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obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym… „
Jan Paweł II

Świąt otulonych
rodzinnym ciepłem,
pełnych radości i miłości,
a w Nowym 2020 Roku
spełnienia marzeń i nadziei
życzą
Wójt Gminy Świdnica

Teresa Mazurek
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica

Regina Adamska
wraz z Radnymi
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BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

Działający od lipca 2019 r. Klub ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej zaprasza
na bezpłatne zajęcia dla osób w wieku 65+.

W

każdy wtorek, w godz. 16.30-17.30 odbywa się PILATES/
ZUMBA GOLD.
W każdą środę, w godz. 16.30-17.30 dla seniorów jest gimnastyka
ogólnorozwojowa.
W każdy piątek, w godz. 15.00-15.50 na terenie Centrum SportowoRekreacyjnego w Witoszowie Dolnym prowadzone są ćwiczenia
z AQUA AEROBIKU.
Dodatkowo w Klubie Seniora organizowane są zajęcia edukacyjne,
kulinarne i rekreacyjne. Zapisy prowadzone są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Głowackiego 4,
tel. 74 852 30 67 wew. 120, lub w siedzibie Klubu w Bystrzycy Dolnej
nr 55, tel. 531 519 138. Serdecznie zapraszamy.
Oto fotorelacja z wybranych zajęć prowadzonych w Klubie ABC
Seniora.
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KTO Z GMINY
ŚWIDNICA BĘDZIE
ŁAWNIKIEM
W SĄDZIE?
17 października 2019 r. decyzją Rady Gminy Świdnica wybrani zostali ławnicy do Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 20202023.

W

głosowaniu tajnym, przeprowadzonym podczas XIV sesji Rady Gminy
Świdnica, radni wybrali:
do Sądu Okręgowego w Świdnicy
Wydział Cywilny: Krystyna Maria Stanikowska
Wydział Karny: Adriana Wołosz –Sołtys

do Sądu Rejonowego w Świdnicy
Wydział Rodzinny i Nieletnich: Joanna Krystyna Pietrzak-Rok, Joanna Sabina Kamińska
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Alicja Gawrońska, Grażyna Nawrot, Józef
Wrona

www.gmina.swidnica.pl

JAKUB MONETA STYPENDYSTĄ
FUNDACJI SANTANDER
II edycja Programu Stypendialnego Fundacji Santander została rozstrzygnięta. Spośród 400 zgłoszeń
kapituła nagrodziła 20 osób, a wśród nich mieszkańca gminy Świdnica Jakuba Monetę. Jakub Moneta
może pochwalić się również swoim pierwszym muzycznym krążkiem z utworami muzyki organowej.

F

undacja już od ponad 20 lat wspiera dzieci
i młodzież szczególnie uzdolnioną. W 2018 r.
po raz pierwszy uruchomiła Program Stypendialny – najzdolniejsi uczniowie otrzymują roczne
stypendium w kwocie 5.000 złotych. Wsparcie
finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów
szkół podstawowych i średnich. Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych
wyników. Laureaci pochodzą z terenu całej Polski.
Dzięki zaangażowaniu rodziców Jakuba, staraniom
wielu sponsorów, w tym władz gminy Świdnica na
rynku muzycznym pojawiła się pierwsza jego płyta
„Organy świdnickie - Historia Dźwiękiem Pisana”.
Debiutancki album Jakuba Monety powalczy o najważniejszą polską nagrodę muzyczną – Fryderyka
w kategorii Muzyka Poważna – Album Roku Recital
Solowy.

ZASŁUŻENI DLA ROLNICTWA
Podczas XIV sesji Rady Gminy Świdnica Stanisław Farański otrzymał z rąk wójt
gminy Teresy Mazurek, odznakę Zasłużony dla Rolnictwa.

D

la przypomnienia. W tym roku podczas dorocznego święta plonów
w gminie Świdnica odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Zbigniew Wysocki, Edward Mozol, Bogusław Lis, Zdzisław Łękawa,
Andrzej Miłkowski, Kazimierz Janik.

W URZĘDZIE GMINY ZAPŁACISZ
KARTĄ, TELEFONEM, CZY BLIKIEM

Informujemy, że Urząd Gminy Świdnica przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa. W kasie urzędu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą
którego można dokonywać płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA,
MasterCard oraz płatności mobilne BLIK.

M

ożliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej gminy i klientów
odwiedzających nasz urząd. Płatności bezgotówkowe nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami.
Pragniemy przypomnieć, że z podobnej formy płatności można skorzystać w kasie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, regulując opłaty za wodę i ścieki. Mobilne terminale płatnicze posiadają również inkasenci podczas odczytu
wodomierzy. Zatem płatność kartami płatniczymi może nastąpić na
terenie nieruchomości Odbiorcy.
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WALDEMAR WOŹNIAK – PIERWSZY EKOLOG GMINY ŚWIDNICA
Obywatelską postawę mieszkańca Pszenno dostrzegły nie tylko władze gminy Świdnica, ale także krajowe i międzynarodowe serwisy informacyjne. Pan
Waldemar Woźniak stał się słynny dzięki akcjom porządkowania wielu miejscowości z dzikich wysypisk na ternie powiatu świdnickiego i gminy. Za dbałość
o środowisko otrzymał z rąk wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek statuetkę
EKOLOGA GMINY ŚWIDNICA.

P

an Waldemar to emerytowany pracownik Poczty Polskiej i myśliwy
z koła Głuszec. Postanowił zadbać o środowisko. Początkowo podjął
się akcji wysprzątania nabrzeża Piławy w swoim rodzinnym Pszennie,
później zebrał 40 ton odpadów w Jakubowie. Oczyścił też pobocza dróg
powiatowych i tereny w sąsiedniej gminie Marcinowice. Wszystko przy
wsparciu samorządów, sołectw i zarządców dróg.
Swoją obywatelską postawą zainteresował ogólnopolskie i zagraniczne redakcje prasowe oraz stacje telewizyjne, w efekcie gościł na
łamach Gazety Wyborczej, Gazety Wrocławskiej, Magazynu Ekspresu Reporterów TVP 2, czy niemieckiej stacji ARD. Gratulujemy.

SCALANIE GRUNTÓW
XII SESJA SEJMIKU
W MOKRZESZOWIE STAŁO SIĘ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
FAKTEM
Z ODZNACZENIAMI DLA RADNYCH
POWIATOWYCH

Mokrzeszów jest pierwszym sołectwem w gminie Świdnica, w którym program
scalania gruntów z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) stał się faktem. W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej nastąpiło
podpisanie umów scaleniowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a starostwami: świdnickim, wołowskim oraz polkowickim. Do gminy Świdnica
trafi łącznie 17,5 mln zł z budżetu województwa dolnośląskiego. W uroczystym podpisaniu umów udział wzięła m.in. wójt gminy Teresa Mazurek.

M

okrzeszów ma szanse na inwestycje szacowane wstępnie na około
10 mln zł. Program scalania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie wykonany wraz ze zrealizowanym
obiektem Milikowice i stanowić będzie zwarty obszar nowourządzonych
gruntów rolnych. Zaplanowano 10 km dróg, które zostaną wykonane
z nawierzchnią asfaltową, a pozostałe zostaną wydzielone geodezyjnie
i przygotowane do modernizacji w późniejszym czasie.
Ponadto utworzone zostaną zbiorniki wodne służące „małej retencji
wodnej”, jak również miejsca dedykowane mieszkańcom do wypoczynku
i rekreacji. Powstanie między innymi parking i polana z wieżą widokową
w górnej części Mokrzeszowa w kierunku jeziorka „Daisy”. W okresie
zimowym teren będzie wykorzystywany do uprawiania sportów zimowych.
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Dwie srebrne odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego zostały
wręczone podczas XII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. panom:
Szczepanowi Kownackiemu i Ryszardowi Kucowi za działania na rzecz społeczności lokalnych i Dolnego Śląska.

Szczepan Kownacki wieloletni samorządowiec, związany z gminą Świdnica i powiatem Świdnickim, radny powiatowy kadencji 2002/2006,
2006/2010, 2010/2014, 2014/2018, Członek Zarządu Powiatu.
Ryszard Kuc wieloletni radny powiatowy kadencji 1998/2002,
2002/2006, 2006/2010, 2010/2014, 2014/2018, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu.
Serdecznie gratulujemy!
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KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY
W GMINNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu edukacyjnego - „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu
w Gminie Świdnica”, z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt obejmie ogółem 778 uczniów, z tego 384 dziewczynek
oraz 394 chłopców ze szkół podstawowych gminy Świdnica: w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie
Dolnym oraz 121 nauczycieli z tychże szkół.

G

łównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków
obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne. Ponadto w projekcie
zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych 121 nauczycieli
w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu). Szkoły
zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych,
innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe
(fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne). Wyposażenie szkół w sprzęt TIK (laptopy, tablety, tablice interaktywne, projektory, drukarki) i pracowni przedmiotowych jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów.
Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł.
Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł
Okres realizacji: 2 wrzesień 2019 – 30 lipiec 2021

NOWI DELEGACI
DO IZB ROLNICZYCH

Nowymi delegatami do Izb Rolniczych z gminy Świdnica zostali Mariusz
Hydzik oraz Dariusz Szczepanik.

N

owi reprezentanci deklarują współpracę z rolnikami, odbyli także już spotkania z sołtysami. W planach mają również organizację cyklicznych spotkań. Ponadto informujemy, że pan Mariusz
Hydzik został przewodniczącym Rady Powiatowej Powiatu Świdnickiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

6

GMINA DBA
O ZDROWE ZĘBY UCZNIÓW
Po raz szósty dla dzieci uczęszczających do 6 gminnych placówek oświatowych prowadzona jest bezpłatna profilaktyka stomatologiczna. Od września do grudnia 2019 r. korzystają z niej uczniowie powyżej 8 roku życia,
którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do klas IV i VI. Tylko w tym
roku władze gminy Świdnica przeznaczą na ten cel 40 tys. zł.

G

łównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie
gminy Świdnica poprzez intensyfikację działań profilaktycznych.
Byliśmy pierwszą w naszym regionie gminą, która postanowiła
przywrócić opiekę stomatologiczną do placówek oświatowych. Dzięki naszym działaniom i obecności gabinetów stan uzębienia naszych
dzieci bardzo się poprawił – podkreśla Teresa Mazurek, wójt gminy
Świdnica.
Od 2014 do 2018 r. na realizację programu profilaktyki stomatologicznej w gminie Świdnica przeznaczono ponad 192,2 tys. zł.
Z profilaktycznych badań stomatologicznych, indywidualnej fluoryzacji prowadzonej pod nadzorem dentysty, lakowania bruzd I i II
zębów trzonowych oraz I i II zębów przedtrzonowych, uzupełnienia
braków położonego laku u dzieci, które miały wykonywany ten zabieg wcześniej, a także profilaktyki chorób przyzębia i usuwania płytki bakteryjnej oraz akcji informacyjnych skorzystało 1514 uczniów.
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KIEDY TRZEBA ZGŁOSIĆ USUNIĘCIE DRZEWA?
Czas między 1 marca a 15 października jest powrzechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. To oznacza, że w tym okresie nie można było prowadzić
różnego rodzaju prac związanych z wycinką drzew, czy takich, które spowodują ingerencję w jakiekolwiek siedliska ptaków.
vvzezwolenie dla gatunków chronionych, np. limby, brzozy ojcowskiej,
sosny błotnej, jeżeli zostało ono wydane.
Czas rozpatrzenia sprawy może wynieść od trzech tygodni do
dwóch miesięcy. Osoba, która jest niezadowolona z decyzji, może się
odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, np. wójta gminy.

O

bowiązująca ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. z 2018 r., poz.1614 ze zm.) przyjmuje jako zasadę, że
usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, które wydaje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli zezwolenie dotyczy usunięcia
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków organem właściwym do wydania takiego zezwolenia jest wojewódzki konserwator zabytków.

Jakie dokumenty są niezbędne?
Przepisy przewidują, że właściciele prywatnej nieruchomości
w zgłoszeniu usunięcia drzewa powinni podać:
vvimię, nazwisko wnioskodawcy lub wnioskodawców,
vvoznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
vvrysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (mogą być odręczne).
Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa powinien
zawierać:
vvimię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości,
vvoświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością,
vvzgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
vvnazwę gatunku drzewa,
vvobwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. Gdy na tej
wysokości drzewo ma kilka pni – obwód każdego z nich, gdy nie ma
pnia – obwód drzewa bezpośrednio poniżej korony;
vvmiejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub
krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
vvrysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
działki lub terenu pod inwestycję, dla której jest on wymagany,
określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
vvdwa egzemplarze projektu planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są wymagane,
vvdecyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie
w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia w zakresie
oddziaływania na obszar Natura 2000 (gdy inwestycja wymaga
wydania takich dokumentów);
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Nie wszystkie drzewa są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Zwolnione z nich są m.in. drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:
vv80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego
oraz srebrzystego,
vv65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych i robini akacjowych, platan klonolistnych,
vv50 cm w przypadku innych gatunków;
vvdrzewa lub krzewy owocowe (przypominamy, że orzech włoski
również uznawany jest za drzewo owocowe) – chyba, że znajdują
się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na
terenach zieleni. W takim przypadku konieczne jest zezwolenie na
usunięcie drzewa, lub krzewu.

PUNKT PARTNERSKI TAURON
W ŚWIDNICY ZAPRASZA
Do niedawna mieszkańcy gminy Świdnica, aby osobiście załatwić sprawy
związane z usługami Grupy TAURON,
byli zmuszeni jeździć do Punktów Obsługi Klienta w sąsiednich miastach.

D

o niedawna, ponieważ obecnie
w Punkcie Partnerskim, przy
ul. Ofiar Oświęcimskich 28 w Świdnicy, nowi oraz przyszli klienci mogą
dokonać formalności na miejscu.

Punkt Partnerski TAURON
oferuje:
vvpodpisanie umowy na dostarczanie prądu,
vvpodpisanie umowy na sprzedaż
prądu,
vvpodpisanie umowy kompleksowej prąd i gaz,
vvdokonanie zmian w zakresie istniejącej umowy: zmiana danych
kontaktowych, częstotliwości odczytu i rozliczenia, zmiana grupy
taryfowej,
vvprzepisanie istniejącej umowy po osobie zmarłej,
vvprzepisanie umowy w przypadku procesu wynajęcia mieszkania,
domu lub lokalu,
vvprzekazanie punktu poboru energii wraz z przepisaniem umowy
na nowego właściciela w przypadku sprzedaży mieszkania, domu,
lokalu lub garażu.
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WÓJT GMINY ŚWIDNICA ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ŚWIDNICA ODZNACZENI KRZYŻAMI NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Arkadiusz Piaseczny zostali odznaczeni przez Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów Krzyżami Niepodległości.

T

e wyjątkowe odznaczenia za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz NSZZ Policjantów wręczyli, podczas XVI sesji
Rady Gminy Świdnica, wiceprzewodniczący Dolnośląskich NSZZ
Policjantów Robert Hamuda oraz wiceprzewodniczący Świdnickich
NSZZ Policjantów Karol Grochowalski.
Krzyż Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze honorowym i pamiątkowym, nadawanym członkom Związku oraz osobom
spoza środowiska związkowego i policyjnego w okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej,
za podejmowanie efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska policyjnego.

DZIEŃ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
21 listopada pracownicy socjalni obchodzą
swoje święto. Z tej okazji odbyło się uroczyste
spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z wójt gminy Świdnica
Teresą Mazurek.

P
SYMBOLICZNA WSTĘGA PRZECIĘTA –
DOM SENIORA MARCONI OTWARTY

raca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, osób działających
z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych. To służba na rzecz innego człowieka,
za którą w tym szczególnym dniu składam
Państwu serdeczne podziękowania i życzę
wielu sukcesów zawodowych i wytrwałości
w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji
z dobrze pełnionego obowiązku – mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.

Nowoczesny ośrodek zapewniający szeroki zakres usług został oficjalnie otwarty 28 listopada. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów,
a wśród nich wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

D

om Seniora Marconi w Świdnicy oferuje kompleksową i całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
oraz osobom w podeszłym wieku, a kolejna jego rozbudowa pozwoli objąć opieką nawet 99 pensjonariuszy. Placówka w swojej ofercie
posiada pobyty zarówno długoterminowe, jak i czasowe, a także rehabilitacyjne – szczególnie skierowane do osób po urazach ortopedycznych, zabiegach chirurgicznych, incydentach neurologicznych
i kardiologicznych.
Wójt gminy Świdnica nie pozostając obojętną na potrzeby seniorów, w 2019 roku przeznaczyła 1 mln 200 tys. zł z budżetu gminy na opłacenie pobytu seniorów w domach pomocy.
Na przestrzeni kilku lat suma ta wzrosła o 360%, co sprawia, że zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym, staje się coraz większym
wyzwaniem. Więcej informacji na www.domsenioramarconi.pl
8
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NOWE ZATOKI AUTOBUSOWE
ZWIĘKSZYŁY BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻUJĄCYCH
Dzięki współpracy władz gminy Świdnica
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego
udało się zakończyć długo wyczekiwaną inwestycję w Boleścinie, służącą poprawie bezpieczeństwa. W ramach zadania powstały dwie
zatoki autobusowe wraz z chodnikami i oświetlonym przejściem dla pieszych. Zamontowano
również nową wiatę przystankową.

K

oszt realizacji inwestycji to ponad
400 tys. zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego stanowiło 40%. Wykonawcą inwestycji było
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy. Zadanie
zrealizowano w porozumieniu z Dolnośląską
Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonanie zatok wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Boleścina i podróżujących drogą wojewódzką nr 382.

GMINA WYKORZYSTUJE ŚRODKI ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA
NA USUWANIE SKUTKÓW
DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
BURKATÓW-BYSTRZYCA GÓRNA
Tylko w 2018 r. dzięki rządowej pomocy odbudowano 2 drogi gminne
w Bojanicach i Makowicach. Zadania zostały dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł. W tym roku gmina Świdnica
wykorzystała rządową pomoc na odbudowę drogi gminnej w Boleścinie.

W

ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m. ograniczona krawężnikami drogowymi i obrzeżami na
odcinku 430 mb. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem MSWiA
w kwocie 274 tys. zł. przy łącznej wartości inwestycji za ponad 340 tys.
zł. Jednocześnie informujemy, że na odbudowanej drodze, zmianie uległa
organizacja ruchu. Wprowadzono ruch jednokierunkowy od strony drogi wojewódzkiej (Boleścin-Grodziszcze) z wyjazdem na drogę powiatową
(kier. Boleścin-Krzczonów).
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Kolejna droga, tym razem na odcinku Burkatów – Bystrzyca Górna zyskała
asfaltową nawierzchnię. Na ten cel władze gminy wykorzystały otrzymane
wsparcie w wysokości ponad 153 tys. zł. W latach 2016 - 2018 r. w ramach
dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego przebudowano 4 drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Dolnej oraz
Słotwinie.

Z

awarta z wykonawcą umowa w oparciu o wyniki przetargu
nieograniczonego obejmowała m.in. roboty na odcinku blisko
735 mb.
Łączy koszt inwestycji wyniósł ponad 896 tys. zł. Dla przypomnienia, tylko w ostatnich 3 latach na kontynuację działań związanych
z poprawą dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy
Świdnica pozyskaliśmy ponad 947 tys. zł.
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W KOMOROWIE I WIŚNIOWEJ POWSTAŁY
„OSY” - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
Przyjazne, funkcjonalne, kolorowe i bezpieczne. Tak w dużym skrócie można określić OSY. Wiśniowa, po Komorowie jest drugim sołectwem w gminie
Świdnica w którym powstały otwarte strefy aktywności, potocznie nazywane OSA. Na realizację dwóch inwestycji władze gminy pozyskały 75 tys.
zł. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

B

udowa otwartej strefy aktywności w Wiśniowej obejmowała montaż urządzeń siłowych, montaż zabawowych urządzeń sprawnościowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa ze żwiru płukanego, montaż gier: szachy/warcaby i chińczyk oraz montaż ławek, kubłów
na śmieci i stojaka na rowery, wykonanie nasadzeń oraz bezpiecznego
ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtkami.
OSA w miejscowości Komorów obejmowała montaż urządzeń siłowych, montaż gier: szachy/warcaby, chińczyk, montaż ławek, kubłów
na śmieci i stojaka na rowery oraz wykonanie nasadzeń. OSA wykonana została na terenie trawiastym, który jest dopuszczalnym podłożem dla urządzeń siłowych, co powoduje brak konieczności wykonania
stref bezpieczeństwa ze żwiru płukanego.
Oprócz Otwartej Strefy Aktywności w Komorowie powstał również nowy plac zabaw. W ramach projektu wykonano: prace demontażowe, roboty ziemne wraz z wywozem ziemi,
montaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury,
obrzeża elastyczne i nawierzchnię bezpieczną ze żwiru. Wykonano podbudowę placu do gry w koszykówkę i powierzchnię
poliuretanową. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad
83 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowiło kwotę 30 tys. zł z budżetu
Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

18 TYS. ZŁ NA DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI I SZKOLENIA

Blisko 18 tys. złotych dotacji otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Witoszowa Dolnego na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu potencjału
techniczno-chemicznego jednostki OSP Witoszów.” Przyznane środku pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, w ramach działania „Mały Strażak”.

C

elem projektu jest podniesienie potencjału techniczno-chemicznego
jednostki poprzez zakup sprzętu i specjalistycznej odzieży ochronnej pomocnej w zapobieganiu, likwidacji i ograniczeniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska, w szczególności chemicznych,
w wypadkach i zagrożeniach spowodowanych na terenie jego działalności.
Oprócz zakupu specjalistycznego sprzętu przeprowadzone zostanie
również szkolenie w zakresie postępowania w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych (na podstawie szkoleń multimedialnych).
Omówione zostaną m.in. zagadnienia dot. charakterystyki oznaczeń pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, najczęściej transportowanych substancji niebezpiecznych, ograniczenia wycieku substancji ropopochodnych, czy zasad współdziałania z jednostkami ratowniczymi PSP.
Łączna wartość projektu to kwota 19 950 zł,w tym 17 950 stanowi otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
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W BYSTRZYCY DOLNEJ POWSTAŁA DROGA ROWEROWA

W Bystrzycy Dolnej powstał kilometrowy odcinek drogi pieszo – rowerowej o szerokości 3m i ruchu dwukierunkowym z nawierzchnią asfaltową.
Budowa drogi docelowo połączyła Bystrzycę Dolną z miastem Świdnica.

I

nwestycja objęta została dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy to kolejna droga rowerowa, która pojawiła się na mapie gminy Świdnica. Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Miastem Świdnica. Droga pieszo-rowerowa w Bystrzycy
Dolnej jest drugą drogą rowerową w gminie Świdnica z asfaltową
nawierzchnią. Pierwsza ma dokładnie 2,4 km długości i połączyła
Świdnicę z Zawiszowem, Sulisławicami oraz Wiśniową. W planach
jest kolejna, tym razem przy okazji remontu drogi wojewódzkiej nr 379
ze Świdnicy do Modliszowa.
Wartość zadania zrealizowanego przez gminę Świdnica wyniosła blisko 1,12 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 725 tys. zł.

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCACH GMINY
Zakończono prace przy „Przebudowie budynku oświaty dla potrzeb przedszkola gminnego w Witoszowie Dolnym 59”. Wymierną korzyścią są nie tylko oszczędności na
kosztach ogrzewania oraz poprawa warunków edukacyjnych i sanitarnych, ale przede wszystkim utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego dla 25 nowych dzieci.

Z

akres robót obejmował gruntowną przebudowę pomieszczeń
w budynku oraz wykonanie nowych instalacji: wentylacyjnej,
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, niskoprądowej, a także nowych
posadzek i tynków w całym obiekcie. Odświeżona została również
elewacja budynku. W wyniku przebudowy zmianie uległ układ wewnętrzny pomieszczeń, które dostosowano do obecnych potrzeb
i przepisów techniczno-budowlanych. W wyniku przebudowy
w obiekcie powstały 4 sale przedszkolne o łącznej powierzchni 242 m2
wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i biurowym. Wykonawcą robót jest firma „THERM-BUD” Sp. z o.o. z Wałbrzycha.
Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł.
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REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH

853 mb. nowych chodników przy drogach powiatowych powstało na przełomie lipca i sierpnia br. w Bystrzycy Górnej oraz w Bojanicach. Inwestycje realizowane
były przy współudziale finansowym gminy Świdnica w kwocie 250 tys. zł.

W

ładze gminy Świdnica od lat wspierają budowę chodników przy drogach powiatowych.
Na przestrzeni tylko 2 ostatnich lat z budżetu gminy zostało wydanych pół miliona złotych.
Budowa chodnika w Bystrzycy Górnej polegała na modernizacji ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2876 D. Całkowita wartość inwestycji
to prawie 300 tys. zł. z czego 250 tys. pochodziło
z budżetu gminy Świdnica, reszta kwoty to wkład
powiatu świdnickiego. Zakres wykonanych prac
obejmował, między innymi: mechanicznie wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
ustawienie krawężników obrzeży z oporem, wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego a także nawierzchni z kostki
brukowej betonowej szarej i czerwonej, wykonanie
zjazdów do posesji. Długość wyremontowanego odcinka to 670 mb.
Kolejna inwestycja w infrastrukturę około drogową to budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2877 D w miejscowości Bojanice. Wartość
tego zadania to prawie 150 tys. zł. a realizowana
była w terminie od 8 lipca do 30 sierpnia.

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH
NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA

W celu utrzymania optymalnych stosunków wodnych na użytkach rolnych oraz zapewnienia ochrony przed powodzią, w bieżącym roku wykonano gruntowną konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Burkatów i Lutomia Dolna. Łączna kwota poniesionych wydatków to ponad
170 tys. zł., przy wykorzystaniu 30 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

P

race na terenie miejscowości Burkatów
obejmowały konserwację rowów melioracyjnych na odcinku ponad 370 mb. W ramach
konserwacji wybudowano 30 mb murów oporowych na rowie R-M1 oraz wykonano zastawki
pozwalające na sterowanie poziomami wody
dopływającej do stawów. Prace konserwacyjne obejmowały swoim zakresem: wykoszenia
z dna i skarp rowów porostów, wykarczowanie
zakrzaczeń oraz drzew z koryt i skarp rowów,
odmulenie rowów i ich wyskarpowanie. Poddano gruntownemu odmuleniu „mały staw” oraz
uzupełniono spoiny w przyczółkach przy wylocie wody jak również wykonano nowe szandory
na zastawce prowadzącej wodę do rowu R-M3.
W obrębie Lutomi Dolnej wykonano konserwację rowów melioracyjnych o dł. 1710 mb.
Prace konserwacyjne obejmowały swoim zakresem: wykoszenie z dna i skarp rowów porostów,
wykarczowanie zakrzaczeń oraz drzew z koryt
i skarp rowów, odmulenie rowów i ich wyskarpowanie, udrożnienie urządzeń drenarskich
oraz przepustów.
12

Na powyższe zadania w roku bieżącym
wydano ponad 170 tys. zł., z czego na wykonanie konserwacji na rowach melioracyjnych
R-C16 i RC13 pozyskano dotację w wysokości
30 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Ponadto prace melioracyjne zrealizowano
w 15 miejscowościach na terenie gminy Świd-

nica (Mokrzeszów, Krzczonów, Witoszów
Dolny, Witoszów Górny, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Boleścin, Burkatów, Makowice,
Wiśniowa, Sulisławice, Panków, Jagodnik, Gogołów, Wieruszów). Wykonane były przez pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych robót publicznych, a w swoim zakresie
obejmowały wykaszanie skarp i dna rowów.
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40 NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH
Każdego roku na terenie gminy Świdnica sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia drogowego. Na początku tego roku
w 10 sołectwach pojawiło się 700 nowych punktów świetlnych w miejsce
dotychczas istniejących. Całkowita wartość wymiany opraw wyniosła ponad
725,15 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych na poziomie 85%. To
jednak nie koniec dobrych wiadomości. Kolejne 40 punktów oświetleniowych
zostało zainstalowanych w następnych 5 sołectwach.

N

owe lampy pojawiły się w Witoszowie Górnym, Słotwinie,
Jagodniku, Bojanicach i Lutomi Górnej. Łącznie wykonanych
zostało 40 punktów oświetleniowych, zainstalowanych na słupach
betonowych i aluminiowych wraz z liniami zasilającymi. Mając na
uwadze ograniczanie zużycia energii elektrycznej, obwody oświetleniowe wyposażone zostały w energooszczędne oprawy ze źródłami
światła wykonanymi w technologii LED. Łączna wartość inwestycji
wyniosła 230 tys. zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy
Świdnica.
To już druga w tym roku, tak duża realizacja zadania związana
z wymianą i budową oświetlenia ulicznego.

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
Zakończyły się prace przy wymianie nawierzchni drogi powiatowej nr 1990D łączącej Jagodnik, Miłochów, Gogołów i Wirki o długości 5,8 km. Jest to jedna
z czterech inwestycji drogowych na terenie gminy, na którą Starostwo Powiatowe w Świdnicy pozyskało dotację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wśród dofinansowanych
inwestycji znalazły się również:
vvremont drogi powiatowej nr 2977D na
odcinku Lutomia Dolna – granica powiatu,
vvremont dróg powiatowych nr 2910D oraz
2911D na odcinku: droga wojewódzka nr
379 – Bystrzyca Dolna – Burkatów,
vvremont drogi powiatowej nr 2882D na
odcinku Lubachów – Złoty Las.
Uchwałą Rady Gminy Świdnica z dnia
28.11.2019 r., udzielono pomocy finansowej
w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Świdnica na rok 2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
publicznego, związanego z remontami dróg
powiatowych na terenie gminy.

ŚWIETLICA W GOGOŁOWIE W 2020 r.
Świetlice to ważne miejsca na mapie gminy Świdnica. Spotyka się w nich zarówno młodsze jak i starsze
pokolenie. Dzięki takim spotkaniom mieszkańcy wyzwalają swoją aktywność, poprzez udział w różnych
przedsięwzięciach, seniorzy rozwijają swoje zainteresowania i pasje, budują relacje, również międzypokoleniowe. Czują się bardziej potrzebni, mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. Już
niebawem kolejne miejsce aktywności społecznej powstanie w Gogołowie.

B

udynek świetlicy wiejskiej w Gogołowie to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa
obiektu to 186,7 m2. W budynku wydzielona jest sala główna wielofunkcyjna o pow. 131,7 m2
oraz hall, zaplecze kuchenne, sanitarne i techniczne. Obiekt przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.
„Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” współfinansowana
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Planowany termin zakończenia realizacji: marzec 2020
Wartość całkowita projektu: 1.058.203,05 zł brutto
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 500.000,00 zł brutto
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300 TYS. NA WYMIANĘ PIECÓW - DOBIEGA KOŃCA PILOTAŻOWY
GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA WYMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA STAREGO TYPU NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Mając na względzie poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Świdnica, które wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu, Rada Gminy Świdnica przyjęła „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła
w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica”.

Z

godnie z przyjętymi założeniami w tym
roku udzielono dotacji w wysokości do
70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania nie mogła
przekroczyć kwoty 7 000,00 zł (słownie: siedem
tysięcy złotych). W przyszłorocznym budżecie
gminy planowane jest zabezpieczenie środków
własnych na poziomie 300 tys. zł.
To nie koniec dobrych wiadomości związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowania na wymianę „starych pieców” 28
marca Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu
pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Przystąpienie do Partnerstwa określonego
niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs
nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka
niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
(typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej).
Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty
grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej,
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie
paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi
wskaźnika energii pierwotnej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska pod nr
tel. 74 852 30 67 wew. 310, 311, 320.

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW NA FINISZU

TRWA PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ

N

a przestrzeni ostatnich 8 lat gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do
których należy m.in. kanalizowanie, usuwanie
i oczyszczanie ścieków komunalnych, udzielała
dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
lub szczelnych zbiorników bezodpływowych
na ścieki bytowo-gospodarcze. Stwarzało tym
samym swoim mieszkańcom alternatywę dla
zagospodarowania ścieków na obszarach, dla
których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Od początku trwania Programu łącznie
na ten cel wydano ponad 3,1 mln zł. W ramach
tej kwoty zostały wybudowane 267 oczyszczanie w sołectwach: Modliszów, Panków,
Stachowice, Wieruszów, Gogołów, Pogorzała,
Sulisławice, Wiśniowa, Krzczonów, Miłochów,
Niegoszów.
14

Projekt „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice- Jedlina Zdrój” realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.4 System transportu
kolejowego – ZIT AW.

N

a realizację projektu zaplanowano
136 481 820,67 PLN złotych, natomiast
w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
(ZIT AW) projekt uzyskał dofinansowanie
w wysokości 94 295 132,33 PLN złotych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji
inwestycji to grudzień 2020 roku.
Słynna linia nr 285 łączy stację Wrocław
Główny ze stacją Jedlina Zdrój. Ruch pasażerski na linii nr 285 zawieszono w 2000
roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Na linii długości 21,41 km
znajdują się 23 mosty i wiadukty, w tym 5
bardzo okazałych. Jest to jedna z najbardziej
atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras
Dolnego Śląska. Na trasie znajduje się zapora
i elektrownia wodna w Lubachowie, zamek
Grodno, sztolnie w Walimiu oraz tunele

w uzdrowiskowej gminie Jedlina-Zdrój. Rewitalizowana linia kolejowa będzie łączyć się
z trasą Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra-Wrocław, dzięki temu umożliwiony zostanie
szybki dostęp do zakładów pracy, instytucji
kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej na
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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NOWA GRA TERENOWA O LUBACHOWIE, GRODZISZCZU
I BYSTRZYCY GÓRNEJ NA URZĄDZENIA MOBILNE
W gminie Świdnica powstały trzy nowe questy, o Lubachowie, Grodziszczu i Bystrzycy Górnej. QUEST to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy
zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania!

P

odczas narady w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie
mieszkańcy długo dyskutowali nad tematyką gry i trasą jej przebiegu
przez miejscowość, tak by pokazać najciekawsze zakątki Lubachowa. Nie
obyło się bez wizji terenowej, która zakończyła się na zaporze wodnej w
Lubachowie. Dostępna dla turystów korzystających z usług Schroniska
Młodzieżowego jak i zainteresowanych questowiczów i mieszkańców regionu.
Nowe questy o Grodziszczu i Lubachowie powstały dzięki realizacji
projektu pn. „QUESTING - Odkrywamy tajemnice naszego region”,
współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Świdnickiego. Na ten cel Stowarzyszenie Sztafeta Pokoleń z Grodziszcza pozyskało dotację w wysokości 2500 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 4780 zł.
QUESTY - Wyprawy Odkrywców są doskonałym sposobem na
promocję regionu, a jedną z ich zalet jest fakt, że można z nich korzystać przy użyciu interaktywnej aplikacji mobilnej na smartfony i tablety. Na portalu www.questy.com.pl jest już blisko 200 sprawdzonych
i działających questów. Serdecznie zapraszamy do odkrywania tajemnic.

Gminne questy dostępne są na www.questy.com.pl
vvLubachów „Tajemnice Śląskiej Doliny”
vvBystrzyca „Z nurtem Bystrzycy”
vvGrodziszcze „Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnośląskiej wsi”

SZLACHETNY GEST ZUZI I JEJ MAMY
Fundacja Rak’n’Roll to organizacja, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób chorych na raka. Od 2009 roku pomaga wielu kobietom, zmienia schematy
myślenia o chorobie nowotworowej. Tym razem ze wsparciem ruszyła Zuzia z Przedszkola „Bajkowa Dolina” w Pszennie i jej mama.

6

letnia Zuzia Janik miała od małego piękne włosy, często zaczesane w długi warkocz. Od najmłodszych lat mama dbała o jej
włosy, ale nigdy ich nie ścinała. 30 września
wszystko się zmieniło. Zuzia ma teraz włosy
troszkę poniżej ramion, a co zresztą? Resztę
wspólnie z mamą, oddała nieodpłatnie na
rzecz fundacji Rak’n’Roll. W tym celu udały
się do salonu fryzjerskiego, gdzie Zuzia ścięła piękne włosy o długości 25 cm i przekazała na peruki dla kobiet chorujących na raka.
Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety chore na raka
walczą o swoją kobiecość w chorobie i o to,
aby godnie chorować i leczyć się świadomie.
Jesteśmy dumni, że właśnie wśród naszych dzieci i naszych rodziców wzrastają
tak szczytne pomysły. Gratulujemy Zuzi
i Jej mamie tak dojrzałej decyzji – podkreśla
grono pedagogiczne z Przedszkola „Bajkowa
Dolinka” w Pszennie. Powodów do dumy nie
kryją przedszkolaki z grupy Ekoludki do której uczęszcza Zuzia.

Nr 2 (34) Grudzień 2019
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
W GMINIE ŚWIDNICA
Sieć partnerskich kontaktów między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego i regionami w Europie liczy ponad 20 000 umów. W tym gronie jest
gmina Świdnica, współpracującą obecnie z 4 europejskimi miastami Lampertheim (Niemcy), Maldegem (Belgia), Adrią (Włochy) i Ermont (Francja) oraz
2 polskimi gminami: Żukowo (pow. kartuski, woj. pomorskie) i Świdnica (pow. zielonogórski, woj. lubuskie). Gmina Świdnica była w tym roku gospodarzem Europejskiego Spotkania Miast Partnerskich.

N

ieodzownym elementem Święta Narodów są spotkania z mieszkańcami
poszczególnych miast. W tym roku w Krzyżowej odbyło się uroczyste powitanie przybyli goście z: Włoch, Niemiec, Francji, Belgii
i polskiej gminy Żukowo. Przez trzy dni
uczestnicy poznawali kulturę, zwyczaje
i zabytki gminy Świdnica i Dolnego Śląska. Podziwiali również występy artystyczne zespołu BAZUNY z partnerskiej gminy
Żukowo, talenty akrobatyczne mieszkanek
gminy i utalentowanych akrobatów z grupy
UKS Acro Club Świdnica oraz sportowców
z Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do „Gryf” Świdnica. Była również
okazja do wzajemnych rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, kół
gospodyń, klubów seniora, straży pożarnych,
którzy przyczynili się do pomocy w organizacji Święta Narodów, za co bardzo serdeczne
dziękujemy. Główne uroczystości zakończyła Msza Św. w katedrze świdnickiej i wspólna modlitwa o pokój, przy współudziale samorządowców z miast partnerskich, której
przewodniczył J.E. Ks. bp prof. dr hab. Ignacy
Dec.

16
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80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września władze miasta Lampertheim z udziałem międzynarodowych delegacji uczciły pamięć ofiar w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W tym dniu
w jednej z sal ratusza została otwarta wystawa „Odrzucając kłamstwo” z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Lekcje II wojny światowej wzywają
nas do solidarności i uświadomienia sobie, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze. Pokój to pojęcie ważne, ale nader kruche, o które musimy dbać i bez ustanku
pielęgnować – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

N

a rocznicowe obchody do niemieckiego miasta Lampertheim
przybyli goście z partnerskich gmin: Maldegem, Adrii, Dieulouard oraz gminy Świdnica. Główne uroczystości rozpoczęła ekumeniczna modlitwa w kościele św. Łukasza przy współudziale samorządowców. Kolejnym punktem obchodów było otwarcie wystawy
„Odrzucając kłamstwo” (auf Deutsch In der Wahrheit leben) w wersji
objazdowej, która powstała dzięki Stowarzyszeniu Kreisau-Initiative.

Po raz pierwszy została pokazana w Berlinie w 2004 r. w niemieckim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych z okazji 60 rocznicy próby zamachu na Hitlera. Ta opowieść ma służyć pamięci, edukacji i kształtowaniu obywatelskich postaw nie tylko wśród Polaków i Niemców,
ale nas wszystkich. Ma również uświadomić i przestrzec kolejne pokolenia przed zniszczeniami jakie niosą za sobą wojny i jakie są ich
konsekwencje.

FINAŁ „SPORTOWYCH WEEKENDÓW NA WSI” W POGORZALE

G

ospodarz wydarzenia, sołectwo Pogorzała, przygotowało dla zgromadzonych gości mnóstwo atrakcji. Jednak największe emocje
wzbudził, kończący tegoroczną edycję „Sportowych Weekendów na
Wsi”, Dwubój Strzelecki. Walka była bardzo zacięta. W klasyfikacji
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ogólnej turnieju triumfowała Bystrzyca Górna. Pozostałe miejsca na
podium uzupełniły Burkatów oraz Witoszów Dolny. Wszystkim sołectwom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!
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STRAŻACKIE LAURY DLA WITOSZOWA
Strażacy ochotnicy z OSP Witoszów zdobyli I i III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP.

S

trażackie zmagania odbyły się 21 września, na terenie świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w dwóch kategoriach:
sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe. III
miejsce wśród Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w kat. chłopców 12-15 lat
wywalczyła drużyna z Witoszowa. W tych
samych kategoriach zmierzyły się również
drużyny seniorów. OSP Witoszów Dolny
zdobywając I miejsce obroniło tym samym
tytuł MISTRZÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO.
Podczas zawodów powiatowych gminę
Świdnica reprezentowały również: OSP
Grodziszcze, która w swojej kategorii zdobyła miejsce na podium oraz OSP Burkatów
drużyna kobiet która zdobyła mistrzostwo
powiatu oraz drużyna seniorów która zdobyła wicemistrzostwo.

BUDAPESZT ACRO CUP 2019 MŁODY MISTRZ Z MOKRZESZOWA
ZE SREBREM DLA
UTALENTOWANYCH AKROBATEK

W niedzielę 13 października Julian Fortuna, uczeń klasy II Szkoły Podstawowej
w Mokrzeszowie, zdobył złoty medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce.

II miejsce i srebrny medal wywalczyły utalentowane akrobatki z ACRO CUP
Świdnica podczas Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej
w Budapeszcie.

W

dniach 27-29 września 2019 r. uczestnicy 14 krajów (Niemcy,
Węgry, Czechy, Włochy, Izrael, Anglia, Rosja, Mołdawia, Polska, Kanada, Ukraina, Estonia, Litwa, Austria, prezentowali wysoki
poziom sportowy.
Mamy 2 miejsce w dwójce kobiet w kategorii 13-19. Srebro wywalczyły Malwina Kulig -mieszkanka gminy Świdnica i uczennica Szkoły
Podstawowej w Pszennie z Hanną Czoch - mówi trener Anna Kozieł.
Sara Trzyna, Marika Rudnicka, Nikola Fedorowicz miały udany
debiut w kategorii 11-16. Równie udany występ odnotowały Karolina Kozieł, Aleksandra Walczak i Julia Bielecka, Aleksandra Paździora
i Kornelia Borowy. Serdecznie gratulujemy!
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T

o już kolejny, trzeci z rzędu złoty medal utalentowanego akrobaty na ważnych zawodach. Tym razem Julian wystąpił przed licznie zgromadzoną publicznością w Witoszowie Dolnym, prezentując
układ wspólnie ze swoim klubowym kolegą Oskarem Rudnickim.
Julian zaczął trenować akrobatykę 3 lata temu. Od września tego roku
trenuje w Acro Club Świdnica pod okiem trenerki Anny Kozieł, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.
To nie pierwszy sukces Juliana. W listopadzie zeszłego roku zdobył
tytuł Mistrza Dolnego Śląska na zawodach odbywających się w Świdnicy,
a w kwietniu tego roku złoty medal na Strzelińskim Pucharze Wiosny.
Akrobatyka to nie wszystko. Od kilku lat Julian bierze aktywny
udział w odbywających się cyklicznie w różnych miejscowościach naszego regionu Zawodach Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – górskich wyścigach rowerowych. W tym sezonie udało mu się zdobyć brązowe medale na zawodach w Walimiu oraz w Starych Bogaczowicach.
Julianowi serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na
dalsze sukcesy.
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KOLEJNY POKAZ UMIEJĘTNOŚCI TRIATHLONISTÓW
Uczniowie klasy sportowej o profilu
triathlonowym w Szkole Podstawowej
w Witoszowie Dolnym nie zwalniają tempa. Już po raz drugi zaprezentowali swoje
umiejętności podczas godzinnego pokazu
na basenie przyszkolnym. Zajęcia cieszą
się ogromną popularnością, o czym może
świadczyć licznie zgromadzona grupa
rodziców dzieci pretendujących do klasy
w przyszłym roku.

W

śród kibiców nie mogło zabraknąć wójt
gminy Świdnica. Serce rośnie! Cieszymy się, że po roku można zaobserwować
tak duże postępy pływackie wśród naszych
uczniów. Młodzież pływa już wszystkimi stylami – mówiła Teresa Mazurek podczas XV
sesji Rady Gminy Świdnica.

5. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI ZA NAMI
Zwycięstwem ukraińskiego biegacza Romana Romanenko zakończyła się piąta edycja RST Półmaratonu Świdnickiego. Triumfator uzyskał rewelacyjny rezultat – 1:05:11, przerywając tym samym zwycięską passę Kenijczyków, którzy uzupełnili podium (Nokua Sakong
- 1:06:18, Nelson Cherutich - 1:07:30). Najlepszym z Polaków, Jacek Stadnik był szósty, tracąc do zwycięzcy ponad 7 minut.

W

śród pań, jak przed rokiem, trumfowała Kenijka Ruth Mbatha
z czasem 1:18:42, przed swoją koleżanką z reprezentacji Nelly
Jepchumba, której do zwycięstwa zabrakło zaledwie 5 sekund. Najlepszą
trójkę zamknęła Ukrainka Natalija Semenovych (1:19:33). Na czwartym
miejscu dobiegła Polka Anna Ficner, której zmierzono rezultat 1:26:08.
Serdecznie dziękujemy za wspaniały doping na całej trasie biegu,
a w sposób szczególny mieszkańcom gminy Świdnica i wspaniałym
wolontariuszom.
Już po raz piąty o sukcesie organizacyjnym 5 RST Półmaraton
Świdnicki, który w tym roku odbył się w sobotę 9 listopada, zdecydowali wolontariusze. Ogromny udział w tym sukcesie odegrała młodzież z gminy Świdnica. To uczniowie i absolwenci szkół w Witoszowie Dolnym i Lutomi Dolnej wraz ze swoimi nauczycielami, którzy
sprawnie i w bardzo dojrzały sposób wspierali uczestników biegu
w punktach regeneracyjnych, tradycyjnie umieszczonych przy świetlicach w Bojanicach i Bystrzycy Dolnej.
Niezależnie od pięćdziesięciu osób zaangażowanych na trasie, naszych wolontariuszy nie zabrakło też przy obsłudze biegów dziecięcych
na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie pomagali profesjonalnej obsłudze z Powiatowego Zrzeszenia LZS. Odpowiedzialność,
zaangażowanie i sumienność młodych wolontariuszy, ich nauczycieli
i opiekunów świetlic nie wzięły się z niczego. Zaprocentował efekt kilkuletniej pracy, zainagurowanej w 2016 roku przez Teresę Mazurek – wójt
gminy Świdnica na spotkaniu organizacyjnym w świetlicy w Burkatowie.
Działanie to realizowało Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy i środowiska szkolne z Witoszowa Dolnego, Witoszowa Górnego, Lutomi Dolnej i Lutomi Górnej. Sprawdziła się zatem teza, że sport nie tylko uczy
walki, ale również wychowuje we wzajemnej pomocy.
W kategorii dodatkowej, skupiającej zawodników z powiatu świdnickiego, mieszkańcy gminy Świdnica nie mieli sobie równych. Zdobyli
dwa najwyższe stopnie na podium. Pierwsze miejsce zajął Kondzior
Paweł ze Słotwiny z czasem 01:20:17. Drugie miejsce należało do
Dariusza Szczepanika z Pszenna - 01:21:06. Serdecznie gratulujemy.
Nr 2 (34) Grudzień 2019
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DZIEŃ EDUKACJI W GMINIE ŚWIDNICA
Dziękuję za codzienne, niezwykle trudne i pracochłonne kształtowanie umysłów i charakterów uczniów w naszych szkołach. Niech
Państwa wiedza i pasja spotyka się z szacunkiem. Niech wykonywanie tego pięknego zawodu dostarcza Państwu zadowolenia i społecznego uznania, a na co dzień życzę dużo witaminy U… czyli uśmiechu – mówiła wójt Teresa Mazurek, podczas dorocznego spotkania
w Urzędzie Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

T

o dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowaniu możliwe są liczne sukcesy
uczniów oraz rozwój naszych szkół, a młode
pokolenie staje się odpowiedzialne i bardziej
wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka,
lokalnej społeczności oraz środowiska. Dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych,
za wspomaganie rodziców w kształtowaniu
charakterów i postaw, a także w przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia.
Wszystkim Pracownikom gminnych placówek oświatowych życzę, aby poczucie dobrze
spełnionej misji dodawało energii i zapału do
dalszej pracy, a szacunek i uznanie uczniów
i ich rodziców niech będą największym podziękowaniem. Życzę Państwu radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów,
satysfakcji z sukcesów własnych i sukcesów
Państwa uczniów oraz zdrowia i osobistego
szczęścia – podkreślała wójt gminy.

ROZMAWIANO O BEZPIECZEŃSTWIE Z PRZEDSZKOLAKAMI

Policjanci z Posterunku Policji w Słotwinie po raz kolejny spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami gminy Świdnica rozmawiając z nimi
o ważnych sprawach, jakim jest bezpieczeństwo maluchów.

D

zielnicowi rozpoczęli spotkanie od przedstawienia, na czym
polega praca policjanta. Pokazali przedszkolakom elementy
umundurowania i wyposażenia służbowego. Każdy mógł zobaczyć
policyjną czapkę, kajdanki, czy dowiedzieć się co oznaczają symbole
na mundurach. Funkcjonariusz omówił także zasady zachowania się
w różnych nietypowych sytuacjach, np. zwrócił uwagę na kontakty
z nieznajomymi osobami. Ogromną niespodzianką była możliwość
obejrzenia z zewnątrz, jak i w środku, radiowozu policyjnego.
Tego typu spotkania odbywają się cyklicznie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Świdnica, z udziałem dzielnicowych i funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Słotwinie.
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SPOTKANIE SENIORÓW W OPOCZCE

Ponad 60 seniorów odpowiedziało na zaproszenie organizatorów DNIA SENIORA w świetlicy w Opoczce. O tym, że seniorzy potrzebują
takich spotkań niech świadczy fakt, że najstarsza z uczestniczek, pani Zosia miała 91 lat.

W

listopadzie obchodzimy światowy oraz
ogólnopolski Dzień Seniora. Te święta
maja wspólny cel, kształtowanie właściwego
społecznego postrzegania osób starszych oraz
zapewnienie im godnego życia...
To wy drodzy seniorzy macie ogromna
wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytuacji. Jesteście strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych, rodzinnych. Niech
wartości, które przez lata waszego życia były
dla was drogowskazem, staną się przykładem
również dla młodszego pokolenia. Wszystkim
Seniorom życzę wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród
najbliższych, aby w kolejnych latach nigdy
nie zabrakło wam zapału do wspierania kolejnych pokoleń, a każdy dzień niech dostarcza
Państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy.
Zachęcam tych z Państwa, którzy mają energię i dużo pomysłów do odwiedzin naszego
Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Organizatorem spotkania w Opoczce byli:
wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica
Arkadiusz Piaseczny, członkowie Koła Przyja-

ciół Opoczki i Makowic, sołtys i rady sołeckie
z Opoczki, Makowic i Jakubowa.

EGZAMIN Z ŻYCIA ZDANY NA SZÓSTKĘ - 6 PAR Z GMINY ŚWIDNICA
ŚWIĘTOWAŁO SWOJE ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
6 par małżeńskich, państwo Maria i Zbigniew Karnowscy, Helena i Eugeniusz Kukla, Irena i Eugeniusz Widła, Teresa i Zbigniew Siekierka,
Irena i Jan Hawryłeczko oraz Barbara i Dieter Bergander świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy jubileusz złotych godów.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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S

zanownym Jubilatom z gminy Świdnica medal za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznany przez Prezydenta RP wręczyli wójt
Teresa Mazurek oraz zastępca wójta Bartłomiej Strózik.
Zakochać się może każdy, ale przejść przez miłość potrafią tylko
najlepsi. Państwo dzisiaj do tych najlepszych należycie, ponieważ miłość to najtrudniejszy egzamin w życiu każdego człowieka. Zdaliście go
Państwo celująco. Jesteście razem, są tutaj Wasze rodziny, dzieci, wnuki, prawnuki. Jest tez okazja, aby Wam za to piękne życie podziękować,
bo pewnie łatwo nie było. Były dni romantyczne, ale i dni burzliwe.

22
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Jednak zawsze zwyciężała Wasza miłość, uczucie, tolerancja , przyjaźń.
Bardzo często podczas takich uroczystości pytamy jubilatów o receptę
na takie długie, piękne życie. Ja też na tej sali kiedyś usłyszałam od
pewnego z jubilatów, że my jesteśmy z tego pokolenia, gdzie jak nam
się coś psuło to naprawiamy. W tej chwili mamy takie pokolenia, że jak
się coś zepsuje to wyrzucają i kupują nowe. Szanowni Państwo dlatego
was prosimy, abyście o tym z rozmawiali z młodymi. Idźcie dalej przez
życie, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, pewni swoich uczuć – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy.
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WITAMINA M... SEKRETEM NA DŁUGOWIECZNOŚĆ PANI HELENY
Setne urodziny to niecodzienna i bardzo doniosła uroczystość. Swój wyjątkowy jubileusz w otoczeniu rodziny, wójta gminy Świdnica,
sąsiadów i zaproszonych gości świętowała pani Helena Koprowska z Lutomi Górnej.

Z

tej niecodziennej okazji wójt Teresa Mazurek wręczyła wzruszonej Jubilatce list
gratulacyjny wraz z koszem kwiatów i słodkimi upominkami. Życzenia dla pani Heleny
przesłała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
i wojewoda dolnośląski oraz KRUS.
Pani Helena jest obecnie drugą najdłużej
żyjącą mieszkanką gminy Świdnica, a piątą
w dotychczasowej historii. Wyrażam podziw
i uznanie dla pięknej jesieni Pani życia, głęboko
wierząc, że wielu ludzi korzysta z Pani wiedzy
i doświadczenia, a Pani wiek jest naszym
wspólnym, drogocennym dziedzictwem –
mówiła Teresa Mazurek.
Pani Helena urodziła się 28 października
1919 r. we wsi Marianówka na Wołyniu. Miała
sześcioro rodzeństwa, 4 siostry i 2 braci. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Józefa Koprowskiego. W Marianówce na świąt przyszła Jej córka
i dwóch synów. Jak wspomina wspólnie z mężem tworzyli szczęśliwą rodzinę, do momentu
kiedy nie musieli uciekać z Wołynia do Zdołbunowa przez Ukraińcami. Niestety Jej mama
zginęła. W mieście dokąd przybyli niedługo
cieszyli się spokojem. Wybuchła wojna, mąż
został powołany do służby. Pani Helena została
z trójką małych dzieci. Zaczęły się przesiedle-
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nia. Jak podkreślała pani Helena, w towarowym wagonie zostaliśmy wywiezieni do Polski
Centralnej w okolice Hrubieszowa. Po powrocie
męża z wojny, obawiając się o bezpieczeństwo
rodziny (bandy UPA) wyjechaliśmy na Ziemie
Odzyskane, do Lutomi, gdzie na świat przyszedł ich trzeci syn Jerzy, z którym mieszka do
dzisiaj. Pani Helena doczekała się 10 wnuków,
16 prawnuków i 3 praprawnuków. Najmłodsza
z nich Zosia ma dopiero 1,5 roku.
Geny długowieczności z pewnością odziedziczyła po swoim ojcu, który dożył 95 lat.
A co jest sekretem pani Heleny Koprowskiej
na długowieczność? Z pewnością witamina

M., czyli młodość, a dokładnie przebywanie
w otoczeniu młodych ludzi. Pani Helenie udało
się stworzyć wielopokoleniowy dom. Obecnie
mieszka z synem, synową, ich córką z mężem
oraz dziećmi. Młodzi ludzi zawsze byli wokół mnie – mówi z uśmiechem pani Helena.
Z kolei członkowie rodziny mówią, że najpyszniejsze bułeczki drożdżowe z serem, kruszonką
i cynamonem piecze ich mama, babcia i prababcia, czyli Helena Koprowska.
Jubilatce jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia wiele sił, dalszych długich lat
w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz jak najwięcej powodów do radości.
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ŚNIADANIE PATRIOTYCZNE W BYSTRZYCY GÓRNEJ
11 listopada, punktualnie o godzinie 9.00, w kościele parafialnym w Bystrzycy Górnej rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji
Ojczyzny, po czym wierni przeszli do świetlicy, by tradycyjnym Śniadaniem Patriotycznym uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

W

klimat patriotycznej biesiady, licznie przybyłych gości, a wśród
nich wójt gminy Świdnica Teresę Mazurek, wprowadził spektakl, przygotowany specjalnie na tę okazję przez uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Bystrzycy Górnej. Nie zabrakło również wspólnie odśpiewanych pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich.

30 LAT OD HISTORYCZNEGO ZNAKU POKOJU

Momentem historycznym stał się uścisk Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla podczas wspólnej modlitwy, do której stanęła polska
i niemiecka delegacja dokładnie 30 lat temu. Istnieje przekonanie, że gest obu szefów rządów stał się impulsem pieczętującym polsko-niemieckie pojednanie.

M

szą św. pod przewodnictwem abp. Alfonsa
Nossola, koncelebrowaną przez abp.
Ludwiga Schicka, abp. Wiktora Skworca
i bp. Ignacego Deca, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 12 listopada 1989 r. Wyjątkowy charakter rocznicowych obchodów podkreśliły listy Mateusza
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP
oraz Angeli Merkel, Kanclerz Niemiec, skierowane do uczestników w Krzyżowej.
Ponieważ uroczystości miały charakter międzynarodowy i ekumeniczny, wzięli w niej również udział przedstawiciele innych obrządków i wyznań:
bp Waldemar Pytel, bp Ryszard Bogusz
i bp Teresa Rinecker oraz licznie przybyli
samorządowcy z Polski i Niemiec. Wśród
nich nie mogło zabraknąć gości z miast
partnerskich gminy Świdnica, byłego bur24

mistrza miasta Lampertheim Ericha Maier –
Honorowego Obywatela Gminy Świdnica
wraz z małżonką, burmistrza miasta Lampertheim Gottfrieda Stormer, Jasona van
Landschoot, pierwszego zastępcy burmistrza
miasta Maldegem. W jubileuszowych obcho-

dach wzięła udział Rodzina Ś.P. Ks. Prałata
Bolesława Kałuży, ówczesnego współgospodarza historycznej Mszy Św. Pojednania
z 12.11.1989 r, Honorowego Obywatela
Gminy Świdnica, państwo A. i J.Kwapulińscy z Katowic.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NA 30-LECIE MSZY ŚW. POJEDNANIA

Jubileuszowe obchody w Krzyżowej były również okazją do udziału w międzynarodowej konferencji „30 lat polsko-niemieckiego pojednania. Samorządowy wymiar porozumienia“. Konferencję otworzył dr Robert Żurek (Dyrektor Zarządzający Fundacja Krzyżowa dla
Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau). W panelu dyskusyjnym dotyczącym współpracy partnerskiej udział wzięła wójt gminy
Teresa Mazurek.

O

kontekście historycznym oraz znaczeniu
międzynarodowym Mszy Św. Pojednania
mówili w wystąpieniach inauguracyjnych zaproszeni goście:
vvprof. dr hab. Waldemar Czachur (Przewodniczącym Rady Fundacji „Krzyżowa”) oraz
vvprof. Bernhard Vogel (Honorowy Przewodniczący Konrad-Adenauer-Stiftung).
Panel dyskusyjny „Polsko-niemieckie
pojednanie a współpraca samorządowa po
1989 roku. Przeszłość – teraźniejszość –
przyszłość” poprowadziła dr Agnieszka Lada
(Instytut Spraw Publicznych, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa”).
Do dyskusji zaproszono m.in. wójt gminy
Świdnica Teresę Mazurek.
Przed jakimi wyzwaniami staje obecnie
taka współpraca? A jakich wyzwań już nie
ma, co zostało pokonane? Co charakteryzuje
w Państwa perspektywie współpracę polsko-niemiecką na tle współpracy z podmiotami

z innych państw? Jakie znaczenie ma współpraca lokalna dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich? To jedne z wielu pytań, na

które uczestnicy konferencji starali znaleźć
odpowiedź, wymieniając się wzajemnymi doświadczeniami.

ZPiT „BYSTRZYCA” JUŻ 25 LAT NA SCENIE

Największym skarbem każdego narodu jest jego kultura i tradycja. Przekonać się o tym mogli wszyscy goście, którzy w sobotę,
23 listopada zechcieli wziąć udział w jubileuszowym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Bystrzyca”.

P

oczątki działalności zespołu sięgają roku 1994, kiedy to z inicjatywy Teresy Kmery, wspólnie z Lidią Sajdak oraz Sylwią Danisiewicz,
powstała grupa skupiająca dzieci z pobliskich sołectw. Z biegiem lat
„Bystrzycka Mozaika” rozrosła się, tworząc Zespół Pieśni i Tańca dla
młodzieży „Bystrzyca”, a dziecięca grupa zmieniła nazwę na „Mała Bystrzyca”.
W 1997 roku patronat nad zespołem przejęła gmina Świdnica.
W tym samym roku powstała kapela, do której dołączył Czesław Kmera,
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Kazimierz Kurzydło oraz Stanisław Gadula - pierwszy kierownik
zespołu. W 2004 roku jego rolę przejął Witold Janulewicz, a od 2007
roku do chwili obecnej- Zdzisław Christ.
Przez wszystkie lata istnienia „Bystrzyca” przyciągnęła ponad 200
osób. Zespół ma w swoim repertuarze folklor i muzykę nie tylko
z Dolnego Śląska, ale również z Rzeszowa, Warszawy, Lublina, Krakowa oraz Górnego Śląska. W swoich programach starają się wiernie
i zgodnie z tradycją przekazywać obrzędy i zwyczaje, co udowodnili
23 listopada podczas koncertu jubileuszowego, którego tematem przewodnim było staropolskie wesele.
Autorzy widowiska przenieśli licznie przybyłych gości w ubiegłe
stulecia, w sielski krajobraz staropolskiej wsi. Tradycyjne pieśni, wspaniałe stroje i rozmach widowiska urzekły wszystkich przybyłych. Teatr
pękał w szwach, co nikogo nie zniechęciło, ponieważ korowody pięknych panien i kawalerów zachwycały tańcem i śpiewem. Wójt gminy
Teresa Mazurek na ręce Sylwii Danisiewicz, kierownika artystycznego
i choreografa zespołu, złożyła podziękowania dla wszystkich członków
zespołu za niestrudzone propagowanie piękna i różnorodności polskiego folkloru oraz rozsławianie gminy w kraju oraz poza jego granicami.
Jednak największą nagrodą dla zespołu, za olbrzymią pracę włożoną
w to przedsięwzięcie, były na pewno niekończące się oklaski. Wszyscy
docenili działalność zespołu, który od 25 lat chroni od zapomnienia
ludowe pieśni i tańce oraz obrzędy i zwyczaje.
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SIÓDMA EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W WITOSZOWIE DOLNYM
Ostatni rok jedynej klasy ósmej w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym jest wyjątkowy nie tylko ze względu na końcowy egzamin
i intensywne przygotowania do niego. Po raz ostatni uczniowie wzięli udział, jako jeden zespół, w akcji „Szlachetna Paczka, pomagając wybranej
rodzinie w potrzebie. Tym razem była to samotna mama wychowująca dwójkę dzieci z Żarowa.

P

ośród trzech kluczowych potrzeb rodziny znalazły się żywność,
środki czystości i fotel jednoosobowy. Dzięki zaangażowaniu całej klasy wszystkie potrzeby rodziny zostały zaspokojone! Zgromadzone produkty zostały zapakowane w 17 kartonów. Każdy członek
rodziny został też obdarowany wymarzonym upominkiem takim jak
zegarek, klocki, torebka. Akcję jak co roku zainicjowała grupa aktywnych rodziców uczniów z klasy. Kilkoro z nich mogło wziąć udział
w pakowaniu paczki, które miało miejsce dokładnie w dniu Świętego Mikołaja! To były zdecydowanie najlepsze Mikołajki w tej klasie! Uczniowie klasy wraz ze swoimi rodzicami od siedmiu lat jako
oczywistość traktują potrzebę dzielenia się z rodzinami w potrzebie,

a idea „Szlachetnej Paczki” umożliwia w mądry sposób taką pomoc
skierować tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna.
Jak podkreśla dyrektor placówki, Krystyna Kwaśnik, rodzice przygotowali w tym dniu niespodziankę dla całej klasy - piękny tort podsumowujący siedem wspólnych akcji w ramach „Szlachetnej Paczki”. Świadomość, że to ostatnia wspólna paczka, wywołała w wielu
uczniach uczucie żalu i rozrzewnienia. Wychowawczyni, która od
czwartej klasy wraz z całą społecznością angażuje się w akcję, życzyła
swoim ósmoklasistom, by w następnym roku stali się inicjatorami
podobnych akcji w swoich nowych szkołach.

WYNIKI KONKURSU NA „POMYSŁOWY STRÓJ ŚMIECIOWY”
Kolejna edycja konkursu na „Pomysłowy Strój Śmieciowy” za nami. Prezentacja strojów odbyła się podczas Spotkania z Mikołajem w Witoszowie
Dolnym i jak zwykle pomysłowość mieszkańców gminy Świdnica nie znała granic.

D

o Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, organizatora konkursu, wpłynęło
aż 30 zgłoszeń. Każdy strój był wyjątkowy
i niepowtarzalny, co bardzo utrudniło wybór
tych najlepszych.
Decyzją komisji konkursowej pierwsze
miejsce w kategorii dzieci do lat 6 zajął Piotr
Filipowicz. Najlepszy w kategorii dzieci od
7 do 10 lat okazał się Bartłomiej Kutyba.
Natomiast w kategoria powyżej 10 lat podium
należało do Oliwii Koszyk. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla
wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali upominki.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na
równie Pomysłowe Stroje Śmieciowa w przyszłym roku.
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Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ W ŻUKOWIE
Przedstawicielki z trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Świdnica pokonały setki kilometrów, aby zaprezentować nasz region i tradycyjne
podczas VIII Jarmarku Bożonarodzeniowym w Żukowie. Od kilkudziesięciu lat gospodynie z gminy Świdnica pielęgnują i podtrzymują tradycję
swoich przodków, a także angażują w prace młodszych mieszkańców swoich sołectw. Tym razem na zaproszenie władz gminy Żukowo swoje
zdolności kulinarne i rękodzieło prezentowały panie z KGW z Burkatowa, Gogołowa i Pszenna.

K

aszubską kuchnię mieszkańcy gminy Świdnica poznają
podczas dorocznego jarmarku wielkanocnego w Pszennie.
W ramach wzajemnej współpracy, nasze przysmaki i zwyczaje prezentowane są w grudniu, na jarmarku bożonarodzeniowym. Jak podkreślali organizatorzy, wśród stoisk, nie zabrakło gości z gmin partnerskich m.in. gminy Świdnica, czy Saint Junien we Francji. Były
pyszne wypieki, sery z Francji, ręcznie malowane ozdoby, karuzela
dla dzieci i wiele innych atrakcji dla całych rodzin. Na jarmarkowej scenie królowały kolędy w wykonaniu zespołu Armia Pana i lokalnych artystów. Jarmark zakończył się widowiskowym pokazem
sztucznych ogni.

II MIEJSCE NA GMINY ŚWIDNICA
Za nami podsumowanie współzawodnictwa sportowego realizowanego ramach XX Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast
za 2019 r.

G

mina Świdnica zdobyła II miejsce. Uroczyste podsumowanie odbyło się w dniu 13 grudnia w Sali Ludowej „Podhalanka” – Krosnowice w gminie Kłodzko.
W kategorii powiatów, zwycięzcą XX Dolnośląskich Igrzysk LZS
Mieszkańców Wsi i Miast został powiat kłodzki. II miejsce na podium
przypadło w udziale powiatowi świdnickiemu, a trzecie powiat oławski. W klasyfikacji gmin I miejsce zdobyła gmina Oława, II miejsce
gmina Świdnica, a III gmina Zgorzelec.
Gospodarzem spotkania był starosta powiatu kłodzkiego Maciej
Awiżenia oraz przewodniczący PZ LZS Bogdan Ogrodowczyk. Wśród
zaproszonych gości obecni byli także samorządowcy, działacze i sympatycy Ludowych Zespołów Sportowych.

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej była gospodarzem I Gminnego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. „Naukowy Zawrót Głowy”.

W

konkursie wzięło udział sześć 3-osobowych zespołów klas 7-8 ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy
Świdnica. Interdyscyplinarne zmagania przebiegały w 4 etapach. Etap I to turniej wiedzy
z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki. W
drugim etapie uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne o
różnej tematyce.
W trzecim etapie uczniowie wykonali doświadczenie przygotowane przez organizatora
konkursu. Dysponując sprzętem laboratoryjnym, materiałem badawczym oraz odczynnikami drużyny miały za zadanie sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy,
przeprowadzenie doświadczenia, dokonanie
analizy oraz wyciągnięcie wniosków. Ostatni
etap konkursu to omówienie przygotowanego
Nr 2 (34) Grudzień 2019

wcześniej modelu przestrzennego o tematyce
przyrodniczej.
W zaciętej rywalizacji wygrała Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej. Kolejne miejsca:
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lutomi dol-

nej, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Pszennie, V miejsce – Szkoła Podstawowa w
Witoszowie Dolnym, VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Grodziszczu.
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MIKOŁAJKI W GMINIE ŚWIDNICA
Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Tym razem z workiem pełnym prezentów zawitał do Witoszowa
Dolnego.

Z

anim jednak pojawił się ten długo oczekiwany gość, Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Świdnicy przygotował
dla uczestników mnóstwo atrakcji. Mali
goście mogli wziąć udział w kreatywnych
warsztatach świątecznych, tworząc własnoręcznie bombki, pierniki i inne ozdoby świąteczne, uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych przez Śnieżynki, lub sprawdzić się
w konkurencjach strażackich. Nie zabrakło również pokazów tanecznych Dziecięcej
Formacji „Pląs” z Witoszowa Dolnego oraz
Mażoretek „Szyk” z Pszenna.
Gościem specjalnym była Julia Cymbaluk
- zwyciężczyni II edycji Master Chef Junior,
która zaprezentowała swoje kulinarne umiejętności.
Dziękujemy wszystkim, małym i dużym,
za tak liczne przybycie, niezapomnianą zabawę oraz prawdziwie świąteczną atmosferę.
Do zobaczenia za rok, ho, ho, ho!
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