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WNIOSKI O DOPŁATY
OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET
Jak informuje Biuro Prasowe ARiMR od 2018 r. wszystkie wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych
z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem
formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej
ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych
i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy
nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje
będą udzielały pomocy.

A

RiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie
wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować
go jedynie informacyjnie. Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć
wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać
z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wniosek-o-doplaty-obowiazkowo-przez-internet.html
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JEST NAS WIĘCEJ!
W 2017 r. liczba mieszkańców na terenie gminy Świdnica wzrosła
o 54 nowych (stałych) mieszkańców w porównaniu do roku 2016.
Według danych biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica na
dzień 31.12.2017 r. łączna liczba mieszkańców wyniosła 16775 osób
(8510 kobiet i 8265 mężczyzn). Dla porównania z rokiem 2016 – liczba
kobiet wzrosła o 26, a mężczyzn o 28 osoby.

W

ostatnim roku najatrakcyjniejszą miejscowością do zamieszkania okazała się Słotwina (przybyło 30 nowych mieszkańców),
drugą najchętniej wybierającą miejscowością okazało się Pszenno
(21 nowych mieszkańców) a trzecią Witoszów Dolny (14 nowych
mieszkańców). Największą migrację ludności odnotowano natomiast
w Mokrzeszowie (-22 osoby).
Odnotowaliśmy także przyrost urodzeń w porównaniu z rokiem
2016, o 3 noworodków. Najczęściej wybieranym imieniem żeńskim
były: Lena, Alicja oraz Natalia. Wśród chłopców pierwsze miejsce
przypadło Filipowi, również częste były imiona Jakub i Antoni.
Serdecznie gratulujemy rodzicom i życzymy wszystkiego co najlepsze
w Nowym 2018 Roku.

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Ilość mieszkańców
stałych

Ilość osób
urodzonych w 2017 r.

L.p

Nazwa miejscowości

1.

Bojanice

480

6

2.

Boleścin

636

4

3.

Burkatów

682

10

4.

Bystrzyca Dolna

689

6

5.

Bystrzyca Górna

662

2

6.

Gogołów

328

1

7.

Grodziszcze

918

14

8.

Jagodnik

348

0

9.

Jakubów

95

1

10.

Komorów

754

6

11.

Krzczonów

302

4

12.

Krzyżowa

229

2

13.

Lubachów

428

4

14.

Lutomia Dolna

827

8
7

15.

Lutomia Górna

1036

16.

Lutomia Mała

71

0

17.

Makowice

253

4

18.

Miłochów

229

7

19.

Modliszów

184

4

20.

Mokrzeszów

1064

8

21.

Niegoszów

120

1

22.

Opoczka

259

1

23.

Panków

240

4

24.

Pogorzała

281

2

25.

Pszenno

1678

19

26.

Słotwina

1091

18

27.

Stachowice

167

3

28.

Stachowiczki

69

0

29.

Sulisławice

107

3

30.

Wieruszów

117

3

31.

Wilków

336

1

32.

Wiśniowa

208

2

33.

Witoszów Dolny

1458

13

34.

Witoszów Górny

319

7

35.

Zawiszów

110

2

Razem

16775

177
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Liczba urodzeń w Gminie Świdnica
w latach 2014-2017
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BUDŻET GMINY ŚWIDNICA NA 2018 ROK
Dochody
Dochody budżetu ogółem zaplanowano w kwocie 82 461 100,61 zł,
z tego: dochody bieżące w kwocie 68 872 240,61zł, dochody majątkowe w kwocie 13 588 860 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to 432 841 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za
rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów ogółem o 0,1 %
tj.o 81 924,28 zł.

Wydatki

W 2018 r. plan wydatków budżetu ogółem stanowi kwotę
91 873 085,61 zł i jest o 2,2% wyższy od przewidywanego wykonania za
2017 r., z tego: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 097 745,83 zł,
natomiast wydatki majątkowe w kwocie 27 775 339,78 zł. Deficyt
budżetu gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie
11,4%, co daje kwotę 9 411 985 zł. W ramach wydatków bieżących
kwotę 15 232 081 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych
Gminie Świdnica z zakresu administracji rządowej na 2018 r, z czego
10 128 800 zł na realizację programu Rodzina 500 plus.
W 2018 roku plan wydatków budżetu na zadania inwestycyjne
wynosi 27 775 339,78 zł co stanowi aż 30,2% planowanych wydatków ogółem. Jest to znacząca kwota wydatków w planie budżetu, lecz
z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych występujących na terenie gminy Świdnica.
W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie
środków na wydatki bieżące z zakresu realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie,

kultury oraz kultury fizycznej, a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące pozostałe środki można planować na inwestycje. W 2018 r. władze gminy, aby móc kontynuować
przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują
wysoki poziom wydatków na inwestycje.
Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną
infrastrukturą: oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, Zgodnie z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Świdnica zaplanowano dalsze kanalizowanie na terenie gminy wraz z budową przydomowych oczyszczalni,
budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności
publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne budżetu gminy przewiduje się realizować
przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
oraz z budżetu województwa.
Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na
terenie gminy, jak i ochrony środowiska.
Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających
zwrotowi.
W 2018 roku planuje się wydatki budżetu gminy w kwocie
21 917 738,61 zł na projekty realizowane przy współudziale środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Różne rozliczenia
15 641 176,00 zł

Oświata i wychowanie
6 474 918,61 zł

Pomoc społeczna
828 400,00 zł
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
527 288,00 zł

Rodzina
15 091 234,00 zł

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska…

Dochody od osób
prawnych i od osób
fizycznych
32 290 898,00 zł

Kultura
670 000,00 zł

Obrona narodowa
300,00 zł

Kultura fizyczna
582 127,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1 000,00 zł
Administracja publiczna
96 863,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo
2 111 000,00 zł
Aktualizacja spisów wyborców
3 410,00 zł

Gospodarka przesztrzenna
800,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa
2 160 945,00 zł

Transport i łączność
200 000,00 zł

Leśnictwo i łowiectwo
4 000,00 zł

Ciąg dalszy na stronie obok
4
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1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:
a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich
vv projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata
2014 – 2020” – 500 000 zł, w tym 150 000 zł z UE,
vv projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków” – 2 500 000 zł, w tym
1 931 000 zł z UE,
b) Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 -2020
vv projekt pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności
lokalnej w miejscowości Pszenno” - 300 000 zł, w tym
190 500 zł z UE,
2. Regionalny Program Operacyjny WD na lata 2014 -2020, w tym:
a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
vv projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej
w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury
w Bystrzycy Dolnej” – 2 700 000 zł, w tym 670 000 zł z UE,
b) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4.
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW
vv projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części
oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy
Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 430 000 zł, w tym: 2 045 000 zł z UE,
c) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka
wodno- ściekowa, poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno- ściekowa – ZIT AW

d)

e)

f)

g)

h)

i)

vv „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w aglomeracji Lutomia Dolna” – 400 000 zł, w tym 0 zł z UE,
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.4 Ochrona
i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW
vv projekt pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Lubachowie” – 815 000 zł, w tym 391 788 zł z UE,
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
vv projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie
Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 1 165 749 zł, w tym
711 442 zł z UE,
vv projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 1 053 096 zł, w tym 592 662 zł
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową
i gimnazjalną - ZIT AW
vv projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup
wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 9 500 000 zł,
w tym 2 380 000 zł z UE oraz 3 500 000 zł z FRKF,
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna
integracja
vv projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 31 266 zł,
w tym z UE 17 466 zł,
Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
vv projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 481 318,61 zł,
w tym z UE 409 120,82 zł,
Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc
techniczna
vv projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 41 309 zł, w tym 0 zł z UE.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
Ochrona zdrowia
253 835,00 zł

Pomoc społeczna
4 045 434,00 zł

Edukacyjna opieka wychwawcza
2 052 234,00 zł

Rodzina
15 383 622,00 zł

Oświata i wychowanie
31 614 715,61 zł

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
7 169 596,52 zł

Kultura
4 873 533,55 zł

Różne rozliczenia
955 000,00 zł

Kultura fizyczna
2 101 577,13 zł

Obsługa długu publicznego
1 000 000,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo
4 104 148,00 zł

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
534 750,00 zł
Obrona narodowa
300,00 zł
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
(dopłaty do wody i ścieków)…

Aktualizacja spisów wyborców
3 410,00 zł

Administracja Publiczna
8 571 791,10 zł

Gospodarka Przestrzenna
130 800,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa
3 425 877,00 zł

Transport i łączność
5 272 461,70 zł
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DLACZEGO WZROSŁA OPŁATA ZA ŚMIECI?
Do dnia 30 czerwca 2013 roku gminy nie miały obowiązku odbioru odpadów od swoich mieszkańców. Każdy mieszkaniec zobowiązany był do
zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów. Nowa ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała „rewolucję
śmieciową”. Na podstawie nowych przepisów z dniem 1 lipca 2013 r. gminy stały się odpowiedzialne za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

R

30 czerwca 2020 r. co ma celu, tak jak poprzednio zagwarantowanie
utrzymania stawki opłat dla mieszkańców na niezmienionym poziomie w okresie jej obowiązywania. Koszt zadania to 7 175 000,00 zł,
co oznacza ,że rocznie gmina musi wydać na śmieci ok. 2 391 000,00
zł. Wzrost kwoty wynikającej z przetargu spowodowany jest przede
wszystkim zwiększeniem opłaty środowiskowej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz.U
z 2017 poz 723). Od stycznia 2018 r. opłata środowiskowa wzrosła na
140 zł/tonę, w kolejnych latach w 2019 r. na 170 zł/tonę, a w 2020 r.
na 270 zł/tonę. Dotychczas obowiązująca stawka wynosiła 74,26 zł/
tonę.

ealizując obowiązek ustawowy Gmina Świdnica w 2013 r. ogłosiła
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg wygrał ZOM Świdnica, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
Umowa została z zawarta na maksymalny okres dozwolony przepisami tj. 4 lata. Miało to na celu zagwarantowanie utrzymania stawki na
niezmienionym poziomie w czasie trwania umowy. Koszt zadania na
okres obowiązywania umowy od 01.07.2013 do 30.06.2017 wynosił
6 166 000,00 zł co dało kwotę 1 541 500 zł/rok. Przełożyło się na ustalone stawki za odpady segregowane dla nieruchomości zamieszkałych
wynoszące kolejno:
vv10 , 00 zł/osobę - 1 do 4 osób
vv9,00 zł/osobę - 5 do 9 osób
vv8,50 zł/osobę - 10 i więcej osób
vvStawka za odpady niesegregowane wynosiła 18, 00 zł/osobę.

Jednocześnie należy podkreślić, że wszelkie środki, wpływające do
budżetu gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą
być wykorzystane jedynie na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina nie może przeznaczyć tych
środków na inne cele.

Po wygaśnięciu umowy został przeprowadzony kolejny przetarg,
który ponownie wygrała firma ZOM Świdnica. Obecnie obowiązująca Umowa została zawarta na okres 3 lat tj. od 1 lipca 2017 r. do

GOSPODARSTWA DOMOWE
Stawki obowiązujące
od 1 stycznia 2018 r. od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość

Odpady niesegregowane, tzw.
„zmieszane”

Odpady gromadzone w sposób selektywny
od 1 do 4 osób

od 5-9 osób

od 10 osób i więcej

od każdej osoby

Gmina Świdnica

13,00

12,00

11,00

25,00

Miasto Świdnica

13,50

13,50

13,50

22,40

Gmina Marcinowice

13,00

13,00

13,00

17,00

Gmina Jaworzyna Śląska

13,50

10,80

10,30

21,00

Gmina Żarów

11,00

11,00

11,00

14,00

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Stawki obowiązujące
od 1 stycznia 2018 r.
za każdy pojemnik
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Odpady gromadzone w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Pojemnik
120 L

Pojemnik
240 L

Pojemnik
1100 L

Pojemnik
KP-7

Pojemnik
120 L

Pojemnik
240 L

Pojemnik
1100 L

Pojemnik
KP-7

Gmina Świdnica

18,00

35,00

176,00

670,00

29,00

56,00

240,00

880,00

Miasto Świdnica

61,00

121,00

324,00

1900,00

101,00

200,00

535,00

3135,00

Gmina Marcinowice

35,00

53,00

151,00

738,00

53,00

80,00

228,00

1106,00

Gmina Jaworzyna Śl.

60,00

119,00

540,00

3240,00

89,00

178,00

810,00

4860,00
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GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ INFORMUJE
OPŁATA ZA ŚCIEKI
BEZ ZMIAN, WODA
2 GROSZE W GÓRĘ
Podczas L sesji Rady Gminy Świdnica, gminni
radni zdecydowali nie podnosić stawek
za 1 m3 odprowadzonych ścieków, dla grupy
odbiorców: gospodarstwa domowe i utrzymać je na dotychczasowym poziomie.
Od 1 stycznia 2018 r. cena 1 m3 dostarczonej
wody wzrosła jedynie o 2 grosze.

Z

dniem 1 stycznia 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych kształtują się następująco: 4,32 zł brutto/m3 za dostarczoną wodę
(obecnie 4,30 zł brutto/m3) oraz 7,95 zł
brutto/m3 za odprowadzanie ścieków (obecnie 7,95 zł brutto/m3). W grupie taryfowej
odbiorców „gospodarstwa domowe” do każdego 1m3 odprowadzonych ścieków ustalono
dopłatę w wysokości 2,02 zł brutto. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel
zabezpieczono kwotę 373,9 tys. zł.
Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich grup odbiorców i wynoszą w 2018 r.:
vvza przyłączenie do urządzeń wodociągowych 68 zł netto (dotychczas 167 zł. netto)
vv za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 68 zł netto (dotychczas 167 zł. netto)
Do powyższych stawek dolicza się podatek
VAT w wysokości 8%.
To ostatni rok, kiedy Rada Gminy Świdnica decydowała o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy. Od 2018 r. organem regulacyjnym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”,
powołanego ustawą Prawo wodne z 20 lipca
2017 r. W praktyce oznaczać to będzie uśrednienie pewnych stawek, co w konsekwencji może wiązać się podwyżkami, na które
Rada Gminy Świdnica oraz władze gminy
nie będą miały wpływu. To właśnie regulator
rynku wodociągowo – kanalizacyjnego przejmie od gmin między innymi kompetencje
w zakresie zatwierdzania taryf, w połączeniu
z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. nowymi przepisami Prawa wodnego – podkreśla na
sesji wójt Teresa Mazurek.
Nr 1 (31) Luty 2018

Do końca grudnia 2017 r. kasa Gminnego Ośrodka prowadziła obsługę klientów.
Od 1 stycznia 2018 r. obsługa kasowa dla podopiecznych GOPS świadczona jest przez
Biuro Handlowe ANDA, przy pl. Grunwaldzkim 11A w Świdnicy.

W

związku z tym zmianie ulegają zasady wypłat świadczeń gotówkowych- kasowych
przyznanych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wypłaty realizowane są przez:
Biuro Handlowe ANDA
ŚWIDNICA, PLAC GRUNWALDZKI 11A
(obok sklepu Jonatan)
w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zmianie ulegają również terminy wypłat w następujący sposób:

Dotychczasowy termin wypłaty

NOWY TERMIN WYPŁATY

10

9

12

12

15

12

18

18

20

22

27

22

Wszystkie osoby zgłaszające się do Biura Handlowego ANDA
powinny okazać się dowodem osobistym.

OD 1 STYCZNIA 2018 R. WZRASTA
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Informujemy, że zgodnie z art.
17 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1952) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 1 477,00 zł. (wzrost 71,00 zł)

W przypadku pytań prosimy o kontakt
telefoniczny 74 852 30 67 wew. 111, lub
osobisty kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30, GOPS ul. Głowackiego 4,
58-100 Świdnica.
7
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NOWY POSTERUNEK POLICJI W SŁOTWINIE
Z udziałem kierownictwa Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy oraz z władzami gminy Świdnica i powiatu Świdnickiego uroczyście oddano do użytku nowy Posterunek Policji w Słotwinie.

Uroczyste przecięcie wstęgi

P

o wojnie funkcjonował w Słotwinie posterunek policji, którego kierownikiem był Władysław Borkowski. Dzisiaj otwieramy nowy, któremu szefuje Arkadiusz Borkowski. Tylko życie może napisać taki scenariusz – mówiła wójt Teresa Mazurek. W uroczystości związanej z jego
oficjalnym otwarciem udział wzięli: zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn, komendant Powiatowy
Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies.
Ten dzień jest bardzo ważny dla policji świdnickiej oraz dla gminy
Świdnica, można nawet uznać, że jest to dzień historyczny. Pierwsza jednostka utworzona na terenie powiatu świdnickiego po 89 roku to właśnie
Posterunek Policji w Słotwinie. Dla gminy to również bardzo ważny dzień,
dlatego że od wielu, wielu lat samorząd gminny starał się o utworzenie
swojej jednostki policji. I udało się. Podejrzewam, że bez determinacji wójt
gminy Świdnicy ten projekt by się nie udał – podkreślał Andrzej Dobies,
komendant świdnickiej policji.
Posterunek Policji w Słotwinie powstał w budynku świetlicy wiejskiej,
która należy do gminy Świdnica. Tym samym władze gminy Świdnica
nie ponosiły dodatkowych kosztów związanych z zakupem gruntu oraz

budową nowego obiektu. Wcześniej swoją siedzibę miało tutaj Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bliskie sąsiedztwo
miasta Świdnica, łatwość dotarcia do obiektu zadecydowały o wyborze
właśnie tej lokalizacji dla nowego posterunku.
Gmina Świdnica, jako jedyna w powiecie świdnickim nie posiadała
własnego posterunku policji na obszarze 208 km2 i liczbie mieszkańców
ponad 16 tys. Poprawa bezpieczeństwa publicznego była jednym z kluczowych założeń mojego programu wyborczego na początku obecnej kadencji, w 2014 r. Otwieramy posterunek, który jest dla nas takim miejscem
i gwarantem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Liczymy, że nie zdarzenia, ale prewencja i kontakt z mieszkańcami, są tutaj najważniejsze
– mówiła wójt Teresa Mazurek.
W nowym posterunku pełni służbę 6 funkcjonariuszy: kierownik,
trzech dzielnicowych i dwóch policjantów służby patrolowej. Komendant
Powiatowy Policji w Świdnicy mianował na stanowisko kierownika posterunku asp. sztab. Arkadiusza Borkowskiego, który dotychczas pełnił
służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Zespół dzielnicowych tworzą: Adam Kłyszejko, Michał
Kopaczewski oraz Łukasz Pluta, a w patrolu pracują: Grzegorz Matejko
i Paweł Janiszewski.

Posterunek Policji w Słotwinie, Słotwina 36, 58-100 Świdnica
POSTERUNEK NIE JEST OBIEKTEM CAŁODOBOWYM
Informujemy, że w dalszym ciągu utrzymujemy dyżury dzielnicowych w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4,
w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00 (tel. 748523067 wew. 118)
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NAJLEPSZY DZIELNICOWY DOLNEGO ŚLĄSKA – FINAŁ
Aż 590 policjantów walczyło o tytuł Najpopularniejszego Dzielnicowego Dolnego Śląska. Do ścisłego
finału zakwalifikowało się tylko 27. W tym gronie był Michał Kopaczewski, reprezentujący powiat
świdnicki i Posterunek Policji w Słotwinie, który zdobył zaszczytne 7 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

N

a co dzień Michał Kopaczewski pełni służbę w rejonie: Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów,
Niegoszów, Krzczonów, Panków, Pszenno, Słotwina, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów. Jak
sam podkreśla bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba, wymagająca ogromnego
zaangażowania, ale przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka. Dziękuję mieszkańcom gminy
Świdnica za oddane na mnie głosy, a tym samym udzielone wsparcie dla rodziny podkom. Mariusza
Koziarskiego, który zginął podczas akcji antyterrorystycznej w Wiszni Małej na początku grudnia 2017 r.
Część dochodu z SMS-ów wysłanych na kandydatów organizatorzy przekazali Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. A ta wypłaci je rodzinie Mariusza Koziarskiego - antyterrorysty, który na początku grudnia zginął w Wiszni Małej.

151 TYS. DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY
NA PROJEKT „AKTYWNIE W GMINIE ŚWIDNICA”
Nowy 2018 Rok dla wszystkich uczestników projektu pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica" rozpoczął się wyjątkowo „aktywnie".
Po krótkiej świątecznej przerwie beneficjenci projektu z nowymi siłami wkroczyli w kolejny jego etap.

P

rzypomnijmy, że na realizację projektu pn. „Aktywnie w Gminie
Świdnica" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego realizację rozpoczęto
1 września 2017 roku przewidziany jest do 30 czerwca 2018 roku.
Po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
realizuje go w partnerstwie z Fundacją „MERKURY”.
Założeniem Projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób (20 kobiet i 2 mężczyzn) zamieszkałych
na terenie gminy Świdnica w wieku aktywności zawodowej, reprezentujących II i III profil, korzystających ze świadczeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Dla uczestników zaplanowane zostało wsparcie w postaci usług
aktywnej integracji o charakterze:
vvspołecznym: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna,
vvzawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
vvedukacyjnym: szkolenia i kursy umożliwiajace nabycie, podniesienie
lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dostosowanych
do potrzeb rynku pracy oraz uczestnika (Profil III).

Efektami projektu będą:

vv22 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w programie,
vv8 uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
vv3 osoby po opuszczeniu programu uzyskają zatrudnienie.
Całkowita wartość Projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica" wynosi:
151.100,00 zł, w tym wkład własny stanowi kwota: 23.000,00 zł.
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Jestem zdowolona z realizacji projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica”,
który po raz pierwszy realizujemy w partnerstwie. Zarówno Fundacja MERKURY, jak i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
mają bogate doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych. Czas
pokaże, jak zmienią się jego uczestnicy, ale wierzę, że wspólnie wypracujemy
wiele – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Ewa Burdek.
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PONAD 700 TYS. NA EDUKACYJNE WSPARCIE

Ponad 716 tys. zł dofinansowania trafi do 409 uczniów oraz 56 nauczycieli z 3 gminnych placówek oświatowych w ramach
projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica”. Jego realizacja rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego i trwać będzie
do lipca 2019 r.

C

elem głównym projektu podniesienie
u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego
podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową
projektu są uczniowie szkół podstawowych
zlokalizowanych w Gminie Świdnica: w Pszennie, Mokrzeszowie i Lutomi Dolnej. Ogółem
w projekcie weźmie udział 409 uczniów oraz
56 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz TIK,
a także niwelowania i wyrównywania braków
oraz uzupełniania umiejętności ułatwiających
funkcjonowanie na przyszłym rynku pracy.

Projektem zostaną objęci:
vvuczniowie zdolni potrzebujący wsparcia
w postaci dodatkowych zajęć rozwijających,
vvuczniowie wymagający wsparcia w postaci
dodatkowych zajęć pomagających w nadrobieniu zaległości w stosunku do programu
realizowanego w szkole,
vvuczniowie wymagający wsparcia w postaci
zajęć rozwijających kompetencje / postawy
kluczowe z punktu widzenia rynku pracy,
vvuczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych,
vvnauczyciele potrzebujący szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom
edukacyjnym uczniów.
Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną
doposażone w sprzęt TIK: laptopy, tablice multimedialne wraz z rzutnikami, tablety oraz różnorodne ciekawe pomoce dydaktyczne do zajęć
zaplanowanych w projekcie.
W ramach projektu zaplanowano różne typy
zajęć dostosowane do potrzeb uczniów:

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
a. Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach
z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC
b. Zajęcia umożliwiające uczniom zdolnym
rozwiniecie predyspozycji i zainteresowań
w formie kółek zainteresowań
10

vvMatematyka
vvInformatyka
vvNauki przyrodnicze
vvNauki matematyczno-przyrodnicze (elementy fizyki, chemii, geografii, biologii, matematyki)

2. ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE
Zajęcia adresowane do uczniów, którzy nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną
w szkole.
vv Język angielski
vv Język niemiecki
vv Matematyka
vv Informatyka
vv Nauki przyrodnicze

3. ZAJĘCIA ZAPEWNIAJĄCE
POZOSTAŁE WSPARCIE
a. Zajęcia związane z rynkiem pracy
vvtrening postaw kluczowych na rynku pracy
vvzajęcia z przedsiębiorczości
b. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
vvterapia pedagogiczna
vvzajęcia logopedyczne
vvwsparcie psychologiczno – pedagogiczne
vvzajęcia korekcyjno - kompensacyjne
c. Wyjazdy edukacyjne
vvWycieczka do Humanitarium we Wrocławiu
vv Wycieczka Explora Park w Wałbrzychu

4. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
vvrewalidacja ucznia niepełnosprawnego
vvsocjoterapia ucznia niepełnosprawnego

5. ZAJĘCIA PODNOSZĄCE
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI
Szkolenia dla nauczycieli w zakresie:
vvposługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce
vv rozwoju wśród uczniów umiejętności
i postaw niezbędnych do funkcjonowania
na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność,
praca zespołowa)
vv wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania
przedmiotów ścisłych
vv przygotowania do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Działania projektu ukierunkowane są na:
vv zwiększenie samodzielności uczniów
w nauce
vv poprawę ich wiedzy i umiejętności jej samodzielnego poszerzania
vv poprawę sytuacji uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych poprzez częściowe
złagodzenie dysfunkcji
vv poprawę efektywności kształcenia poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii
vv zwiększenie kompetencji zawodowych
nauczycieli.
Projekt pn. „Równe szanse w Gminie
Świdnica” (RPDS.10.02.04-02-0007/17),
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł.
Kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł
Okres realizacji: styczeń 2018 – lipiec 2019
Nr 1 (31) Luty 2018
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SKS - ROZPOCZYNAMY DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE
Bezpośrednio po feriach cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Świdnica rozpoczęły udział w programie,,Szkolny Klub Sportowy”,
w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia
wychowania fizycznego w danej szkole.

A

kces do programu zgłosiły SP Bystrzyca
– 2 grupy, SP Lutomia – 2 grupy, SP Mokrzeszów – 1 grupa oraz SP Witoszów Dolny –
2 grupy. Ogółem w programie weźmie udział
105 uczniów.
Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a jego koordynatorem
na Dolny Śląsku jest Dolnośląska Federacja
Sportu. Będzie realizowany w dwóch edycjach: wiosennej w okresie od 29.01.2018 do
22.06.2018 i jesiennej w okresie od 3.09.2018
do 30.11.2018r. Każda 15-osobowa grupa
musi zrealizować po 70 sześćdziesięciominutowych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy
w tygodniu.

Celem programu jest:
vv stymulowanie i kształtowanie nawyku
podejmowania aktywności fizycznej przez
dzieci i młodzież,

vv poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

vv promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży,
vvzwiększenie oferty ogólnodostępnych,
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
vvstymulowanie podejmowania aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie,
ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
vvtworzenie warunków dla rozwoju
talentów oraz zainteresowań sportowych
dzieci i młodzieży,
vvoptymalizacja wykorzystania lokalnej
infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
vvpromocja różnorodnych sportów wśród
dzieci i młodzieży,
vvwsparcie kadr pracujących z dziećmi
i młodzieżą w obszarze sportu.

TWORZYMY KLASĘ SPORTOWĄ W WITOSZOWIE DOLNYM
Z inicjatywy wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, w Szkole
Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
rozpoczęły się przygotowania do utworzenia klasy sportowej,
ukierunkowanej na triathlon. Jej uruchomienie planowane jest na
wrzesień 2018 r.

R

ekrutacja obejmować będzie uczniów z obecnych klas piątych
szkoły macierzystej oraz z okolicznych szkół powiatu świdnickiego. Triathlon to bardzo wszechstronna dyscyplina sportowa obejmująca pływanie, kolarstwo oraz bieganie. Baza dla tworzonej klasy,
to przyszkolne obiekty sportowe (basen, hala sportowa, zespół boisk
zewnętrznych) oraz stadion lekkoatletyczny i lodowisko w Świdnicy.
Od trzech miesięcy trwają intensywne prace zmierzające do terminowej realizacji harmonogramu tworzenia tej klasy. Opracowany
został program wychowania fizycznego w porozumieniu z Polskim
Związkiem Triathlonu. Przygotowana jest już kadra trenersko – instruktorska oraz umowa współpracy szkoły z klubem sportowym –
GLKS,,Świdnica” – podkreśla wójt gminy.

Kryteria doboru kandydatów do klasy sportowej
1. Dobry stan zdrowia, potwierdzony przez Przychodnię Sportowo
– Lekarską
2. Test sprawności:
vv pływanie elementarne dwoma stylami + 100 m stylem dowolnym
vv test Coopera
3. Kryteria pedagogiczno – psychologiczne:
vv bardzo dobre i dobre wyniki nauczania
vv minimum dobra ocena z zachowania
vv przekonująca motywacja do podjęcia nauki w oddziale sportowym
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Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym nr 59-60,
dyrektor Krystyna Kwaśnik, nr tel. 74 853 88 29
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RUSZA NABÓR DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
Z dniem 1 marca br. rusza nabór w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica na rok szkolny 2018/19

Czynność
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające
– organizowane
w przypadku wolnych miejsc

od 01.03.2018
do 30.03.2018

od 16.05.2018
do 25.05.2018

od 03.04.2018 r.
do 12.04.2018 r.

od 28.05.2018 r.
do 08.06.2018 r.

16.04.2018 r.
do godz. 14.00

14.06.2018 r.
do godz.14.00

do 27.04.2018 r.

do 22.06.2018 r.

07.05.2018 r.

28.06.2018 r.

ZŁOTO DLA SCHRONISKA PO RAZ CZWARTY
Najlepsi z najlepszych w dziedzinie turystyki zawitali do Krzyżowej na podsumowanie 57 Ogólnopolskiego Konkursu
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. W gronie ubiegłorocznych laureatów, na najwyższym podium znalazło się
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Tegoroczne Złote Wyróżnienie jest
czwartym z rzędu, które otrzymała gminna
placówka w ostatnich latach.

C

elem współzawodnictwa jest inspirowanie dyrektorów, wychowawców i personelu pomocniczego schronisk młodzieżowych
do stworzenia w swoich placówkach możliwie
najlepszych warunków do zakwaterowania
i pobytu dla młodzieży biorącej udział
w wycieczkach, obozach wędrownych oraz
różnych formach wypoczynku. Konkurs jest
także znakomitą formą promocji wyróżnionych placówek zarówno na etapie oddziałowym jak również podczas podsumowania
centralnego – podkreślała Maria Łazarz,
wiceprezes Zarządu PTSM.

W ubiegłorocznej edycji na 162 schroniska
w całej Polsce, do ścisłego finału zakwalifikowanych zostało 61 obiektów. 52 schroniska całoroczne i 9 sezonowych. W kategorii obiektów całorocznych przyznano 36 złotych, 11 srebrnych i
5 brązowych wyróżnień. Natomiast w kategorii
schronisk sezonowych Zarząd PTSM postanowił
przyznać 6 złotych, 2srebrne i 1 brązowe wyróżnienie.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym i cieszę
się, że Zarząd po raz kolejny docenił pracę również naszego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie. Złote Wyróżnienie przyznane
czwarty rok z rzędu naszej placówce jest potwierdzeniem właściwie realizowanych programów
edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży
oraz działań na rzecz rozwoju schroniska. Jednym
z naszych działań realizowanym w schronisku są
muzyczne warsztaty. Efekty tej pracy mogliście
Państwo dzisiaj usłyszeć. Życzę przyjemnego pobytu w gminie Świdnica i wielu wrażeń w trakcie
pobytu na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – mówiła wójt Teresa
Mazurek.

Od lewej: M. Jaworska, R. Adamska, W. Domarańczyk, T. Mazurek
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Za całokształt współpracy na rzecz Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych: wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina Adamska oraz
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska otrzymały okolicznościowe medale, jako
osoby szczególnie zasłużone w upowszechnianie
turystyki jako formy wypoczynku.
SSM w Lubachowie to komfortowy obiekt,
który powstał w wyniku prac związanych
ze zmianą użytkowania budynku byłej szkoły
podstawowej. Dysponuje 49 miejscami noclegowymi. Na przestrzeni blisko 7 lat działalności,
schronisko odwiedziło 15,5 turystów i udzielono 37 tysięcy noclegów. Z gościnnych progów
SSM w Lubachowie mogli skorzystać także młodzi mieszkańcy gminy oraz seniorzy, uczestnicząc w licznych projektach. „Kto kogo gryzie”,
„Moja EKOjczyzna” wakacje dla seniorów, czy
warsztaty wokalne, których efektem są muzyczne krążki - to jedne z wielu działań realizowanych przez gminę Świdnica.
Schronisko jest obiektem całorocznym.
Placówka w pełni przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Od lewej: H. Gołębiewski, S. Krzywda, M. Dzimira
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INWESTYCJE W GMINIE

Nowe drogi w Gminie Świdnica

Na przełomie roku 2017/2018 zakończone zostały prace związane
z przebudową dróg gminnych w Stachowicach oraz w Mokrzeszowie.
Koszty realizacji w kwocie 660 tys. złotych w całości zostały sfinansowane z budżetu gminy Świdnica. W efekcie przeprowadzonych prac
powstało ponad 1,3 km nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Mieszkańcy Stachowic i górnej części Mokrzeszowa
zyskali bezpieczny i wygodny dojazd do swoich posesji. Nastąpiła również poprawa dostępności do obszarów cennych przyrodniczo, chętnie
odwiedzanych przez turystów, takich jak rezerwat geologiczno-leśny
przyrody nieożywionej „Jeziorko Daisy” czy obszarów ochrony siedliskowej „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” wpisanych w sieć obszarów
objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej Natura
2000.
Łagodna, bezśnieżna zima, warunki sprzyjające realizacji inwestycji umożliwiają kontynuację prac przy zadaniach drogowych zleconych
pod koniec ubiegłego roku. Dobiegają końca prace przy wymianie nawierzchni w Jagodniku, do końca drugiego kwartału zakończone zostaną roboty drogowe w Boleścinie, gdzie wymienione zostanie 500
mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 do granic terenów zabudowanych
w kierunku Makowic. Nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem pojawi się również w rejonie osiedla, na fragmencie drogi prowadzącej
w kierunku Krzyżowej.

Wyremontowany odcinek drogi w Stachowicach

Roboty drogowe w Boleścinie

Wyremontowany odcinek drogi w Mokrzeszowie

Nasza gmina należy do największych w województwie dolnośląskim, to też potrzeby w zakresie budowy nowych czy modernizacji istniejących dróg mamy ogromne – mówi Teresa Mazurek – wójt gminy.
Moglibyśmy budować zdecydowanie więcej nowych dróg, gdybyśmy
mogli ubiegać się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Niestety gwarantowaną pomoc przy budowie dróg możemy uzyskać jedynie
w przypadku dróg transportu rolnego. Dlatego rok rocznie składamy
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o środki przeznaczone na ochronę, rekultywację i poprawę jakości
gruntów rolnych (dawniej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Pod
koniec ubiegłego roku wystąpiliśmy o wsparcie dla przebudowy dróg
transportu rolnego biegnących na granicy terenów rolnych i terenów
zabudowanych w miejscowościach Bojanice i Słotwina, z niecierpliwością czekamy na ich ocenę i mam nadzieję, na pozytywne informacje
z Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki współpracy z powiatem Świdnickim w bieżącym roku nowa
nawierzchnia pojawi się również na drodze powiatowej w Krzczonowie. Jest to już ostatni etap rozłożonej na 3 lata inwestycji dzięki, której nowa wygodna i bezpieczna nawierzchnia o łącznej długości blisko
4 km połączy granice powiatu z drogą wojewódzką nr 382 w Boleścinie.
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Niebawem rozpoczną się również prace modernizacyjne przy drogach gminnych zaplanowane na 2018 r. W trakcie opracowania jest
dokumentacja przetargowa na potrzeby remontu drogi gminnej w Bystrzycy Dolnej. Zmodernizowana zostanie droga obsługująca nieruchomości położone „za młynówką” oznaczone numerami od 6 do 25.
Droga o długości blisko 500 mb zyska nową nawierzchnię asfaltową,
wyposażona zostanie również w oświetlenie uliczne, a naprzeciwko
budynku nr 55 powstanie parking przeznaczony do obsługi przedszkola, którego uruchomienie zaplanowaliśmy wraz z początkiem roku
szkolnego 2018/2019. Podobnie jak w przypadku dróg w Stachowicach
i Mokrzeszowie, drogi w Jagodniku, Boleścinie i Bystrzycy Dolnej
sfinansowane zostaną wyłącznie z budżetu Gminy Świdnica.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Krzczonowie w 2017 r.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Droga rowerowa i wymiana
oświetlenia ulicznego
W roku bieżącym zakończone zostaną również prace przy drodze rowerowej łączącej miejscowości zlokalizowane
w północnej części naszej gminy: Wiśniową, Sulisławice i Zawiszów z system dróg
rowerowych w Świdnicy. Droga rowerowa
o długości 2350 m w całości wykonana zostanie z mieszanki mineralno-bitumicznej,
od niedawno wyremontowanej jezdni zostanie oddzielona w sposób trwały pasem
zieleni oraz nawierzchnią z kostki betonowej w terenach zabudowanych. Inwestycji
towarzyszy przebudowa i budowa zatok
autobusowych oraz montaż nowych wiat
przystankowych. Budowa drogi jest pierwszym zadaniem realizowanym w ramach
projektu zmierzającego do ograniczenia
niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kolejnym etapem projektu przewidzianym do realizacji w 2018 r. będzie
wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Wielofunkcyjne boisko oraz
basen w Witoszowie Dolnym
Rozpoczęły się prace przy kolejnym etapie projektu pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz
rozbudowę
infrastruktury
edukacyjnej
przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.
W nowym roku szkolnym uczniowie szkoły
oraz mieszkańcy Witoszowa Dolnego będą
mogli korzystać z wielofunkcyjnego boiska
o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Boisko zostanie ogrodzone i doświetlone. Zaprojektowana płyta syntetyczna o wymiarach

Niecka basenu w Witoszowie Dolnym
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Prace przy budowie drogi rowerowej Wiśniowa Sulisławice - Zawiszów

W wybranych miejscowościach na terenie
gminy Świdnica dotychczasowe oprawy oświetleniowe zostaną zastąpione oprawami typu
LED. Do końca III kwartału wymianą objętych
zostanie łącznie 630 z blisko 1900 punktów
świetlnych zlokalizowanych na terenie gminy.
Projekt o łącznej wartości 2 660 tys. w 85% jest
współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, resztę wydatków pokryje gmina
Świdnica.

42,40 m x 23,00 m pozwoli na zlokalizowanie
pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej oraz
alternatywnie wykorzystywanych boisk do koszykówki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego. Nowoczesna i bezpieczna nawierzchnia powstanie
w miejscu starego boiska asfaltowego, wyłączonego z eksploatacji z uwagi na duże ryzyko kontuzji i urazów. Koszty realizacji zadania wyniosą
492 000,00 zł.
Projekt pn. „Poprawa warunków nauczania
poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę
infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym” obejmuje również
budowę przyszkolnej pływalni, budowę no-

wych pomieszczeń dydaktycznych oraz ich
wyposażenie, a jego łączna wartość opiewa
na kwotę 16 883 190,72 zł. Realizowana inwestycja dysponuje największym budżetem
i jest najbardziej różnorodną oraz skomplikowaną technologicznie w dotychczasowej
historii Gminy Świdnica.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w 2016 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa
Sportu w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej - PILOTAŻ
EDYCJA 2017.

Ciąg dalszy na stronie obok
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Szatnia sportowa w Pszennie
i w Wiśniowej
Kolejną inwestycją realizowaną na terenie
naszej gminy przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest „Budowa szatni sportowej w Pszennie”. Projekt
o wartości 768,8 tys. zł. uzyskał wsparcie
Ministerstwa Sportu w kwocie 302,8 tys.
zł. w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały
Klub 2017. Na boisku w Pszennie, na którym na co dzień trenują i grają drużyny klubu LKS „Cukrownik”, w miejscu rozebranej
w listopadzie 2017 r. szatni w mgnieniu oka
powstaje obiekt dostosowany do wymogów
licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej.
Obiekt został zaprojektowany jako wielofunkcyjny budynek parterowy o łącznej powierzchni użytkowej 158,2 m2.
Budynek przede wszystkim będzie pełnił
funkcje szatniowo-socjalne, jednak układ
i wielkość poszczególnych pomieszczeń sprawią, że będzie mógł być wykorzystany również
na cele integracji społeczności lokalnej. Będą
znajdować się w nim: wyposażone w węzły
higieniczno-sanitarne szatnie dla drużyny
gospodarzy i gości rozdzielone przestronnym
holem, w pełni wyposażona odrębna szatnia
dla sędziów, pomieszczenie na sprzęt sportowy, a także dostępna z zewnątrz toaleta.
Z szatni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne - obiekt będzie pod tym
względem dostosowany do ich potrzeb.
Umowa z wykonawcą zakłada, że roboty
budowlane powinny zostać zakończone do

Szatnia sportowa w Pszennie

31 maja 2018 r., obserwując tempo prac i postępy na budowie mamy nadzieję, że termin
ten ulegnie skróceniu.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotowuje się do modernizacji szatni sportowej w Wiśniowej. Jak informuje
Krzysztof Jas - Dyrektor GOKSiR – Zakończone zostały prace projektowe. W dniu
1 lutego bieżącego roku Starosta Świdnicki

Mieszkania socjalne
W ciągu kilku miesięcy od pożaru budynku wielorodzinnego nr 12 w Witoszowie Górnym udało się opracować niezbędną
dokumentację techniczna i uzyskać wsparcie finansowe na jego
przebudowę na mieszkania socjalne. Dotychczas w budynku zlokalizowanych było 6 mieszkań jednak przywrócenie budynkowi
wymaganych właściwości funkcjonalno - użytkowych wymaga
dostosowania do obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych. Przyziemie budynku przeznaczone zostanie pod
pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbędne dla obsługi
4 mieszkań zlokalizowanych na dwóch kolejnych kondygnacjach
budynku. W obiekcie od listopada 2017 r. trwają roboty budowlane,
które poza przebudową układu funkcjonalnego obejmują między
innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Przedmiotem inwestycji jest również: naprawa i izolacja
ścian fundamentowych, prace w obrębie dachu, stropów, odtworzenie zniszczonej w pożarze klatki schodowej, ale również wykonanie
okładzin podłogowych i ściennych oraz instalacji wewnętrznych.

zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie poszukujemy wykonawcy robót budowlanych.
Szatnia poza gruntownym remontem zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że już w drugiej
połowie roku ten niewielki obiekt ponownie
będzie służył sportowcom z Wiśniowej.

W efekcie w Witoszowie Górnym udostępnimy 4 lokale socjalne.
Kolejne 3 lokale socjalne udostępnione zostaną o końca sierpnia
bieżącego roku w budynku przy ul. Zacisze 1 w Pszennie. Obiekt
z uwagi na ogólny stan techniczny przed paroma laty został wyłączony z eksploatacji. Podobnie jak w przypadku budynku w Witoszowie Górnym obiekt w Pszennie, pochodzi z pierwszej połowy XX
w. i posiada walory zabytkowe podlegające ochronie oraz wymaga
dostosowania do obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych. Zbliżony będzie również zakres prowadzonych robót.
Realizacja obu inwestycji współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę
społeczną. W efekcie realizacji projektu dwa mocno nadwyrężone
budynki mieszkalne o dużej wartości architektonicznej zostaną zabezpieczone przed unicestwieniem, ale przede wszystkim jeszcze
w tym roku własny dach nad głową znajdzie 7 rodzin oczekujących
na lokal socjalny.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
Rok 2017 upłynął w gminie Świdnica pod znakiem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zrealizowana została
termomodernizacja szkół podstawowych w Pszennie i Grodziszczu, w których przeprowadzono między innymi wymianę drzwi zewnętrznych i okien, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów,
wymianę instalacji c.w.u., c.o. wraz z instalacjami pomp ciepła.
Kolejnym obiektem przewidziany do termomodernizacji w 2017 r.
była świetlica wiejska w Witoszowie Dolnym. Niestety z tą inwestycją musimy zmierzyć się ponownie w roku bieżącym. Wyłoniony
w ubiegłym roku, w drodze przetargu, wykonawca nie był w stanie
zrealizować zadania. Problemy finansowe firmy oraz brak postępów
na budowie skłoniły nas do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy robót. Spowodowało to konieczność sporządzenia przez gminę inwentaryzacji i opracowania nowej dokumentacji uwzględniającej wykonane już roboty na obiekcie świetlicy. Była ona podstawą do
wyceny i zlecenia robót, które zostaną wykonane do końca sierpnia
bieżącego roku.

Termomodernizacja SP im. M. Kopernika w Pszennie

Termomodernizacja SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Termomodernizacja świetlicy w Witoszowie Dolnym

Tworzymy przedszkole w Bystrzycy Dolnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach
i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym

Jeszcze w tym roku w Bystrzycy Dolnej powstanie przedszkole. Nowa
placówka mieścić się będzie w sąsiedztwie siedziby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Budynek nr 55 przeznaczony został
do gruntownego remontu i termomodernizacji. Parter budynku zostanie
całkowicie dostosowany, pod względem bezpieczeństwa i potrzeb, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Po zakończeniu inwestycji już od
1 września 2018 r. znajdą tam swoje miejsce trzy oddziały przedszkolne.
W nowej placówce w komfortowych warunkach będzie mogło bawić
się i uczyć 64 dzieci w wieku 3-6 lat.
Na wyższych kondygnacjach budynku zlokalizowane będą pomieszczenia administracyjno biurowe i przestrzeń ekspozycyjna, przeznaczona na prezentacje dorobku kulturowego poszczególnych sołectw z terenu
naszej Gminy. Na zapleczu budynku zorganizowany zostanie zakątek
malucha z niewielkim, lecz dobrze wyposażonym i bezpiecznym placem
zabaw, zaś przed budynkiem powstanie parking. Na początku marca rozpocznie się rekrutacja, którą przeprowadzi SP w Bystrzycy Górnej.

16

Na przestrzeni dwóch najbliższych lat ok. 60 gospodarstw domowych włączonych zostanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja pozytywnie wpłynie na stan środowiska i poprawi
warunki życia mieszkańców Wilkowa i Makowic. W roku bieżącym
w Wilkowie wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z kolektorem tłocznym o długości ok.
2,8 km i przepompownią ścieków. Zmodernizowana zostanie również
przepompownia w Pszennie, z której ścieki odprowadzone zostaną do
oczyszczalni w Zawiszowie nowym kolektorem o długości ok. 1,1 km.
Natomiast w 2019 r. skanalizowana zostanie część wsi Makowice, położona pomiędzy rzeką Piławą a nasypem kolejowym.
Zadania realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.930 tys. zł, co stanowi
63,63 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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31 MLN NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ
28,5 mln zł unijnej dotacji zostanie przeznaczonych na przebudowę wraz z elementami rozbudowy 11,1 km odcinka drogi wojewódzkiej
nr 379, od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica – jako realizacja projektu Trasy Sudeckiej.
To długo wyczekiwana inwestycja nie tylko przez samych kierowców, ale przede wszystkich mieszkańców Modliszowa i Starego Julianowa –
podkreślali zgodnie uczestnicy I Rady Budowy inwestycji.

W

spotkaniu, które odbyło 12 lutego br.
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica
udział wzięli m.in. przedstawiciele Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei pod przewodnictwem dyrektora Leszka Locha, poseł na Sejm RP Wojciech
Murdzek, starosta powiatu świdnickiego Piotr
Fedorowicz, wójt Teresa Mazurek, prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wójt gminy
Walim Adam Hausman, nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Roman Bereźnicki, przedstawiciele
wykonawcy oraz firmy projektowej.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 znalazła się na pierwszym miejscu Listy projektów
do realizacji w ramach RPO WD 2014 - 2020
stanowiącej załącznik do Action Plan. Długość
planowanego odcinka do przebudowy wyniesie:
11,1 km (w tym: 9,5 km na terenie gminy Świdnica i 1,6 km na terenie gminy Walim. Ponadto
zostanie wybudowany jednostronny ciąg pieszorowerowy o długości 4,11 km, (szerokości 3,5 m),
powstaną chodniki i zatoki autobusowe na terenie zabudowanym w Modliszowie i w Starym
Julianowie. Zaplanowano budowę dwóch rond
w miejscu istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi. Projektowane ronda oraz
istniejące rondo w Starym Julianowie zostaną
oświetlone – podkreślał Leszek Loch, dyrektor
DSDiK we Wrocławiu.
Wg założeń pierwsze prace inwestycyjne
mają ruszyć na przełomie lipca i sierpnia br.,
a z 11,1 km odcinka planowanej do przebudowy drogi aż 9,5 km przebiega w granicach administracyjnych gminy Świdnica. To bardzo ważny odcinek drogi z różnych względów. Przede
wszystkich bezpieczeństwa jej użytkowników.
Kolejnym ważnym aspektem jest skomuniko-

Posiedzenie I Rady Budowy inwestycji w sali narad Urzędu Gminy Świdnica

wanie mieszkańców Modliszowa ze Świdnicą
i Wałbrzychem. W ostatnim czasie wszyscy
przewoźnicy rezygnowali z realizacji usług komunikacyjnych na trasie Świdnica-Wałbrzych
przez Modliszów, wskazując przede wszystkim
stan nawierzchni, mający wpływ na ich tabor.
Tym samym przebudowa drogi rozwiąże problemy komunikacyjne i odciąży dotychczas
używaną przez kierowców trasę do Wałbrzycha
przez Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Pogorzałę. Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa,
która połączy Świdnicę z tym bardzo pięknym
odcinkiem w kierunku Modliszowa, a według
zapewnień Nadleśnictwa Świdnica przygotowywany jest dalszy odcinek w kierunku Złotego Lasu. W tym miejscu dziękuję dyrektorowi
DSDiK Leszkowi Lochowi oraz całemu jego zespołowi za determinację w pozyskaniu środków
i Zarządowi Województwa za umieszczenie na
pierwszym miejscu listy projektów do realizacji
w ramach RPO WD 2014 - 2020 tej właśnie drogi – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Ogólna charakterystyka inwestycji – zgodnie z opracowaną Koncepcją przebudowy DW
nr 379 - parametry techniczne DW nr 379
vvklasa techniczna projektowanej drogi: G
(jak dla przebudowywanej ul. Wałbrzyskiej
w - klasa techniczna projektowanej drogi: G
(jak dla przebudowywanej ul. Wałbrzyskiej
w Świdnicy),
vvdroga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
vvdługość projektowanej trasy: 11,01 km
vvskrzyżowania z drogami powiatowymi: rondo
o średnicy zewnętrznej 38 m
vvprędkość projektowa: Vp = 50 km/h
vvdla terenu zabudowanego i Vp = 70 km/h
dla terenu niezabudowanego,
vvszerokość pasów ruchu: 3,5 m
vvszerokość opaski bitumicznej: 0,5 m
vvszerokość nawierzchni asfaltowej –
bez ograniczenia krawężnikami: 8,0 m
vvszerokość nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami: 7,0 m
vvszerokość pobocza: min. 1,25 m
vvszerokość chodników: 2,0 m
vvkategoria ruchu drogi głównej: KR4
vvkategoria ruchu na drogach powiatowych KR2

Kalendarium prac
vv5 lipca 2017 – ogłoszono przetarg na
realizację zadania w formule „zaprojektuj
i wybuduj” z terminem złożenia ofert –
03.10.2017 r.
vv28.12.2017 r. – podpisanie umowy na realizację zadania.
vvWykonawca – POLBUD – POMORZE Sp. z o.o.
vvTermin realizacji – 28.12.2020 r.
vvWartość zadania: 30 988 479,15 zł brutto.
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD
na lata 2014-2020 (EFRR+BP) - 28,5 mln zł.
Pozostała kwota to wkład własny DSDiK.
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XXI GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
W dniach 10 – 11 stycznia 2018 roku w Bystrzycy Górnej odbył się
XXI Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, w którym udział wzięło
11 zespołów z terenu gminy Świdnica. Prezentacje grup kolędowych
zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów, wychowawców
świetlic środowiskowych, instruktorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.
Po obejrzeniu 11 zespołów kolędniczych Jury postanowiło przyznać
nagrody w poszczególnych kategoriach:
W kategorii przedszkola: Przedszkole „Bajkowa Dolinka” z Pszenna
prezentujące widowisko pt: „Niezwykły prezent dla Jezuska”.
W kategorii szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki
Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym (grupa starsza) prezentująca widowisko,,Jasełka na wesoło”.
W kategorii Zespoły Śpiewacze: Zespół Śpiewaczy „Ale Babki”
za śpiew i aranżacje muzyczne.
W kategorii świetlice wiejskie, grupy teatralne, osoby dorosłe i młodzież:
Teatrzyk ludowy „Pogwarki” z Burkatowa prezentująca widowisko,,Kolędowanie z Rajem” - za kultywowanie tradycji kolędniczych i grę aktorską.
W każdym z prezentowanych widowisk teatralnych i koncertów kolęd widoczna była ogromna praca włożona w przygotowanie występu
grup kolędniczych. Warto podkreślić, że z każdym kolejnym przeglądem poziom widowisk wzrasta, a spektakle zawierały różnorodne formy przekazu scenicznego takie jak: gest, słowo, muzykę, choreografię,
scenografię, a także elementy języka migowego, który prezentowały
dzieci z Przedszkola w Witoszowie Dolnym.
Każdy z uczestników Przeglądu miał dzięki temu swój wkład
w podtrzymywanie polskich tradycji – podkreślał Krzysztof Jas,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy tegorocznego Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Uczestnicy tegorocznego Przeglądu Zespołów Kolędniczych
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NOWOROCZNE SPOTKANIA W SOŁECTWACH

Noworoczne spotkania mieszkańców gminy Świdnica, które odbywają się w świetlicach wiejskich zawsze gromadziły licznie mieszkańców
sołectw na terenie gminy Świdnica. Na zaproszenie Rad Sołeckich i sołtysów wsi, we wspólnym kolędowaniu udział wzięła wójt Teresa Mazurek
wraz z pracownikami Urzędu.

K

reatywność mieszkańców gminy Świdnica potrafi zaskoczyć. Każde sołectwo
wykazało się pomysłowością w zorganizowanych przez siebie spotkaniach. Spotkania
noworoczne odbyły się w 14 sołectwach: Grodziszcze, Lutomi Dolna, Boleścin, Lubachów,
Pszenno, Mokrzeszów, Bystrzyca Górna,
Bojanice, Bystrzyca Dolna, Lutomia Górna,
Stachowice, Komorów, Burkatów, Krzczonów.
Dziękuję mieszkańcom sołectw, a w szczególności radom sołeckich i sołtysom wsi za
pielęgnowanie bożonarodzeniowych tradycji.
Cieszy mnie widok tak wielu młodych ludzi
pośród was. Pokazujecie, że jesteście członkami jednej wielkiej rodziny, którą łączy
wspólne miejsce zamieszkania – mówiła wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek. Niech ten
rok 2018 będzie szczęśliwy dla każdego z Nas.
Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca staje się źródłem trwałej radości. Życzę
dużo zdrowia oraz ciekawych pomysłów, które z pewnością zaowocują cennymi inicjatywami dla rozwoju naszych społeczności lokalnych.

Spotkanie noworoczne w Boleścinie

Spotkanie noworoczne w Boleścinie

Spotkanie noworoczne w Bojanicach
Nr 1 (31) Luty 2018
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Spotkanie noworoczne w Burkatowie

Spotkanie noworoczne w Burkatowie

Spotkanie noworoczne w Bystrzycy Dolnej

Spotkanie noworoczne w Bystrzycy Dolnej

Spotkanie noworoczne w Bystrzycy Dolnej

Spotkanie noworoczne w Bystrzycy Górnej

Spotkanie noworoczne w Bystrzycy Górnej
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Spotkanie noworoczne w Grodziszczu

Spotkanie noworoczne w Grodziszczu

Spotkanie noworoczne w Komorowie

Spotkanie noworoczne w Komorowie

Spotkanie noworoczne w Krzczonowie

Spotkanie noworoczne w Krzczonowie

Spotkanie noworoczne w Lubachowie

Spotkanie noworoczne w Lubachowie
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Spotkanie noworoczne w Lutomi

Spotkanie noworoczne seniorów w Lutomi
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Spotkanie noworoczne w Lutomi

Spotkanie noworoczne seniorów w Lutomi

Spotkanie noworoczne seniorów w Lutomi

Spotkanie noworoczne w Mokrzeszowie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Spotkanie noworoczne w Mokrzeszowie Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Spotkanie noworoczne w Opoczce
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Spotkanie noworoczne w Opoczce

Spotkanie noworoczne w Pszennie

Spotkanie noworoczne w Pszennie

Spotkanie noworoczne w Stachowicach
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GMINNE GOSPODYNIE NAJLEPSZE W TOP 5 RADIA WROCŁAW
Koło Gospodyń Wiejskich z Lutomi Dolnej zdobyło I miejsce podczas plebiscytu Dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich TOP 5 RADIA WROCŁAW.

K

oło Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej
w Gminie Świdnica to jedno z najdłużej
istniejących w regionie. Czasy przemian ustrojowych w Polsce spowodowały prawdziwe spu-

stoszenie. Większość organizacji się rozwiązała,
a Lutomia mimo to przetrwała. W 2016 roku
koło obchodziło Jubileusz swojego 70-lecia.
W ich szeregi wciąż wstępują nowe gospodynie.

Panie współorganizują wszystkie wydarzenia
w swojej miejscowości, wspierają pielgrzymów,
startują w konkursach i mają na swoim koncie
liczne sukcesy. Serdecznie gratulujemy!

ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKANOCNY
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji, zaprasza wszystkich twórców
oraz miłośników tradycji do wzięcia
udziału w kiermaszu sztuki ludowej
i kulinarnej- Jarmark Wielkanocny 2018.
Kiermasz odbędzie się w dniu 24 marca
2018 r. (sobota) od godziny 13.30
w sali Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika na ul. Wrocławskiej 15
w Pszennie. Zapraszamy też na Tradycje
Stołu Wielkanocnego, które odbędą
się w dniu 25 marca 2018 r. w Szkole
Podstawowej w Marcinowicach.
KGW Pszenno
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FERIE NA SPORTOWO 2018 W GMINIE ŚWIDNICA
Za nami kolejny rok „Ferii na Sportowo w Gminie Świdnica”. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Blisko 400 uczestników
z terenu Gminy Świdnica wzięło udział podczas sportowych zmagań na Hali Sportowej w Witoszowie Dolnym oraz sali gimnastycznej
w Bystrzycy Górnej..

O

rganizatorami wypoczynku byli: Gmina
Świdnica, Gminny Zespół Oświaty, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny
Ludowy Klub Sportowy.

Uczestnicy ferii na sportowo w Bystrzycy Górnej

Piłka halowa, piłka siatkowa, turnieje gier i zabaw dla najmłodszych – to właśnie te sportowe
zmagania przyciągnęły tak liczną grupę dzieci
w pierwszym tygodniu ferii w Gminie Świdnica
– mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Ferie na sportowo na hali sportowej w Witoszowie Dolnym

Ferie na sportowo na hali sportowej
w Witoszowie Dolnym
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Ferie na sportowo na hali sportowej w Witoszowie Dolnym
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ZIMOWISKO W SZKOLNYM SCHRONISKU
MŁODZIEŻOWYM W LUBACHOWIE
Brak śniegu nie stanowił przeszkody dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu, które pierwszy tydzień ferii spędziły
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Wizyta na Zamku Grodno

Wizyta na tamie w Lubachowie

U

czestniczyły one w projekcie „Aktywni-Asertywni”, który miał na celu kreowanie
zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Podczas
pobytu grupa 30 uczniów poszerzyła swoją
wiedzę na temat zdrowego żywienia, odwiedziła Elektrownie Wodną w Lubachowie, Zamek
Grodno oraz spotkała się z żołnierzami ze Światowego Związku Żołnierzy AK. Warto dodać, że
pobyt dla uczestników projektu był w całości
bezpłatny i sfinansowany ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wizyta na tamie w Lubachowie

Spotkanie z żołnierzami ze Światowego Związku Żołnierzy AK w SSM w Lubachowie
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PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W PRZYCHODNI W PSZENNIE
Przychodnia MEDIMEX znajdująca się w Pszennie ul. Słoneczna 9,
posiada w swojej ofercie pełen zakres zabiegów rehabilitacyjnych
oraz wykwalifikowany personel fizjoterapeutów. Wykonuje zabiegi
refundowane przez NFZ oraz komercyjne.

Do dyspozycji pacjentów są takie zabiegi jak:
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Galwanizacja,
Jonofereza,
Elektrostymulacja,
Interdyn,
Tens,
Diadynamik,
Magnetronik,
Laser,
Ultradźwięki,
Kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych,
Krioterapia,
Ćwiczenia indywidualne oraz w odciążeniu (UGUL),
Masaż suchy.

Krioterapia

W swojej ofercie przychodnia posiada jako jedna z nielicznych
w powiecie świdnickim zabieg Fali Uderzeniowej innowacyjny zabieg,
który jest stosowany w wielu schorzeniach z bardzo dobrymi rezultatami.

Istnieje wiele zastosowań terapii falami uderzeniowymi,
w fizjoterapii znalazła ona swoje miejsce ze względu na:
vv
vv
vv
vv

działanie przeciwbólowe,
poprawę metabolizmu komórkowego,
zmniejszanie napięcia mięśniowego,
usprawnianie krążenia krwi.

Wskazaniami do stosowania fali uderzeniowej są m.in.:
vv ostroga piętowa,
vv zespół bolesnego barku,
vv ból ścięgna Achillesa,
vv kolano skoczka, kolano biegacza,
vv łokieć tenisisty i golfisty,
vv zespół brzegu kości piszczelowej,
vv stany pourazowe,
vv napięcie mięśnia,
vv stany zapalne przyczepów mięśniowych,
Niestety zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ dlatego
wykonywany jest on odpłatnie w cenie 30 zł za jeden zabieg.

Elektroterapia

PROMOCJA dla osób zdeklarowanych w przychodni MEDIMEX
oraz dla mieszkańców gminy na zabiegi rehabilitacyjne!!!
Zabiegi fizykalne (Laser, Magnetronik, ID, DD, itd.) w cenie 4 zł
Masaż suchy w cenie 20 zł
Ceny pozostałych zabiegów dostępne na miejscu.
Dla pozostałych pacjentów Przychodnia MEDIMEX oferuje pakiety
zabiegów w atrakcyjnych cenach np.
LASER, ID, MAGNETRONIK - 150 zł
MAGNETRONIK, TENS, ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU – 180 zł
Dla każdego pacjenta personel dobiera zabiegi indywidualnie.
O szczegóły prosimy pytać fizjoterapeutów osobiście
lub telefonicznie tel. 74-851-95-67 (wew. 25). www.medimex.pl
Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
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