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ZGODNE ABSOLUTORIUM
19 czerwca radni gminy Świdnica jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla Teresy Mazurek. Było to 14 absolutorium z tytułu
wykonania budżetu, a 15 w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.
– Realizacja budżetu gminy została zaakceptowana przez Radę
Gminy Świdnica. Dziękuję radnym, kierownictwu i swoim pracownikom za dobrą współpracę. W 2016 r. ponad 7,7 mln zł przeznaczono na inwestycje, w tym ponad 2,67 mln zł na infrastrukturę drogową, a 2,23 mln zł na infrastrukturę oświatową. Naszym priorytetem,
jak co roku, były i nadal będą inwestycje i remonty realizowane przy
współudziale środków zewnętrznych – mówiła Teresa Mazurek.
Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem
sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok
2016. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Marek
Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.
Gratulacje dla wójt Teresy Mazurek  składa prezydium Rady Gminy Świdnica

Ze sprawozdania RIO wynika, że:
•
prognozowane dochody ogółem w wysokości 64.971.279,83 zł
zrealizowano w kwocie 62.223.046,27 zł, co stanowi 95,77%
planu, z tego: dochody bieżące 60.665.637,68 zł, dochody
majątkowe 1.557.408,59 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie
224.984,95 zł.
•

planowane wydatki ogółem w wysokości 66.643.081,83 zł zrealizowano w kwocie 62.083.233,75 zł, co stanowi 93,16% planu, z tego wydatki bieżące 54.378.550,98 zł, wydatki majątkowe
7.704.682,77 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło
94,11%, a ich udział w wydatkach ogółem 12,41%. W roku budże-

towym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 2.500.000
zł, dokonano również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, obligacji komunalnych) na kwotę 2.891.580 zł (93,53%
planu). Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią
i wynosi 6.287.086,70 zł przy planowanej dodatniej jego wartości
4.237.876 zł.
•

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt.
pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 36,76%
wykonanych dochodów.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE
Po kilku latach organizacji dożynek w Krzyżowej tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w niedzielę 3 września 2017 r., na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lutomi Górnej. Współgospodarzami dożynek będą sołectwa: Lutomia Górna i Lutomia Dolna.

D

ożynki gminne od wielu lat przepełnione są staropolską symboliką ludową i są
świętem 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 3 września Lutomia Górna i Lutomia Dolna będą najważniejszymi punktami na
mapie gminy Świdnica – podkreśla wójt Teresa
Mazurek.
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 przygotowane
będą stoiska ze specjałami i lokalnymi proNr 2 (30) Sierpień 2017

„Misterium Chleba” podczas święta plonów

duktami, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
Szczegółowych informacji w sprawie organizacji dożynek udzielają pracownicy Gmin-

nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pod
nr tel. 748521226, 748523067 wew. 312,
313. Gwiazdą tegorocznych dożynek będzie
zespół  CZADOMAN.
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ROK Z 500+ W GMINIE ŚWIDNICA
1412 złożonych wniosków, 1330 wydanych decyzji przyznających świadczenie i 1177 rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus”. Tak w dużym skrócie przedstawia się pierwszy rok działalności programu wsparcia dla polskich rodzin
w gminie Świdnica. Na przestrzeni całego 2016 roku odnotowano 174 urodzenia (to o 42 noworodki więcej w porównaniu z rokiem 2015).

O

gólna liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyniosła - 1412.
Liczba decyzji, na podstawie których wypłacane jest świadczenie wychowawcze (przyznających) - 1330
1412 (liczba przyjętych wniosków) – 1330
(liczba decyzji przyznających) = 82.
Różnica ta wynika z faktu, iż oprócz decyzji
przyznających prawo do świadczenia wychowawczego wydano również decyzje odmowne
oraz przekazano według właściwości nieprawidłowo złożone wnioski ze względu na miejsce
zamieszkania do odpowiedniego organu.
Łączna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze to 1177 (różnica między liczbą wydanych decyzji przyznających,
tj. – 1330, a liczbą rodzin pobierających
w/w świadczenie wynika z faktu, iż część rodzin złożyła więcej niż jeden wniosek, co wynika  ze  zmiany sytuacji dochodowej w rodzinie, lub urodzenia się dziecka w trakcie
trwającego okresu zasiłkowego).

Statystyka świadczeń wg kryterium
dochodowego
Łączna liczba decyzji przyznających prawo
do świadczenia wychowawczego rodzinom,
w których dochód w przeliczeniu na osobę wynosi od 0,00 zł do 674,00 zł: - 595 (tj. 44,7%).

Pracownice GOPS przyjmujące wnioski w ramach programu 500+

Łączna liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na
osobę wynosi 674,00 zł – 800,00 zł (w tym
także rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
i zwiększonym kryterium do kwoty 1.200)  161 (tj. 12,1%).
Liczba decyzji przyznających prawo do
świadczenia wychowawczego bez ustalania kryterium dochodowego – tj. na drugie
i kolejne dziecko - 574 (tj. 43,20%).

Rok trwania programu to zdecydowanie
za mało czasu, by mówić o wzroście liczby
urodzeń spowodowanym programem 500
plus. Jednakże porównując statystyki urodzeń na terenie gminy Świdnica ze stycznia i lutego 2016 r. do analogicznego okresu w 2017 r. zauważyliśmy zdecydowany
wzrost. Co oczywiście bardzo nas cieszy i jesteśmy dumni z tego faktu – podkreśla wójt
gminy Teresa Mazurek.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY INFORMUJE

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. Dotyczy
to dokumentów składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.
W związku z prowadzonymi pracami w  Senacie RP nad kształtem nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków druki będą
dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz na stronie internetowej, które dotyczyć będą jeszcze starego jak i nowego
okresu zasiłkowego. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego
z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej,
osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży
obowiązek alimentacyjny.
W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.
Od dnia 1 listopada 2017 r., do dnia 31.10.2018 r. wysokość kryterium uprawniającego do zasiłków rodzinnych oraz wysokość świadczeń,
pozostają na tym samym poziomie, co w roku bieżącym.
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+
NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są kompletne wnioski (wraz z kopiami niezbędnych dokumentów) o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego (500 +) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, który rozpoczyna się 1 października 2017 r.
Wnioski można składać od 1 sierpnia br. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. B. Głowackiego 4,
pok. 111, lub w formie elektronicznej.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę
w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 1 200 zł netto na osobę w rodzinie.
W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. za pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się najstarsze
dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2018 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia 2017 r. jego rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2017 r. Wnioski złożone od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. będą rozpatrzone i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik
nastąpi do 30 listopada 2017.
Wnioski złożone od 1 listopada 2017 r. będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty jego złożenia, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:
vvzaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji oraz wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016, lub
informację właściwego sądu, lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia,
lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik
zamieszkuje za granicą,
vvksero wyroku lub ugody zasądzającej alimenty,
vvksero aktów urodzenia dzieci,
vvoświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
vvinne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 111
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY OD 01.08.2017 r.
Wszelkie informacje dotyczące wniosków z funduszu alimentacyjnego
udzielane są pod numerem telefonu: 74 852-30-67 wew. 121
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KOLEJNE SOŁECKIE STRATEGIE ROZWOJU PRZYJĘTE
Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi dla sołectw: Boleścin, Gogołów, Komorów
i Mokrzeszów. Tym samym już 12 sołectw objętych jest programem aktywizacji społeczności lokalnych.

S

ołecka Strategia Rozwoju aktywizuje społeczność lokalną do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz, przy wsparciu
gminy i regionu, do poprawy jakości życia
na obszarach wiejskich. Wypełniając jeden
z warunków uczestnictwa w programie „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”, zebrania wiejskie
4 sołectw podjęły uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi.
Wykaz sołectw zgłoszonych
do programu
Odnowa Dolnośląskiej Wsi
L.p.

Sołectwo

Sołecka Strategia Rozwoju
zatwierdzona uchwałą
Rady Gminy Świdnica

1

Bystrzyca Górna

Tak

2

Grodziszcze

Tak

3

Bojanice

Tak

4

Modliszów

Tak

5

Burkatów

Tak

6

Witoszów Dolny

Tak

7

Panków

Tak

8

Jagodnik

Tak

9

Gogołów

Tak

10

Komorów

Tak

11

Boleścin

Tak

12

Mokrzeszów

Tak

Głosowanie radnych w sprawie strategii sołeckich (na zdjęciu prezydium Rady Gminy Świdnica)

Program Odnowy Wsi przynosi olbrzymie
korzyści społecznościom lokalnym, które go
konsekwentnie realizują. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak
również sfery związanej z kultywowaniem,
lub tworzeniem nowych tradycji, ze swoją
tożsamością.  
Realizacja programu opiera się na trzech
zasadach:

1. Oddolności – zaangażowanie i odpowiedzialność społeczności lokalnej.
2. Pomocniczości – partnerstwo sołectwa
z gminą.
3. Współdziałania czynników rozwoju lokalnego – wsie posiadają przywództwo, akceptowaną przez mieszkańców strategię rozwoju
opracowaną przez nich samych oraz wsparcie
ze strony gminy dla realizacji strategii.

KOLEJNE ŚRODKI NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI
Ponad 12 milionów zł. trafiło do 25 gmin na Dolnym Śląsku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 14 lipca br. wojewoda dolnośląski Paweł
Hreniak z udziałem minister Elżbiety Witek wręczyli promesy wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

P

romesę dla gminy Świdnica odebrała
wójt Teresa Mazurek.
Dofinansowanie dla gmin i powiatów
przeznaczone jest na remonty, lub odbudowę
infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających
znamiona klęsk żywiołowych. Wręczane
promesy są kontynuacją pomocy udzielonej
gminom i powiatom województwa dolnośląskiego w latach ubiegłych. Tylko w tym roku
promesy otrzymało 56 jednostek samorządu
terytorialnego, na łączną kwotę 33,2 mln zł.
Promesa przyznana gminie Świdnica
była piątą pod względem otrzymanej kwoty
(1,04 mln zł). Na 25 samorządów większe
kwoty otrzymały jedynie gmina Nowa Ruda

6

1,6 mln zł, gmina Krotoszyce 1,244 mln zł,
gmina Złoty Stok 1,2 mln zł, powiat wałbrzyski 1,2 mln zł. Przyznane środki w ca-

łości zostaną przeznaczone na prace obejmujące regulację potoku Kotarba tj. 460 mb.
w Mokrzeszowie.
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NOWA SIEĆ SZKÓŁ ZATWIERDZONA
14 marca 2017 r., podczas XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świdnica do nowego ustroju szkolnego.

C

o z gimnazjami? Swoją działalność zakończą z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum im. Unii Europejskiej włącza się do
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Gimnazjum im. Szarych
Szeregów włącza się do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
w Pszennie. Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie
Dolnym włącza się do Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym.
Uczniowie klas II i III gimnazjów będą kontynuować naukę w gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będą funkcjonowały w szkołach
podstawowych, do których zostały włączone.
Od 1 września 2017 r. sieć szkolna na terenie gminy Świdnica obejmować będzie 6 szkół podstawowych w obwodach, których znajdują
się miejscowości:

Głosowanie radnych nad nową siecią szkół

1. Obwód Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy
Górnej:

2. Obwód Szkoły
Podstawowej im. Jana
Pawła II w Grodziszczu:

3. Obwód Szkoły
Podstawowej w Lutomi
Dolnej:

4. Obwód Szkoły
Podstawowej w
Mokrzeszowie:

5. Obwód Szkoły
Podstawowej im. M.
Kopernika w Pszennie:

- Burkatów,
- Bystrzyca Dolna,
- Bystrzyca Górna,
- Lubachów.

- Boleścin,
- Grodziszcze,
- Krzczonów,
- Krzyżowa,
- Wieruszów.

- Bojanice,
- Jakubów,
- Lutomia Dolna,
- Lutomia Górna,
- Lutomia Mała,
- Makowice,
- Opoczka,
- Stachowice,
- Stachowiczki.

- Mokrzeszów,
- Komorów.

- Gogołów,
- Jagodnik,
- Miłochów,
- Niegoszów,
- Panków,
- Pszenno,
- Sulisławice,
- Wilków,
- Wiśniowa,
- Zawiszów

6. Obwód Szkoły
Podstawowej im.
L. Wawrzyńskiej w
Witoszowie Dolnym:
- Modliszów,
- Pogorzała,
- Słotwina,
- Witoszów Dolny,  
- Witoszów Górny.

NAJLEPSZE W DOTYCHCZASOWEJ HISTORII
Gminne gimnazja mają powody do dumy. Ich wyniki testów gimnazjalnych są powyżej średniej powiatowej, średniej wojewódzkiej, a nawet średniej
krajowej. Od kilku lat ranking najlepszych szkół w gminie otwiera Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym.
– Pamiętam, jak będąc w szkole podstawowej, mówiło się, że w dobrym tonie jest uczęszczanie do placówek w mieście. Teraz ten trend
się odwrócił i w dobrym tonie jest zdobywanie wiedzy w gminnych
szkołach. Pragnę w tym miejscu pogratulować uczniom doskonałych wyników gimnazjalnych. Zawsze to powtarzam, że inwestycja
w oświatę, w młode pokolenie, to doskonale ulokowany kapitał, bo to
procentuje i wraca. Słowa uznania kieruję także do całego grona pedagogicznego oraz rodziców, za trud włożony w wychowanie młodego
pokolenia – mówiła wójt Teresa Mazurek.

Wyniki z egzaminów gimnazjalnych
przedstawiała na sesji oświatowej wójt
Teresa Mazurek

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
(wyniki podane w %)
Przedmiot/
Placówka/ Poziom

j. polski

historia

matematyka

przyroda

Przedmiot/
Placówka/ Poziom

j. angielski
podstawowy

j. angielski
rozszerzony

j. niemiecki
podstawowy

j. niemiecki
rozszerzony

Gimnazjum Lutomia
Dolna

68,9

49,6

35,2

47,8

Gimnazjum Lutomia
Dolna

62,5

37,3

45,9

-

Gimnazjum Pszenno

72,5

58,8

46,3

52,3

Gimnazjum Pszenno

66,5

58,4

-

-

Gimnazjum
Witoszów Dolny

78,0

68,3

56,5

61,0

Gimnazjum
Witoszów Dolny

76,4

62,5

74,0

-

Gmina – średnia

72,0

59,0

45,6

53,3

Gmina – średnia

67,7

52,6

54,8

Województwo

68,1

57,7

45,4

51,0

Województwo

67,2

50,7

53,1

35,8

66,0

48,9

53,4

37,3

67

49

54

41

Powiat Świdnicki

68,0

57,0

43,3

50,9

Powiat Świdnicki

Kraj

69

59

47

52

Kraj
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NOWY POSTERUNEK POLICJI
W Słotwinie, wsi położonej na wyjeździe ze Świdnicy w kierunku Wałbrzycha, powstał nowy posterunek policji. Pomysł jego utworzenia
narodził się z powodu licznych zgłoszeń, ze strony mieszkańców i sołtysów, o niewystarczającej ilości patroli policyjnych na terenie wsi.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest gmina Świdnica, w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy.

J

ego siedziba zlokalizowana jest w budynku świetlicy nr 36.
To, co nam daje nowy posterunek to przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo. Na terenie gminy, zwłaszcza podczas ferii zimowych czy wakacji, ma miejsce wiele aktów wandalizmu. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększonej ilości patroli, znacznie zmniejszy się ilość tych
zniszczeń – podkreśla wójt Teresa Mazurek – Spraw na terenie gminy
jest dużo: śmieci, ścieki, zniszczone mienie. Funkcjonariusze policji na
pewno pomogą nam wdrażać różne projekty porządkowe.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 3 dzielnicowych. Po
zmianach szeregi nowego posterunku zasili 3 patrolowców i kierownik; St. Post. Marta Jermakow, St. Sierż. Grzegorz Matejko,
Sierż. Paweł Janiszewski.

Dzielnicowi Gminy Świdnica
Mł. Asp. Adam Kłyszejko
+48-797-306-418
REJON SŁUŻBOWY: Bojanice, Bystrzyca
Dolna, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Jakubów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna,
Lutomia Górna, Lutomia Mała, Opoczka,
Stachowice, Stachowiczki, Wieruszów.
Mł.Asp. Adam Kłyszejko

Sierż. Sztab. Michał Kopaczewski
+48-797-306-422
REJON SŁUŻBOWY: Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów, Niegoszów,
Krzczonów, Panków, Pszenno, Słotwina,
Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów.

Koszty remontu i dostosowania obiektu pokryła gmina Świdnica. Za wyposażenie w
niezbędny sprzęt oraz samochody odpowiedzialna jest Komenda Wojewódzka Policji

zbędny sprzęt oraz samochody odpowiedzialna jest Komenda Wojewódzka
Policji. Dążymy do tego, by posterunek funkcjonował w godzinach rannych
i popołudniowych. Jeśli ktoś będzie potrzebował kontaktu z funkcjonariuszem, to nie będzie musiał brać dnia wolnego w pracy. Nadal funkcjonować
będzie także wtorkowy dyżur dzielnicowego w gminie Świdnica, który planujemy utrzymać do końca 2017 r. – dodaje wójt gminy.

Sierż. Sztab.
Michał Kopaczewski

Mł.asp. Łukasz Pluta
+48-797-306-424
REJON SŁUŻBOWY: Burkatów, Komorów, Lubachów, Modliszów, Mokrzeszów, Pogorzała, Witoszów Dolny, Witoszów Górny,
Złoty Las.

Mł.Asp. Łukasz Pluta

St. Post. Marta Jermakow

St. Sierż. Grzegorz Matejko

Sierż. Paweł Janiszewski

Koszty remontu i dostosowania obiektu pokryła gmina Świdnica. Za wyposażenie w nie-

www.swidnica.policja.gov.pl
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Asp. Sztab. Arkadiusz Borkowski kierownik posterunku
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PIERWSZE UMOWY PODPISANE NA PONAD 5,3 MLN ZŁ
Najpóźniej do 30 października br. zostanie dostarczonych 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pierwsze umowy na kwotę
5.327.007,00 zostały podpisane w siedzibie Urzędu Gminy, na realizację zamówienia publicznego - „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych – projekt
partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”

W

ykonawcą zamówienia jest firma Stolarczyk Mirosław Technologia
Pożarnicza z siedzibą w Kielcach. Spośród 7 pojazdów na podwoziu
MAN typ TGM/L.2007.46.010 (4x4) jeden trafi do gminy Świdnica, a dokładniej do OSP Burkatów. Sześć pozostałych zostanie przekazanych do
następujących samorządów:
vvgminy Dzierżoniów,
vvgminy Jaworzyna,
vvgminy Męcinka,
vvgminy Strzegom,
vvgminy Udanin,
vvgminy Żarów.
W trakcie realizacji są także umowy na dostawę hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego na kwotę ponad 169 tys. zł. Jeden z takich
zestawów o wartości 104 tys. zł trafi również do gminy Świdnica.
Projekt partnerski, którego liderem jest gmina Świdnica obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek OSP: (Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP w Burkatowie, OSP w Ostroszowicach,
OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP w Goczałkowie, OSP
w Ujeździe Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie, OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym) w 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem uterenowionym 4x4,
3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 hydraulicznych zestawów
ratownictwa technicznego.
Łączna wartość całego zadania szacowana jest na poziomie 6,563
mln zł. Projekt dofinansowany jest w kwocie 4,174 mln zł, w ramach

Podpisanie umów na dostawę wozów strażackich miało miejsce
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Warto wspomnieć, że 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”.
3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020

KOLEJNE MILIONY Z AGLOMERACJI
WAŁBRZYSKIEJ DLA GMINY ŚWIDNICA
Kolejne 3 projekty gminy Świdnica zyskały dotacje ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ZIT RPO WD na lata
2014-2020. Uroczyste przekazanie umów odbyło się w sali narad
Urzędu Gminy Świdnica, z udziałem prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja. Łączna wartość projektów wyniesie ponad 3,3 mln zł,
w tym dofinansowanie z EFRR stanowić będzie ponad 1,7 mln zł.

W

iedząc jak ważnym problemem społecznym jest niedostatek
mieszkań na terenie naszej gminy bez wahania przystąpiliśmy do
projektu w nadziei, że dzięki dofinansowaniu uda się udostępnić łącznie
7 mieszkań socjalnych w dwóch budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Witoszowie Górnym i w Pszennie – mówi Teresa Mazurek.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie łączna wartość
obu projektów wynosi 2 402 791,69 PLN, w tym wnioskowana kwota
dofinansowania w wysokości 1 310 104,64 PLN. Ostateczna wartość
inwestycji zostanie ustalona w drodze przeprowadzonych zamówień publicznych.
Kolejnym zamierzeniem przewidzianym do realizacji w roku 2018,
Nr 2 (30) Sierpień 2017

przy udziale środków pozyskanych w ramach ZIT AW jest urządzenie
ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
Pozwoli ona na naukę poprzez zabawę, czyli przyjemne i ciekawe
pogłębianie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych. Ścieżka zostanie wyposażona w ponad 10 rodzajów urządzeń dydaktycznych, w tym
w ścieżkę zmysłów, 5 tablic edukacyjnych oraz terminal multimedialny –
dodaje wójt gminy.
Zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie listopadzie  2018 r.
Wartość zadania oszacowano na kwotę 911 176,29 zł, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania opiewa na kwotę  416 513,34 zł.
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GMINNE SZKOŁY WYPIĘKNIEJĄ
Ponad 3,5 mln zł. trafi do budżetu gminy na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy
Świdnica: Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu.

I

nwestycje realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych,  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota wydatków szacowna jest na poziomie 4,3 mln zł.
To kolejna w tym roku inwestycja realizowana ze środków ZIT
AW RPO WD. Od kwietnia br. trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy w Witoszowie Dolnym. Budynek świetlicy zyska
m.in. nowoczesne źródła ogrzewania, nową elewację i dach.
Przedmiotowy projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Grodziszczu o pow. użytkowej 1 149 m2 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie o pow.
użytkowej 2 498,91 m2. Jego celem bezpośrednim jest zwiększenie efektywności energetycznej ww. obiektów wykorzystywanych
na cele oświatowe. Zakres projektu dla budynku w Grodziszczu
obejmuje: wymianę drzwi zewnętrznych i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym fundamentowych),
ścian wewnętrznych, stropu nad piwnicą, stropu pod poddaszem,
modernizację instalacji c.w.u., c.o. wraz z instalacją gruntowej
pompy ciepła i fotowoltaiki oraz wykonanie drobnych elementów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Docieplenie obiektów użyteczności publicznej:
placówek oświatowych i świetlic, to oszczędność
dla samorządów na kosztach energii, a dla uczniów
to lepszy komfort nauki
wykraczających poza działania termo modernizacyjne, takich jak:
renowacja krat i balustrad, remont schodów, wykonanie zadaszenia wejścia głównego.
Dla budynku w Pszennie projekt obejmuje: wymianę drzwi zewnętrznych i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym w gruncie), stropodachu, łącznika i sali gimnastycznej, modernizację instalacji c.o. wraz z instalacją powietrznej
pompy ciepła oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających
poza działania termo modernizacyjne, takich jak: renowacja krat
i balustrad, remont schodów.
Projekt wpisuje się w Strategię Europa 2020, ponieważ realizuje
jej cel nr 3 „Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii”,
tzw. pakiet 3x20 %. Dzięki inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię (cieplną, elektryczną, pierwotną),
zmniejszenie emisji CO2 i niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w ich bilansie energetycznym. Docieplenie
obiektów użyteczności publicznej: placówek oświatowych i świetlic,
to oszczędność dla samorządów na kosztach energii, a dla uczniów to
lepszy komfort nauki – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie

Termomodernizacja świetlicy w Witoszowie Dolnym

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020
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ODBUDOWANA MELIORACJA W JAGODNIKU
Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku 1700 m”. Łączny koszt
zadania wyniósł ponad 800 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi stanowiło kwotę 280 tys. zł.

E

fekty działań w Jagodniku już są zauważalne. Prace związane
z odbudową systemu melioracji trwały od października 2016
r. do maja 2017 r. Obejmowały rozebranie istniejących przepustów
betonowych, pogłębienie i odmulenie rowów na odcinku 1700 m,
w tym roboty ziemne, ubezpieczenie dna i skarp rowów płytami
betonowymi ażurowymi o łącznej powierzchni 345,65 m2, wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm o długości 187,45
m wraz z wpustami deszczowymi oraz 3 przepustami na rowach
o średnicy 600 mm i łącznej długości 18 m. W ramach zadania
wykonano zbiornik retencyjny ziemny o powierzchni 0,46 ha o pojemności ok. 5300 m3. Jesteśmy przekonani, że przyjęte rozwiązania
projektowe zapewnią ochronę terenów i mieszkańców wsi Jagodnik
przed zalewaniem przy występowaniu długotrwałych opadów deszczu – mówi wójt Teresa Mazurek.
Odbudowany system melioracji w Jagodniku

KOLEJNA DROGA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Do końca września br. planowane jest wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszowie Dolnym. Inwestycja zyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 199,5 tys. zł.

W

ykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów sp. z o.o. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 468,7 tys
zł. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w następującym zakresie:
vvrozebranie przepustów rurowych,
vvwykonanie korytowania,
vvwykonanie nowego przepustu o średnicy 50 cm,
vvwykonanie warstwy odsączającej,
vvwykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
vvwykonanie nawierzchni asfaltowej,
vvremont obiektów mostowych.
Długość przebudowanego odcinka wyniesie ok. 971,0 mb. To kolejna
w gminie Świdnica przebudowywana droga do gruntów rolnych. W grudniu
2016 r. oddano 1 km odcinek drogi w Bystrzycy Dolnej.  Wartość wykonanych prac wynosiła ponad 350 tys. zł. w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowiło kwotę 224 tys. zł.

Droga do gruntów rolnych w Witoszowie Dolnym

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
Od kilku lat na terenie gminy Świdnica regularnie wymieniane są
wiaty przystankowe. W tym roku 3 nowe pojawiły się w dwóch sołectwach. Łączny koszt zakupu wraz z ich montażem wyniósł ponad 15,3
tys. zł i w całości pochodził z budżetu gminy.
2 nowe wiaty w Pszennie znajdują się w ciągu drogi krajowej nr 35
Świdnica-Wrocław, a jedna w Wieruszowie, przy drodze powiatowej.
Dla przypomnienia: Tylko w ubiegłym roku 4 nowe wiaty zostały zakupione i zamontowane w Słotwinie, Lutomi Górnej, Opoczce oraz Grodziszczu. Łączny koszt wraz z demontażem uszkodzonych oraz montażem nowych wyniósł ponad 28 tys. zł.
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TRWA BUDOWA BASENU

Firma Pre-Fabrykat Sp. z o. o. jest wykonawcą największej w dotychczasowej historii gminy Świdnica inwestycji pn. Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. Prace realizowane
są zgodnie z harmonogramem. Dotychczas wykonano: roboty ziemne związane z budową basenu oraz rozbudową o sale dydaktyczne, zabezpieczone zostały fundamenty hali sportowej, prowadzone są roboty zbrojarskie i betoniarskie w poziomie podbasenia.

P

rojekt obejmuje rozbudowę budynku łącznika w celu wydzielenia dwóch pracowni
(przyrodniczej i matematycznej), rozbudowę
kompleksu sportowego działającego przy szkole poprzez budowę nowej krytej pływalni oraz
wielofunkcyjnego boiska. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również wyposażenie
dwóch w/w   pracowni w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne, a także dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Sale dydaktyczne zlokalizowane zostaną
w parterowym budynku łączącym gimnazjum z przyszkolną halą sportową. Budynek
basenu będzie trzybryłowym obiektem, na
który składa się parterowa hala pomieszczeń basenowych oraz dwie niższe parterowe
części zaplecza hali basenowej przylegające
do głównej hali basenowej i istniejącej hali
sportowej. Obiekt będzie połączony łącznikiem ze szkołą. W ramach projektu planuje się także wyposażyć pływalnię, wykonać
niezbędne zagospodarowanie terenu oraz
wybudować wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
ręczną, tenis.

Budowa basenu przy hali sportowej w Witoszowie Dolnym

Całkowita wartość projektu: 16 883 190,72 zł
Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2018 r.

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020

POWSTANIE PARKING PRZY SP W LUTOMI DOLNEJ
60 miejsc postojowych, miejsca dla autobusów, a także chodniki
powstaną przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej. Łączna wartość
zadania wyniesie ponad 363 tys. zł i w całości sfinansowany będzie
z budżetu gminy Świdnica.
Zakres projektowanego zadania obejmuje:
vvroboty rozbiórkowe,
vvwykonanie korytowania,
vvwykonanie warstwy odsączającej,
vvwykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
vvmontaż krawężników i obrzeży betonowych,
vvwykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i płyt ażurowych,
vvoznakowanie drogowe pionowe.
W efekcie na powierzchni 841 m2 powstanie 60 miejsc postojowych na poj. osobowe oraz na autobusy, droga manewrowa o pow.
985m2 oraz ciąg pieszy.
12
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INWESTYCJE PRZEZ AKTYWIZACJĘ
Ponad 9400 mb przeprowadzonych konserwacji na urządzeniach melioracyjnych, wykoszonych rowów i poboczy w 26 sołectwach. To efekt
prac wykonanych przez 25 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na terenie gminy Świdnica. Od kilku lat władze gminy
Świdnica korzystają z rozwiązań proponowanych przez PUP dot. aktywizacji osób bezrobotnych.

Z

awarta umowa przewiduje dofinansowanie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy wypłatę dla każdego pracownika kwoty 1800 zł plus ZUS tj 17,19% czyli 309,42 zł miesięcznie, co
daje w skali pierwszego kwartału trwania umowy kwotę 135 000
zł plus 23 206,50 zł ZUS. Koszty ponoszone w tym czasie przez
Urząd Gminy to kwota 15 000 zł plus 2578,50 zł z tyt. ZUS.
Zatrudnieni od 1 kwietnia br. bezrobotni wykonali przede wszystkim
prace dot. koszenia poboczy i rowów melioracyjnych w: Bystrzycy
Dolnej, Bojanicach, Lutomi Górnej, Niegoszowie, Słotwinie, Komorowie, Lutomi Dolnej, Witoszowie Górnym, Pszennie, Mokrzeszowie, Makowicach, Gogołowie, Burkatowie, Zawiszowie, Krzyżowej,
Boleścinie, Witoszowie Dolnym. Obecnie trwa wymiana przepustów
na urządzeniach melioracyjnych w Pogorzale, i Witoszowie Dolnym.
Spośród 25 pracowników zostały utworzone 2 i 3 osobowe grupy wykonujące prace na urządzeniach melioracyjnych oraz 2 grupy 3 osobowe kosiarzy, którzy sukcesywnie będą wykonywać prace we wszystkich sołectwach na terenie gminy Świdnica – podkreśla Zygmunt
Balant, kierownik działu rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy Świdnica.
Każdego roku, na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje
kilkadziesiąt osób w ramach programu prac interwencyjnych, prac
społecznie użytecznych i robót publicznych. Kolejne 10 osób uczestniczy w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), który realizowany jest
przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy – mówi wójt gminy
Teresa Mazurek.
Do jego udziału zostały skierowane osoby bezrobotne, dla których

Zatrudnieni od 1 kwietnia br. bezrobotni wykonali przede wszystkim prace dot.
koszenia poboczy i konserwacji rowów melioracyjnych

ustalono III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Świdnica. W ramach Programu realizowane są następujące działania:
vvaktywizacja zawodowa bezrobotnych przez gminny ośrodek pomocy społecznej w ramach prac społecznie użytecznych,
vvintegracja społeczna bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy,
służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym
i zawodowym, w szczególności przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.
Program PAI 2 realizowany będzie do  31.08.2017 r.

BLISKO 750 TYS. ZŁ W RĘKACH MIESZKAŃCÓW SOŁECTW
To będzie już 9 rok z Funduszem Sołeckim w gminie Świdnica. W 2018 roku do dyspozycji 33 sołectw będzie ponad 738 tys. złotych.

T

o o 121 tys. zł więcej niż w roku bieżącym. Właśnie tym zagadnieniom poświęcona była kolejna w tym roku narada sołtysów. Jesteśmy
jedną z tych gmin, które dobrze realizują fundusz sołecki. Na przestrzeni
ostatnich lat możemy zauważyć, że fundusz służy poprawie warunków
życia mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy, aby w przyszłorocznym podziale środków zabezpieczyć większe kwoty z przeznaczeniem na estetykę
wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć
poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju
gminy – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
Przypominamy, iż uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski  należy
składać  najpóźniej do 30 września 2017 r. Aby wniosek sołectwa został
przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301 z późn. zm.).
W ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok mieszkańcy 33 sołectw
będą mogli wykorzystać 738 428,95 zł. W porównaniu z rokiem bieżącym
kwota ta będzie wyższa o 121 926 38 zł.
Największe i zarazem maksymalne możliwe do uzyskania kwoty będą
w dyspozycji 7 sołectw: Grodziszcze, Lutomia Dolna, Lutomia Górna,
Nr 2 (30) Sierpień 2017

Mokrzeszów, Pszenno, Słotwina, Witoszów Dolny  tj. 35 394,19 zł. Najmniejszą kwotą tj. 10 476,68 zł dysponować będzie sołectwo Jakubów
z liczbą mieszkańców 96.
Zachęcamy mieszkańców gminy do licznego udziału w zebraniach
dot. podziału środków, które odbędą się w każdym z 33 sołectw. Szczegółowe informacje dostępne są u sołtysów wsi i na tablicach ogłoszeń.
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INWESTYCJE SŁUŻBY DROGOWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO
W połowie maja nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę chodników przy drogach powiatowych przebiegających przez gminę Świdnica. Pierwszą inwestycję przeprowadzono przy drodze powiatowej nr 3396 D w Witoszowie Górnym. Koszt budowy
chodnika wyniósł prawie 30 tys. zł.

T

akże w Witoszowie Dolnym, na skrzyżowaniu dróg nr 3396 D i 2911 D wykonany został nowy ciąg pieszy za kwotę
ponad 24 tys. zł. Kolejny wykonawca dokonał   remontu chodnika w miejscowości
Panków, przy drodze powiatowej nr 2889
D. Całość kosztów przeznaczonych na
przebudowę chodników w gminie Świdnica
wyniesie ok. 140 tys. zł. Środki pochodzą  
z budżetu gminy i powiatu.
Dobiegły końca prace remontowe drogi
powiatowej na odcinku Bystrzyca Górna-Lubachów (do granic powiatu).   Wykonawcą zadania była firma „Bisek-asfalt”
Michał Bisek z Kostomłotów. Wartość
zadania to kwota ponad 1,27 mln zł z budżetu powiatu świdnickiego z czego 150
tys. zł pochodzi od Gminy Świdnica.
Roboty remontowe obejmowały m.in.
frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nakładki asfaltowej, miejscową
naprawę kanalizacji deszczowej wraz ze
studzienkami ściekowymi, malowanie linii
krawędziowych oraz wymianę poboczy.

Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Witoszowie Dolnym

II ETAP PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR NA ODCINKU
BOLEŚCIN - KRZCZONÓW
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. jest wykonawcą
II etapu przebudowy drogi powiatowej nr
2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów.
Remont odbywa się w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019". Tylko w tym
roku na realizację II etapu władze gminy
Świdnica przeznaczą 750 tys. zł.
I etap inwestycji, w ramach, którego
przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 3678 m. kosztował ponad 1 mln. 600
tys. zł z czego ponad 800 tys. zł pochodziło
z budżetu państwa, 477 tys. z budżetu gminy Świdnica, 130 tys. zł to dotacja z budżetu miasta Świdnicy a 200 tys. zł to wkład
powiatu świdnickiego.
Zakończenie prac związanych z realizacją II etapu o długości 1,1 km planowane
jest na koniec września br. Zgodnie z projektem technicznym wykonane zostaną prace dostosowujące konstrukcję drogi do KR3.
Łączny koszt inwestycji to kwota
2.313.225,35 zł.

Droga powiatowa Bystrzyca Górna - Lubachów
(stan przed remontem)

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej
(stan po remoncie)

II etap przebudowy drogi powiatowej Boleścin-Krzczonów
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KOLEJNE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE W GMINIE
Na terenach jeszcze nieskanalizowanych, gdzie występuje duże rozproszenie zabudowy i budowa tradycyjnej sieci jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona mieszkańcy naszej gminy mają dwie możliwości do wyboru: budowa przydomowej oczyszczalni lub szczelnego zbiornika
bezodpływowego (szamba).

J

uż niebawem rozpoczną się prace związane  z realizacją budowy kolejnych 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 4 sołectw.
Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 405 tys. zł.
W tym roku największa ilość przydomowych oczyszczalni powstanie
w Krzczonowie (15), następnie w Gogołowie (4), Niegoszowie (5, w tym
2 wspólnoty) oraz w Miłochowie (4, w tym 1 wspólnota).
Od 2008 roku gmina Świdnica przeznaczyła ponad 2,39 miliona złotych udzielając 214 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze.

Liczba dofinansowanych przydomowych oczyszczalni wraz z kwotami (rok / ilość / kwota):
vv2008 – (2) - 3 649,50 zł,
vv2009 – (7) - 13 044,90 zł,
vv2012 – (23) - 132 600,00 zł,
vv2013 – (59) - 699 176,00 zł,
vv2014 – (52) - 623 699,10 zł,
vv2015- (39) - 511 671,32 zł,
vv2016 - (32) – 406 170,70 zł

GMINNE WODOCIĄGI REALIZUJĄ PROJEKT ZA 14 MLN ZŁ
Budowa nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Komorowie – to jedno z pierwszych zadań w ramach projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

J

ak informuje prezes ŚGPK Lidia Mendak,
w   ramach budowy sieci kanalizacyjnej
w Komorowie wykonana zostanie nowa przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacyjna
wraz z odcinkami przewodów zakończonych
studzienkami na poszczególnych posesjach.
Przyłączanie nieruchomości do wybudowanych studzienek wykonywać będą pracownicy
spółki w uzgodnieniu z wykonawcą generalnym
budowy. Nowa sieć pozwoli również na przyłączanie kolejnych mieszkańców dotychczas nie
korzystających z usług wodociągowych czy kanalizacyjnych. Przyczyni się do zmniejszenia
liczby awarii zapewniając ciągłość świadczenia
usług oraz stanowić będzie odpowiednie dla
miejscowości Komorów zabezpieczenie przeciwpożarowe.  
Dla przypomnienia. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w dniu 17.10.2016r. Całkowity koszt projektu wynosi 14 408 674,77 złotych, z czego:
7 599 025,50 złotych stanowi dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontrakty do realizacji w ramach w/w Projektu:
vvZadanie nr 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”,

Siedziba Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bystrzycy Dolnej

vvZadanie nr 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”,
vvZadanie nr 4 pn. „Likwidacja nieczynnej
oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm.
Świdnica”,
vvZadanie nr 5 pn.: „Zakup wielofunkcyjnego
samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
vvZadanie nr 6 pn.: „Renowacja (uszczelnienie)
kanałów sanitarnych w Słotwinie”.
Zakres rzeczowy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Świdnica”   obejmuje budowę 7,89 km sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę 5,45 km sieci wodociągowej.
W wyniku przeprowadzonych zgodnie z Zasadą

Projekt: Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Świdnica
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Konkurencyjności postępowań, wyłoniony został wykonawca działań informacyjno-promujących dla Projektu oraz Inżynier Projektu wraz
z pomocą techniczną. Wykonawcą usługi została firma ENVI KONSULTING z Brzegu.
Dotychczas opracowane zostały: System
Identyfikacji Wizualnej Projektu, plakaty informacyjne oraz utworzono stronę internetową
dostępną pod adresem: www.sgpk-jrp.pl.
W celu prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie opracowano i wdrożono stosowne procedury oraz system informatyczny do
monitorowania i rozliczania postępu robót.
Wszelkie informacje o działaniach podejmowanych w ramach w/w projektu będą na
bieżąco dostępne na stronie Spółki www.sgpk.pl.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
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PRZEKAZANIE WOZU BOJOWEGO DLA OSP GOGOŁÓW
Wysłużony wóz bojowy, STAR 244 (rok. prod. 1980 r.) będący od 4 lat na wyposażeniu OSP Gogołów został zastąpiony średnim wozem bojowym typu MAN (rok. prod. 2000). Uroczystość przekazania pojazdu, z udziałem władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych
odbyła się 3 kwietnia, na placu Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

P

atrząc na duże zaangażowanie druhów
ochotników z OSP Gogołów, mogę mieć
przekonanie, że trafia on w dobre ręce. Choć
z żalem rozstaję się z tego typu samochodem,
który był pierwszym tej klasy wozem bojowym
w powiecie świdnickim – mówił komendant
PSP w Świdnicy Tomasz Szuszwalak.
OSP Gogołów to jedna z ośmiu jednostek
ochotniczych straży pożarnych działających
w gminie Świdnica. W swoich szeregach
mamy 20 czynnych strażaków, 6 wspierających i 8 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Nasza jednostka powołana została
w latach 50-tych XX w. i przeżywa swoistą
reaktywację. Odnotowaliśmy szczególne zainteresowanie sprawami z zakresu pożarnictwa wśród młodych mieszkańców Gogołowa,
a także i płci pięknej. Pani sołtys Agnieszka
Piaseczna, czy radna Teresa Bąk są już w naszej jednostce. Zresztą obecność pań i młodzieży spowodowała, że wokół naszej remizy skupia się życie wsi i następuje integracja
społeczności lokalnej – podkreśla prezes OSP
Gogołów Wojciech Bąk.
Szczególne słowa podziękowania kieruję
do pana Posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka, za wsparcie, pomoc i zaangażowanie przy

Przekazanie wozu bojowego dla OSP Gogołów

podjęciu ostatecznej decyzji o przekazaniu
tego pojazdu na wyposażenie OSP Gogołów
– mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, która
wraz z najmłodszym strażakiem w gminie –
Filipem otrzymała kluczyki wraz z dowodem
rejestracyjnym do MAN’a.

Sołectwo Gogołów jest najdalej wysuniętą
na wschód miejscowością w gminie Świdnica. Tylko w 2015 r. strażacy wyjeżdżali do 16
zdarzeń, a jedną z większych akcji, w której
brali udział, był pożar lasu na zboczach góry
Radunia.

80 TYS. ZŁOTYCH NA RATOWANIE ZABYTKÓW
Kolejne 80 tys. zł trafiło do 5 parafii rzymskokatolickich na ratowanie zabytków architektury sakralnej. 11 maja br. radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu dotacji z budżetu gminy Świdnica na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

O

d 2006 r. na ten cel przeznaczono 751,9
tys. zł., a środki w całości pochodziły
z budżetu gminy Świdnica.
W tym roku ze wsparcia samorządu skorzystały kościoły w Bojanicach
(27.000 zł - na wymianę stolarki okiennej kościoła parafialnego), w Bystrzycy Górnej (15.000 zł - na opracowanie
dokumentacji projektowej dla remontu kościoła parafialnego), Boleścinie
(20.000 zł - na naprawę tynków i malowanie wnętrza kościoła), Mokrzeszowie
(15.000 zł - na remont elewacji kościoła
parafialnego) oraz w Pszennie (7.500 zł
- na opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysami dla wyposażenia kościoła parafialnego).
16
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RATOWALI POLSKIE MOGIŁY
Tak wiele przygotowań, oczekiwań, planów, a te dziesięć dni minęło nie wiadomo kiedy Wrażeń jednak pozostawiły mnóstwo. Zaczęło się
zwyczajnie - mówili zgodnie uczestnicy tegorocznej wyprawy na Ukrainę, którzy po raz ósmy ratowali polskie nekropolie na Ukrainie.

8

lipca br. ekipa sześciorga uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie wsiadła do busa
i ruszyła w długą podróż. Celem była Ukraina, a konkretnie Nowa
Uszyca na Podolu. Po przekroczeniu granicy pojechali zwiedzić
Lwów, który zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Oczywiście
najwięcej emocji dostarczyła wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim
i Orląt Lwowskich, gdzie zapalili symboliczne znicze ku czci i pamięci. Potem dalsza podróż aż do Uszycy, gdzie serdecznie witali ich
Polacy, gospodarze i przyjaciele. Było to już ich kolejne spotkanie,
więc serdeczności było bardzo wiele.
Odczuwamy ogromną satysfakcję, radość i dumę z tego, czego
dokonaliśmy. Przywracanie pamięci i godności tym starym polskim
cmentarzom to niezwykle ważne zadanie, a my wszyscy wiemy, że
chcemy nadal uczestniczyć w jego realizacji. Jesteśmy gotowi podejmować to wyzwanie w kolejnych latach, a wspomnienia z tych dni głęboko zapadną w nasze serca – mówili wolontariusze z Gimnazjum im.
Szarych Szeregów w Pszennie.

Uczestnicy tegorocznej wyprawy na Ukrainę

ŚWIĘTO POLICJI Z NOWYM POSTERUNKIEM
Nam samorządowcom bardzo zależy na dobrej współpracy z policją w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców. Święto Policji to doskonały
moment, aby wyrazić uznanie i podziękować funkcjonariuszom za pełnioną służbę, wymagającą ciągłej gotowości do poświęceń oraz niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi – podkreślała wójt Teresa Mazurek, podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.

13

lipca br. z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, kierownictwa KPP w Świdnicy, duchowieństwa, samorządowców powiatu świdnickiego i zaproszonych gości odbyły się doroczne obchody Święta Policji.
Wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, nagrody
oraz odznaczenia. W gronie awansowanych było 3 dzielnicowych gminy Świdnica.

Na stopień aspiranta awansowano:
vvmł.asp.Adama Kłyszejko
vvmł.asp.Łukasza Plutę

Na stopień młodszego aspiranta awansowano:
vvsierż.sztab.Michała Kopaczewskiego
Bezpieczeństwa nie można dać na stałe. O to bezpieczeństwo
należy dbać każdego dnia i je doskonalić. Myślę, że tak się w naszej policji dzieje. Dla gminy Świdnica to także radosny dzień,
bowiem już tylko tygodnie dzielą nas od uruchomienia nowego
posterunku policji w Słotwinie. Obecnie kończą się prace remontowe. Jesteśmy przekonani, że posterunek na terenie gminy oznaczać będzie jeszcze większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W tym szczególnym dniu na ręce Pana Komendanta składam
serdeczne życzenia: sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym – życzyła wójt gminy Świdnica.
Nr 2 (30) Sierpień 2017

Gratulacje od wójt gminy Świdnica odbiera kierownik nowego posterunku policji
w Słotwinie

Awansowani dzielnicowi gminy Świdnica

mł.asp.Adam Kłyszejko

mł.asp.Łukasz Pluta

sierż.sztab.Michał
Kopaczewski
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FOLKOWE ŚPIEWANIE Z BITWĄ W TLE
W sobotę 8 lipca 2017 roku w malowniczo położonej miejscowości Burkatów odbył się X jubileuszowy Przegląd Folklorystyczny „Nad Bystrzycą”.
Coroczne święto muzyki ludowej zgromadziło artystów z całego województwa dolnośląskiego, by wspólnie na scenie promować tradycję i kulturę.
Niebywałą atrakcją tej imprezy była rekonstrukcja historycznej bitwy pod Burkatowem.

O

rganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Świdnicy, sołectwo
Burkatów oraz Sowiogórskie Towarzystwo
Historyczno - Krajoznawcze przygotowali
mnóstwo atrakcji dla przybyłych, by w miłej
wakacyjnej atmosferze spędzić czas. Wspólne śpiewanie, taniec i wspaniała zabawa, to
elementy, których nie brakuje w każdej edycji
imprezy. Piękne kolorowe stroje ludowe oraz
muzyka płynąca prosto z serca śpiewaków
napełniły wszystkich widzów pozytywnymi
emocjami i pozwoliły w przemiły sposób spędzić sobotnie popołudnie.

Zespół „Kądziołeczka” z Lutomi Dolnej

W tym roku na scenie zaprezentowało się
8 zespołów:
1. Zespół „Czerwone Róże”
z Dobromierza
2. Zespół Folkowy „Dobromierzanie”
z Dobromierza
3. Zespół „Złotokłose” z Gminy Kondratowice
4. Zespół „Lasowianie” z Pieńska
5. Zespół „Aster” z Gminy Kobierzyce
6. Teatrzyk Ludowy „Pogwarki”
z Burkatowa
7. Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Lutomi
8. Zespół Śpiewaczy „Kądziołeczka”
z Lutomi Dolnej.
Organizatorzy zadbali także o to, by każdy
zespół, oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymał drewnianego anioła stróża, strażnika polskiej kultury ludowej. Wszystkie prezentacje
zespołów były świadectwem polskiej kultury
ludowej, dorobkiem poprzednich pokoleń, który należy pielęgnować i zachowywać w swojej
pamięci i przekazać następnym pokoleniom.
Licznie zgromadzona publiczność podziwiała także rekonstrukcję historyczną.
Według szacunków w bitwie pod Burkatowem wzięło udział: po stronie Prus 55000
żołnierzy, a po stronie Austrii 75000. Bitwa
zasadnicza, od rozpoczęcia ostrzału, a po
zdobyciu wsi Burkatów trwała 4 godziny.
Straty poszczególnych stron wyniosły:
vvArmia Prus: 1610 zabitych, zaginionych
oraz rannych
vvArmia Austrii około 4000 zabitych, zaginionych i rannych.
Przygotowane widowisko trwało krócej niż
historyczna bitwa, ale dostarczyło wielu wrażeń dla licznie zgromadzonej publiczności.
18
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PARTNERSKA WIZYTA DRUHÓW Z OSP ŻUKOWO
Na pozór nie wyróżniająca się grupa młodzieży zawitała na tygodniowy pobyt do Lubachowa. Jednak po kilku dniach okazało się, że swój letni
wypoczynek postanowili zamienić na doskonalenie swojego warsztatu strażackiego. Mowa o 50 osobowej grupie druhów ochotników z OSP
Żukowo, którzy od soboty gościli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

T

o kolejna w tym roku wizyta w gminie
Świdnica przyjaciół z miasta partnerskiego Żukowo. W kwietniu br. na jarmark wielkanocny do Pszenna przyjechały gospodynie
z KGW Żukowo.
Wśród 50 gości, aż 44 to druhowie
ochotnicy w wieku od 12 do 18 lat. Do
gminy Świdnica zawitali po raz pierwszy,
ale jak sami podkreślali, z pewnością jeszcze tu wrócą, bo nie wszystko udało im się
zobaczyć. Jednak zdecydowana część pobytu obejmowała przede wszystkim doskonalenie umiejętności strażackich. Lubachów
i jego okolice to doskonałe tereny, aby nie
tylko podziwiać piękno przyrody, ale przede
wszystkim sprawdzić swoją kondycję sportową – mówili zgodnie uczestnicy. Tego rodzaju spotkania niosą także wymianę wzajemnych doświadczeń, o czym z kolei mogli
się przekonać druhowie z gminy Świdnica.
Spotkania z remizach strażackich w Burkatowie, Witoszowie Dolnym oraz Luto-

Druhowie z OSP Żukowo

mi Dolnej to godziny spędzone na długich
rozmowach. Oprócz codziennej musztry
strażackiej młodzi ochotnicy mieli także
czas na zwiedzanie gminy Świdnica oraz jej
okolic: sztolni walimskich, Twierdzy Srebrna Górna, Zamku Książ, czy Kopalni Węgla
Nowa Ruda.

To piękny zakątek Polski, który dzięki
współpracy partnerskiej zawiązanej w 2014 r.
pomiędzy gminami Świdnica i Żukowo mogliśmy poznać. Z pewnością tu wrócimy. Zapraszamy również do Żukowa – mówili na
zakończenie swojego pobytu druhowie z OSP
Żukowo.

PIEKIELNIE ZDOLNY
Na 80 możliwych punktów zdobył aż 72. Mowa o Bartoszu Piekielnym, który w tegorocznej edycji konkursu zDolny Ślązaczek zdobył
jeden z trzech najlepszych wyników z jęz. angielskiego.
06.04.2017 r. Bartosz Piekielny, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, podczas Gali
Laureatów tegorocznej edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista odebrał nagrodę w Konkursie
Języków Obcych Zdolny Ślązaczek. Bartek znalazł się wśród trzech
najlepszych uczniów szkół podstawowych konkursu języka angielskiego i zdobył główną nagrodę osiągając 72 na 80 punktów.
zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista to konkursy
przedmiotowe, których laureaci otrzymują zaświadczenia podpisane
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przez i tym samym nadają
im uprawnienia egzaminacyjne i rekrutacyjne. zDolny Ślązaczek, adresowany do uczniów szkół podstawowych, to konkurs interdyscyplinarny, którego historia rozpoczęła się w 2003 r.
W tegorocznej edycji do konkursów na etapie szkolnym przystąpiło ponad 20 tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, a nagrodzono 318 z nich (102 ze szkól podstawowych i 214 z gimnazjów).
Uczniowie najpierw musieli przebrnąć przez etap szkolny i powiatowy, a następnie błysnąć w finale wojewódzkim. Organizatorami
konkursów są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu.
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WAKACJE Z GMINĄ
Zajęcia sportowe, wyjazdy na obozy, kolonie, gry i zabawy integracyjne to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie gmina Świdnica przygotowała
dla dzieci i młodzieży, a także seniorów podczas tegorocznego lata.

J

uż po raz V pod hasłem „Bądź swoim przyjacielem” od 24 czerwca do 30 czerwca
2017 r. 43 osobowa grupa seniorów 60+ odpoczywała w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Podczas całego pobytu
uczestnicy mogli oderwać się od codziennych
problemów, dzielić się poradami i zainteresowaniami, a przede wszystkim wspólnie spędzić czas. Na pobyt seniorów przygotowany
został, podobnie jak w latach ubiegłych bogaty
program zajęć, spotkań i wycieczek. Seniorzy
dużo spacerowali, ćwiczyli, uczestniczyli się
w zajęciach teatralnych i komputerowych –
podkreśla Ewa Burdek, kierownik GOPS.

Młodzież z gminy Świdnica w Niesulicach

Również dla dzieci i młodzieży z gminy
Świdnica przygotowaliśmy atrakcyjne miejsca wakacyjnego wypoczynku.
Łącznie z aktywnego wypoczynku zorganizowanego przez GOPS skorzysta w tym roku
171 dzieci z Gminy Świdnica. Warto zaznaczyć, że pobyt dla wszystkich uczestników
kolonii letnich jest bezpłatny.
Pierwszym miejscem na mapie będą
Niesulice. Tam w okresie od 28.07.do 11.08.
wypoczywać będzie 27 osobowa grupa dzieci.
W bieżącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym pobyt dzieci będzie poszerzony o naukę
jazdy konnej i kurs żeglowania.
Od 8.08. do 11.08. oraz od 16.08. do
18.08.2017 roku 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, odpoczywać, zarabiać pieniążki-taurony, a następnie robić
zakupy. Wszystkie te zajęcia maja pokazać
dzieciom, jak wygląda dorosłe życie - dodaje
kierownik GOPS.
Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu 54 osobowa grupa dzieci z gminy Świdnica spędzi atrakcyjne wakacje nad
polskim morzem. Od 02.08 do 15.08.2017
r. - 33 dzieci w Ośrodku Wypoczynkowym
„MAGDA” w PUSTKOWIE, następnie od
18.08.do 31.08.2017 r. - 21 dzieci w Ośrodku
Wypoczynkowo-Kolonijnym „BURSZTYN”
w MIĘDZYWODZIU.

Wakacje seniorów w SSM w Lubachowie
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RODZINNE ŚWIĘTO W BURKATOWIE
Doskonała aura, duża dawka dobrej muzyki, przysmaki z grilla, rodzinne atrakcje. Za nami Gminny Festyn Rodzinny w Burkatowie. Piękna pogoda zachęciła wiele rodzin do aktywnego spędzenia pierwszego wakacyjnego weekendu na świeżym powietrzu.

W

części artystycznej na scenie pojawiły się „Rozśpiewane Dzieciaki z Gminy Świdnica” prezentujące swój ostatni muzyczny krążek
„Mosty ponad słowami”. To efekt VI edycji warsztatów wokalnych w Lubachowie pod patronatem wójt Teresy Mazurek. Kolejnym muzycznym
akcentem był koncert laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej "Wysypisko”. Obrzęd „Nocy Świętojańskiej” zaprezentował
Zespół Piesni i Tańca Bystrzyca. Na scenie wystąpiły też SMYKI z Pszenna oraz grupa teatralna „TRADYCJA” z Burkatowa.
Jednak najwięcej emocji dostarczyły rodzinne gry i zabawy przygotowane przez organizatorów oraz GLKS. Sportowe miasteczko wraz
z pokazem łucznictwa, balonowy modeling, warsztaty turystyczne
w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie”, zjazd na linie,
pływanie pontonem zorganizowane przez OSP Burkatów, dmuchane
zamki, konne przejażdżki, warsztaty  wicia wianków, czy wodne bańki
przyciągały jak magnes całe rodziny.
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REKORDOWE STYPENDIA
Jakie są nasze szkoły, świadczą o nich sami uczniowie i liczba wręczonych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. To rekord
w historii gminnej oświaty. Do prymusów i osobowości szkół, a także najzdolniejszych uczniów i sportowców trafiło 256 stypendiów, w tym 195
naukowych i 61 sportowych na łączną kwotę 46,5 tys. zł. Prymusem gminy Świdnica trzeci rok z rzędu została Paula Kaczmarczyk, z Gimnazjum
im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym, ze średnią ocen 6,0– mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Nazwa placówki

Prymus Szkoły

Średnia ocen

Ilość
stypendiów
naukowych

Ilość
stypendiów
sportowych

Osobowość szkoły

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

Emil MIGAS

5,63

11

4

Kamila KOWALCZYK

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II
w Grodziszczu

Angelika ŚLĘZAK

5,82

6

1

Oliwia ŻURAWSKA

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Kacper POPIEL

5,54

19

8

KarolCIECIERSKI

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Anna WĘGŁOWSKA

5,57

6

--

Olgierd HODEL

Szkoła Podstawowa Im. M. Kopernika
w Pszennie

Alicja GRZEŚLOWSKA

5,55

47

--

Nina JAROSZ

Szkoła Podstawowa im.
L. Wawrzyńskiejw Witoszowie Dolnym

Bartosz PIEKIELNY

5,55

21

8

Adam PISAREK

Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej

Natalia JANISZEWSKA

5,55

13

20

Natalia JANISZEWSKA

Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie

Nicole OCHOCKA

5,93

22

6

Maja KOZŁOWSKA

Gimnazjum im. Książąt Świdnickich
w Witoszowie Dolnym

Paula KACZMARCZYK

6.00

50

14

Olga WĘGŁOWSKA

Uroczystość wręczenia stypendiów w tym roku odbyła się na hali sportowej
w Witoszowie Dolnym

Najlepsi z najlepszych w roku szkolnym 2016-2017 - Paula Kaczmarzyk druga od prawej
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ZABRZMIAŁ OSTATNI DZWONEK
Dla blisko 1,5 tys. uczniów w gminie Świdnica zabrzmiał ostatni dzwonek. Teraz wakacje, a od września edukacja według nowej reformy oświatowej. Podczas XLIII sesji Rady Gminy dyrektorzy przedstawili 18 letnią historię swoich gimnazjów i otrzymali podziękowania od władz gminy.
Zmiany czekają również Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grodziszczu. Dyrektorów żegnali uczniowie i grona pedagogiczne podczas
uroczystych akademii.

Z

anim jednak zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek, na
sesji oświatowej, 19 czerwca br. została podsumowana 18 letnia
działalność 3 gminnych gimnazjów. W dwóch gimnazjach funkcję dyrektorów nieprzerwanie od samego początku pełniły te same osoby, tj.
w Pszennie – Zbigniew Janus oraz w Witoszowie Dolnym Piotr Dubiel.
Jedyna zmiana, która nastąpiła w gimnazjum w Lutomi Dolnej. Jej
pierwszym dyrektorem był Ignacy Ognisty, a ostatnim Elżbieta Marcińska.
Dziękuję, że pomimo wielu przeciwności, zwłaszcza na początku
funkcjonowania gimnazjów, potrafiliście zbudować dobry zespół nauczycieli i wraz z uczniami osiągać doskonałe wyniki. Owoce waszej
pracy przedstawiają ostatnie wyniki gimnazjalne, które są wyższe od
średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Za to Wam serdecznie
dziękuję. Słowa podziękowania kieruję do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, za kilkunastoletnią pracę na rzecz społeczności Grodziszcza i okolic, która odchodzi na zasłużoną emeryturę
– mówiła wójt Teresa Mazurek. Od nowego roku szkolnego dyrektorem szkoły będzie Zbigniew Janus. Akty powierzenia na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych na kolejne 5 lat otrzymali: Ewa
Wasilenia, dyrektor Przedszkola Bajkowa Dolinka w Pszennie, Re-

Podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz SP im. JP II w Grodziszczu
otrzymała odchodząca na emeryturę dyrektor Alicja Lasocka

nata Piotrowska – dyrektor Przedszkola w Witoszowie Dolnym oraz
Sebastian Krzywda – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie.

PODWÓJNY SUKCES DANIELA KALISTY
Nie tylko zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, ale jeszcze potrafi to oryginalnie zaprezentować. Uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Daniel Kalista zajął II miejsce w XIV Internetowym Konkursie Grafiki Komputerowej „Bezpieczna
droga do szkoły”.

W

arto wspomnieć, że był to konkurs ogólnopolski, w którym udział wzięło 36 szkół z czterech województw. W kategorii klas IV-VI nadesłano 108 prac przedstawiających bezpieczną drogę do szkoły, wykonanych (zgodnie z wymaganiem organizatorów) za pomocą programu
graficznego MS Paint. Opiekunem młodego grafika była p. Małgorzata Pizuńska. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzona praca Daniela Kalisty
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70 LAT LKS BYSTRZYCA GÓRNA
„W życiu mogłem wybrać jedną z wielu dróg wybrałem to miejsce wybrałem ten klub” – to motto Klubu LKS Bystrzyca Górna, który
17 czerwca 2017 r. świętował 70-lecie swojej działalności.

J

ubileuszowe obchody rozpoczęły się turniejem drużyn podwórkowych.
Nawet deszczowa aura nie studziła zapału i energii wśród publiczności i startujących zawodników. O losie pierwszego miejsca zdecydowały
strzelone gole. Na najwyższym podium stanęli zawodnicy drużyny LKS
Bystrzyca Górna. Drugie miejsce przypadło w udziale drużynie POLONI –STAL Świdnica Trzecie miejsce zajęła drużyna LKS Bystrzyca Górna.
Wręczono także nagrody dla najlepszego strzelca: Jakuba Białasa, bramkarza: Kacpra Szczepaniuka oraz zawodnika: Michała Somali.
Jak przystało na jubileusz klubu piłkarskiego rozegrano także mecz
pomiędzy LKS Bystrzyca Górna, a drużyną GWIAZD. W składzie
„GWIAZD” znaleźli się następujący zawodnicy: Rafał Tragarz, Solarz
Jarosław, Janusz Masny, Roberty Tymcik, Adam Łagiewka, Eugeniusz
Łagiewka, Marcin Hruszczowiec, Piotr Krygier, Mariusz Kurzeja, Paweł Michalski i Emil Kociołek.
Natomiast drużyna oldbojów z LKS Bystrzyca Górna tworzyli: Marek
Somala, Zenon Szyszka, Wiesław Szyszka, Jacek Knapik, Przemysław
Knapik, Roman Fiałkowski, Marek Adamczyk, Krzysztof Peczyński, Bogdan Sajdak, Tomasz Łysoń, Andrzej Konefał, Tomasz Faryński, Łukasz
Łazarczyk, Wojtek Markowski, Andrzej Stankiewicz, Łukasz Krystyniak.
Zwycięskie trzy gole na konto drużyny GWIAZD strzelili: Rafał
Tragarz dwa gole i Piotr Krygier, a honorowego gola dla oldbojów
zdobył Bogdan Sajdak. Na scenie z programem artystycznym wystąpiły Akrobatki z Trio Elegance Akrokar, ZPiT „Bystrzyca” i Gabrysia Zięba.
Wręczono także Złote i Srebrne Honorowe Odznaki DZPN, a także
medale okolicznościowe. W imieniu wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, gratulacje złożył zastępca wójta Zbigniew Kanicki wraz z przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Reginą Adamską oraz sekretarz
Jadwigą Generowicz.

Drużyna LKS Bystrzyca Górna

Wyróżnieni sportowcy i działacze Klubu

Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia sportowców z Bystrzycy Górnej i okolic. Mówi się, że sport kształtuje charaktery, uczy
wytrwałości, konsekwencji, odwagi. To także, a może przede wszystkim,
twarda szkoła życia. I za ten ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie
i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą wszystkim trenerom,
działaczom, pracownikom i władzom Klubu serdecznie dziękuję. Niech
kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu – życzyła wójt Teresa Mazurek.

BEZPIECZNA BABCIA, BEZPIECZNY DZIADEK
Pomimo licznych apeli ze strony policji, w dalszym ciągu otrzymujemy informacje o seniorach, którzy dali się oszukać metodą dla wnuczka. Aby
zapobiegać takim incydentom, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizował konkurs dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych pt. napisz list „Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku” - „Babciu, dziadku – nie daj się oszukać!”. 1 miejsce zdobył Olgierd
Hodel - uczeń Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.

W

arunkiem przystąpienia do konkursu było indywidualne
napisanie listu kierowanego do seniora (babci, dziadka,
cioci, wujka, sąsiada itp.), w którym pojawią się: ostrzeżenia o współczesnych zagrożeniach dla osób starszych, porady
i wskazówki jak można ich uniknąć, zapewnienie wsparcia
rodziny, bliskich, innych osób lub instytucji.
Do komendy wpłynęło ponad 800 listów, a najwyżej oceniona została praca ucznia Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.
Olgierd Hodel odebrał puchar oraz dyplom z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. To jednak nie koniec
nagród dla finalisty. Podwójne zaproszenia do wrocławskiego
Teatru Muzycznego „Capitol” na spektakl „Trzej Muszkieterowie” otrzymał od dyrektora teatru. W trakcie uroczystej gali
wręczenia nagród, odbyły się także zajęcia w Wydziale Kryminalistyki.
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20 LAT ŚWIDNICKICH AMAZONEK
Nikt nie może powiedzieć, że ten problem go nie dotyczy. Dziś może i tak, ale jutro? Jubileusz 20-lecia działalności Świdnickiego Stowarzyszenia
„Amazonki” jest powodem do zadowolenia, że przez te wszystkie lata pomagając innym, pomagacie sobie nawzajem i za to pragnę w imieniu
władz samorządowych Wam serdecznie podziękować – mówiła Teresa Mazurek, podczas jubileuszowych obchodów w teatrze miejskim.

Ś

widnickie Stowarzyszenie Amazonki powstało w 1997 r. z inicjatywy dr Ewy Kilar, jako Terenowy Oddział Wałbrzyskiego Stowarzyszenia. Osobowość prawną zyskało w 2001 r. W jego szeregach są
także panie z gminy Świdnica. Ich zadaniem jest pomoc kobietom
dotkniętym chorobą raka piersi.
Na początku może był i strach, załamanie, ale jak same przyznają,  
oprócz lęku, chemioterapii, ważne jest wsparcie psychiczne. Bo rak
to nie wyrok. Każdego dnia udowadniamy, że można i trzeba żyć normalnie, będąc wsparciem dla innych pacjentek oddziałów onkologicznych. Pomagamy przetrwać ten trudny czas i wrócić do normalnego,
codziennego życia. Przez dwadzieścia lat swojej działalności zyskały
wielu przyjaciół, czego dowodem była obecność zaproszonych gości.
Słowa uznania kieruję pod adresem obecnej tu dzisiaj pani Ewy Kilar,
ordynator oddziału onkologicznego Szpitala „Latawiec”, za popularyzację
badań profilaktycznych. Dzięki temu wiele kobiet może uniknąć bólu
i cierpienia, a bardzo często zyskuje życie. Mówię to z pełnym przekonaniem, opartym na własnym doświadczeniu. Życzę Świdnickim Ama-

Świdnickie Amazonki świętowały 20 lat swojej działalności

zonkom by pomoc drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej
satysfakcji i społecznego uznania, a w życiu osobistym dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności – dodaje wójt Teresa Mazurek.

10 LAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODYŃ Z BOJANIC
Istniejące dekadę Koło Gospodyń Wiejskich w gminie Świdnica ma się czym pochwalić. W ciągu 10 lat działalności gospodynie z sołectwa
Bojanice są znane m.in. ze zdrowych i ekologicznych produktów, promocji gminy podczas dożynek ogólnopolskich i wojewódzkich, udziału
w jarmarkach wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także wigilijnych spotkań dla seniorów i osób starszych. Oby tak dalej nam się układało
i dopisywało zdrowie, jak przez tych ostatnich 10 lat - mówiły zgodnie członkinie KGW Bojanice.

K

oło Gospodyń Wiejskich w Bojanicach zostało zarejestrowane
i rozpoczęło swoją działalność już w 1962 roku. Po zmianach
ustrojowych w Polsce i po 30 latach działalności – w 1992 roku –
KGW zrezygnowało z dalszej działalności. Przez te 30 lat przewodniczącą Koła była p. Agafia Cygan. Obecnie p. Cygan jest honorową
przewodniczącą KGW. Po 15 latach przerwy KGW zostało reaktywowane i zarejestrowane 16.05.2007 r. przez p. Helenę Wiśniewską
w Rejonowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
z siedzibą w Świdnicy.
Przesłaniem większości kół gospodyń jest pokazanie, że wspólną pracą można zrobić więcej. Od pokoleń dzielicie się wiedzą
i umiejętnościami z nowymi koleżankami, zarażając je pasją działaCzłonkinie KGW Bojanice

Gratulacje z okazji jubileuszu odbiera Agafia Cygan, wieloletnia przewodnicząca KGW

nia dla dobra mieszkańców wsi. Waszą kuchnią zachwyciłyście już
niejednego uczestnika organizowanych uroczystości i imprez. Przyrządzone przez Was potrawy odnoszą znaczące sukcesy na kulinarnych konkursach, zwłaszcza ciasta z warzyw i z mąki orkiszowej.
Świętując dziś Jubileusz Koła życzymy Wam zdrowia, pomyślności,
nowych, twórczych pomysłów. Patrząc na ten okres 10 lat Waszej
społecznej pracy można było dostrzec współpracę, a to chyba jest
największa satysfakcja w pracy samorządowca – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.
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ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODONOŚCI
Zjednoczona w różnorodności - to motto Unii Europejskiej. Partnerstwa tworzą mosty ponad granicami państw oraz umacniają i pogłębiają
związek między ludźmi różnych narodowości, w imię wzajemnego poszanowania i pokoju – tymi słowami wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
gratulowała burmistrzom jubileuszu 50-lecia współpracy partnerskiej miasta Ermont z miastami: Lampertheim (Niemcy) i Maldegem (Belgia),
a także kilkudziesięcioletniej z m. Adria (Włochy).

D

okładnie 2 lata od ostatniego spotkania miast partnerskich w Adrii,
gospodarzem tegorocznego było francuskie miasto Ermont. Oprócz
delegacji oficjalnych organizatorzy zaprosili także kilkunastoosobowe
delegacje mieszkańców z poszczególnych gmin. Łącznie ponad 150
osób. Nieodzownym elementem takich spotkań jest także wymiana
i pobyty u rodzin. Jak podkreślali mieszkańcy Maldegem i Adrii, nasze
rodziny znają się od wielu lat, mają do siebie wzajemne zaufanie, tak że
wymieniają się swoimi kluczami od domów, wyjeżdżając na wakacyjne
urlopy. Wszystko właśnie za sprawą współpracy partnerskiej.
1 czerwca br. od wczesnych godzin porannych burmistrzowie miast
partnerskich debatowali na temat obustronnej współpracy, realizowanych wzajemnie projektów, w tym humanitarnych oraz omówili kalendarz spotkań miast partnerskich. Rok 2019 będzie należał do gminny Świdnica, która podejmie delegacje z Niemiec, Belgii, Włoch oraz
Francji. Wymiernym efektem każdego spotkania jest pomoc na rzecz
regionów, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych, czy też wsparcie
udzielane organizacjom działającym na rzecz krajów Trzeciego Świata.
Kolejny dzień pobytu miał również polski akcent. Po kilku latach wzajemnych spotkań i wymianie doświadczeń, władze miasta Ermont zdecydowały o podpisaniu przysięgi współpracy partnerskiej z gminą Świdnica. Miasto Ermont od wielu lat współpracuje także z Lampertheim,
Maldegem, Adrią, Banbury (Wielka Brytania), Loja (Hiszpania).
Składając nasze podpisy, dołączamy do dużej rodziny europejskich
miast i gmin. Pamiętam jak dziś, słowa burmistrza Maiera, który w swoim wystąpieniu mówił, że istnieje szansa włączenia się zachodnich partnerów miasta Lampertheim we współpracę z gminą Świdnica. Śmiało

Podpisanie przysięgi współpracy z francuskim miastem Ermont.
Dokument podpisali: T. Mazurek i H. Portelli

Burmistrzowie miast partnerskich: od lewej m. Lampertheim, m. Ermont,
gm. Świdnica, m. Maldegem, m. Adria, m. Loja

Kuliminacyjnym punktem spotkania miast partnerskich była wspólna modlitwa
o jedność i pokój

możemy powiedzieć, że tę wartościową ideę udało nam się urzeczywistnić, sprawić by zaowocowała trwałymi więzami przyjaźni łączącymi
mieszkańców naszych samorządów. Polskę i Francję łączą wielowiekowe więzy współpracy i przyjaźni. Jestem przekonana, że będziemy mogli od teraz wspólnie kontynuować te dobre tradycje. Mam nadzieję, że
nasze partnerstwo da każdemu nowe pomysły, siły oraz pokaże, że nie
ma rzeczy niemożliwych dla ludzi pragnących żyć w pokoju i wzajemnej
miłości – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
Uroczystości w Ermont zakończyła wspólna modlitwa o pokój na
świecie, która w aspekcie zamachu terrorystycznego w Londynie, nabrała szczególnego znaczenia.

Uczestnicy uroczystości zawarcia umowy przyjaźni  w m. Ermont
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PODWÓJNY SUKCES LUTOMI
Gospodarze tegorocznego konkursu o Laur Młodego Samorządowca nie mieli sobie równych. Tytuł zwycięzców trafił do Szkoły Podstawowej
oraz do Gimnazjum w Lutomi Dolnej.

T

o już gminna tradycja, że na kilka dni przed ogólnopolskim Dniem
Samorządu Terytorialnego organizowany jest konkurs wiedzy samorządowej. 9 drużyn 3 osobowych z 6 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów z terenu gminy Świdnica stanęło do rywalizacji o Laur Młodego
Samorządowca. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Świdnica, a nawet wiedzy na
temat ilości gmin w Polsce.
Nasza gmina jest idealnym przykładem miejsca gdzie warto żyć i wracać.
Wielu z was podąży dalszą drogą edukacji oraz zainteresowań. Najważniejsze jest
pamiętać skąd jesteśmy i gdzie się wychowaliśmy. Mam nadzieję, że wiedza którą
dzisiaj się wykazaliście będzie sukcesywnie poszerzana i uzupełniana. Również
bardzo dziękuję osobom, które was przygotowywały, włożyły one wiele trudu,
który się opłacił i pokazał, że to wy jesteście najlepszą inwestycją. Kto wie, może
wśród was znajduje się przyszły wójt, skarbnik bądź pracownik naszej gminy–
mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Laureaci konkursu o Laur Młodego Samorządowca w kat. szkoły podstawowe

Kategoria szkoły podstawowe:
vvI miejsce – Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
vvII miejsce - Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym
vvIII miejsce- Szkoła Podstawowa w Pszennie
vvIV miejsce - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
vvV miejsce - Szkoła Podstawowa w Grodziszczu
vvV miejsce - Szkoła Podstawowa Bystrzycy Górnej

Kategoria gimnazja:
vvI miejsce – Gimnazjum w Lutomi Dolnej
vvII miejsce – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
vvIII miejsce – Gimnazjum w Pszennie
Laur Młodego Samorządowca w kat. gimnazjum

WAKACYJNY POCIĄG MUZEALNY WYRUSZYŁ NA SZLAK
W imieniu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku serdecznie zapraszamy na przejazdy zabytkowym taborem kolejowym, który jest formą
spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Weekendowe przejazdy odbywać się będą do 13 września 2017 roku.

D

o Państwa dyspozycji oddajemy dwa pociągi – porannego
CZERWONEGO BARONA i popołudniowego HILBERTA.
Wycieczki naszymi pociągami specjalnymi z parowozem umożliwią wszystkim miłośnikom kolejowych podróży zwiedzanie
4 miejscowości – Jaworzyny Śląskiej, Świdnicy, Krzyżowej oraz
Dzierżoniowa.
Skład pociągu tworzy lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r. oraz
3 wagony osobowe serii Ci28 i Bi29 z lat 1928-1930. 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, Krzyżowej czy Dzierżoniowa. Szczegółowe
informacje dostępne są w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
ul.Towarowa 4, Jaworzyna Śląska tel. 692-407-806 oraz na www.muzeumtechniki.pl
Nr 2 (30) Sierpień 2017

Bilety na przejazdy Wakacyjnego Pociągu Muzealnego można kupić
za pośrednictwem sklepu internetowego,  lub w dniu przejazdu u Kierownika Pociągu (płatność wyłącznie gotówką).
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WYSYPISKO 2017 PEŁNOLETNIE
Gminny Przegląd Muzyczny Młodych Artystów „Wysypisko” ma już 18 lat. Podczas tegorocznej edycji pt. „Kolory w muzyce” o tytuł najlepszego
artysty walczyło 15 zespołów. Ciężko jest wybierać najlepszego spośród najlepszych – mówił przewodniczący jury Tadeusz Szarwaryn, podczas
wręczania nagród.

T

o, co cechuje nasz festiwal, to przede
wszystkim wierność założeniu, które
zrodziło się osiemnaście lat temu, czyli poszukiwanie i promowanie młodych talentów ukrywających się w murach naszych
gminnych szkół. Ideą konkursu jest to, by
był on oparty na wspólnym muzykowaniu
i obcowaniu z muzyką formie zabawy. To
bardzo cieszy, że uczniowie chętnie przyjeżdżają na nasz przegląd, chcą pochwalić
się swoim talentem wokalnym”- podsumowała przegląd dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej - Elżbieta Dolińska.
Tradycyjnie, jak co roku młodzi artyści
spotkali się w świetlicy wiejskiej w Lutomi
Górnej, aby zaprezentować swój talent wokalny. Jury nie miało łatwego wyboru.
Emocje, które towarzyszyły uczestnikom pokazują jak wielką rolę odgrywa w ich
życiu muzyka. Dla mnie wszyscy jesteście
zwycięzcami. Zawsze powtarzam, że ludzie, którzy śpiewają i mają kontakt z muzyką są dobrymi ludźmi. Wrażliwość, któ-

Gminny Przegląd Muzyczny Młodych Artystów „Wysypisko” to kuźnia muzycznych talentów

ra towarzyszy Wam podczas wykonywania
utworów pokazują właśnie to, co w muzyce

jest najpiękniejsze – uczucia - mówiła wójt
Teresa Mazurek.

GMINA ŚWIDNICA WSPIERA NASZE AKROBATKI
Tylko dwie grupy akrobatyczne reprezentowały Polskę na jubileuszowym 10 konkursie ACRO CUP w Niemczech. Wśród nich dwie utalentowane gimnastyczki z gminy Świdnica wchodzące w skład „Trio Elegance Akrokar”.

N

a dzień przed wyjazdem na zawody,
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek,
spotkała się z panią trener i zawodniczkami, życząc zdobycia upragnionego złota.
Roksana Niedziałkowski i Karolina Kozieł to
uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum
w Lutomi Dolnej. Wraz z Amelią Cieślak (ze
SP 1 w Świdnicy) tworzą zgrane trio i ćwiczą
pod czujnym okiem swojej trenerki Anny
Kozieł. Podczas Międzynarodowego Turnieju OPEN TALLINN 2016 w akrobatyce
sportowej zdobyły II miejsce, ustępując mistrzyniom w swojej kategorii jedynie o pięć
setnych punktu.
T,o co nie udało się w Tallinie i Albershausen w Niemczech, udało się w Turynie (Włochy). Gdzie Trio Elegance zdobyło
upragnione złoto. Serdecznie gratulujemy.
Dotychczasowe sukcesy Trio Elegance
Akrokar:
vv11-13 III 2016r. Turniej Wiosny w Świdnicy – trójka żeńska (MIEJSCE 3)
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vv18 IV 2016r.Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej w klasie II w Łańcucie
– Trójka żeńska (MIEJSCE 1)
vv7-8 V 2016r.Chempionat Litwy – trójka
żeńska (MIEJSCE 1)
vv14-15 V– Turniej pod Wawelem (MIEJSCE
5)
vv21-22 V 2016r.– Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Zielonej Górze – klasa
II (MIEJSCE 2)
vv8-10 VII.2016r.- TurinAcroCup – trójka
żeńska (MIEJSCE 4)
vv4-5 IX 2016r.Winobranie w Zielonej Górze (MIEJSCE 5)
vv7-9 X 2016r.International AcroCup 2016
w Rzeszowie (MIEJSCE 4)
vv15 X 2016r.- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MIEJSCE 3)
vv16 – 20 XI 2016 Open Tallinn 2016 Estonia w kategorii 11-16 (MIEJSCE 2)
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY
Życie to miłość, zaufanie, ale też nieustanny kompromis. Choć zdrowie trochę szwankuje, kochają się nadal i wzajemnie wspierają. Tak w dużym
skrócie wygląda przepis na udane życie obok drugiej osoby, które przeżyły wspólnie 50 lat i więcej.

W

śród par, które 8 kwietnia i 24 czerwca br. odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie, aż cztery pochodziły z gminy
Świdnica: Teresa i Stanisław Kraińscy z Bystrzycy Górnej (60-lecie), Maria i Kazimierz Kurjata ze Słotwiny (50-lecie), Krystyna
i Zdzisław Wojtaszek z Komorowa (50-lecie), Joanna i Stefan Borak ze Słotwiny (50-lecie).
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice, jak diamentowe,
czy złote gody małżeńskie. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu
wspólnych lat z pewnością zdarzały się trudne chwile. Jak widać
udało się Państwu to przetrwać i udowodnić, jak wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność wzięliście przed laty na swoje barki. To
wszystko jeszcze bardziej umocniło Wasz związek i dzisiaj należą
się Wam szczególne gratulacje. Życzę dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności na dalsze wspólne lata – podkreślał zastępca wójta
gminy Świdnica Zbigniew Kanicki.

Złote Gody świętowali państwo Maria i Kazimierz Kurjata ze Słotwiny

Medal od prezydenta RP wręcza państwu Krystynie i Zdzisławowi Wojtaszek
z Komorowa zastępca wójta Z. Kanicki

Pamiątkowe zdjęcie państwa Borak z rodziną

Przypominamy:
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej, jest on wyrazem
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego
w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech
gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest
w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli
małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest nam potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli
akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć nam odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa musimy również
zobaczyć dowody osobiste obojga małżonków. 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.
USC Świdnica, tel. 74 856 29 11
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Diamentowe gody świętowali państwo Teresa i Stanisław Kraińscy z Bystrzycy Górnej

Gratulacje otrzymują państwo Joanna i Stefan Borak ze Słotwiny
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PODWÓJNE SKARBY GMINY
Państwo Grzegorz i Anna Budzyńscy z Witoszowa Dolnego wraz ze swoimi synami: Filipem i Kacprem, państwo Małgorzata i Bartosz Dyrda ze
Słotwiny wraz ze swoimi synami: Borysem i Jakubem oraz pani Dorota Kruźlak z Lutomi Górnej wraz ze swoją córką Antoniną otrzymały z rąk
wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, pakiety powitalne, w ramach akcji „Największy Skarb Gminy to Ty”.

Największe skarby gminy Świdnica wraz ze swoimi rodzicami i wójt gminy
Świdnica Teresą Mazurek (2 x bliżniaki-chłopcy i 1 dziewczynka)

R

odzice wraz ze swoimi pociechami odpowiedzieli na zaproszenie wójt gminy i złożyli wizytę w Urzędzie Gminy. Ogromnie
się cieszę, że mogę Państwu osobiście złożyć gratulacje z okazji urodzin Waszych dzieci. W dobie realizacji wielu inwestycji, bardzo często nie dostrzegamy, że są one największym skarbem każdej rodziny
i źródłem nieustającej miłości. Życzę, aby Wasze pociechy dorastały
w zdrowiu i radości ze spędzonego każdego dnia z Wami – podkreślała
wójt Teresa Mazurek.
Rok 2016 możemy śmiało uznać za bardzo dobry pod względem
liczby urodzeń. W gminie Świdnica na świat przyszły 174 noworodki:
88 chłopców i 86 dziewczynek. Najczęściej wybieranym imieniem
żeńskim była: Emilia i Hanna, a męskim Franciszek i Piotr. Najwięcej dzieci w 2016 r. urodziło się w Pszennie (25), następnie w Witoszowie Dolnym (17), Komorowie (14) oraz Grodziszczu (13).
Przypomnijmy: 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce ruszył rządowy
Program „Rodzina 500+”. Gmina Świdnica miała coś jeszcze. Akcję
powitania najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica miłym podarunkiem i listem gratulacyjnym pod nazwą NAJWIĘKSZY SKARB
GMINY TO TY! Każde dziecko zameldowane w gminie Świdnica
otrzymuje od wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek list gratulacyjny
i pakiet powitalny.

SUKCES SIATKARSKI UCZNIÓW
Z WITOSZOWA DOLNEGO
Jakub Danko oraz Jan Kawałko, uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym wraz z kolegami z Klubu Piłki Siatkowej „Dekoria”
Świdnica (Bartosz Jurga i Oliwier Misiak) zdobyli III miejsce podczas
wojewódzkiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Kinder Sport, który
odbywał się 30.04.2017 roku w Miliczu.

O

rganizatorem wydarzenia był Polski Związek Piłki Siatkowej przy
udziale Fundacji Polska Siatkówka oraz firmy Ferrero. GRATULUJEMY!
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Miejscowość

CHŁOPAK

DZIEWCZYNKA

RAZEM

Bojanice

1

1

2

Boleścin

6

4

10

Burkatów

2

3

5

Bystrzyca Dolna

4

5

9

Bystrzyca Górna

3

1

4

Gogołów

2

0

2

Grodziszcze

10

3

13

Jagodnik

1

2

3

Jakubów

0

0

0

Komorów

5

9

14

Krzczonów

1

2

3

Krzyżowa

3

2

5

Lubachów

0

2

2

Lutomia Dolna

1

3

4

Lutomia Górna

3

3

6

Makowice

0

0

0

Miłochów

1

2

3

Modliszów

1

0

1

Mokrzeszów

2

3

5

Niegoszów

0

1

1

Opoczka

2

4

6

Panków

3

2

5

Pogorzała

2

1

3

Pszenno

14

11

25

Słotwina

5

2

7

Stachowice

1

2

3

Stachowiczki

0

3

3

Sulisławice

4

1

5

Wieruszów

0

0

0

Wilków

1

2

3

Wiśniowa

1

2

3

Witoszów Dolny

8

9

17

Witoszów Górny

1

0

1

Zawiszów

0

1

1

RAZEM

88

86

174

Liczba urodzeń w sołectwach gminy w 2016 r.
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ODESZŁA HANNA RASZKIEWICZ
6 czerwca 2017 r. w wieku 76 lat odeszła Hanna Raszkiewicz. Długoletnia animatorka zespołów śpiewaczych i Honorowego Obywatel Gminy
Świdnica. Była niestrudzonym ambasadorem gminnej kultury podczas licznych przeglądów i festiwali.

N

a terenie gminy Świdnica z zespołami śpiewaczymi pracowała nieprzerwanie od 1990 roku. Prowadziła zespoły „Złoty Kłos”, „Kalina” i „Jubilatki”,
które wspólnie tworzyły zespół śpiewaczy „Ale Babki”.
Promowała gminę w kraju i za granicą,
a zespoły prowadzone przez Hannę Raszkiewicz brały rok rocznie udział w różnych imprezach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich
przeglądach i festiwalach.
Pozostawiła po sobie wiele utworów,
a przede wszystkim pasję do śpiewania
i kultywowania muzyki ludowej, Tak nagłe odejście przejęło nas żalem i poczuciem straty.

GMINNE ZAWODY OSP

HELMUT KOHL NIE ŻYJE

W sobotę 17 czerwca br. na boisku sportowym w Gogołowie odbyły się
Gminne Zawody Pożarnicze. Gospodarzem i współorganizatorem tegorocznej edycji pożarniczych zmagań była Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie.

D

o zawodów zgłosiło się 19 zespołów z Gminy Świdnica. Miały one na
celu sprawdzenie umiejętności strażaków oraz sprzętu. Jak co roku
największym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia konkurencja – ćwiczenie bojowe. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników odbyła się uroczystość
wręczenia nagród. Zwycięską drużyną okazało się OSP Witoszów.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Helmuta Kohla. Dla nas osoba Kanclerza Niemiec tutaj na Dolnym Śląsku
i w Gminie Świdnica zawsze kojarzyć się będzie z Krzyżową i historyczną Mszą Świętą Pojednania (12.11.1989 r.). Był zwolennikiem
wejścia Polski do Unii Europejskiej, a przede wszystkim polsko-niemieckiego pojednania. 24.02.1998 r. Rada Gminy Świdnica przyznała
Helmutowi Kohl tytuł Honorowy Obywatel Gminy Świdnica.

Wyniki końcowe:
SENIORZY:
1. Witoszów
2. Burkatów
3. Gogołów
4. Mokrzeszów

5. Grodziszcze
6. Panków
6. Lutomia
7. Bystrzyca

KOBIETY:
1. Burkatów
2. Bystrzyca
3. Gogołów

DZIECI:
• Witoszów
• Gogołów
• Bystrzyca
• Lutomia

Wszystkie drużyny dzieci zdobyły jednogłośnie I miejsce!
DRUŻYNY MIESZANE:
12-15 Gogołów
16-18 Mokrzeszów

DZIEWCZĘTA:
12-15 Burkatów

CHŁOPCY:
12-15 Burkatów
16-18 Witoszów

Gospodarze tegorocznych zmagań pożarniczych - OSP Gogołów
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PIERWSZE SPOTKANIE AKTYWNYCH KOBIET
Na co dzień wykonują wiele rozmaitych obowiązków, dzieląc swój czas prywatny z pracą zawodową i społeczną. Nawet będąc już na emeryturze wcale nie zwalniają tempa. Pierwsze spotkanie Aktywnych Kobiet Gminy Świdnica odbyło się na świetlicy w Grodziszczu i zgromadziło
blisko 130 prężnie działających pań.

G

łówna ideą spotkania było stworzenie
miejsca, gdzie będzie dochodziło do
wymiany doświadczeń między kobietami,
prowadzącymi m.in. stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich, kluby seniora, a przede
wszystkim działającymi społecznie.
Podczas wielu spotkań jesteście po
prostu zajęte organizacją i obsługą. Mam nadzieję, że to będzie inne
i będzie sprzyjać nie tylko integracji, ale i wymianie pomysłów, których
Wam przecież nie brakuje. Gratuluję osiągnięć, życzę wielu wspaniałych
i kreatywnych pomysłów oraz motywacji do działania i wspierania siebie nawzajem. Jestem przekonana, że za rok
ponownie się spotkamy w jeszcze większym gronie – mówiła Teresa Mazurek,
wójt gminy.
Spotkanie aktywnych kobiet w Grodziszczu

Spotkanie aktywnych kobiet okazało się dużym sukcesem. Przede wszystkim dopisała frekwencja. Organizatorzy,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji spodziewali się kilkudziesięciu
uczestniczek, a przyszło blisko 130 osób.
Panie mogły m.in. zgłębić tajniki zdrowego żywienia, korzystając z fachowych
porad udzielanych przez współtwórczynie
idei i współwłaścicielki Fit Academy.

Potwierdzeniem faktu, że Aktywnym
Kobietom z Gminy Świdnica nie brakuje
pomysłów, były stroje.
Tematem przewodnim pierwszego
spotkania był cygański wieczór i jak się
okazało kreatywności i pomysłowości
w doborze dodatków paniom nie brakowało. Kolejne spotkanie już za rok.

W przygotowania i organizację włączyły się
wszystkie obecne na sali stowarzyszenia
i organizacje społeczne, a w szczególności
współgospodarze: Stowarzyszenie „Sztafeta Pokoleń” i Klub Starszaka z Grodziszcza, sołtys i Rada Sołecka sołectwa Grodziszcze.
Serdecznie dziękujemy!

ZŁOTO DLA MAĆKA
Uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Maciej
Dobrowolski zdobył dwa brązowe medale na 24 Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Taekwon-do odbywających się
w Krakowie.

W

zawodach organizowanych przez Związek Sportowy Polską Unię Taekwon-do udział wzięło 620 zawodników
z 26 klubów. Mieszkaniec naszej gminy medalowe występy zaliczył w „układach formalnych” oraz „technikach specjalnych”
– kopnięciu dosiężnym.
Maciek na co dzień trenuje w UKS Taekwon-do Gryf Świdnica pod
okiem Waldemara Zdebskiego. Serdecznie gratulujemy i trzymamy
kciuki!
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