
której nikt nam nie odbierze.
Stanisław Kraiński,
prezes Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej.

Pozostali członkowie:
Teresa Kraińska, Maria Łyczek, Halina Popowicz, Lida Czapska

Czym obecnie jest Klub Seniora w Bystrzycy Górnej?

Klub zrzesza 42 członków z 4 miejscowości: Bystrzyca Górna,
Burkatów, Lubachów i Świdnica. Jego siedzibą jest świetlica w Bystrzycy Górnej (dawniej Wiejski Dom Kultury). Spotkania odbywają
się dwa razy w miesiącu, głównie w środy. Współpracuje z dwoma
klubami seniora z terenu gminy Świdnica z Pszenna i Lutomi oraz
utrzymuje kontakt z bratnim Klubem Emerytów i Rencistów z Niemiec. Organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, wydarzenia. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej wsi, gminy
oraz regionu. Przy współpracy z GOKSiR i Urzędem Gminy Świdnica realizuje cele turystyczne (wyjazdy, integracja międzynarodowa,
turystyka krajoznawcza) Od 19 lat prowadzona jest kronika klubu.
Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to miejsce wypełnione ludźmi
z ogromną wiedzą i życiowym doświadczeniem płynącym z wieku.
Podejmowane przez Was działania służą realizacji szczytnych celów,
które integrują seniorów, rozbudzają zainteresowania, upowszechniają zdrowy styl życia oraz zaspokajają potrzeby społeczno-kulturalne. Swoją postawą pokazujecie Państwo, że senior to człowiek nie
tylko mądry i dający świetny przykład młodszym pokoleniom, ale
16

także pogodny i szczęśliwy. Seniorzy stanowią w Gminie Świdnica bardzo ważną grupę
lokalnej społeczności. Z okazji 20-lecia działalności Klubu Seniora życzę, aby pogoda ducha i energia nigdy Państwa nie opuszczała,
a codzienne życie pozwalało z optymizmem
patrzeć na każdy nowy dzień. Cieszę się, że
od kilkunastu lat współpracujecie z Klubem
Seniora z Niemiec i ta wymiana jest „żywa”.
Czujcie się tutaj jak u siebie w domu - mówiła wójt Teresa Mazurek.

Rozwój życia kulturalnego, rozwój życia
oświatowego, rozwój życia towarzyskiego,
rozwój życia rekreacyjnego, integracja środowiska, poprawa świadomości prozdrowotnej ludzi w podeszłym wieku – to główne cele i zadania skierowane do osób starszych na terenie gminy Świdnica.
Jubileusz 20 – lecia Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej to wydarzenie szczególne. Rozpoczynając swoją działalność dwadzieścia lat
temu, chyba nikt nie spodziewał się, że Klub Seniora okaże się tak
wspaniałą inicjatywą. Dzięki osobom zaangażowanym w działalność Klubu, udało nam się z sukcesem zintegrować społeczeństwo,
zaprzyjaźnić się, wykorzystać największe pokłady pozytywnej energii
do działania i wspólnie stworzyć ciekawe inicjatywy. Jubileusz oprócz
wspaniałej uroczystości, to także okazja do wspomnień. Mamy ich
bardzo dużo, a niezwykłe wspomnienia to najpiękniejsza rzecz, której
nikt nam nie odbierze.
Przez okres dwudziestu lat wiele się pozmieniało. Kilka osób, pożegnaliśmy, lecz na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach.
Obiecuję, że nie braknie nam pomysłów na nowe inicjatywy oraz,
że z zapałem i chęcią będziemy pisać kolejne karty historii naszego
Klubu – mówił Stanisław Kraiński, prezes Klubu Seniora w Bystrzycy
Górnej.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają 4 kluby seniora. Jednak najdłuższym stażem może pochwalić się właśnie
Klub Seniora z Bystrzycy Górnej.
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ŚLUBOWANIE RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
Uroczystym ślubowaniem została zaingurowana IV kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica. Zaświadczenia o wyborze
młodzi radni otrzymali z rąk wójt gminy Teresy Mazurek oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Julii Kacer.

D

ziękuje Wam za wasze zaangażowanie
oraz chęć pracy z rówieśnikami. Pamiętajcie, że jesteście wzorem dla wielu kolegów
i koleżanek, musicie wywiązywać się z tych
pierwszych poważnych obowiązków, które
zostały Wam dzisiaj oficjalnie powierzone mówiła wójt Teresa Mazurek.
Młodzi radni nie ukrywali towarzyszącego im „stresu” związanego z daną im władzą
oraz zaufaniem od wyborców. Po złożeniu
ślubowania, radni w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Gminy Świdnica, którym został Paweł Panek.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica IV kadencji (2016-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Filipiak Anna
Jóźwik Wiktoria
Kuska Aleksandra
Natanek Aleksandra
Szyszka Oliwia

6.
7.
8.
9.
10.

Śliwoń Roksana
Kolarska Klaudia
Kuś Elżbieta
Pawlik Filip
Plucha Aleksandra

11.
12.
13.
14.
15.

Szwarc Dominika
Panek Michał
Panek Paweł - przewodniczący
Tuńska Klaudia
Wróblewski Krzysztof

SUKCESY GMINNYCH JEDNOSTEK OSP
NA POWIATOWYCH ZAWODACH STRAŻACKICH
Zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych są ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej
strażaków i będącego w ich posiadaniu podstawowego sprzętu. Podczas ostatnich zawodów powiatowych w Strzegomiu
znaczącymi sukcesami mogą pochwalić się gminne jednostki OSP.

D

o rywalizacji stanęło aż 25 zespołów z całego powiatu, od najmłodszych do najstarszych ochotników, a wśród nich 6 z gminy
Świdnica. W trakcie konkurencji bojowych oraz sztafety pożarniczej
z przeszkodami strażacy ochotnicy mieli okazję sprawdzić swoje
możliwości oraz sprzęt.
Każde zawody strażackie, czy to na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim są znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu w poszczególnych regionach. W życie strażackie wnoszą ożywienie
i mobilizują do jak najlepszego przygotowania się do zawodów, które
nieraz obserwują bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectw –
podkreśla wójt Teresa Mazurek.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Zajęte miejsce

Nazwa jednostki OSP
DZIEWCZĘTA 12-15 LAT

I
II

OSP BURKATÓW (GMINA ŚWIDNICA)
OSP JAWORZYNA ŚL.
CHŁOPCY 12-15 LAT

I

OSP PASIECZNA

II

OSP BURKATÓW (GMINA ŚWIDNICA)

III

OSP KOSTRZA
DZIEWCZĘTA 16-18 LAT

I

OSP DOBROMIERZ

II

OSP ROGOŹNICA

III

OSP NOWICE
CHŁOPCY 16-18 LAT

I

OSP WITOSZÓW (GMINA ŚWIDNICA)

II

OSP STANOWICE

III

OSP BUKÓW

IV

OSP PASIECZNA

V

OSP DOBROMIERZ
SENIORZY MĘŻCZYŹNI

I

OSP WITOSZÓW (GMINA ŚWIDNICA)

II

OSP BURKATÓW (GMINA ŚWIDNICA)

III

OSP STANOWICE

IV

OSP BOLESŁAWICE

V

OSP DOBROMIERZ

VI

OSP MROWINY
SENIORZY – KOBIETY
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OSP BURKATÓW (GMINA ŚWIDNICA)

II

OSP DOBROMIERZ

III

OSP PASIECZNA
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STRAŻACKIE ZMAGANIA W LUTOMI DOLNEJ

Była sportowa rywalizacja, słońce i dużo wody. Do rywalizacji stanęło aż 19 drużyn, w tym 4 żeńskie. Zarówno wśród pań jak
i mężczyzn bezkonkurencyjna okazała się ekipa z OSP Burkatów i OSP Witoszów. Doroczne gminne zawody strażackie odbyły
się tym razem w Lutomi Dolnej.

C

elem organizacji zawodów sportowo –
pożarniczych OSP jest w szczególności
mobilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Cieszę się,
że w gronie tegorocznych zawodników jest
tak dużo dziewcząt i chłopców, którzy chcą
się szkolić. To dobrze wróży na przyszłość.
Jest dzisiaj z nami najmłodszy strażak gminy,
Filip z Gogołowa, z którym w ubiegłym roku
zamykaliśmy zawody – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek.
W przeprowadzonych na boisku sportowym zawodach sportowo-pożarniczych drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach:
sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Zawody nadzorował komendant PPSP
w Świdnicy Tomasz Szuszwalak, a komisji
sędziowskiej przewodniczył st. kpt Maciej
Nowak.

V miejsce – OSP Gogołów
VI miejsce – OSP Panków
VII miejsce – OSP Mokrzeszów
VIII miejsce – OSP Grodziszcze

W klasyfikacji końcowej, w kat. seniorów

W kat. drużyn kobiecych

I miejsce – OSP Witoszów Dolny
II miejsce – OSP Burkatów
III miejsce – OSP Lutomia
IV miejsce – OSP Bystrzyca Górna

I miejsce – OSP Burkatów
II miejsce – OSP Lutomia
III miejsce – OSP Gogołów
IV miejsce – OSP Panków

Gminne zawody strażackie w tym roku odbyły się w Lutomi Dolnej

W kat. dzieci do lat 10
I miejsce OSP Lutomia (dziewczęta)
I miejsce OSP Witoszów Dolny
I miejsce OSP Lutomia (chłopcy)

W kategorii dzieci w wieku 10-15
I miejsce OSP Burkatów (chłopcy)
I miejsce OSP Burkatów (dziewczęta)
I miejsce OSP Gogołów

W kategorii chłopcy 16-18 lat
I miejsce OSP Witoszów (chłopcy)

X GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
Po raz dziesiąty przedszkole Bajkowa Dolinka w Pszennie gościło uczestników GMINNEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ PRZEDSZKOLAKÓW.

O

d 10 lat Przedszkole Bajkowa Dolinka jest organizatorem tego sportowego wydarzenia. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Świdnica,
Gimnazjum w Pszennie, LZS Świdnica, jak co roku w czerwcu gościmy
na swoim terenie małych sportowców – mówiła Ewa Wasilenia, dyrektor
przedszkola.
Młodzi sportowcy mogli w tym roku wykazać się umiejętnościami
18

w konkurencjach biegowych, rzutach, skokach, slalomie i torze przeszkód.
Cieszymy się, że ucząc dzieci zdrowej rywalizacji, promujemy także zdrowy styl spędzania wolnego czasu oraz dostarczamy im radości
i satysfakcji z możliwości uczestnictwa w różnorodnych konkurencjach
sportowych – podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Z okazji jubileuszu 10 Olimpiady Sportowej Przedszkolaków odbył
się także towarzyski mecz piłki siatkowej reprezentacji juniorek Polonii Świdnica z reprezentacją gimnazjum w Pszennie. W tegorocznej
edycji olimpiady udział wzięło 8 zespołów z terenu gminy Świdnica.
Dzieci walczyły wspaniale, duch rywalizacji był obecny w każdej
drużynie – dodaje dyrektor przedszkola. Na zakończenie sportowych
zmagań, jury po podliczeniu punktacji przyznało następujące miejsca:
I miejsce Lutomia Dolna
W konkurencji indywidualnej:
II miejsce Witoszów
I miejsce: Przedszkole w Witoszowie
III miejsce Pszenno
- Szymon Danieluk
IV miejsce Pszenno
II miejsce: Przedszkole Pszenno
V miejsce Mokrzeszów
- Natalia Jasionowicz
VI miejsce Grodziszcze
III miejsce: Oddział Przedszkolny
VII miejsce Lutomia
w Grodziszczu - Martyna Dziedzic
VIII miejsce Bystrzyca Górna
Nr 1 (28) Lipiec 2016
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MISTRZ POLSKI Z GIMNAZJUM W LUTOMI DOLNEJ
Kacper Jamrozik, bo to właśnie o nim mowa zdobył I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski w kickboxingu.
Na co dzień uczeń gimnazjum w Lutomi Dolnej i wychowanek Fighter Klub Kaczmarek Grodowski.

M

łody, skromny, spokojny - tak można w skrócie
opisać ucznia klasy 3 Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej. Jak sam mówi: sportem
interesuje się od najmłodszych lat i jest on we krwi,
nie wyobrażam sobie życia bez aktywności związanej
z treningiem i bieganiem.
Wszystko zaczęło się od walk oglądanych
w telewizji - wspomina. Potem wraz
z bratem poszedłem na trening MMA
i zostałem w klubie MMA Gryf Świdnica lecz tylko na pół roku. Przez błahy
powód zrezygnowałem z treningów
w tamtym klubie (niedogodne godziny
treningu) i jak się okazało był to kolejny krok do celu ponieważ trafiłem do
Fighter Klub Kaczmarek Grodowski.
Nic nie przyszło samo, na to wszystko
składają się godziny treningów i rozmowy z trenerami, którzy swoim doświadczeniem uczą mnie jak postępować, jak walczyć
a przede wszystkim jak być dobrym człowiekiem.

Mistrzem nikt się nie rodzi,
do tego celu jest daleka i kręta droga...
Pierwsze zawody? Czułem stres, niepewność,
a jednocześnie chęć sprawdzenia siebie. Czy
podołam. Kickboxing nauczył mnie systematyczności, która pokazała, że tylko tak
można osiągnąć wyniki - poza tym zyskałem
pewność siebie, mówi z uśmiechem Kacper.
Największym wsparciem są moi trenerzy,
dzięki którym osiągnąłem swój największy
sukces - zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Polski w Kickboxingu. Mistrzem nikt się nie rodzi, do tego celu
jest daleka i kręta droga a sukces zdobywany ciężkimi treningami daje największego „kopa” do działania! - mówi
Kacper.

PODWÓJNE SKARBY GMINY

Podwójne skarby gminy i rodziców
z Krzyżowej

Wtorek to zwyczajowy dzień przyjęć klientów
przez wójt gminy Świdnica Teresę Mazurek.
Jednak pierwszymi gośćmi, którzy postanowili złożyć wizytę w Urzędzie Gminy byli
najmłodsi jej mieszkańcy: bliźniacy Hubert
i Dawid z Krzyżowej wraz rodzicami. Tym samym wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła 49
i 50 pakiet powitalny, który trafił do rodziców
szczęśliwych bliźniaków.

O

d początku roku witamy najmłodszych
mieszkańców gminy pakietami powitalnymi. Każde dziecko to szczęście, a u Państwa
to szczęście jest podwójne. Gratuluję zdrowych
synów. Niech rosną w siłę i zdobywają wiedzę
oraz mądrość czerpaną od rodziców - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.
Hubert i Dawid z Krzyżowej to pierwsi
bliźniacy urodzeni i zameldowani w tym roku
w gminie Świdnica. Na datę swoich odwiedzin
wybrali 2 miesiąc swoich urodzin. Szczęśliwi
rodzice, Bartosz i Emilia nie kryli radości z faktu, że pomimo podwójnych obowiązków, obdarowywani są też podwójnymi uśmiechami.
Całe szczęście, że mamy 4 letnią córkę, dzięki
czemu jest nam łatwiej poradzić sobie z rodzicielskimi obowiązkami. Serdecznie dziękujemy
za przekazane pakiety powitalne. Z pewnością
przy podwójnym szczęściu są podwójne wydatki, a otrzymane pakiety będą bardzo pomocne.
Nr 1 (28) Lipiec 2016

Zuzia z Grodziszcza ze swoją mamą jako pierwsza otrzymała
przesyłkę od wójt gminy Teresy Mazurek

Teresa Mazurek z listem gratulacyjnym
skierowanym do pierwszej mieszkanki
gminy Świdnica urodzonej
2 stycznia 2016 r. Zuzi
z Grodziszcza
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NA WESOŁO I LUDOWO, CZYLI MUZYKA FOLKOWA

Po raz 17 Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy gościli utalentowanych
wokalistów, w ramach Gminnego Przeglądu Muzycznego Młodych Artystów „Wysypisko”.

F

estiwal istnieje od 1999 roku. Celem jego stworzenia było dostrzeganie młodych talentów i możliwość „wyłapania” ich spośród sporego grona utalentowanych uczniów. Cała impreza prowadzona jest
w formie zabawy i mile spędzonego czasu. Każdy młody artysta może
poczuć się wyjątkowo stojąc na scenie przed liczną widownią oraz konkurencją. Głównym pomysłodawcą imprezy był Dariusz Jaros, natomiast w realizację festiwalu włączyli się wszyscy nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej.
Ten festiwal ma już swoją rangę, a występy dzieci z naszych gminnych szkół są na coraz wyższym poziomie. Jest to także efekt pracy
instruktorów na corocznych warsztatach muzycznych, które odbywają
się w okresie wakacyjnym w Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. To bardzo cieszy, że uczniowie chętnie przyjeżdżają na nasz przegląd i chcą pochwalić się swoim talentem wokalnym” - podsumowała przegląd dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Elżbieta
Dolińska.
Jury w składzie: Tadeusz Szarwaryn Teresa Kmera i Jakub Curyl
oceniło bardzo wysoko umiejętności wszystkich uczestników i co za
tym idzie nie miało łatwego wyboru w przyznawaniu nagród. W konkursie udział wzięły wszystkie zespoły z terenu naszej gminy, które
wystąpiły w dwóch kategoriach: „młodszej”- szkoły podstawowe oraz
„starszej”- gimnazja.
W pierwszej kategorii najlepszy okazał się „Miłosz Nowakowski” ze
Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, który zaśpiewał piosenkę
„ Za tobą szalałem” i otrzymał Nagrodę Główną. Jury przyznało także
I Nagrodę, a otrzymała ją Agata Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Grodziszczu za wykonanie utworu „Poszukiwanie”.

Gminny Przegląd Muzyczny Młodych Artystów „Wysypisko”

W kategorii „starszej” Nagrodę Główną zdobył zespół „The Six”
z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, I Nagrodę zaś grupa „Cztery
wokale” z Gimnazjum w Lutomi Dolnej. Wszyscy uczestnicy wyjechali
z dyplomami, nagrodami rzeczowymi i upominkami, które ufundowali: Gmina Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
radni: Lucyna Mroczek, Ryszard Gawron, Piotr Błaszko oraz sołtys wsi
Lutomia Dolna- Izabela Szmigiel.
Tegoroczny festiwal, co ważne podkreślenia, wzbogacił występ
Klaudii Kutyby, uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, laureatki wielu prestiżowych przeglądów piosenki dla dzieci, kilkukrotnej uczestniczki warsztatów wokalnych zorganizowanych pod
patronatem Wójta Gminy Świdnica- Teresy Mazurek.

RADOŚNI JUNIORZY, RODZICE I DZIADKOWIE
Podsumowanie projektu AKTYWNY SENIOR - UŚMIECHNIĘTY JUNIOR, dzień dziecka, dzień matki i dzień ojca – to wszystko podczas
jednego spotkania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Edukacja to wychowanie, a w każdym z tych etapów
ważni są nie tylko nauczyciele i rodzice, ale i dziadkowie. W każdym działaniu oprócz funduszów ważny jest przede wszystkim człowiek
– mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy.
Aktywny Senior- Uśmiechnięty Junior” to projekt, który miał na celu edukację międzypokoleniową. Celem projektu było wzmocnienie więzi
uaktywniających całe rodziny. W działania zostali zaangażowani ludzie nieaktywni zawodowo, dzięki czemu uczestnicy mogli wymienić

doświadczenia i spostrzeżenia oraz mile spędzić
czas wolny. Dziękuję wszystkim nauczycielom
za zaangażowanie podczas realizacji projektu,
dzieciom, ich rodzicom i dziadkom za udział –
mówił dyrektor SP im. M. Kopernika w Pszennie.

Radośni juniorzy uśmiechnięci seniorzy, czyli dzień dziecka i podsumowanie projektu w SP w Pszennie
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Projekt adresowany był do uczniów klas I-III
i członków ich rodzin. Każde pokolenie może
przekazywać sobie wzajemnie umiejętności
i czerpać radość ze wspólnego obcowania. Na
jego realizację szkoła otrzymała 4 tys. zł. w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”
zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Doceniamy projekty, które
przynoszą realne zmiany, a patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci i ich krewnych jestem przekonana, że udało się osiągnąć zaplanowane cele
– mówiła dyrektor banku BZWBK SA w Świdnicy Iwona Wojciechowska, obecna na spotkaniu w Pszennie.
Z okazji przypadającego Dnia Matki, wójt
złożyła wszystkim mamom serdeczne życzenia.
Brakuje słów, aby podziękować za matczyną
odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie.
Jednym z piękniejszych prezentów dla każdej
mamy jest uśmiech dziecka. Mam nadzieję, że
widoczne na twarzach waszych dzieci uśmiechy, są właśnie takim pięknym prezentem.
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EKOLOGIA OCZAMI PRZEDSZKOLAKA
Któż jak nie dzieci potrafią wymóc na swoich rodzicach właściwą segregację śmieci. Jeszcze lepiej jak budowanie świadomości ekologicznej odbywa się w miejscu gdzie gromadzone i przetwarzane są odpady. Przyjemne z pożytecznym postanowili połączyć organizatorzy konkursu „EKOLOGIA OCZAMI DZIECKA”. 13 maja w Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Zawiszowie gościły przedszkolaki
z Bajkowej Dolinki w Pszennie oraz oddziałów przedszkolnych.

J

ednym z głównych priorytetów naszego przedszkola jest edukacja ekologiczna. W związku z tym podejmujemy wiele
działań, które pozwalają na wyrobienie
u dzieci nawyków i postaw proekologicznych.
Naszym zadaniem jest edukacja ekologiczna dzieci już od najmłodszych lat. Staramy
się to zadanie wykonywać na różne sposoby prowadząc różnorodne zabawy, zajęcia
o treści ekologicznej, a także organizując
wycieczki o tej tematyce. Jednym z takich
zadań była wycieczka na wysypisko śmieci
i organizacja konkursu EKOLOGIA OCZAMI
DZIECKA – podkreśla Ewa Wasilenia, dyrektor Przedszkola Bajkowa Dolinka z Pszenna.
13 maja Przedszkole „Bajkowa Dolinka” z Pszenna była organizatorem konkursu
o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, który
miał na celu m.in.:
vvkształtowanie świadomości ekologicznej,
vvrozwijanie umiejętności segregacji śmieci,
vvumiejętność definiowania podstawowych
pojęć przyrodniczych (recykling, pogoda,
elektrośmieci),
vvnaukę oszczędnego gospodarowania wodą
bieżącą, energią elektryczną,
vvrozumienie wiedzy, dotyczącej pozyskiwania i wykorzystania energii słonecznej,
vvprezentowanie zachowań proekologicznych,
(wskazywanie, nazywanie miejsc,

Wizyta Przedszkolaków z Bajkowej Dolinki w PUO

w których można wyrzucić odpady,
niepotrzebne leki).
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali
się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu
ekologii. Dzieci zaprezentowały swoje prace
plastyczne oraz wiersze. Komisja przyznała
wszystkim pierwsze miejsca oraz wręczyła nagrody. Również gospodarze obiektu,

PUO Sp. z o.o. przekazali przedszkolakom
ekologiczne gadżety.
Na wycieczce dowiedzieliśmy się, że
wszystkie przywożone śmieci są odpowiednio segregowane i składane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz jak bardzo ważne
jest odkręcanie nakrętek w butelkach plastikowych – mówili przedszkolacy z Pszenna.

KRÓLOWE MATEMATYKI NAGRODZONE
Spośród 61 gimnazjalistów startujących w VII Powiatowym Konkursie Matematycznym, w gronie finalistów znalazły się aż 2 uczennice
z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym.

T

egoroczna edycja była wyjątkowa. Rekordowa liczba zgłoszonych
szkół (11) oraz 69 uczestników. Uczestnicy zmagali się z 12 trudnymi zadaniami matematycznymi. Musieli nie tylko podać prawidłowe wyniki, ale również opisać sposób rozumowania i uargumentować
poprawne rozwiązanie.
Organizatorem konkursu było II LO w Świdnicy oraz uczniowie
klasy IIa pod kierunkiem Agnieszki Grymek, nauczyciela matematyki.

Laureaci konkursu:
I miejsce: Michał Butmankiewicz, Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
II miejsce: Natalia Adamczewska, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
III miejsce: Paula Kaczmarczyk, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
IV miejsce: Adam Budziński, Gimnazjum nr 4 w Świdnicy
V miejsce: Jakub Blach, Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
VI miejsce: Elżbieta Wiśniewska, Gimnazjum w Pszennie
VII miejsce: Hanna Bieżyńska i Urszula Nowak, Gimnazjum nr 1
w Świdnicy
Nr 1 (28) Lipiec 2016
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WITOSZÓW Z LAURAMI
Być może wielu spośród was to przyszli radni, a może i szefowie gminnych samorządów – mówiła wójt gminy do uczestników IX konkursu o Laur Młodego Samorządowca. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ma za zadanie przybliżać
uczestnikom tematykę samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Świdnica.

D

o rywalizacji stanęło 9 drużyn 3 osobowych (6 ze szkół podstawowych i 3
z gimnazjum). Kilkuetapowy konkurs obejmował wiedzę z zakresu działalności i kompetencji samorządu, wiedzę o samorządzie
gminy Świdnica oraz wiadomości na temat
naszego regionu – podkreślała Krystyna Kwaśnik, dyrektor SP w Witoszowie Dolnym, gospodarz konkursu.
Nowością tegorocznych zmagań było
przygotowanie stoiska – punktu informacji
turystycznej, gdzie za pomocą różnych środków należało zaprezentować walory historyczno-turystyczne gminy.

Uczniowie SP w Witoszowie Dolnym - zwycięzcy tegorocznego konkursu o Laur Młodego Samorządowca,
podczas prezentacji stoiska

Statuetkę Laur Młodego Samorządowca
odbierają gimnazjaliści z Lutomi Dolnej

Kolejne konkurencje to quiz multimedialny z wiedzy samorządowej za pomocą pilotów
interaktywnych, rozwiązywanie krzyżówki
z hasłem, rozpoznawanie obiektów i miejsc,
na podstawie zdjęć oraz wykazanie się znajomością osób zajmujących kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy.
Ostatecznie statuetka LAUR MŁODEGO SAMORZĄDOWCA w kategorii szkół
podstawowych powędrowała do Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. II miejsce

zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Pszennie, a III uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. Na IV miejscu uplasowała się drużyna ze SP w Bystrzycy Górnej, V ze SP w Lutomi Dolnej, a na VI ze SP
z Grodziszcza.
W kategorii placówek gimnazjalnych:
I miejsce zdobyło gimnazjum w Witoszowie
Dolnym, II miejsce gimnazjum w Lutomi,
a III gimnazjum w Pszennie.

Z WIZYTĄ U POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW
Jest czas na pracę, ale też i na zasłużony wypoczynek – mówili seniorzy z Klubu Starszaka w Grodziszczu, którzy udali się na wyjazd do
Pragi. Stolica Czech powitała uczestników wyjazdu piękną pogodą. To kolejny wyjazd seniorów i spotkanie z kulturą oraz zabytkami,
po Wojsławicach, Wrocławiu i Dreźnie. Na jesień planują kolejną podróż, tym razem na południe Polski.

P

raga to fascynująca stolica, piękne centrum wpisane jest na listę
UNESCO. Magia Złotej Uliczki, zaułki uliczek na starówce, zamek na Hradczanach, most Karola, katedra św. Wita tworzą niepowtarzalny nastrój. W ciągu jednego dnia odwiedziliśmy wiele miejsc, które
z pewnością na długo pozostaną w naszej pamięci. Warto brać udział
w takich wyjazdach, bo można mile spędzić czas i obejrzeć piękne
zakątki świata, które są zaledwie kilka godzin od miejsca naszego
zamieszkania – podkreślali zgodnie Starszaki z Grodziszcza.
Na tym nie koniec. Już na jesień seniorzy planują kolejny wyjazd.
Tym razem na gościnną Małopolską ziemię. Zanim to jednak nastąpi będą obecni na festynach i dożynkach gminnych. Uczestniczyć
będą w kolejnych warsztatach florystycznych, wykorzystując kwiaty
i płody ziemi.
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Klub Starszaka z Grodziszcza wraz z uczestnikami wyjazdu
w majowy weekend odwiedził Pragę
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VI DOLNOŚLĄSKA
GALA TALENTÓW WROCŁAW 2016
Szósta edycja Dolnośląskiej Gali Talentów za nami. Finałowe prezentacje odbyły się
w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu. Na 119 uczestników z całego woj. dolnośląskiego do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 25 kandydatów, a wśród nich
utalentowana akrobatyczna Roksana Niedziałkowska, uczennica Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej.

G

ala nie miała charakteru konkursu. Była
prezentacją najlepszych, zdaniem jurorów, uczestników wyłonionych podczas regionalnych zmagań konkursowych z terenu
miasta Wrocław oraz okręgów: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnickiego. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 25 utalentowanych
w różnych dziedzinach uczestników, ze
szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
Okręg wałbrzyski reprezentowała uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Roksana Niedziałkowska, która wy-

Na tegorocznej Gali Talentów
królowala Roksana Niedziałkowska
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DWIE MIESZKANKI
GMINY ŚWIDNICA
MISTRZYNIAMI
AKROBATYKI

konała układ taneczno – akrobatyczny do
muzyki Cirque du Soleil – Totem – Que
Viyera. Warto dodać, że na 29 kandydatów
z regionu wałbrzyskiego do finału zakwalifikowało się 6 uczestników, a wśród nich
Karolina. Za swój występ utalentowana
sportsmenka otrzymała dyplom oraz statuetkę z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Romana Kowalczyka. Serdecznie gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów!
Przypomnijmy! Roksana Niedziałkowska - urodzona w 2004 roku to uczennica
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.
Roksana od najmłodszych lat wykazywała
ogromne zainteresowanie w kierunku sportu. Mając sześć lat zaczęła uczęszczać na
akrobatykę sportową przy klubie MKS Polonia Świdnica. „Wyginanki” jak na nie mówiła, będąc czteroletnią dziewczynką, są jej
największą pasją. Bardzo szybko okazało
się, że ma do tego talent. Jest dziewczyną
ambitną i pracowitą – mówią rodzice. Poświęca akrobatyce wszystkie swoje wolne
chwile, trenując sześć razy w tygodniu od
2 do 3 godzin. Swoją karierę zawodniczą
rozpoczęła w wieku 7 lat od występów indywidualnych. Z czasem tworzyła zespoły
w dwójce dziewcząt i dwójce mieszanej. Aktualnie występuje w zespole trójki
dziewcząt z Amelią Cieślak i Karoliną Kozieł, reprezentując swój klub na zawodach
o randze ogólnopolskiej i poza granicami
naszego kraju, zdobywając liczne laury. Podczas ostatnich Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych Roksana Niedziałkowska zajęła
II miejsce w kategorii akrobatyka sportowa
(trójki dziewcząt). Drugim zamiłowaniem
Roksany są biegi. Bierze czynny udział
w dolnośląskich mitingach lekkoatletycznych, w których na dystansie 200 i 400
metrów nie ma sobie równych. Rywalizuje również w biegach przełajowych, gdzie
w swojej kategorii wiekowej zdobywa czołowe miejsca. Największymi osiągnięciami
są zdobyte pierwsze miejsca na Igrzyskach
Dolnego Śląska LZS w 2015 roku w Lubinie
i 2016 roku w Kotli koło Głogowa oraz tytuł wicemistrzyni Dolnego Śląska osiągnięty
w 2015 roku na finałach biegów Szkół Podstawowych w Oleśnicy.

W dniach 6-7 maja br. Roksana Niedziałkowska
(uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej) oraz Karolina Kozieł (uczennica Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej) zdobyły zaszczytne pierwsze miejsca w kategorii trójek
dziewcząt 11-16 lat wraz z Amelią Cieślak,
podczas otwartych mistrzostw w akrobatyce
sportowej na Litwie.

K

arolina Kozieł jest uczennicą klasy IV Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej. Jej przygoda
ze sportem zaczęła się w wieku 5 lat. Wtedy to
mama zabrała Karolinkę na pierwszy bieg – „Bieg
Niepodległości” w Świdnicy. Pierwszymi zawodami, w których walczyła o medal, to Bieg Noworoczny w Świdnicy w 2011 r. Tam zdobyła pierwszy swój puchar i medal. Od 2013r. Karolina
trenuje także akrobatykę w klubie MKS Polonia
Świdnica. Jej trenerem jest mama - Anna Kozieł.
Mimo tak krótkiego okresu trenowania akrobatyki utalentowana sportsmenka już osiągnęła
znaczące sukcesy, m.in. zdobyła pierwsze miejsce
na Dolnośląskich Mistrzostwach w Akrobatyce
Sportowej i Ścieżce w dwójce mieszanej, w trójce
kobiet w AG 11-16. Jak mówi sama Karolina –
sport (lekkoatletyka, akrobatyka) to część mojego
życia i stał się dla młodej sportsmenki sposobem
na oderwanie się od „szarej rzeczywistości”.
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UMOWA PRZYJAŹNI PODPISANA
Blisko pół roku od podpisania umowy przyjaźni z włoską gminą Adria w Urzędzie Gminy, uroczyste zawarcie aktu odbyło się 7 maja br.
w ratuszu miasta Adria. Za wspólny cel stawiamy sobie przede wszystkim pogłębianie i rozwój obustronnej współpracy oraz szacunek
i zrozumienie dla swoich osiągnięć, tradycji i dziejów – podkreślali zgodnie wójt gminy Teresa Mazurek oraz burmistrz Adrii Massimo
Barbujani.

S

potkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów
i doświadczeń. Współpraca może mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z innych krajów. Może pomóc
każdemu zrozumieć czym jest Europa, co
znaczy we współczesnym świecie i dokąd
nas zaprowadzi – mówił burmistrz Adrii
Massimo Barbujani.
To dla nas ważny dzień, że możemy
w wolnej Europie, bez granic budować
porozumienie między naszymi gminami
i miastami. Ważne są dokumenty, ale
w tych wszystkich działaniach nie możemy zapominać o naszych mieszkańcach
i ludziach młodych, do których należy przyszłość Europy. Dziękuję władzom miasta
Adria oraz członkom stowarzyszenia Adria
Nostra za zaproszenie naszej delegacji. Mając żywo w pamięci wizytę w naszej gminie
oraz deklaracje o współpracy złożone przez
przedstawicieli miasta Adria, stowarzyszenia, młodzież, jesteśmy przekonani, że
współpraca będzie żywa – podkreślała wójt
Teresa Mazurek.
Miłym akcentem podczas uroczystości
podpisania umowy przyjaźni była obecność polsko-włoskiego małżeństwa, które
mieszka w Adrii, a którym burmistrz Massimo Barbujani udzielał ślubu.
Adria to miasto we Włoszech w Wene-
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Umowa przyjaźni pomiędzy gminą Świdnica a miastem Adria została tym razem podpisana we Włoszech

cji Euganejskiej, między dolnym Padem
i Adygą, starożytny ważny port morski
Etrusków, obecnie 25 kilometrów od Morza Adriatyckiego. Miasto zostało założone w VI wieku p.n.e. Obecnie Adrię jak i 8
przyległych miejscowości zamieszkuje blisko

21 tys. mieszkańców, na powierzchni
113 km2. W Adrii działa ok. 100 organizacji pozarządowych, społecznych, które animują życie społeczno-kulturalne
w mieście. Wśród nich aktywnie działające
stowarzyszenie Adria Nostra.
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ZŁOTE GODY PAŃSTWA MUSZKAT
W sobotę, 23 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 par obchodziło Złote Gody Małżeńskie. Wśród nich państwo Krystyna
i Antoni Muszkat z Mokrzeszowa, którym wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła medal za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

N

ie ma jednoznacznej recepty na tak długi
i udany związek. Bardzo często potrzebny jest kompromis. Jesteście Państwo przykładem, że jeżeli się chce to można przeżyć ze
sobą 50 lat i więcej. Dla mnie zawsze jest to
bardzo radosny dzień. Wśród tylu przeciwności losu, są Państwo potwierdzeniem, że można wzajemnie przeżyć ponad 50 lat. Gratuluję
Wam tego pięknego Jubileuszu i życzę wielu
lat w zdrowiu i wzajemnej miłości – mówiła
podczas uroczystości wójt gminy.
Ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego
uświetnił występ Zespołu Tańca Narodowego
i Estradowego „Krąg”, pod kierunkiem Marii
i Wojciecha Skiślewicz.

jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo
zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest
nam potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli
akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub
ich bliscy powinni przedłożyć nam odpis aktu
małżeństwa. Poza aktem małżeństwa musimy również zobaczyć dowody osobiste obojga
małżonków. Pary małżeńskie, które jubileusz
Złotych Godów mają już za sobą, a dotąd nie
zostały odznaczone Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić

o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach
mile widziane są również pary małżeńskie,
które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.
W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt gminy
Świdnica i wójt gminy Marcinowice wręczają
swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia
wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne
piękne jubileusze.

Przypomnijmy!
O nadanie odznaczenia występuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich. Z uwagi na czas,
jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta
RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu). 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. Urząd Stanu Cywilnego w
Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe
mieszkańców trzech gmin: miasta Świdnicy,
gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie
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Gratulacje od wójt Teresy Mazurek odbierają państwo Muszkat z Mokrzeszowa

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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POZNAWALI TECHNIKI PŁYWANIA
Od marca do czerwca br. grupa 30 uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Pszennie pod czujnym okiem instruktorów ćwiczyła
naukę pływania na basenie w Świebodzicach. Zajęcia realizowane były w ramach ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.

O

d 7 marca 2016 roku uczniowie podzieleni
na dwie grupy, we wszystkie poniedziałki
miesiąca przez półtorej godziny nabywali podstawowych umiejętności pływackich, dzięki
czemu korygowali i przeciwdziałali wadom
postawy. Niektórzy z nich czują się jak przysłowiowa ryba w wodzie, inni dopiero powoli
przekonują się do tego, iż korzystanie z basenów
i pływalni może być bardzo przyjemne i relaksujące, a przy okazji nabywa się bardzo ważnej
umiejętności związanej z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, czyli pływaniem – mówi
dyrektor szkoły Tadeusz Szarwaryn.
W poprzednich latach z nauki pływania
skorzystało 45 uczniów z dwóch gminnych
szkół: SP w Bystrzycy Górnej i SP Witoszowie
Dolnym. Podobnie jak i poprzednie zajęcia tak
i tegorczne w całości były bezpłatne dla uczestników.

Uczniowiec ze Szkoły Podstawowej w Pszennie pod czujnym okiem instruktorów

CHCESZ BYĆ WIDOCZNY - NOŚ ODBLASKI
Pamiętajcie, aby odblaski nosić nie tylko w drodze do i ze szkoły, ale także poza nią. Np. podczas jazdy rowerem, a szczególnie poruszając się po zmroku, poza
terenem zabudowanym – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Pszennie. W trakcie „żywej” lekcji poświęconej zasadom bezpieczeństwa, z udziałem dzielnicowych z terenu gminy Świdnica, uczniowie otrzymali elementy odblaskowe z rąk wójt gminy, zastępcy komendanta
KPP w Świdnicy, naczelnika i jego zastępcy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy oraz dyrektor GZO.

C

elem akcji jest popularyzowanie wśród dzieci i rodziców wiedzy w
zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Udział w
tego typu spotkaniach daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko
uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Centrum oświatowe w Pszennie zlokalizowane jest przy drodze krajowej nr 35 Wrocław – Wałbrzych, stąd też
propagowanie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem
edukacyjnym – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy.
To nie pierwsze tego typu działania w gminnych placówkach oświatowych. Spotkania z udziałem przedstawicieli policji prowadzone są
cyklicznie. Łącznie do uczniów klas I-IV w 5
szkołach potasowych zostanie przekazanych
ponad 750 odblasków. Dzięki uprzejmości
świdnickiej drogówki, uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem pojazdów policyjnych oraz sprawdzić wnętrze policyjnego
radiowozu.
Kierowca widzi nieoświetlonego rowerzystę lub pieszego dopiero, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu, czyli zaledwie z 20-30 metrów
— przypominał komendant KPP w Świdnicy Andrzej Dobies. Natomiast elementy
odblaskowe powodują, że taką osobę widać
z odległości 130-150 metrów. Posiadanie elementów odblaskowych nakłada obowiązek
nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogo-

wym – pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza terenem
zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych.
Dlaczego młodzi ludzie nie noszą odblasków? Bo — według badań
— są m.in. niemodne... Spotkanie z udziałem wójt gminy Teresy Mazurek, komendanta KPP w Świdnicy Andrzeja Dobiesa, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy Przemysława Siwiaka i jego
zastępcy Mariusza Smoka, dyrektor GZO Marii Jaworskiej oraz dzielnicowych: Adama Kłyszejki, Krzysztofa Huzara i Michała Kopaczewskiego miało na celu pokazaniem, że odblaski mogą być nie tylko modne,
ale przede wszystkim ich noszenie może uratować życie.

Odblaskowe spotkanie wójta gminy w SP w Pszennie
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TO JUŻ 70 LAT KGW LUTOMIA DOLNA
Wzajemna pomoc i wspólna praca zbliża ludzi do siebie i ich jednoczy - mówiła podczas
jubileuszu 70. lecia działalności KGW Lutomi
Dolnej, wójt Teresa Mazurek. Własnym przykładem Panie pokazujecie, że razem można
naprawdę dokonać wielkich rzeczy, a współpraca z władzami i innymi organizacjami pozwala w pełni realizować wyznaczone cele.
Dziękujemy za krzewienie tradycji, promowanie Gminy Świdnica oraz budowanie silnych
więzów społecznych.

O

becnie na terenie gminy Świdnica prężnie
działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Bojanice, Burkatów, Gogołów,
Komorów, Lutomia Dolna, Pogorzała, Pszenno,
Stachowice, Witoszów Dolny, które pielęgnują
bogatą, gminną tradycję. Członkinie miejscowych kół zabiegają o utrzymanie dorobku kulturowego tutejszego regionu, powołując często
kolejne grupy do działania, czy tworząc stowarzyszenia. Promując sztukę ludową, członkinie
KGW uczestniczą w organizowanych na terenie gminy, ale też w województwie imprezach
kulturalnych. Bez wątpienia w tych działaniach
wyróżniają się panie z KGW w Lutomi Dolnej.
W 2014 i 2016 r. roku jury podczas prezentacji
wojewódzkich tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek we Wrocławiu doceniło
KGW z Lutomi Dolnej, przyznając I miejsce
za oryginalną palmę wielkanocną, ozdobioną
kwiatami symbolizującymi 4 pory roku oraz
za piękny stół wielkanocny. Zwyczaj ten 17
gospodyń z Lutomi Dolnej kultywuje od ponad
60 lat. Przez cały rok gromadzą ozdoby, by na
kilka tygodni przed Niedzielą Palmową przystąpić do zdobienia palmy. Inicjują wiele spotkań,
szczególnie dla osób starszych i samotnych, dla
których wyjście z domu jest bardzo często jednym z niewielu ich spotkań w ciągu całego roku.
Pomimo upływu lat działalność kół gospodyń wraca do łask. Gospodynie z Lutomi Dol-

Gratulacje dla KGW składa wójt Teresa Mazurek

nej to najdłużej działające koło w gminie Świdnica i jedno z najstarszych na Dolnym Śląsku.
W ludowych strojach, z tradycyjnymi wypiekami są ozdobą wielu lokalnych uroczystości.
Zachowują zwyczaje dla kolejnych pokoleń.
Jubileusz gospodyń z Lutomi Dolnej zgromadził licznie przybyłych gości, m.in. poseł na
Sejm RP Izabelę Katarzynę Mrzygłocka, władze powiatowe na czele z Zygmuntem Worsą,
wiceburmistrz z miasta partnerskiego z Żukowa Sylwię Babulę wraz z paniami z KGW Żukow, prezesa Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina, Marka
Światka prezesa Rejonowego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych, władze gminy którym
przewodniczyły: wójt Teresa Mazurek wraz
z przewodniczącą Rady Gminy Reginą Adamską oraz licznie przybyłymi delegacjami z terenu gminy Świdnica. Łącznie blisko 200 gości.
Dziękuję za aktywną działalność społeczną, za zaangażowanie i wytrwałą pracę, służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości
kulturowej mieszkańców gminy Świdnica.
W trudnych dla społeczności rolniczej chwilach byłyście i jesteście cenną organizacją, pielęgnującą rodzimą tradycję, organizującą życie

Odznaczone Orderem Serca Matkom Wsi podczas Jubileuszu 70 lat KGW
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społeczne, gospodarcze i kulturalne polskiej
wsi. Niech Wasza działalność przynosi wiele
niezapomnianych wrażeń na rzecz społeczności lokalnej. Życzę kolejnych lat działalności
uwieńczonych wspaniałymi sukcesami, ludzkiej przyjaźni i życzliwości – życzyła wójt Teresa
Mazurek.
Z okazji jubileuszu 70. lecia działalności
KGW Lutomia Dolna, Władysław Serafin,
prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych wręczył Ordery Serca Matkom Wsi
1. Marii Bizoń
2. Kazimierze Duda
3. Stanisławie Jędrzejczak
4. Józefie Kołosz
5. Renacie Lorenc
6. Teresie Mazurek
7. Walentynie Rosiek
Order Serca Matkom Wsi na przestrzeni ostatnich lat otrzymały także członkinie KGW
1. Helena Madej
2. Anastazja Jędrzejczak
3. Zofia Ludwiczak
4. Emilia Urbańska
5. Halina Furman
6. Zofia Żydek
7. Jolanta Nowak
8. Aniela Bizon
9. Maria Mrzygód
Order Serca Matkom Wsi funkcjonuje od
kilkunastu lat w świadomości mieszkańców
obszarów wiejskich. Wymyślili go działacze
Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji rolniczych, by uhonorować postawy oddanego macierzyństwa i zasługi w pracy społecznej dla
dobra wsi i gminy.
Jubileusz 70. lecia zakończyły występy
muzyczne formacji i zespołów muzycznych,
tanecznych działających w gminie Świdnica
oraz długie rozmowy, którym towarzyszyła
wymiana doświadczeń i pomysłów.
27

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

MUNDUR ZOBOWIĄZUJE - CZYLI NOWE ZARZĄDY W OSP
Podczas ostatnich miesięcy w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Świdnica trwały zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które wyłoniły nowe
zarządy. W ostatnim dniu marca wójt Teresa Mazurek, w sali narad Urzędu Gminy odebrała meldunek od Komendanta Gminnego OSP w Świdnicy Henryka
Muraszki. Ustępującym prezesom i naczelnikom dziękowała za wieloletnią służbę, a nowym gratulowała awansów.

M

undur zobowiązuje! Być strażakiem, to
wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt
i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, to ciągła praca nad sobą i doskonalenie
własnych umiejętności. Serdecznie dziękuję
za lata pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań, chroniących życie, zdrowie
i mienie ludzkie mieszkańców gminy Świdnica. Nowym prezesem i naczelnikom życzę,
by prowadzone przez Was jednostki OSP były
dla mieszkańców naszej gminy powodem do
dumy, a także gwarantem bezpieczeństwa.
Ustępującym ze stanowisk w zarządach strażakom życzę: zdrowia, dalszych sukcesów
w działalności społecznej, niegasnącej życzliwości społeczeństwa oraz spełnienia kolejnych
zamierzeń w życiu osobistym i zawodowym.
Mam nadzieję, że będziecie takimi dobrymi
duchami tych jednostek – mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek.
Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie
świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia
społeczeństwa i mienia, w ramach zadania
własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym
8 jednostek terenowych. 3 jednostki włączone
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP
Witoszów. Tylko w ostatnim roku na działania
i wydatki inwestycyjne OSP w gminie Świdnica
zostało przeznaczonych blisko 350 tys. zł.

Po prawej Anatol Miroszniczenko z OSP Witoszów Dolny,
ponad 60 lat w OSP w tym 35 lat jako prezes OSP Witoszów Dolny
Dotychczasowi

OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA

Obecni

Prezes

Naczelnik

Prezes

Naczelnik

Piotr
Kulak

Piotr
Michalski

Michał
Ożóg

Paweł
Krzyśków

Piotr
Błaszko

Krzysztof
Okrzesik

Piotr
Błaszko

Paweł
Chrobak

Anatol
Miroszniczenko

Bronisław
Gancarczyk

Marcin
Klęsk

Andrzej
Kulik

Stanisław
Łukasiewicz

Jacek
Kuczyński

Stanisław
Łukasiewicz

Jacek
Kuczyński

PANKÓW

Franciszek
Adamski

Czesław
Koblowski

Franciszek
Adamski

Paweł
Kurpiński

GOGOŁÓW

Roman
Bogusławski

Artur
Całka

Wojciech
Bąk

Tomasz
Balant

Mariusz
Adamski

Marcin
Migda

Mariusz
Adamski

Marcin
Migda

Paweł
Somala

Adam
Kucharski

BURKATÓW
LUTOMIA DOLNA
WITOSZÓW DOLNY
GRODZISZCZE

MOKRZESZÓW
BYSTRZYCA GÓRNA

Mieczysław
Somala

FRANCISZEK JOWIK Z PSZENNA CZŁOWIEK Z PASJĄ

Urodzony w Szczawnie Zdroju w województwie dolnośląskim. Do 2009 roku mieszkaniec Wałbrzycha, a obecnie mieszkaniec Pszenna. Najważniejsze jest robić
to co się kocha, mieć marzenia i je realizować, bez względu na wiek - mówi pan Franciszek, mistrz Dolnego Śląska w jeździe indywidualnej na czas.

P

ochodzę z rodziny sportowej, jednak po kontuzji byłem zmuszony
zmienić dyscyplinę sportu. wybrałem kolarstwo i to był strzał w dziesiątkę. Pasja szybko przerodziła się w sposób na życie i w tym roku będę
obchodzić 30 lecie swojej kariery. Przez ten czas uczestniczyłem w mistrzostwach naszego kraju i licznych imprezach zagranicznych, walcząc
o najważniejsze puchary świata i mistrzostwa globu – mówi pan Franciszek.
Jak mówi sam o sobie nie widać, że ma już 62 lata, a wszystko dzięki sportowemu trybu życia. Od dziecka związany ze sportem. W przerwie między treningami dodatkowo chodzę na basen, biegam, jeżdżę na
nartach. Największym wsparciem w tym co robię jest dla mnie rodzina
i dzięki niej mogę realizować swoje marzenia. Pragnę zaszczepić w dzieciach zacięcie do sportu, jak również zachęcić wszystkich młodych ludzi
do czynnego udziału we wszystkich formach spędzania wolnego czasu
na czymś innym niż tylko siedzenie przed telewizorem, bądź granie na
komputerze. Sport uczy wytrwałości i dążenia do celu – dodaje Franciszek
Jowik.
Tym co nas ogranicza to, nasza psychika i lęk przed pokonywaniem
barier, które są łatwiejsze do przeskoczenia niż nam się wydaje.
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BOKSUJĄ NA HALI W WITOSZOWIE
Na swoim koncie mają już międzynarodowe i ogólnopolskie sukcesy w boksie. Na co dzień są zawodnikami Klubu Boks Polonia Świdnica, ale trenują
na hali sportowej w Witoszowie Dolnym. Mowa o 4 młodych gimnazjalistach z Witoszowa Dolnego: Kamilu Guźlińskim, Miłoszu Skrzypczaku, Eryku
Skirgajłło, Rafale Radwańskim.

T

reningi odbywają 2 razy w tygodniu na
hali sportowej w Witoszowie Dolnym
(dodatkowo dochodzą sparingi), a przed zawodami nawet pięć razy. Oprócz tego jeżdżą na rowerach, biegają, chodzą na basen
oraz korzystają z siłowni dostępnej w hali
sportowej. To naprawdę dobry obiekt, który
pomaga nam w rozwijaniu naszych sportowych talentów i pasji. Tutaj mamy wszystko
co jest nam potrzebne do naszych treningów.
Bardzo dużą rolę w kształtowaniu charakterów młodych zawodników odgrywa trener
Władysław Wołosz. Również duży wpływ na
młodych sportowców ma najbliższa rodzina,
chociaż babcie na początku były negatywnie
nastawione na „boksowanie wnuczków”.
Szkoła oraz nauczyciele bardzo nas wspierają, wiedzą kiedy mamy zawody i nas dopingują – dodają zgodnie Kamil, Miłosz, Eryk
i Rafał.
W ciągu ostatnich 2 lat uczniowie gimnazjum mają już znaczące sukcesy zdobyte
podczas XV Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego o Puchar Prezydenta Miasta
Rybnika im. Józefa Cyrana w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
w boksie oraz w trakcie Mistrzostw Polski
Młodzików w Boksie.

Boks wiele nas nauczył. Opanowanie, wiara w siebie i we własne możliwości oraz to,
że nie ma barier których nie można pokonać.
Trzeba chcieć walczyć i mieć zacięcie, a reszta to ciężka praca i wkład trenera

Eryk Skirgajłło

Kamil Guźliński

vv1 miejsce w XV Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Rybniku
vv3 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików im. Pawła Szydły

vv1 miejsce w XV Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Rybniku
vv3 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików im. Pawła Szydły

Miłosz Skrzypczak

Rafał Radwański

vv3 miejsce w XV Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Rybniku

vv2 miejsce IX Międzynarodowy Turniej
Bokserski w Świdnicy.

TRZYKROTNY MISTRZ POLSKI Z KOMOROWA
16 letni Tomasz Paździora z Komorowa, uczeń klasy III B Gimnazjum w Witoszowie Dolnym jest trzykrotnym Mistrzem
Polski w Taekwondo ( IV/X-2015 r.) Na co dzień uczęszcza do Klubu UKS TAEKWONDO GRYF ŚWIDNICA, jako podopieczny
Waldemara Zdebskiego.

P

asje do tej dyscypliny sportowej zaszczepił mu ojciec, Mariusz, który ćwiczył karate.
Pierwsze zetknięcie ze sztukami walki było w wieku 8 lat – jak wspomina
Tomek. Bardzo dużą rolę w jego pasji odgrywa najbliższa rodzina, która wspiera
go oraz motywuje przy każdych zawodach, a także wspomniany już Waldemar
Zdebski oraz nauczyciel W-F i wychowawca Andrzej Żebrowski.
Jak mówi Tomek, ciężko jest już mu powiedzieć o dokładnej
ilości medali, pucharów i dyplomów. Nic nie przychodzi samo,
talent jest tylko na samym początku, reszta to ciężka praca i wielkie zacięcie sportowca – dodaje Mariusz Paździora. Dla Tomka jest
to styl życia i pasja, która z roku na rok nabiera większego rozpędu
i motywacji. Sam mistrz z Komorowa opowiada o częstych treningach przed zawodami. Zachęca przy tym do zdrowego trybu życia
i nie siedzenia w domu przed komputerem, czy telewizorem.
Sam pływa, biega oraz jeździ na rowerze. Obecnie przygotowuje się do kolejnych zawodów.

TRZYMAMY KCIUKI ZA NASZEGO MISTRZA!
Tomasz Paździora - Mistrz Polski z Komorowa
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WALCZYLI O ZŁOTO
Drużyna młodzików Cukrownik Pszenno, jako jedyna z Dolnego Śląska 8 lipca br. walczyła o tytuł mistrza, podczas Finału Centralnego 6 Ogólnopolskiego
Turnieju LZS Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna w Prószkowie k/ Opola.

W

2010 organizatorzy turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” zauważyli, że mało
jest turniejów, które kończą się finałem cen
tralnym dla chłopców i dziewcząt do lat 13
(do tego wieku dzieci trenują wspólnie) po
stanowiono więc do „Kadry” dołączyć osob
ny turniej. Finał Centralny I Ogólnopolskie
go Turnieju Dziewcząt i Chłopców „Mała
Piłkarska Kadra Czeka” odbył się w Opolu
w 2011 roku. W tym roku szansę na medal
mieli młodzi piłkarze Cukrownik Pszenno.
Drużyna z Pszenna pokonała w powiatowej Lidze Orlika drużyny z Burkatowa,
Witoszowa, Mokrzeszowa, Bystrzycy Górnej, Wiśniowej, Lutomi oraz Marcinowic.
W eliminacjach strefowych „Mała Piłkarska Kadra Czeka” zostawili w tyle drużyny
z powiatu dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego. Kolejnym etapem były finał dolnośląski,
w którym zawodnicy z Pszenna również odnieśli zwycięstwo, pokonując zespoły reprezentujące strefę jeleniogórską, wrocławska
i legnicką.

Drużyna młodzików Cukrownik
z Pszenna walczyła o zloto w Prószkowie k/ Opola

Tym samym drużyna z Pszenna była
jedynym reprezentantem Dolnego Śląska
w rozgrywkach w Prószkowie k/ Opola.
Drużyna młodzików Cukrownik Pszenno powstała ok 4 lata temu, Trenuje pod
czujnym okiem Szymona Goździejewskiego,

a jej kierownikiem jest Katarzyna Goździejewska. 30 osobowy skład drużyny tworzą młodzi
zawodnicy z Pszenna i gminy Świdnica, którzy
swoje treningi odbywają na boisku w Pszennie
i hali sportowej przy gimnazjum w Pszennie.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

ŚPIEWALI NAD BYSTRZYCĄ
W przepięknej scenerii i otaczającej zieleni świetlicy i boiska w Burkatowie 11 zespołów folklorystycznych, w tym aż 6 spoza terenu gminy Świdnica zaprezentowało się 2 lipca w ramach IX Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Śpiewanie nad Bystrzycą”.

Przegląd Folklorystyczny
w Burkatowie

N

asz przegląd nie ma charakteru konkursu i to może jest magnesem, który przyciąga każdego roku większą rzeszę artystów –
mówi Krzysztof Jas, dyrektor GOKSiR.
Wśród rodzimych zespołów, sławiących i promujących gminę
Świdnica w kraju i za granicą, wystąpiły: Zespół „Rozmaryn” z Rogowa Sobóckiego, „Żarowianie” z Żarowa, „Czerwona Róża” i „Dobromierzanie” z Dobromierza, „Listek Koniczyny” z Mietkowa oraz
„Lipowanie” z Lipy.
30

Śpiewanie nad Bystrzycą to przegląd zespołów folklorystycznych
i grup promujących dawne obrzędy i zwyczaje. Celem wspólnego śpiewania jest nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim zachowanie
tradycji śpiewu, muzykowania i tańca. Gmina Świdnica od lat promuje kilkanaście zespołów folklorystycznych, których talent muzyczny
znają również mieszkańcy Europy Zachodniej. Dzięki kulturze ludowej i folklorowi przetrwały tradycje i zwyczaje, które dzisiaj możemy
podziwiać i pielęgnować – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
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TOWARZYSKI MECZ NA OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO
W sobotę, 2 lipca Burkatów był centrum sportowo-kulturalnych wydarzeń na mapie gminy Świdnica. Wszystko za sprawą otwarcia boiska sportowego
oraz IX Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Śpiewanie nad Bystrzycą”.
Symbolicznym przecięciem wstęgi nastąpiło
otwarcie boiska sportowego w Burkatowie

S

ymbolicznym przecięciem biało czerwonej wstęgi, 2 lipca 2016 roku wójt gminy
Świdnica – Teresa Mazurek, starosta powiatu
świdnickiego Piotr Fedorowicz, przewodnicząca Rady Gminy – Regina Adamska, sołtys Bukatowa Bronisław Dratwa oraz prezes
klubu LKS Gryf Burkatów Adam Krzyśków
otworzyli przebudowane boisko sportowe
w Burkatowie.
Inwestycja 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, niwelacji terenu oraz wysiewu trawy. Skorygowano
także istniejącą skarpę. Łączny koszt poniesionych nakładów finansowych wyniósł ok. 63
tys. zł, w tym blisko 25 tys. stanowiła dotacja
z UMWD.
Życzę, aby obiekt dobrze służył mieszkańcom Bukatowa i nie tylko. Aby było to miejsce
gdzie młodzi mieszkańcy będą mogli rozwijać
swoje umiejętności i talent – mówiła wójt Teresa Mazurek
Po oficjalnym otwarciu drużyna LKS Gryf
Burkatów rozegrała towarzyski mecz piłki
nożnej z Oldbojami i Przyjacielami. Wzorem
ostatnich spotkań, rozgrywanych podczas mistrzostw EURO 2016, dopiero rzuty karne zdecydowały o wyniku spotkania. Towarzyskie spotkanie wygrała drużyna Oldbojów i Przyjaciół.
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 klub
LKS Bystrzyca Górna, który w ubiegłorocznym
sezonie zajął III miejsce w klasie okręgowej.
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Drużyna Gryf Burkatów

Drużyna Oldbojów i Przyjaciół

POJECHALI RATOWAĆ POLSKIE MOGIŁY

Po raz siódmy uczniowie z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie wyruszyli na Ukrainę, aby
uczestniczyć w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Przez ponad tydzień w Nowej Uszycy
ratować będą polskie nekropolie.

W ramach akcji, w ciągu 6 lat, uratowano
już kilkadziesiąt cmentarzy, spośród których
wiele przeznaczonych było do likwidacji i wyburzenia. W tym roku kolejni wolontariusze
postanowili zamienić swoje wakacje na pomoc
przy porządkowaniu polskich mogił, a wśród
nich 9 osobowa grupa z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. 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
– podkreślali młodzi uczestnicy wyjazdu na
Ukrainę.
Nasze działania przynoszą już wymierne
korzyści, bowiem mieszkańcy z tych miejsco-

wości do których docieramy też włączają się do
pomocy, przy ratowaniu mogił, wykonując prace porządkowe. Efekty młodych wolontariuszy
z Pszenna poznamy już niebawem.

Uczestnicy tegorocznego wyjazdu na Ukrainę,
których żegnali dyr. GZO oraz dyrektor szkoły
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KASZANKA KRÓLOWAŁA W BOLEŚCINIE
Nawet opady deszczu nie zniechęciły mieszkańców i przybyłych gości, do spędzenia pierwszego lipcowego weekendu na świeżym powietrzu. Z grilla, z cebulką
i nie tylko. W sobotnie popołudnie, na boisku sportowym w Boleścinie królowała kaszanka. Nie brakowało też kulinarnych pyszności, przygotowanych przez
społeczność wsi.

O

rganizatorzy festynu zadbali o moc atrakcji, a znakiem rozpoznawczym w tym dniu była kaszanka. To jeden z najbardziej charakterystycznych i cenionych produktów kulinarnych naszej wsi Boleścin. Jej produkcję rozpoczęto w latach
siedemdziesiątych według receptury opracowanej przez ówczesnego kierownika masarni Jana Waligórę i do dzisiaj jest ona
w ofercie miejscowej spółdzielni – podkreślali organizatorzy drugiego
w sołectwie święta kaszanki. Jej smak doceniło m.in. jury poznańskich
targów Polagra Farm, przyznając RSP „Jedność” w 2008 roku „Perłę”
w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”.
Na scenie zaprezentowały się dzieci z Małego Boleścina, którego
choreografem i kierownikiem jest Maria Skiślewicz oraz 5 młodych,
utalentowanych artystów w mini show. Rozegrany został także turniej piłki plażowej o puchar prezesa RSP Boleścin.
Tych, którzy nie mieli okazji do spróbowania jej smaku gospodarze zapraszają na stoisko sołectwa podczas najbliższych dożynek
wojewódzkich, 4 września do Krzyżowej.

Po raz drugi bolescińska kaszanka najbardziej smakowała uczesnitkom festynu

LETNIE WARSZTATY WOKALNE - LUBACHÓW 2016
Po raz piąty uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica, spędzają wakacje w SSM w Lubachowie. Warsztaty wokalne, bo o nich
mowa zyskały już uznanie uczestników poprzednich edycji. To doskonały pomysł na wakacje i rozwijanie talentów – podkreślali zgodnie uczestnicy

M

uzyka a wraz z nią piosenka, bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną,
umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu
piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, uszlachetnia całą
osobowość.
4 lipca rozpoczęła się piąta edycja warsztatów wokalnych dla uzdolnionej wokalnie
grupy w wieku od 10 do 15 lat z placówek

oświatowych gminy Świdnica. Pod kierunkiem instruktorów i opiekunów (Anny Lutz,
Lidii Bakalarczyk, Joanny Jaros, Dariusza
Jarosa i Tadeusza Szarwaryna) uczestnicy do
soboty 9 lipca pracować będą nad nagraniem
kolejnej płyty. Po znanych już mieszkańcom
gminy i nie tylko krążkach „Co nam w duszy gra”, „Świąteczny czas”, „Smaki przedwiośnia” i „Roztańczeni – Rozśpiewani”,
przyszła kolej na następny autorski mate-

Uczestnicy tegorocznych warsztatów muzycznych w Lubachowie
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riał Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna.
Tym razem napisane przez autorów piosenki
nawiązują do klimatów turystyczno – balladowych. Bogactwo słów, które przebijają
się w każdej piosence mówiące o przyjaźni,
uczuciach, ale również o tym, że warto zobaczyć cząstkę piękna otaczającego nas świata
podczas wakacyjnych wędrówek. Delikatne
aranżacje autorstwa Dariusza Jarosa sprawiają, że kolejna płyta pod tytułem „Ty i jarazem” przeniesie słuchaczy w świat poezji
i tęsknoty za tym, co dobre, wartościowe
i piękne. Zapewne i tym razem efekt końcowy
będzie zaskakujący, ponieważ pierwsze próby
nad materiałem wypadły rewelacyjnie. Cóż,
po prostu mamy zdolną młodzież! – przyznaje z dumą wójt gminy Teresa Mazurek.
Letnie Warsztaty Wokalne pod patronatem
wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek traktowane jako wypoczynek, a jednocześnie
działania ukierunkowane na rozwój talentów
wokalnych dzieci i młodzieży, to pomysł na
promocję gminnych talentów.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wójta gminy oraz dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty możemy kolejny raz spotkać się
w Młodzieżowym Schronisku w Lubachowie- w miejscu, gdzie zawsze czujemy się
jak w domu i gdzie są doskonałe warunki do
twórczego spędzenia czasu – mówią zgodnie
opiekunowie.
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