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Egzemplarz bezpłatny

Budowa stacji
uzdatniania wody
zakończona
Gmina Świdnica jako jedyna w Powiecie Świdnickim
znalazła się na liście wybranych propozycji projektów
w ramach preselekcji w trybie systemowym z projektem obejmującym zakończenie wodociągowania wraz
z modernizacją sieci Stacji Uzdatniania Wody
Inwestycje Str. 16

W n u m e r z e m.in.:

Nowe świetlice

Złota Setka Najlepszych Samorządów
Mieszkańcy dwóch miejscowości
Lutomia i Stachowice mogą cieszyć
się z nowych obiektów użyteczności
publicznej jakimi z pewnością są
świetlice.

Już po raz dwunasty „Rzeczpospolita”
nagrodziła najlepsze samorządy
w Polsce spośród ponad 500
uczestników dorocznego rankingu.
W kapitule znaleźli się najlepsi
eksperci samorządowi, którzy oceniali
m.in. wyniki finansowe, wykorzystane
środki unijne oraz innowacyjność.
Ważne informacje Str. 7

Inwestycje Str. 14

XX lat Samorządu w Gminie Świdnica
Uroczystą sesją Rady Gminy 27 maja
br. w Witoszowie Dolnym władze
samorządowe Gminy Świdnica uczciły
20 rocznicę istnienia Samorządu, na
którą przybyli m.in. przewodniczący
wszystkich pięciu kadencji.

5 września 2010 r. Krzyżowa stała się
centralnym punktem tegorocznego
Święta Plonów w Gminie Świdnica.
W tym dniu na teren Fundacji Krzyżowa
przybyło 20 delegacji z wieńcami,
17 sołectw prezentujących kulinarne
specjały na swoich straganach
i 12 reprezentacji, które zmierzyły się w
III już Turnieju Wsi.

Wydarzenia kulturalne Str. 23

Wydarzenia kulturalne Str. 29

Bystrzyca Górna – piękna wieś
Ponad 50 osobowa delegacja
z wsi Bystrzycy Górnej gościła
w Jaszkowej Górnej, na
uroczystej gali wręczenia nagród
w tegorocznym Konkursie „Piękna
Wieś Dolnośląska 2010”.

Wydarzenia kulturalne Str. 30

Dożynki Gminne

Maldegem – nowym miastem partnerskim
5 września 2010 r. w Krzyżowej,
miejscu historycznego Pojednania
dwóch narodów (polskiego
i niemieckiego) władze Gminy
Świdnica i Miasta Maldegem
podpisały wzajemną umowę
partnerską. To już trzecie miasto
partnerskie dla Gminy Świdnica.
Wydarzenia kulturalne Str. 28
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Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny
spotkać się z Państwem na łamach „Wieści
z Gminy”. Odkąd 20 lat temu powstały
samorządy terytorialne, dokonało się wiele
zmian m.in. w oświacie, kulturze, gospodarce
i rolnictwie.
Gmina Świdnica doskonale wykorzystała
ten czas na rozwój i poprawę poziomu życia
mieszkańców. Dzięki inwestycjom, na które udaje się nam pozyskiwać
fundusze z programów Unii Europejskiej mamy prawie w stu
procentach zwodociągowane wsie, kontynuujemy proces budowy sieci
kanalizacyjnej kolejnych miejscowości. Rozbudowujemy, remontujemy
i doposażamy placówki oświatowe m.in. w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”. Budujemy i odnawiamy też świetlice Stachowice, Lutomia Górna i centra wsi dzięki Programowi Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój
wsi”, na które otrzymaliśmy maksymalny poziom dofinansowania.
Nasze wysiłki doceniono także poza gminą. W plebiscycie „Śląska
Super Gmina” organizowanym przez miesięcznik Wrocławianin
Gmina Świdnica znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin.
W tegorocznym rankingu Złotej Setki najlepszych samorządów
w Polsce według dziennika „Rzeczpospolita” Gmina Świdnica zdobyła
47 miejsce, awansując z 65 w roku ubiegłym.
Piękno naszej wsi zostało dostrzeżone przez Jury tegorocznej
edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” przyznając miejscowości
Bystrzyca Górna III miejsce. Wśród wyróżnionych w kategorii
„Najpiękniejsza Zagroda” znalazło się gospodarstwo Piotra
Gancarczyka z Witoszowa Dolnego.
W naszej gminie jesteśmy świadomi, że najważniejszymi sprawami
we współczesnym świecie jest zachowanie własnej tożsamościtradycji, obyczajowości i obrzędowości, ale także poszerzanie
horyzontów i otwieranie się na inne kultury. Stąd też włożyliśmy
wiele pracy aby Dożynki Gminne w Krzyżowej upłynęły nam pod
znakiem nie tylko regionalnym, ale także współpracy międzynarodowej.
W tym uroczystym dniu naszym kolejnym już miastem partnerskim
zostało belgijskie miasto Maldegem. Wyrażam głęboką nadzieję, iż
partnerstwa nasze z wszystkimi trzema miastami Lampertheim,
Nowogradem Wołyńskim i Maldegem będą się rozrastały i rozwijały,
a my niejako żniwiarze będziemy zbierać obfite plony tej współpracy.
Święto plonów przypomniało nam o nakazie dzielenia się chlebem
z bliźnimi. Pokazało na czym powinna polegać solidarność ludzi.
Pragnę zatem serdecznie podziękować wszystkim, którzy spontanicznie
i ofiarnie włączyli się w pomoc poszkodowanym w powodzi rodzinom
z gminy Wietrzychowice i gminy Wilków. Serdecznie zapraszam do
zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu „Wieści z Gminy”.
			
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
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EKO-Śmieci
C

Co zrobić ze stłuczoną świetlówką

o zrobić z zepsutym żelazkiem, uszkodzoną drukarką czy zużytą
świetlówką? Nie wyrzucaj do kosza- segreguj i oddaj do recyclingudasz im nowe życie.
Od 21.10 2005r w Polsce obowiązuje Ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym ZSEE. Na takich produktach zamieszczony jest znak przekreślonego kosza na śmieci. Wrzucając je do śmieci łamiemy prawo. Tak samo ma się sprawa z świetlówkami energooszczędnymi, które zastąpią już niedługo wszystkie używane dziś żarówki. Emitują one znacznie więcej światła przy znacznie mniejszej
emisji ciepła, przy czym zużywają o ok. 5 razy mniej energii i świecą do 10 razy dłużej. Zasada ich działania oparta jest o wyładowania
w parach rtęci.
Z tego właśnie względu zaliczamy je do odpadów niebezpiecznych
i utylizację powierzamy specjalistom, którzy neutralizując rtęć odzyskają 90% produktów do ponownego przetworzenia.
Zużyty sprzęt i świetlówki możemy oddać przy zakupie nowych
w proporcji 1 do 1. 1 nowa za 1 starą, lub wyrzucić do specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników.

1. Otwórz okno i wywietrz pomieszczenie min. 15 minut, by usunąć opary rtęci.
2. Zbierz stłuczone elementy świetlówki, nie używając odkurzacza:
vvzabezpiecz pomieszczenie, żeby dzieci i zwierzęta domowe nie
wchodziły do pomieszczenia. Unikniesz w ten sposób roznoszenia rtęci,
vvzałóż gumowe rękawiczki,
vvzbierz potłuczone fragmenty,
vvwytrzyj całe miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami
papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu,
vvzebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe
umieść w szczelnym worku plastikowym, zaklej taśmą i przekaż
do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
3. Umyj ręce po zakończeniu prac

Od 23 do 29 września br. na terenie wszystkich sołectw w Gminie Świdnica (33) została przeprowadzona akcja bezpłatnego odbioru
zużytego sprzętu RTV-AGD. Aby zintensyfikować działanie, zbiórka
elektro-śmieci została wyznaczona w tych samych dniach, w których
odbywa się odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach. To już kolejna tego typu akcja zbiórki elektro-śmieci na terenie gminy Świdnica.

1. Zakład Oczyszczania Miasta
Świdnica, ul. Metalowców 4
Tel. 74 852-21-04
Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 14.00.

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu RTV-AGD zagwarantowany
jest w przypadku jego osobistego dostarczenia pod w/w adres
pod warunkiem posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z daną firmą (patrz ramka obok).

Gdzie mieszkańcy gminy Świdnica
mogą oddać zużyty sprzęt RTV AGD?

2. Zakład Usług Komunalnych
Żarów, ul. Słowiańska 16
Tel. 74-858-06-52
Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00.

Numeracja
budynków

Nowy dzielnicowy
w Gminie Świdnica

Właściciele nieruchomości zabudowanych
oraz nieruchomości przeznaczonych pod
zabudowę zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać
ją w należytym stanie.

W związku z awansem zawodowym dotychczasowego dzielnicowego Mł. Asp. Arkadiusza Piasecznego, jego rejon z dniem 1.10.2010 r.
przejął Mł. Asp. Grzegorz Mróz.

P

owołując się na ustawę z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
przypominamy o tym obowiązku. Za brak tabliczki lub nie utrzymywanie jej w należytym
stanie, czy brak jej oświetlenia grozi kara mandatu, do 250 złotych.
Przedmiotem ochrony jest tu prawo do uzyskania należytej informacji, w zakresie nazw
ulic, placów i miejscowości oraz o numerach
porządkowych nieruchomości.
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Mł. Asp. Grzegorz Mróz +48-888-283-905
REJON SŁUŻBOWY:
Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Panków,
Niegoszów, Wilków, Pszenno, Jagodnik, Miłochów, Gogołów, Boleścin, Krzczonów.
Asp. Remigiusz Strzelczyk +48-788-142-963
REJON SŁUŻBOWY:
Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia
Mała, Stachowice, Stachowiczki, Bystrzyca
Górna, Burkatów, Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów, Opoczka, Bojanice, Makowice.
Asp. Grzegorz Kaszubowski +48-889-296-477
REJON SŁUŻBOWY:
Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pogorzała,

Mokrzeszów, Komorów, Słotwina, Lubachów,
Bystrzyca Dolna, Złoty Las, Jakubów, Modliszów.
Dodatkowo w każdy wtorek w godz. 9.00-13.00
dzielnicowi gminy Świdnica pełnią dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy.
Tel. 74-852-30-67 wew. 118
e-mail: policja@gmina.swidnica.pl
W pozostałe dni tygodnia:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Ul. Ofiar Oświęcimskich 15;
58-100 Świdnica Pokój 22
Tel. 74-858-23-02
3

Ważne informacje

www.gmina.swidnica.pl

Akademia Edukacyjna w Lutomi
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Górnej jest jednym z 14-tu
w woj. dolnośląskim, które zostało zakwalifikowane do projektu Akademia Edukacyjna. Ponadto placówka w Lutomi jako jedna z pierwszych
realizuje projekt, a nauczyciel z Gimnazjum w Lutomi jest mentorem projektu.

P

rogram będzie realizowany do sierpnia 2014 roku przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej i PolskoAmerykańską Fundacją Wolności, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, wdrażany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Projekty matematyczno – przyrodnicze w gimnazjach to nowy program, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowane są
zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty związane z programem nauczania oraz przygotują projekty wzajemnej nauki, rozbudzając zainteresowania matematyczno-przyrodnicze oraz w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Nauczyciele uczestniczący w programie biorą udział w kursach
rozwijających ich wiedzę i umiejętności potrzebne do stosowania
w nauczaniu metod pomagających rozwijać kompetencje kluczowe
uczniów. Uczniowie z różnych województw pracując nad tym samym
zagadnieniem współpracują on-line.

Uczennice podczas prezentacji

Prace społecznie użyteczne
Od kwietnia do końca listopada br. po raz czwarty w gminie Świdnica zatrudnienie znalazło 45
osób bez prawa do zasiłku w ramach programu prac społecznie użytecznych.

Masz nowy
dowód
- poinformuj
Urząd
Skarbowy
Przypominamy, że osoba która otrzyma dowód
osobisty jest obowiązana powiadomić właściwy urząd skarbowy.

K

Rodzaj wykonywanych prac obejmuje:
vvporządkowanie terenów zielonych,
vvprace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich
oraz miejscach użyteczności publicznej,
vvporządkowanie chodników i przystanków
autobusowych.

B

ezrobotnemu przysługuje świadczenie
w wysokości nie niższej niż 6,8 zł za
każdą godzinę wykonywania prac społecznie
użytecznych. Przychody w formie świadczeń
wypłacanych bezrobotnym skierowanym do
4

wykonywania w/w prac są wolne od podatku. Świadczenie nie przysługuje za okres
niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Wymiar czasowy tych prac nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo. Prace społecznie
użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Podmiotem,
w którym organizowane są prace społecznie
użyteczne jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy.

ażdy, kto otrzymał, lub dokonał wymiany dokumentu tożsamości winien
zawiadomić urząd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego poprzez wypełnienie
i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), NIP-1 (w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego
dowód osobisty, a emeryci lub renciści także
za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego (np. ZUS).
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Pożyteczne prace interwencyjne
Ponad 30km poddanych konserwacji rowów melioracyjnych i 30 nowych miejsc pracy przez 6 miesięcy - to efekt prac interwencyjnych, które
od kwietnia do października trwały w gminie Świdnica.

K

ażdego roku na terenie gminy Świdnica realizowany jest Program prac interwencyjnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Tak było
również i w tym roku. W ramach tego działania zatrudnienie na 6 miesięcy znalazło
30 bezrobotnych m.in. z Burkatowa, Witoszowa Dolnego, Pszenna, Pankowa, Słotwiny,
Komorowa, Mokrzeszowa, Bojanic, Lutomi
Górnej, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej
oraz Wilkowa. Aby zintensyfikować działania pracownicy zostali podzieleni na 8 grup
3 osobowych i 1 grupę 6 osobową. Pracownicy wykonywali prace przy konserwacji rowów
melioracyjnych, remoncie chodników, budowie podestów pod pojemniki PET oraz w miejscach użyteczności publicznej tj. place zabaw,
świetlice itp.
Korzyści płynące z konserwacji rowów melioracyjnych dostrzegli m.in. sołtysi, dziękując władzom gminy podczas ostatniej narady.
Sołtys Mokrzeszowa p. Jan Pawlica podkreślał,
że przed udrożnieniem rowów za każdym razem ponad 30 gospodarstw musiało chronić
swoje mienie przed zalaniem, ustawiając worki
z piaskiem. Ostatnie deszczowe dni pokazały, że wykonane prace przyniosły zamierzony

Udrożniony rów melioracyjny k/ Stachowic

efekt i chronią gospodarstwa przed zalaniem
– mówił sołtys. Również z wykonanych prac
cieszył się sołtys Witoszowa Dolnego.
Program prac interwencyjnych ma jeszcze jeden atut – finansowy. Koszty ponoszone
z tyt. zatrudnienia w zdecydowanej większości refundowane są z Powiatowego Urzędu
Pracy, na 1317 zł. brutto kwota dofinansowania wynosi 1000 zł. na każdego pracownika. Obecnie z grupy 30 osobowej na kolejne
3 miesiące zatrudnienie znajdzie 18 osób.
Podczas ostatniej narady sołtysów, wójt

gminy podziękowała wszystkim sołtysom za
ogrom pracy jakie sołectwa włożyły w przygotowania tegorocznych dożynek gminnych
w Krzyżowej. W sposób szczególny słowa uznania za organizację gminnego święta plonów
wójt T. Mazurek złożyła na ręce Pani Agnieszki
Stochniel – Sołtys wsi Krzyżowa.
Sołtysi pięciu wsi, tj. Słotwiny, Pogorzały, Opoczki, Pszenna i Wilkowa otrzymali listy gratulacyjne od Wójta Gminy Wilków, za
udzieloną pomoc i wparcie okazane rodzinom
poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

II etap projektu
„Nie stój w miejscu bądź aktywny”
Od kwietnia do grudnia br. kolejna grupa 12 osób z terenu gminy Świdnica w wieku aktywności zawodowej korzysta z cyklu kursów aby tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność
na rynku pracy.

P

Uczestnicy szkolenia
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rojekt skierowany jest do osób nie posiadających zatrudnienia
(bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowego) korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, które zagrożone są wykluczeniem.
Celem projektu jest zwiększenie, poprzez pakiet szkoleń i innych
instrumentów wspierających, szans na rynku pracy.
Tym razem grupę docelową stanowią mężczyźni i kobiety, którzy
wykazują zainteresowanie w uzyskaniu kwalifikacji z zakresu operatora wózków widłowych, komputerowego ABC, sprzedawcy, magazyniera, opiekuna dzieci, wychowawcy koloni, wycieczek, obsługi kasy
fiskalnej, handlowca, florystyki czy wizażu.
W pierwszym etapie projektu grupa 12 pań w wieku 31-54 lat od
kwietnia do października 2009 r. skorzystała z fachowych szkoleń wykorzystując na ten cel 180 tys. zł unijnych funduszy. Wartość II etapu
projektu wyniesie ponad 159 tys zł w tym udział Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej stanowić będzie kwotę ponad 15 tys zł. Projekt
zakończy konferencja podsumowująca jego rezultaty.
Wszystko za sprawą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – Promocja integracji społecznej, który realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.
5
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Czystość a prawo
Właściciele nieruchomości zobowiązani są sprzątać posesje i chodniki wzdłuż swoich działek. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, a przechodnie poniosą
wskutek tego szkodę, będą musieli ją naprawić.

U

stawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 236, poz.
2008 ze zmianami), a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica (Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr LV/535 dnia 3 czerwca 2006 r.) wskazuje obowiązki ciążące na właścicielu nieruchomości w zakresie:
vvwyposażenia nieruchomości w śmietniki
i szamba oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
vvpozbywanie się odpadów komunalnych
i nieczystości w sposób zgodny z przepisami -każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia umowy lub
rachunku za wywóz nieczystości.
Obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza
teren posesji. Właściciel powinien sprzątać

chodniki przylegające do posesji, tj. oczyszczać je z błota, śniegu i lodu oraz usuwać inne
zanieczyszczenia.
Jeśli właściciele nieruchomości uchylają
się od obowiązku utrzymywania czystości
i porządku, grozi im kara grzywny. Właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za
skutki wypadków spowodowanych brakiem
dbałości o chodnik. Ofiara takiego wypadku
może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa, pokrycia innych strat, np. utraconych zarobków.

Właściciele nieruchomości muszą także w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005r., Nr 239,
poz. 2019 ze zm.) dbać o dobry stan cieków, rowów i innych urządzeń wodnych.

Mając w pamięci powódź w naszej gminie i tegoroczną z rejonu Polski południowej, dla bezpieczeństwa własnego i najbliższych, a także w celu ochrony domów
i pól pamiętajmy o tym, że właściciel posesji:
vvma w obowiązku wykaszanie rowów, ich
czyszczenia oraz udrażnianie przepustów,
vvnie może odprowadzać wód oraz ścieków
na grunty sąsiednie, zmieniać stanu wody
opadowej na swoim gruncie,
vv zasypywać rowów, cieków i odpływów,
vvma w obowiązku usuwanie przeszkód oraz
zmian w odpływie wody, powstałych na
jego gruncie w skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów
sąsiednich. Dotyczy to również poboczy dróg.
vvwykonanie przepustów na rowach przydrożnych w ramach budowy zjazdów z drogi publicznej do posesji wymaga uzgodnienia z administratorem drogi.

Wyróżnienia dla Gminy Świdnica
ŚWIDNICKI NEPTUN

P

WPŁYWOWE KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA

W

o raz drugi w mijającej kadencji – Wójt Gminy Świdnica Teresa
Mazurek otrzymała Świdnickiego Neptuna – wyróżnienie przyznawane przez telewizję TELETOP Sudety i Nowy Tygodnik Świdnicki.
Neptuny to nagrody dla tych, którzy wyróżniają się czymś szczególnym i aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku
nagrodę w kategorii Przedsiębiorczość w Samorządzie otrzymała właśnie Wójt Gminy Świdnica. W 2008 roku Wójt Gminy Świdnica została wyróżniona w kategorii Kobieta w Samorządzie.

rankingu „Polska The Times - Gazeta Wrocławska” Wójt Gminy Świdnica znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych
kobiet na Dolnym Śląsku. Wójt Gminy Świdnica doceniono m.in. za
przedsiębiorczość oraz za fakt, że od siedmiu lat doskonale zna potrzeby swojej gminy, potrafi pokazać walory swojej gminy i walczyć o jej
interesy. Wśród zaszczytnego grona wpływowych Pań Dolnego Śląska
są: Lidia Geringer De Oedenberg Kwestor Parlamentu Europejskiego,
Alicja Chybicka – szefowa kliniki hematologii dziecięcej, Grażyna Orłowska-Sondej – dziennikarka TVP, Olga Tokarczuk – pisarka czy Ewa
Michnik – dyrektor Opery Wrocławskiej.

Laureaci tegorocznej edycji Świdnickich Neptunów

Wpływowe Kobiety Dolnego Śląska
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ŚLĄSKA SUPER GMINA

ZŁOTA SETKA
NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW

plebiscycie „Śląska Super Gmina” organizowanym przez
miesięcznik Wrocławianin, Gmina Świdnica zdobyła zaszczytne 9 miejsce i znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin w woj. dolnośląskim i opolskim.
W ocenie głosujących – Śląska Super Gmina to taka gmina,
w której prężnie działa władza samorządowa, dobrze się żyje
i pracuje. Tu dobrze wykorzystywane są walory turystyczne i logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje unijne i wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. Ostatecznie spośród
240 gmin z Dolnego Śląska i Opolszczyzny tytułem Śląska Super
Gmina czytelnicy uhonorowali gminę Izbicko, Gmina Świdnica
zdobyła zaszczytne 9 miejsce.

Już po raz dwunasty „Rzeczpospolita” nagrodziła najlepsze samorządy w Polsce spośród ponad 500 uczestników dorocznego rankingu.
W kapitule znaleźli się najlepsi eksperci samorządowi, którzy oceniali
m.in. wyniki finansowe, wykorzystane środki unijne oraz innowacyjność. W tegorocznym rankingu Gmina Świdnica zdobyła 47 miejsce,
awansując z 65 w roku ubiegłym.

W

W

ybór najlepszych samorządów przeprowadzany był dwuetapowo.
Pierwszy był weryfikacją gospodarki finansowej oraz inwestycji
w oparciu m.in. o dane znajdujące się w Ministerstwie Finansów. Etap
ten wyłonił 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich.
Sporządzając ranking, chcieliśmy – tak jak w poprzednich latach
– uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu reguł
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego – mówią członkowie
Kapituły, którą tworzyli m.in.:
vvprof. dr hab. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej
w Polsce,
vvKrzysztof Hetman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego,
vvAndrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
vvTomasz Mironczuk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Jest to już drugie wyróżnienie dla Gminy Świdnica, będące zarazem
potwierdzeniem właściwie realizowanej strategii rozwoju naszego samorządu. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy na
co dzień swoją pracą dbają o rozwój gminnego samorządu. Pragnę podkreślić, że jedną z najważniejszych spraw dla samorządów jest możliwość korzystania ze środków unijnych. Potwierdzeniem skutecznie
pozyskiwanych środków unijnych jest właśnie przyznanie 47 miejsca
w tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej – mówi wójt gminy Teresa
Mazurek.

Laureaci konkursu

MEDAL PRO MEMORIA DLA WÓJTA GMINY
19 września 2010 r. wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek została odznaczona Medalem PRO MEMORIA, przyznanym na wniosek Koła Sybiraków
Ziemi Świdnickiej. Do grona osób, które po raz pierwszy w historii Koła zostały odznaczone tym zaszczytnym wyróżnieniem dołączyli również: Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Prezydent Miasta Świdnica Wojciech Murdzek, Wiceprezydent Miasta Świdnica Waldemar Skórski, Elżbieta Smolarek
i Zygmunt Zelek.

M

edal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po
jej zakończeniu.
Powinniśmy z dumą pielęgnować pamięć i historię o naszych przodkach, ponieważ naród bez tradycji i historii jest jak drzewo bez korzeni
– mówiła wójt gminy podczas uroczystości wręczenia medalu.
Rokrocznie data 17 września 1939 roku przypomina, jak ważna
w dziejach narodu jest pamięć – mówił Zygmunt Zelek, przewodniczący świdnickiego Koła Sybiraków.
Ta data to symbol całego ciągu tragicznych wydarzeń i powinna być
stale obecna nie tylko w naszej świadomości, lecz także w świadomości innych narodów ku przestrodze, by przyszłe pokolenia nigdy nie
doświadczyły wojennego cierpienia.
Medal Pro Memoria dla Wójta
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Wybory Prezydenckie w Gminie Świdnica
20 czerwca 2010 r. w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Świdnica w 10 Obwodowych Komisjach Wyborczych udział
wzięło 6327 z 12.773 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,53%.

Prezentacja wyników wybranych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w I turze wyborów zarządzonych na dzień 20 lipca 2010 r. z terenu 10 OKW Gminy Świdnica
Kaczyński Jarosław
Aleksander

Komorowski
Bronisław Maria

Napieralski
Grzegorz Bernard

OKW Nr 1

370

486

165

OKW Nr 2

151

127

33

OKW Nr 3

262

389

162

OKW Nr 4

264

286

154

OKW Nr 5

129

152

59

OKW Nr 6

148

161

74

OKW Nr 7

187

320

128

OKW Nr 8

89

197

54

OKW Nr 9

105

198

82

OKW Nr 10

295

435

129

2000

2751

1040

OGÓŁEM

Prezentacja wyników wybranych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w II turze wyborów zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r. z terenu 10 OKW Gminy Świdnica
Kaczyński
Jarosław Aleksander

Komorowski
Bronisław Maria

Uprawnionych do
głosowania

Liczba wydanych kart

Frekwencja %

OKW Nr 1

460

614

2006

1092

54,43%

OKW Nr 2

179

149

689

328

47,60%

OKW Nr 3

361

466

1703

832

48,85 %

OKW Nr 4

339

357

1707

710

41,59%

OKW Nr 5

231

206

924

443

47,94%

OKW Nr 6

197

205

888

408

45,94%

OKW Nr 7

249

405

1281

662

61,48%

OKW Nr 8

112

267

733

384

52,38%

OKW Nr 9

158

267

891

433

48,59%

OKW Nr 10

381

513

1973

901

45,66%

2667

3449

12795

6193

48,40%

OGÓŁEM

W II turze głosowania w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Świdnica w 10 Obwodowych Komisjach Wyborczych udział wzięło 6193
z 12.795 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,40 %.

Granice obwodu głosowania:
OKW NR 1: Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Lubachów,
Modliszów
OKW NR 2: Jagodnik, Miłochów, Gogołów
OKW NR 3: Boleścin, Grodziszcze, Krzczonów, Krzyżowa, Wieruszów
OKW NR 4: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowice, Stachowiczki
8

OKW NR 5: Mokrzeszów
OKW NR 6: Bojanice, Jakubów, Makowice, Opoczka
OKW NR 7: Pszenno
OKW NR 8: Słotwina
OKW NR 9: Niegoszów, Panków, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów
OKW NR 10: Komorów, Pogorzała, Witoszów Dolny, Witoszów Górny
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Gdzie zagłosujemy
w wyborach samorządowych
10 Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) zlokalizowanych w miejscowościach: Bystrzyca
Górna (OKW nr 1), Gogołów (OKW nr 2), Grodziszcze (OKW nr 3), Lutomi Dolnej (OKW nr 4),
Mokrzeszowie (OKW nr 5), Opoczce (OKW nr 6), Pszennie (OKW nr 7), Słotwinie (OKW nr 8),
Wilkowie (OKW nr 9), Witoszowie Dolnym (OKW nr 10) jest gotowych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W

dniu głosowania lokale wyborcze
czynne będą w godzinach od 8.00 do
22.00. Lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Grodziszczu,
Lutomi Dolnej, w Pszennie i w Witoszowie
Dolnym.
Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po
porozumieniu z komisarzem wyborczym,
a następuje to następuje to w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze

działania danej rady, według stanu ewidencji
ludności na koniec roku poprzedzającego rok,
w którym wybory mają być przeprowadzone.
W gminach do 20 tys. mieszkańców wybiera
się 15 radnych. Dlatego też podczas niedzielnych wyborów samorządowych mieszkańcy
gminy zdecydują o wyborze takiej liczby radnych do nowej Rady Gminy Świdnica. Szczegółowe informacje dot. sposobu głosowania
wyborcy znajdą w każdym lokalu wyborczym,
a także na stronach Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2010/2011
1 września 2010 roku naukę w gminnych placówkach oświatowych rozpoczęło łącznie 1560 uczniów, w tym w gimnazjach 683 uczniów, z czego
w klasach pierwszych 237 uczniów. Do szkół podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych) uczęszcza 877 uczniów, z tego naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 133 dzieci

D

o przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza łącznie 241 dzieci, z tego 108 dzieci 6-letnich oraz
82 dzieci 5-letnich.

vvGimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej - łącznie 214
uczniów, w tym 69 w klasie I,
vvGimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie – łącznie 273
uczniów, w tym 96 w klasie I,
vvGimnazjum w Witoszowie Dolnym – łącznie 196 uczniów, w tym
72 w klasie I.

W szkołach podstawowych kształci się:
vvSP w Bystrzycy Górnej – łącznie 108 uczniów, w tym 16 w klasie I,
vvSP im. Jana Pawła II w Grodziszczu – łącznie 92 uczniów, w tym 16
w klasie I,
vvSP w Lutomi Dolnej - łącznie 180 uczniów, w tym 24w klasie I,
vvSP w Mokrzeszowie - łącznie 88 uczniów, w tym 11 w klasie I,
vvSP im. M. Kopernika w Pszennie - łącznie 236 uczniów, w tym 31
w klasie I,
vvSP im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym - łącznie 173
uczniów w tym 35 w klasie I.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza:
vvPrzedszkole Bajkowa Dolinka w Pszennie – 75 dzieci, w tym 16
dzieci 6-letnich i 27 dzieci 5-letnich,
vvPrzedszkole w Witoszowie Dolnym - 37 dzieci, w tym 14 dzieci
6-letnich i 4 dzieci 5-letnich,
vvOddział przedszkolny w Bystrzycy Górnej – 24 dzieci, w tym 13
dzieci 6-letnich i 11 dzieci 5-letnich,
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Nowy budynek SP w Bystrzycy Górnej

vvOddział przedszkolny w Grodziszczu – 25 dzieci, w tym 15 dzieci
6-letnich i 10 dzieci 5-letnich,
vvOddział przedszkolny w Lutomi Dolnej – 36 dzieci, w tym 16 dzieci
6-letnich i 20 dzieci 5-letnich,
vvOddział przedszkolny w Mokrzeszowie – 20 dzieci, w tym 10 dzieci
6-letnich i 10 dzieci 5-letnich,
vvOddział przedszkolny w Pszennie – 24 dzieci 6-letnich
Gminne uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyły
się w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzynskiej w Witoszowie Dolnym.
Uczniowie tej placówki mogą mieć powody do dumy, ponieważ po raz
drugi otrzymała Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, na kolejne 3 lata.
9
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Pomoc dla powodzian
Po spontanicznej akcji pomocy jakiej udzielili pracownicy Urzędu Gminy Świdnica, gromadząc ponad pół tony darów dla mieszkańców Sandomierza, pomocy finansowej Rady Gminy Świdnica w wysokości 20 tys. zł dla Gminy Wietrzychowice do akcji niesienia pomocy przystąpili sołtysi
z terenu gminy Świdnica.

Pomoc dla powodzian zgromadzona w Witoszowie Dolnym

P

omoc 12 sołectw w gminie Świdnica dla mieszkańców Woli Rogowskiej (powiat tarnowski), poszkodowanych w tegorocznej powodzi uruchomiła niespodziewane pokłady dobroci. W ciągu zaledwie
3 dni sołectwa zgromadziły ponad 4,2 tony środków żywności, art.
chemicznych, odzieży, pościeli itp.
W akcję zaangażowane były sołectwa: Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Mokrzeszów,
Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Pszenno, Witoszów Dolny oraz Koła
Miejskiego „Wspólnoty Samorządowej’’ Ziemi Świdnickiej. Oprócz
pomocy w postaci darów zebrano również środki pieniężne w kwocie
8.711,59 zł, które zostały dostarczone do 27 rodzin Woli Rogowskiej
w woj. małopolskim. Fundatorem przewozu pomocy była firma Transportowo-Usługowa Polmack Pana Władysława Skrzypka z Krzczonowa. Imiennie na każdą z tych 27 rodzin poszkodowanych wskutek
dwukrotnej powodzi, przygotowane zostały paczki ze środkami czystości, odzieżą, pościelą, kołdrami i kocami.

Klęska powodzi, która ich dotknęła, spowodowała ogromne szkody
w budynkach i gospodarstwach rolnych. W tym roku wielu rolnikom
z Woli Rogowskiej nie udało się zebrać żadnych plonów rolnych. Ich
pola w całości zostały zalane. Dla zwierząt nie mieli paszy, siana i zboża. Dlatego mieszkańcy tej miejscowości byli bardzo wdzięczni za każdą okazaną pomoc ze strony Gminy Świdnica. Koordynatorem przekazania zebranych darów była Pani Ewa Burdek z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, która osobiście mogła odebrać gorące podziękowania od mieszkańców Woli Rogowskiej dla wszystkich ofiarodawców.
Rolnicy i mieszkańcy wsi Grodziszcze zgromadzili ponad 10 ton
siana z przeznaczeniem dla gospodarstw, które ucierpiały w tegorocznej powodzi. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji i transportowi,
który użyczyła firma TREND G.Z. Urbaniak z Grodziszcza – gospodarstwa rolne w Landzmierzu (gmina Cisek, woj. opolskie) mogły zapewnić pożywienia dla zwierząt.
Dla wielu rolników, którzy stanęli przed dramatyczną decyzją o likwidacji gospodarstw rolnych była to radosna wiadomość. Tym bardziej, że po powodzi wiele pól nie nadawało się do koszenia, a wszystkie płody rolne zostały zniszczone. Stąd też pomoc okazana przez
mieszkańców i rolników z wsi Grodziszcze była ogromną pomocą.
Pomocy rolnikom małej wsi Podlesie udzielili także mieszkańcy
Lutomi Dolnej. Wysiłkiem wielu gospodarzy zgromadzili 8,5 tony
ziarna, 4 tony siana, 11 ton otrąb pszennych. Dary nieodpłatnie przewiezione przez firmę transportową z Grodziszcza stały się ratunkiem
dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską powodzi. „Nie prosili nas
o żywność. Chcieli wykarmić zwierzęta” mówią mieszkańcy Lutomi.
Po Sandomierzu, gminie Wietrzychowice, Landzmierzu, kolejne sołectwa w Gminie Świdnica przystąpiły do gromadzenia pomocy w formie żywności, środków chemicznych, art. gospodarstwa domowego dla
rodzin w Gminie Wilków. Tym razem do akcji przystąpiły sołectwa
z Wilkowa, Opoczki, Pogorzały i Słotwiny. Do akcji niesienia pomocy
włączyła się również Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica, która zgromadziła przybory szkolne dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych
powodzią.

Podziękowania za transport darów
Pan Władysław Skrzypek
Firma Transportowo-Usługowa Pol Mack Poland Sp. z o.o.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za okazane serce i wsparcie podczas organizacji transportu darów, zgromadzonych przez
12 sołectw w gminie Świdnica dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi - mieszkańców Woli Rogowskiej.
Dzięki Waszej akcji bezpłatnego przetransportowania ponad 4,5 ton zgromadzonych środków, poszkodowani mieszkańcy
powiatu tarnowskiego mogli niezwłocznie otrzymać potrzebną im pomoc.
Życzę Panu i wszystkim pracownikom Firmy Pol Mack Poland Sp. z o.o. w Krzczonowie szerokich perspektyw rozwoju,
wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
Z wyrazami serdecznej wdzięczności
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
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Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za I półrocze 2010 r.
Realizacja budżetu w I półroczu 2010 r. kształtowała się następująco:
l.p.

Wyszczególnienie
w zł

Plan wg uchwały
w zł

Plan po zmianach
w zł

Wykonanie

% wykonania do planu po
zmianach

1.

DOCHODY

49 626 794

59 238 362,61

25 587 629,01

42,5

1.1

w tym:
DOCHODY
BIEŻĄCE

35 282 950

38 995 807,61

21 084 872,40

54,1

1.2

DOCHODY
MAJĄTKOWE

13 343 844

20 242 555,00

  4 502 756,61

22,2

2.

WYDATKI

51 363 069

61 502 373,61

21 031 289,65

34,2

2.1

w tym:
WYDATKI
BIEŻĄCE

33 984 129

35 978 875,61

16 841 866,68

46,8

2.2

WYDATKI
INWESTYCYJNE

17 378 940

25 523 498,00

4 189 422,97

16,4

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I półroczu 2010 roku zrealizowano 43 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 25 587 629,01 zł, w tym: dochody bieżące
21 084 872,40 zł, dochody majątkowe 4 502 756,61 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe o 31,2%, tj. o kwotę 6 080 210,96 zł niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawia się następująco:
vvdochody własne – 55,7 %, co daje kwotę 14 246 126,40 zł,
vvsubwencja ogólna – 32,9%, co daje kwotę 8 412 580,00 zł,
vvdotacje celowe z budżetu państwa – 11,4%,
co daje kwotę 2 928 922,61 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA
I PÓLROCZE 2010 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2010
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Dzięki zrealizowanym wydatkom w pierwszym półroczu 2010 r.
zadania gminy realizowane są planowo, a tym samym standard życia
jej mieszkańców ulega poprawie.
Środki pieniężne przeznaczono m. in. na: budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej, renowacje rowów melioracyjnych przy
przepustach w miejscowościach: Witoszów Dolny, Niegoszów; wykonano przepusty w Witoszowie Dolnym i Niegoszowie; wykonano 236
mb rowu melioracyjnego w Boleścinie, odbudowano 15 mb przepustu
w Boleścinie, dokonano regulacji rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie.
Część wydatków przeznaczono na zakończenie wodociągowania
gminy wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie
Świdnica, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze Jagodnik,
Boleścin, Komorów.
Naprawiono drogi gminne niesortem i chodniki, we 16 wsiach:
Burkatów, Boleścin, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszcze, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Komorów, Makowice, Krzczonów, Wiśniowa, a także ułożono nowe w Komorowie, Sulisławicach Miłochowie
i Wieruszowie.
W I półroczu 2010 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach
programów: „Nie stój w miejscu- bądź aktywny” oraz „Nie masz haka
na bystrzaka”, a także na zadania inwestycyjne, tj. na zakończenie
wodociągowania gminy i Schronisko szkolne w Lubachowie.
W Gminie Świdnica realizowany jest także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2008- 2013. Plan zrealizowano w 41,1%, co daje
kwotę 492 850,92 zł.
Pierwsze półrocze 2010 r. to okres wytężonej pracy i ważnych wydarzeń dla gminy.
Władze gminy są przekonane iż wysiłek włożony w realizacją zadań
na rzecz gminy przyniesie wymierne korzyści jej mieszkańcom.
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Budowa stacji uzdatniania wody zakończona
Kolejne przetargi na budowę sieci przesyłowych zbliżają gminę Świdnica do zakończenia procesu wodociągowania gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa, którego głównym celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym rozbudowę infrastruktury wodociągowej. Na ten cel władze gminy Świdnica w 2009 r. pozyskały ponad 11,7 mln zł unijnych funduszy.

W

e wrześniu br. odebrano nowe stacje uzdatniania wody w Jagodniku
i Komorowie. Stacje te za
pośrednictwem rurociągów
magistralnych będą dostarczały wodę docelowo do 31
spośród 35 miejscowości
zlokalizowanych na terenie Gminy Świdnica. Stacja
Stacja uzdatniania wody w Jagodniku
w Jagodniku o wydajności
75 m3/h to nowy obiekt, który będzie zasilany wodą z nowego ujęcia
w Jagodniku oraz istniejącego w Miłochowie. Układ uzdatniania działa
w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. Zastosowano w nim
najnowocześniejsze urządzenia z pełną automatyką. Uzdatniona woda
gromadzona będzie w dwukomorowym zbiorniku o pojemności 400m3.
Koszt bodowy SUW Jagodnik zamknął się kwotą około 2,9 mln zł.
Stacja uzdatniania wody w Komorowie o wydajności 40 m3/h zastąpiła
wysłużony już obiekt. Stacja zasilana jest z istniejącego ujęcia wody
w Komorowie. Podobnie jak w Jagodniku wyposażono ją w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Woda uzdatniona gromadzona
będzie w zbiorniku o pojemności 300 m3.
Budowa stacji uzdatniania wody to jeden z etapów inwestycji związanej z zakończeniem wodociągowania Gminy Świdnica. Całość zadania zamknie się kwotą około 11,7 mln z czego dotacja wyniesie około 9,1 mln. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej realizowana jest
z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie ochrony środowiska,
w tym zastosowanych materiałów oraz technologii wykonywania
robót. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w stacjach uzdatniania wody w połączeniu z automatyzacją procesów pozwoli na obni-

żenie zużycia wody do celów technologicznych oraz zmniejszy ilość
potrzebnej do pracy Stacji Uzdatniania Wody energii elektrycznej.
Nowe technologie budowy sieci przesyłowych pozwalają na zminimalizowanie awarii i strat wody. Tym samym należy stwierdzić,
iż realizacja projektu dot. zakończenia procesu wodociągowania gminy
ma również pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.
W wyniku realizacji niniejszej inwestycji zaspokojone zostaną bazowe
potrzeby społeczności lokalnej w zakresie gospodarki wodnej przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.
Dzięki realizacji projektu powstanie ponad 23 km nowych sieci
wodociągowych i zostanie osiągnięty 100% wskaźnik zwodociągowania gminy. Ponadto stworzone zostaną warunki do uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych, co umożliwi awans cywilizacyjny oraz
zdynamizuje rozwój aktywności gospodarczej, a tym samym napływ
mieszkańców do gminy (rok 2008 – 15640 mieszkańców, rok 2009 –
15834 mieszkańców).
Pierwsze refundacje z tyt. realizacji w/w projektu wpływają do budżetu gminy. W 2009 r. wybudowano sieć rozdzielczą w Modliszowie
o długości ok. 4 km sieci oraz podłączono 50 gospodarstw. Z tego tytułu do kasy urzędu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości miliona zł.

Stacja uzdatniania wody w Komorowie

800 tys. na regulację Kotarby
3 lutego 2010 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek odebrała promesę w wysokości 800 tys. zł na usuwanie skutków ubiegłorocznych klęsk żywiołowych. Zgodnie z zapewnieniami całość otrzymanej kwoty przeznaczono na
kolejny etap regulacji potoku Kotarba.

W

Gminie Świdnica straty poniesione
w wyniku nawalnych opadów deszczu
w 2009 r. wyniosły ponad 14 mln. Dzięki
staraniom udało się pozyskać 4,23 mln zł
z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej infrastruktury. W roku bieżącym całość
otrzymanej kwoty została przeznaczona
na kolejny etap regulacji potoku Kotarba.
Łącznie na ten cel władze gminy przeznaczyły 1,14 mln zł. w tym 800 tys. z budżetu

państwa. Prace polegały m.in. na pogłębieniu rowu i odbudowie skarp, ubezpieczeniu
brzegów, wykonaniu przepustów, naprawie
nawierzchni dróg na odcinku ponad 630 m.
To drugi etap regulacji potoku Kotarba.
W 2009 r. na realizację pierwszego etapu,
który obejmował umocnienia rowu na odcinku 828 m. władze gminy wydały ponad
735 tys. zł w tym 548,9 tys. zł z dotacji
MSWiA.

Regulacja potoku Kotarba
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II i III etap kanalizacji Grodziszcze
Do października 2010 r., a następnie rok później planowane jest zakończenie odpowiednio drugiego i trzeciego(ostatniego) etapu kanalizacji
miejscowości Grodziszcze. Na ten cel gmina Świdnica otrzyma maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

P

lanowane jest wykonanie około 7 km kanalizacji w układzie
grawitacyjno-ciśnieniowym oraz 5 układów pompowni ścieków. Drugi i trzeci - końcowy etap budowy kanalizacji zapewni
mieszkańcom Grodziszcza zrzut ścieków do istniejącej oczyszczalni w Krzyżowej. Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska
naturalnego zlewni rzeki Bystrzycy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Grodziszcze w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej. Całość projektu szacowana jest na poziomie ponad 7,9 mln
zł, w tym 4 mln zł. dofinansowania z PROW na lata 2007-2013.
W 2007 r. zakończono I etap kanalizowania wsi Grodziszcze. Wartość poniesionych kosztów w I etapie wyniosła ponad 620 tys. zł.
w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 170 tys zł. Realizacja trzeciego etapu pozwoli zakończyć proces budowy kanalizacji we wsi
Grodziszcze, a tym samym będzie to już ósma miejscowość w gminie posiadająca zbiorczą sieć kanalizacyjną.

Budowa kanalizacji w miejscowości Grodziszcze

Kanalizacja Bystrzycy Dolnej zakończona
W 2010 roku oddano do użytkowania wybudowaną kanalizację w Bystrzycy Dolnej. Prace trwały od trzeciego kwartału 2008 roku do pierwszego w 2010 roku. Łączna długość wykonanej sieci wyniosła 6,7 km z rur PVC o średnicach 200 mm i 160 mm wraz z dwiema przepompowniami
ścieków sanitarnych.

D

zięki realizacji tej inwestycji ok. 100 gospodarstw uzyskało możliwość wpięcia
się do nowo wybudowanej kanalizacji. Sieć
została włączona do kanalizacji zlokalizowanej
w Świdnicy, poprzez system rurociągów miejskich ścieki są odprowadzone do oczyszczalni
w Zawiszowie.
Całkowity koszt budowy oszacowano na poziomie 3 mln złotych, w tym pozyskano dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 710.600 tys. zł.
Informujemy, że właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej (podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008
tj.).

Budowa kanalizacji w Bystrzycy Dolnej
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Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Warunki przyłączenia do sieci        
Właściciel nieruchomości ubiegający się
o przyłączenie zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej procedury:
1. Złożyć w ŚGPK Sp. z o.o. Słotwina 36
wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej
2. ŚGPK Sp. z o.o. wyda warunki techniczne, na podstawie których rozpocząć będzie
można budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (opłata – 71,98 zł z VAT)
3. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zgłosić ten fakt
w ŚGPK Sp. z o.o.
4. Złożyć w ŚGPK Sp. z o.o. Słotwina 36
wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków komunalnych
5. W przypadku wyposażenia nieruchomości
w ujęcie wody własnej – zainstalować wodomierz na tym ujęciu w celu pomiaru ilości ścieków, pochodzących z wody własnej
a odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ŚGPK Sp. z o.o.

6. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonuje ŚGPK Sp. z o.o. lub następuje ono w obecności przedstawiciela
ŚGPK Sp. z o.o. na pisemne zgłoszenie
ubiegającego się o przyłączenie
7. W dniu wykonania włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ubiegający się o podłączenie winien pozostawić w odkrytym wykopie niezasypane przyłącze do przeglądu
technicznego i pomiaru geodezyjnego oraz
winien umożliwić przedstawicielom ŚGPK
Sp. z o.o. dokonanie odczytu wodomierza
w celu ustalenia stanu, od którego rozpoczęte zostanie naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków
8. Po wykonaniu przyłącza należy dostarczyć
dokumentację powykonawczą (pomiar geodezyjny)wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
9. Po dokonaniu przeglądu technicznego
i dostarczeniu dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej ŚGPK Sp. z o.o. sporządza
protokół odbioru wybudowanego przyłącza
(opłata – 54,90 zł z VAT)
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy należy podpisać umowę na partycypację w kosztach wykonania podłączenia kanalizacyjnego, która dla jednej nieruchomości
wynosi 800 zł.
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Nowe świetlice
Mieszkańcy dwóch miejscowości Lutomia i Stachowice mogą cieszyć się z nowych obiektów użyteczności publicznej jakimi z pewnością
są świetlice.To wszystko dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, na który
władze gminy otrzymały maksymalny poziom dofinansowania (75% kosztów kwalifikowanych). Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,77 mln zl.

Świetlica w Stachowicach

Wnętrze świetlicy w Stachowicach

R

emont świetlicy w Lutomi Górnej objął wymianę pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia wraz w wykonaniem elewacji zew.,
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W sali głównej
świetlicy wykonane zostały: docieplenia stropodachu i wykonany został
sufit podwieszany, przeprowadzony został też remont posadzki. Ponad
to wyremontowane zostało zaplecze kuchenne świetlicy, korytarze i klatka schodowa. Obiekt dostosowano do obsługi osób niepełnosprawnych.
Natomiast w przypadku budowy świetlicy w Stachowicach powstał
obiekt o powierzchni użytkowej ponad 125 m2 z pełnym węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową. Wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu
w strefie wjazdu i lokalizacji budynku świetlicy, teren wokół świetlicy
został utwardzony, a co najważniejsze obiekt został dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycję zrealizowano w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”, na który władze gminy otrzymały 384 tys. zł.
dotacji (75% kosztów kwalifikowanych).

się do poprawy jakości życia mieszkańców Stachowic. Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom, a w szczególności grupie inicjatywnej
ze Stachowic, która zainicjowała działania na rzecz opracowania dokumentacji oraz pracownikom działu inwestycji i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Świdnica za realizację budowy nowej świetlicy
w Stachowicach. Uważam, że wszyscy możemy być dumni i szczęśliwi
z tego obiektu – mówiła wójt gminy podczas uroczystego otwarcia.

Ta inwestycja z pewnością ułatwi wzajemną integrację, komunikację, a przede wszystkim techniczną organizację spotkań. Realizacja projektu umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz przyczyni

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia
na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie tych obszarów. Program
ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wspierać
działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W 2006 r. dwie wsie z terenu gminy Świdnica:
Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” poprawiły swoją infrastrukturę
i estetykę, wykorzystując na ten cel ponad 760 tys. złotych z unijnych
funduszy. W ramach dofinansowania wykonano m.in. remonty świetlic wiejskich, budowę parkingu i pętli autobusowej, przebudowano boisko sportowe oraz zagospodarowano teren cmentarza ewangelickiego.

Świetlica w Lutomi

Wnętrze świetlicy w Lutomi
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Kolejna pula środków w ramach
Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu (LGD)
Kolejna pula środków na realizację projektów finansowanych z PROW 2007-2013 oś Leader w ramach LGD „Szlakiem Granitu” trafiła do
gminy Świdnica.

O

Ś 4 LEADER – działanie 4.1/413. ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W ramach projektu dotacja w wysokości 25 tys. zł unijnych funduszy wykorzystana została na remont świetlicy w Bojanicach. Budynek
został ocieplony, a następnie zyskał nową elewację. Wartość zadania
wyniosła ok. 60,5 tys. zł. w tym dotacja na poziomie ok. 25 tys. zł. Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych
i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Bojanic. Władze gminy
Świdnica w maju br. wykonały systemem gospodarczym parking przy
budynku świetlicy o powierzchni 270 m2, przy zaangażowaniu pracowników interwencyjnych. Po wykonaniu remontu świetlicy całość
obiektu z pewnością zyskał na atrakcyjności szczególnie wśród mieszkańców samych Bojanic, dla których świetlica jest miejscem spotkań
Rady Sołeckiej, dzieci i prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach tego samego programu zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne”. W miejscowości powstały drogi i ścieżki, boisko do
piłki plażowej, stół do tenisa stołowego, altanki, urządzenia do ćwiczeń, ławki i tablica informacyjna. Całość obiektu została ogrodzona.
Wartość zadania wyniósł ok. 51,5 tys. zł. w tym dotacja na poziomie
ok. 25 tys. zł. Projekt przyczynił się również do realizacji celu 3.2 „Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowo-turystycznej partnerstwa” oraz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Obecnie trwa remont świetlicy w Mokrzeszowie. W IV kwartale
2010 r. zostaną wykonane nowe tynki wewnętrzne, podłoga, drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne. Obiekt uzyska też nową elewację oraz zostanie odświeżony. Łączny koszt prac wyniesie ponad 200 tys. zł.,
w tym dofinansowanie w kwocie 136,9 tys. zł. z PROW 2007-2013
w ramach „Odnowy wsi”.

Budynek świetlicy w Bojanicach z nową elewacją

Zagospodarowanie centrum wsi w Bystrzycy Górnej

Remont świetlicy w Mokrzeszowie
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Również w ramach środków przewidzianych na promocję Lokalnej
Grupy Działania Szlakiem Granitu, jeden z weekendowych odcinków
„M2 On i Ona” poświęcony był Gminie Świdnica. Jego emisja miała
miejsce w sobotę, 18 września o godz. 8.00 na antenie TVP Wrocław.
Laureaci programu „M2 On i Ona” Marek Obszarny i Magda Pawlinow, za który w 2005 r. otrzymali nagrodę w kategorii najlepszy program autorski - promowali najatrakcyjniejsze zakątki gminy Świdnica
w ramach programu „ Smakami Dolnego Śląska”. Kamera TVP Wrocław odwiedziła m.in. RSP „Jedność” w Boleścinie, winnice w Makowicach, pasiekę i miody w Bojanicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Bojanicach, Lubachów, Bystrzycę Górną i Słotwinę.
A to wszystko za sprawą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
– Szlakiem Granitu w ramach której realizowane jest przedsięwzięcie
promocji stowarzyszenia, którego członkiem jest m.in. Gmina Świdnica.
15
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Nowy parking
przy urzędzie
Od czerwca br. klienci Urzędu Gminy Świdnica mogą korzystać z nowego parkingu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Powstało 27 nowych miejsc parkingowych.

Z

Nowy parking przy Urzędzie Gminy

chwilą remontu ulicy Głowackiego w 2009 r. ilość miejsc parkingowych uległa zmniejszeniu. Władze gminy chcąc zapewnić
bezpieczeństwo i komfort parkującym, przystąpiły do wykonania niezbędnych prac związanych z utwardzeniem ponad 600 m2 powierzchni. Korzyści z położenia nowego parkingu z pewnością zostaną dostrzeżone przez rodziców z małymi dziećmi oraz osoby starsze, które chcąc
załatwiać formalności w urzędzie nie będą zmuszone przechodzić
przez jezdnie. Wartość inwestycji wyniosła 70 tys. zł. Środki pochodziły w całości z budżetu gminy.

Podesty pod
pojemniki typu PET
W pięciu miejscowościach na terenie gminy wykonano 15 podestów
z kostki betonowej pod pojemniki do zbiórki opakowań typu „PET”.
Dzięki temu miejsca segregacji śmieci stały się nie tylko bardziej funkcjonalne, ale też zadbane i estetyczne.

P

race w 5 miejscowościach: Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Lutomi
Górnej, Jakubowie, Pszennie wykonali pracownicy objęci programem prac interwencyjnych w gminie Świdnica.
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi segregacji i recyklingu przypominamy, iż na terenie naszej gminy selektywna
zbiórka materiałów opakowaniowych dotyczy przede wszystkim szkła
- pojemniki zielone i opakowań typu PET - pojemniki żółte. Politereftalanu etylenu – to tworzywo wykorzystywane przede wszystkim do
produkcji opakowań (głównie żywności) oraz w przemyśle tekstylnym.
Najczęściej można go spotkać w postaci butelek PET do różnego typu
napojów. Jest to stosunkowo drogie tworzywo, ale jego recykling jest
bardzo opłacalny, z przemielonych butelek PET otrzymuje się włókno

Podesty pod pojemniki do segregacji śmieci

poliestrowe bardzo wysokiej jakości. Takie włókno z odzysku to podstawowy surowiec w produkcji ekwipunku sportowego i turystycznego: odzieży polarowej, plecaków, namiotów, czy butów.
Pamiętaj butelki zgniatamy lecz nie zakręcamy.

Budowa parkingów
i chodników z kostki betonowej

B

ojanice, Lutomia Górna to miejscowości, w których powstały parkingi przy świetlicach wykonane z kostki betonowej o łącznej powierzchni ponad 445 m2.
W Komorowie, Sulisławicach, Miłochowie i Wieruszowie, Lutomi
Górnej wybudowano ponad 616 m2 chodników przy drogach gminnych. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Witoszowie
Dolnym ponad 700m2 oraz Burkatowie ponad 250 m2.
W trzech miejscowościach wykonano również naprawy istniejących
chodników tj. w Grodziszczu, Lutomi Górnej i Pszennie oraz naprawy
dróg asfaltowych w 9 wsiach na łącznej powierzchni ponad 403m2.
Nowy chodnik w Witoszowie Dolnym
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Nowe schronisko w miejsce szkoły
Gmina Świdnica otrzymała 1,76 mln zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 (RPO WD) na inwestycję w schronisko młodzieżowe.

Z

arząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o dofinansowaniu inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie na szkolne Schronisko Młodzieżowe”
w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska).
Szacowana wartość całej inwestycji planowana jest na poziomie
2,58 mln zł. W ramach prowadzonych prac remontowych powstanie 45 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym, 2 kuchnie samoobsługowe, 2 świetlice z dostępem do internetu, w tym jedna z wyposażeniem komputerowym. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu po
przeprowadzeniu niezbędnych prac modernizacyjnych wyniesie ponad
905 m2.
Realizacja inwestycji, przyczyni się do podniesienia jakości usług
turystycznych na terenie gminy. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne oraz zakupione zostanie wy-

Schronisko w Lubachowie z nową elewacją

posażenie niezbędne do funkcjonowania schroniska młodzieżowego.
Schronisko będzie przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej. Zmodernizowany obiekt będzie dostosowany do samoobsługi gości już końcem bieżącego roku.

4 miliony zwrotu
za budowę hali w Witoszowie Dolnym
Ponad 4 mln zł. trafiło do budżetu gminy w ramach dotacji na podniesienie jakości systemu kształcenia. Zarząd Województwa Dolnośląskiego
wybrał do dofinansowania dodatkowe projekty w ramach Działania 7.2 Rozwój Infrastruktury Placówek Edukacyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

Wnętrze hali sportowej, w tle ścianka wspinaczkowa

W

śród 12 gmin, które w tym roku znalazły się na liście projektów do dofinansowania jest Gmina Świdnica z inwestycją
p.n. Budowa hali sportowej przy budynku
Nr 1 (15) Listopad 2010

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Wartość
inwestycji wyniosła 8 215 610,93 zł, kwota
dofinansowania: 4 159 595,51 zł.
Zadanie obejmowało budowę obiektu

o całkowitej powierzchni 2075,5m2, z czego
sama hala ma 1015 m2 powierzchni. Obok
hali powstały siłownia, sala do squosha, sala
do fitnessu, pokój masażu, pomieszczenie na
solarium, świetlica, bufet oraz pomieszczenia
zaplecza hali. Inwestycja objęła również małą
architekturę, przebudowę sieci kanalizacji
deszczowo – drenażowej, przebudowę sieci
energetycznej, budowę drogi wewnętrznej
i parkingu, przebudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowę kotłowni. Hala posiada
profesjonalną ściankę wspinaczkową, pełnowymiarowe boiska do gier zespołowych: piłki
ręcznej, siatkówki, koszykówki.
Wartość inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniosła 9 mln 120 tys zł., z czego wartość samego wyposażenia to kwota niespełna
1,5 mln zł. Na realizację w/w inwestycji gmina otrzymała dotację z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 2.300 000 zł, dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego w 2006/2007
r. w kwocie 196 000 zł oraz 40.000 zł z Fundacji KGHM. To bardzo dobra wiadomość,
z uwagi na fakt, że w pierwszym rozdaniu
gmina w ramach tego działania nie znalazła
się na liście dofinansowania.
17
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Radosne szkoły w Gminie Świdnica
36 tys. zł. dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” otrzymały 4 placówki oświatowe w gminie Świdnica na zakup pomocy dydaktycznych, mających na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

W

ładze gminy ze swojej strony zadbały
o przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla jak najlepszej realizacji założeń programu – wykonano niezbędne prace
remontowe, a w szkole w Bystrzycy Górnej
oddano do użytku nowo wybudowaną aulę
w której stworzone zostało pomieszczenie
do zabaw.
     
Dzięki realizacji programu w szkołach
w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym zostały
stworzone bezpieczne warunki w zakresie
nauki, wychowania i opieki dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, które rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego.
Ponadto możliwe jest stworzenie lepszych
warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza
w zakresie wychowania fizycznego oraz
stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych
i zajęć opieki świetlicowej, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły. Utworzenie nowoczesnych, estetycznych i koloro-

Sala dydaktyczna SP w Lutomi Dolnej

wych sal zabaw dla dzieci, w których można
bawić się miękkimi klockami, piłkami, grami planszowymi i różnym sprzętem sportowym wzbogaciło ofertę edukacyjną szkół
i na pewno zachęciło rodziców dzieci sześcioletnich do podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji sześciolatków.

„Radosna Szkoła” sprawiła, że nasze
szkoły są miejscem radosnym i kolorowym.
Uczniowie przychodzą do niej z przyjemnością, chętnie się uczą i wesoło bawią - mówi
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria
Jaworska.

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza
Sudeckiego i Niziny Śląskiej” ocieplono Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej.

P

rogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” zmobilizował do współpracy Powiat świdnicki,
Gminę Świdnica, Gminę Jawor, Gminę Świebodzice, miasto Jawor
(ocieplono szkoły podstawowe i przedszkola).
W ramach zadania wykonano m.in. ocieplenie stropu strychowego, ścian budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwi. Budynek
szkoły podstawowej zyskał również nową elewację. Łączna wartość
nakładów poniesionych na termomodernizację obiektu w Bystrzycy
Górnej wyniosła ponad 219 tys. zł., w tym kwota dofinansowania
95,1 tys. zł.
Wykonano również przebudowę kotłowni na paliwo stałe za
kwotę ponad 113,2 tys.zł. Przebudowa ta została w 100% sfinansowana ze środków własnych gminy.

Termomodernizacja SP w Bystrzycy Górnej
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Przygoda z muzyką – Złoty Kłos ma już 20 lat

XX lat Zespołu Złoty Kłos

30 stycznia 2010 r. Zespół Śpiewaczy
„Złoty Kłos” obchodził Jubileusz XX-lecia
swojego istnienia.

„Choć były i wzloty i upadki też,
lecz dla nas to wszystko przygodą jest”.

Z

espól „Kłos” - bo tak nazywał się początkowo rozpoczął działalność 16.10.1989
r. w Słotwinie przy GOK w Świdnicy. Założycielem tego Zespołu była P. K. Dyrda
(przewodnicząca KGW w Słotwinie). Zaopiekował się i poprowadził Zespół P. Józef
Żywiecki przy pomocy P. Wacława Grzanki,
który podgrywał na skrzypkach. Do Zespołu należało 14 pań ze Słotwiny i zaprzyjaźnionego Mokrzeszowa. Próby odbywały się
w każdy poniedziałek w kuchni „Domu
Ludowego”. Początki były trudne, ale po
pierwszym udanym występie nabrały chęci
do pracy. W tym czasie choroba Pana Żywieckiego (1991 r.) pozostawia Zespół bez
opieki, ale p. Grzanka przez rok prowadzi

sam. W międzyczasie pojawił się na krótko akordeonista P. Zbigniew Strzelecki i P.
Hanna Raszkiewicz Był to początek roku
1992 (marzec) i w tym czasie zostaje ubogacona nazwa Zespołu na „Złoty Kłos”.
Zespół zaczyna osiągać większe sukcesy
uwieńczone nagrodami. Zespołowi zaczyna
przygrywać Pan Wiktor Janulewicz i dzięki
tej współpracy dośpiewawszy do X – lecia.
Podczas uroczystości obchodów X – lecia
Pani Sekretarz Gminy Krystyna Rakowska wręcza Zespołowi akordeon w nagrodę
za osiągnięte wyniki. Zespół uczestniczył
w wielu występach w kraju jak i poza granicami. We wszystkich gminnych uroczystościach brał czynny udział. Należy również
wspomnieć, że w programie Zespołu są
także Kolędy z którymi uczestniczył Zespół
w różnego rodzaju konkursach, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Lecz nie ominęły Zespołu także
przykrości. 9.04.2006 r. odszedł do wieczności Pan Wiktor Janulewicz. Nowym
akompaniatorem Zespołu został Pan mgr

Zdzisław Christ z którym panie doczekały się a raczej dośpiewały XX – lecia,
osiągając razem wspólne kolejne sukcesy.
Obecnie Zespól „Złoty Kłos” liczy 14 osób
w tym kierownika i akompaniatora.
Instruktorem Zespołu jest Pani Hanna Raszkiewicz i Zdzisław Christ. Zespół
tworzy 11 pań: Kazimiera Dyrda, Genowefa
Jerzyk, Marianna Siwiec, Maria Flisak, Maria Hordi, Józefa Mukoid, Anna Kubińska,
Czesława Pawłowska, Józefa Kubińska, Kazimiera Hucał, Janina Dziubata oraz jeden
solista Jan Zawadzki. Marzeniem Zespołu
jest nagranie i wydanie płyty.
Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Świdnica podziękowali za współpracę oraz
wysiłek włożony na rzecz rozwoju folkloru w Gminie Świdnica opartego na historii
i tradycji ludowej.
Złoty Kłos wspólnie z zespołami Kalina
i Jubilatki tworzą Ale Babki.

Życzenia dla Solenizantek przekazała Małgorzata Majeran-Kokot z Polskiego Radia Wrocław
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ZPiT „Bystrzyca”
tańczy i śpiewa już 15 lat
W sobotę, 6 lutego o godzinie 17-tej, w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca “Bystrzyca”.
Świętował swoje piętnaste urodziny.
a dziecięca grupa zmienia nazwę na „Mała
Bystrzyca”.
W swoich programach starają się wiernie i zgodnie z tradycją przekazywać obrzędy, zwyczaje oraz bogactwo strojów
i rekwizytów. Swoje umiejętności zespół
prezentuje w opracowanych programach,
m.in.: Z wizytą u Kurzawy, Wesele Lubelskie, Na Rzeszowską nutę, Hej na tym
Górnym Śląsku, Zaborów Sławna wieś,
Czarodziejska noc. Zespół posiada również
w swoim repertuarze przedstawienia ukazujące zwyczaje kolędnicze: Idą Kolędnicy,
Dziady Noworoczne, Po kolędzie idą draby.
W trakcie widowisk zespół prezentuje liczne
przyśpiewki i pieśni ocalając je od zapomnienia. Owe „zapomniane” i na nowo opracowane wartości polskiej kultury trafiają nie tylko
pod rodzime strzechy, ale i zagraniczne.

Osiągnięcia zespołu:
ZPiT „Bystrzyca” podczas jubileuszowego programu

P

odczas 2,5 godzinnego koncertu przy wypełnionej widowni Zespół Pieśni i Tańca
„Bystrzyca” przedstawił przepiękne widowisko, w którym zaprezentowały się trzy pokolenia tancerzy, aktorów i śpiewaków.
Bogactwo repertuaru, przepiękne, różnorodne stroje ludowe, wspaniała scenografia.
Podziwialiśmy ”Króla Gór – Liczyrzepę”
i Lajkonika, babkę zielarkę i bawiące się dzieci. Zespół odtańczył dostojnego Poloneza,
umiejętnie wplótł w widowisko programy
z regionu dolnośląskiego, górnośląskiego,
rzeszowskiego, lubelskiego, krakowskiego.
Podziwialiśmy maluchów w zabawach dziecięcych, seniorów w sianokosach, a to wszystko w jednym spójnym widowisku pięknie
połączonym tematycznie w jednolitą całość.
Przedstawiony program był bardzo ciekawy
i sprawił wiele radości tym wszystkim, którzy go widzieli.
Pani Sylwia Danisiewicz (choreograf zespołu) przyjęła mnóstwo gratulacji, podziękowań i życzeń od: J. E. Ks. Prof. dr hab.
Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego, Wicestarosty Powiatu Świdnickiego Ryszarda
Wawryniewicza, Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek wraz z przedstawicielami Rady
Gminy, delegacji zespołów, młodzieży.

Działalność zespołu sięga 1994 roku,
kiedy to z inicjatywy Teresy Kmery powstaje
zespół dziecięcy z pobliskich miejscowości
Bystrzycy Górnej. Pozyskała ona ludzi zakochanych w folklorze, którzy chcieli robić coś
dla innych oraz społecznie poświęcać swój
czas na próby. Były to Panie Lidia Sajdak oraz
Sylwia Danisiewicz. Z upływem czasu grupa
dziecięca „Bystrzycka Mozaika” rozrosła się
do dużego zespołu i tak powstał Zespół Pieśni i Tańca dla młodzieży. Grupa przyjmuje
wtedy nazwę „Bystrzyca”. W 1997 r. patronat
nad zespołem obejmuje Gmina Świdnica,

vvIII miejsce na XVIII Krajowym Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej w Grodzisku
Mazowieckim.
vvGrand Prix XXI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.
vvI miejsce na Dolnośląskim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych
w Świdnicy (2005 r.).
vvCoroczny laureat Przeglądów Kolędniczych
Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Tegorocznym osiągnięciem zespołu jest
zajęcie III miejsca na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
w Pułtusku.

Jubileusz XV-lecia ZPiT „Bystrzyca” na scenie świdnickiego teatru
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Rzecznik Praw Dziecka
w Przedszkolu w Boleścinie
15 lutego 2010 r. dokładnie w samo południe z niecodzienną wizytą do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Boleścinie przybył Rzecznik
Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

„M

ała Akademia” w Boleścinie jest
jedynym niepublicznym punktem
przedszkolnym działającym na terenie gminy Świdnica. Wizytę Rzecznika Praw Dziecka w „Małej Akademii” w Boleścinie, dzieci
zawdzięczają dyr. placówki Pani Annie Berkowskiej, która 11 lutego 2010 r. zwróciła
się do biura rzecznika z prośbą o dostarczenie
Kodeksu Praw Dziecka. Upłynął jeden dzień
i otrzymaliśmy telefon z informacją, że Pan
Rzecznik osobiście przekaże dzieciom uczęszczającym do punktu w Boleścinie Kodeks
wraz z dedykacją – mówi Anna Berkowska.
Było to dla nas miłe zaskoczenie i wyróżnienie, choćby z tego względu, że „Małą Akademię” uruchomiliśmy z mężem w ubiegłym
roku szkolnym.
Oprócz wspomnianego Kodeksu Praw
Dziecka, grupie 28 dzieci rzecznik wręczył m.in. kredki z dziecięcym telefonem
zaufania 0800-12-12-12. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały przybyłym gościom
piosenkę i wręczyły na ręce Pana Marka Michalaka własnoręcznie wykonaną laurkę. Pobyt Rzecznika Praw Dziecka zakończył się zwiedzaniem obiektu,
którego przewodnikiem były oczywiście dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka w przedszkolu w Boleścinie

To już drugi Kodeks Praw Dziecka, który znajduje się w gminnym przedszkolu. Pierwszy z nich od 2 lat znajduje się
w Przedszkolu w Pszennie, które realizuje zadania w nim zawarte. Efekty tej pra-

cy są widoczne w codziennym życiu przedszkolaka, ich rodziców oraz nauczycieli.
Ogółem w gminie Świdnica edukacją przedszkolną objętych jest ponad 46% dzieci w wieku 3-5 lat oraz 100% sześciolatków.

Przedszkolaki
z Pszenna na medal
Weronika Jadach i Wiktoria Tabaka zdobyły główne nagrody w konkursie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu pt.
„Włączmy bezpieczeństwo”.

N

a konkurs, którego uczestnikami były dzieci w wieku 5-9 lat
z regionu wałbrzyskiego wpłynęło 318 prac. Przedszkole w Pszennie zgłosiło dwie propozycje konkursowe, które w ocenie jury zdobyły były najlepszymi. Należy tu wspomnieć, iż obie dziewczynki były
najmłodszymi uczestniczkami konkursu. Weronika Jadach i Wiktoria Tabaka otrzymały dyplomy i nagrody w postaci odtwarzacza MP3.

Laureatki konkursu
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W myśl programu wstępnej adaptacji „Sukces Przedszkola” realizowanego przez Przedszkole w Pszennie, którego założeniem jest
zadowolony, szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak kadra dydaktyczna
przedszkola w Pszennie każdego roku jest organizatorem olimpiad,
konkursów mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
21

WYDARZENIA kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

GLKS ma międzynarodowe wyniki
Podczas LXII Sesji Rady Gminy Świdnica władze gminy uroczyście pogratulowały międzynarodowych wyników sportowych trzem utalentowanym biegaczkom oraz ich trenerowi.

A

GLKS ma międzynarodowe wyniki

leksandra Gierat w wielkim stylu wygrała w Bydgoszczy Mistrzostwa Polski Juniorek w przełajach na dystansie 6 km które
odbyły się 14 marca br. i zapewniła sobie start
w Mistrzostwach Świata, które miały miejsce
w niedzielę 28 marca 2010 r. w Bydgoszczy –
zajmując 49 miejsce (zdobyła jeden z najlepszych czasów wśród reprezentantów Polski).
Oprócz Oli wystartowała na tym samym
dystansie w Bydgoszczy 14 marca Jagoda
Czarnota (o rok młodsza) i zajęła bardzo dobre 13 miejsce.
Natomiast Michelle Schiewe (również
młodsza o rok) wystartowała na dystansie
2 km i zajęła wysokie 8 miejsce.
W punktacji klubowej w kategorii ju-

Święto
3 Maja
w Pszennie

Młodzieżowa Rada
gościła w Belgii
Od 2 do 5 kwietnia br. czteroosobowa delegacja Młodzieżowej Rady
Gminy Świdnica gościła na międzynarodowym spotkaniu organizacji
młodzieżowych w belgijskim mieście Maldegem.

P

omimo, że gmina Świdnica formalne partnerstwo z miastem Maldegem nawiązała dopiero 5 września 2010r w Krzyżowej, to już
dużo wcześniej młodzież została zaproszona do udziału w międzynarodowym spotkaniu. Delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
jako pierwsza mogła docenić korzyści płynące z wymiany partnerskiej.
Naszym zadaniem jako odpowiedzialnych za tę współpracę jest więc
stworzenie odpowiednich warunków, aby jak najwięcej, przede wszystkim młodych ludzi mogło poznać wiele nowych miejsc, nowych informacji i zawrzeć nowe przyjaźnie – podkreśla wójt gminy Świdnica.
Cztery dni wypełnione były przede wszystkim spotkaniami integracyjnymi, które posłużyły m.in. do wzajemnej dyskusji nad wypracowaniem planów na kolejne lata. Uczestnicy zapoznali się z formułą działalności organizacji młodzieżowych w Unii Europejskiej oraz
współpracą z lokalnymi samorządami. Dla uczestników z Polski była
to doskonała lekcja europejskiego samorządu, tym bardziej, że większość działań wykonywanych przez młodzież w YFM to praca na rzecz
wolontariatu, który w Polsce nie znajduje dużej rzeszy zwolenników.
Nie zabrakło również czasu na spotkania z mieszkańcami Maldegem, zwiedzanie zabytkowych miast tj. Antwerpia, Brudge, wspólnych gier w Crawlball (narodową grę belgijską) oraz na 30 km rajd
rowerowy szlakami rowerowymi w Belgii i Holandii. Cały pobyt zakończył się wspaniałym grillem pożegnalnym podczas którego wszyscy uczestnicy dokonali wymiany adresów kontaktowych i zaproszeniem przedstawicieli YFM do wizyty w gminie Świdnica.
Opiekunem polskiej grupy była nauczycielka języka angielskiego
z Gimnazjum w Lutomi Dolnej pani Joanna Kulig.

22

niorek GLKS Świdnica zajął drugie miejsce
w kraju (pierwsze miejsce KS Podlasie Białystok), w kategorii łącznej juniorów (kobiety
oraz mężczyźni) trzecie miejsce w kraju za KS
Podlasie Białystok i PLKS Gwda Piła.
Województwo Dolnośląskie zajęło 5 miejsce w kraju zdobywając 72 punktów z czego
27 to punkty zdobyte przez GLKS Świdnica.
Natomiast w sobotę 13 marca Jagoda Glinka
trenowana przez Waldemara Glinkę wystartowała w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Żaganiu na dystansie 2 km
i zajęła bardzo wysokie 8 miejsce.
Serdecznie gratulujemy utalentowanym
biegaczkom oraz ich trenerowi Ryszardowi
Mydłowskiemu.

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Henrykiem Sarą
i zaproszonymi gośćmi uczciła
w Pszennie 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

T

egoroczne gminne uroczystości 3 Maja rozpoczęła Msza Święta
sprawowana w intencji Ojczyzny przez Proboszcza Parafii pw. Św.
Mikołaja, Ks. Kanonika Kazimierza Gniota. W słowach homilii proboszcz parafii w Pszennie przypomniał niełatwe i bolesne karty historii polskiego narodu, który przez pokolenia walczył o swoją wolność
i tożsamość narodową. Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. okolicznościowe przemówienie z okazji 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja skierowała wójt gminy Teresa Mazurek.
„Konstytucja 3 Maja przetrwała jako idea, jako majowa jutrzenka, zwiastująca Ojczyźnie lepszą przyszłość, jako świadectwo wielkich
możliwości tkwiących w narodzie.”
Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie
i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie – przybliżyła w programie słowno-muzycznym losy tworzenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Montaż „Witaj Majowa Jutrzenko” przygotowała Małgorzata Ochenduszko.
Pomimo zmiennej aury pogodowej wiele radości i emocji dostarczyły występy zespołów artystycznych, w szczególności dzieci z Przedszkola w Pszennie. Swój talent zaprezentował również ZPiT „Bystrzyca”,
zespół „Kądziołeczka”, uczniowie należący do koła „Akademia tańca”
działającego przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej, „Stokrotka” młodzieżowy zespół śpiewaczy, Młodzieżowa Formacja Tańca Nowoczesnego „Flesz” z Pszenna, Dziecięcy Zespół Taneczny „Smyki”
z Pszenna oraz Młodzieżowa Formacja Tańca Nowoczesnego „Pląs” ze
Słotwiny. Całość uroczystości zakończyła wspólna zabawa taneczna.
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XX lat Samorządu w Gminie Świdnica
Uroczystą sesją Rady Gminy 27 maja br. w Witoszowie Dolnym władze samorządowe Gminy Świdnica uczciły 20 rocznicę istnienia Samorządu,
na którą przybyli m.in. przewodniczący wszystkich pięciu kadencji.

N

a uroczystość zaproszono wielu gości.
Przedstawicieli władz samorządowych,
radnych wszystkich kadencji,przedstawicieli kultury i oświaty.
„Cieszę się, że w takim licznym gronie
możemy świętować 20 lecie Samorządu.
Mogę śmiało stwierdzić, że przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa jest
jedyną, która przez samorządowców zgodnie uznawana jest za ogromny sukces. Bilans 20 lat istnienia samorządu terytorialnego bez wątpienia jest wielkim osiągnięciem
odrodzonej polskiej demokracji” – mówiła
wójt gminy Świdnica.
W dniu 27 maja 1990 roku zorganizowano wybory samorządowe, które wyłoniły
grupę 24 radnych stanowiących Radę Gminy Świdnica. Pierwszym naczelnikiem gminy był Pan Jerzy Dębkowski.
7 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. 1 Maja Rada Gminy
Świdnica rozpoczęła swoją kadencję.
W 1992 roku siedzibą Urzędu i Rady
Gminy Świdnica stał się budynek przy
ul. Głowackiego.
W lutym 2004 r. otworzono pierwszą
w powiecie świdnickim praktyczną i nowoczesną sale operacyjną dla mieszkańców
gminy. Obecnie obsługa klientów skupia się
w jednym miejscu. Spotkało się to z przychylnym przyjęciem mieszkańców, którzy
mogą teraz załatwiać swoje sprawy w komfortowych warunkach.
Na swoich posiedzeniach kolejne Rady
Gminy podjęły łącznie 1984 uchwały.
„Uroczystość 20-lecia Samorządu była
okazją do wręczenia statuetek w Gminnym Konkursie Wiedzy Samorządowej „20
lat wspólnie”. Laur Młodego Samorządowca
w kategorii szkół podstawowych otrzymał zespół projektowy w składzie: Maria Kubicaopiekun projektu, Aleksandra Faber, Patrycja
Kalemba, Karolina Kaczmarek.
W kategorii gimnazjów statuetkę otrzymał
zespół projektowy z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej w składzie: Edyta
Zerka – opiekun projektu, Ewelina Kucięba,
Karolina Gawłowicz, Aneta Sowa.
Przybyli goście mogli nie tylko podziwiać
prace artystyczne wykonane prze uczniów
placówek oświatowych z terenu gminy Świdnica, ale poprzez prezentacje multimedialne
zapoznać się z wynikami prac zespołów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu
„O Laur Młodego Samorządowca”. Prezentacja filmu pt. Gmina Świdnica – „Wieś na
Nr 1 (15) Listopad 2010

XX lat Samorządu w Gminie Świdnica - Wójt Gminy wraz z przewodniczącymi Rady Gminy wszystkich kadencji

Kadencja

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

45

51

56

59

308

469

627

580

Komisja Budżetu
i Finansów

10

15

57

60

Komisja Gospodarki
Komunalnej

11

25

71

106

Komisja Rewizyjna

10

20

46

80

Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu

13

26

57

51

Komisja Rolnictwa
i Leśnictwa

12

13

40

53

0

20

40

28

Ilość sesji w kadencji
Ilość podjętych uchwał
Ilość odbytych
posiedzeń komisji

Komisja Zdrowia,
Ochrony Środowiska

nowo” pozwoliła zaproszonym gościom
zapoznać się z walorami i atrakcjami gminy. Program artystyczny o gminie Świdnica
przestawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym. Młodzież z Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym zaprezentowała swoje

umiejętności wokalne – byli to laureaci tegorocznego konkursu WYSYPISKO 2010.
Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie przy stole, będące okazją do wspomnień
i wymiany wielu pomysłów na rozwój gminy Świdnica.
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Sztandar i nazwa
Bajkowa Dolinka dla
Przedszkola w Pszennie
14 czerwca 2010 r. na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków
w Pszennie, ponieważ w tym dniu ich placówka otrzymała nazwę
BAJKOWA DOLINKA i prawo posiadania sztandaru.

D

ołączyło tym samym do elitarnego grona placówek oświatowych,
które mają swoją nazwę, sztandar i hymn.
W naszym kraju niewiele przedszkoli posiada jednocześnie prawo
posiadania sztandaru, swój hymn i piękną nazwę. Wy, drogie przedszkolaki możecie być z tego dumne. Wasze przedszkole dołączyło do
elitarnego grona placówek, które mogą poszczycić się takimi osiągnięciami. Serdecznie Wam tego gratuluje. Wszyscy chcielibyśmy by dzieciństwo najmłodszych było bajkowe, pełne radości i zabawy, ale też
mądrych i szlachetnych dorosłych – mówił Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, który gościł na uroczystości w Pszennie.
Uroczystość rozpoczęło odczytanie przez przewodniczącego Rady Gminy Świdnica Henryka Sarę – Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia nazwy Przedszkola Pszennie i nadania prawa posiadania sztandaru. Uroczystego odczytania aktu nadania nazwy dokonała wójt gminy Teresa Mazurek, w którym czytamy:
Wykonując uchwałę nr LXII/501/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia
29 marca 2010 r. uroczyście nadaję Przedszkolu w Pszennie nazwę
Bajkowa Dolinka oraz prawo posiadana sztandaru.
Następnie poświęcenia sztandaru ufundowanego dzięki wsparciu wielu sponsorów i przyjaciół przedszkola dokonał Ks. Kazimierz
Gniot. Kolejnym punktem tej doniosłej uroczystości było udekorowanie sztandaru przez honorowych gości i sponsorów gwoździami.

Moment ślubowania przez przedszkolaków z Pszenna

Po zakończeniu dekoracji sztandaru Rada Rodziców przekazała go
na ręce wójta gminy skąd trafił do przedszkolaków w Pszennie, które
uroczyście złożyły ślubowanie.
Przedszkolaki z dumą prezentowały swój sztandar maszerując
wzdłuż sali gimnastycznej, na której odbywała się uroczystość. Następnie po raz pierwszy wykonały hymn przedszkola. Autorem słów
jest Pani Beata Bogusławska, a melodię ułożył Pan Tadeusz Szarwaryn
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.
Autorem projektu sztandaru jest Weronika Jadach uczęszczająca
właśnie do Przedszkola w Pszennie.
Chlubą przedszkola jest też strona internetowa przedszkola
w Pszennie, która znalazła się w rankingu najlepszych stron wg portalu
www.szkolnastrona.pl

III Turniej Rycerski w Krzyżowej
W pięknej scenerii Pałacu w Krzyżowej rajcowie powiatu świdnicko-jaworskiego zmagali się w średniowiecznych walkach w ramach III Turnieju Rycerskiego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Tym razem gospodarzem była Gmina Świdnica, która po zdobyciu granitowego trofeum
w 2009 r. w Świebodzicach otrzymała prawo do organizacji rycerskich potyczek na swoim terenie. Po morderczych walkach o honor Dam
i Miecz Zwycięstwa „Brać Rycerska Teresy I Mocnej” zdobyła III miejsce.

P

unktualnie o 13.30 teren Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
zamienił się w arenę zmagań rycerskich rajców z powiatu świdnickiego i jaworskiego.
Miejscowość Krzyżowa - będąca świadkiem
wielu historycznych wydarzeń, po raz pierwszy w swojej historii gościła na dziedzińcu
Fundacji, nadobne damy i zacnych rycerzy
z następujących krain:
vvROZBÓJNICY Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA CZELE ZE STAROSTĄ
ZYGMUNTEM WORSĄ,
vvCHORĄGIEW ŁOWICKA KTÓREJ
PRZEWODNICZYŁ STAROSTA JANUSZ
MICHALAK,
vvŚWIDNICKI GRYF Z MIASTA ŚWIDNICY KTÓREMU PRZEWODZIŁ WICEPREZYDENT IRENEUSZ PAŁAC,

III Turniej Rycerski w Krzyżowej
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vvDRUŻYNA RYCERSKĄ ZIEMII ŚWIEBODZICKIEJ NA CZELE
Z BURMISTRZEM BOGDANEM KOŻUCHOWICZEM,
vvGRANITOWI RYCERZE ZE STRZEGOMIA, KTÓRYM PRZEWODNICZYŁ RADNY MARIAN GÓRA,
vvJAWORSCY TWARDZIELE Z JAWORA, POD PRZEWODNICTWEM RADNEGO TADEUSZA ŻMUDY,
vvRYCERZY KLAW(K)I Z WIADOMOŚCI ŚWIDNICKICH – KTÓRYM PRZEWODZIŁ ZACNY RYCERZ PRZEMYSŁAW GRZYB,
vvBRACTWO ZIELONEGO TRÓJKĄTA KTÓREMU PRZEWODNICZYŁ DYREKTOR JACEK BURDZIELOWSKI,
vvWALECZNE BRACTWO RYCERSKIE ZAMKU BOLKÓW,
vvŚWIDNICZKOWE DZIKI Z PORTALU ŚWIDNICZKA.COM POD
PRZEWODNICTWEM KAROLINY OSIŃSKIEJ,
vvBRAĆ RYCERSKA TERESY I MOCNEJ
Z GMINY ŚWIDNICA – gospodarze tegorocznego turnieju.
Uroczystym korowodem spod pałacu w Krzyżowej drużyny z 6 samorządów z powiatu świdnickiego i jaworskiego, mediów i zaprzyjaź-

nionych chorągwi przemaszerowały na plac boju.
Jako, że pojedynki rycerskie sowitą porcją hucznej zabawy okraszone być muszą w poniższych konkurencjach nasi śmiałkowie się zmierzą: Narty Bolka, Malowanie dzbanów, Ścinanie głów, Bieg Dam i Rycerzy, Szkockie zapasy, Rzut zapałką – mówiła Teresa I Mocna otwierając
III Turniej Rycerski Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Sygnałem do rozpoczęcia zmagań były wystrzały z hakownic,
w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, które poprowadziło zmagania świdnicko-jaworskich rajców i zaprzyjaźnione chorągwie.
Czarnym koniem tegorocznego turnieju byli Jaworscy Twardziele,
a to za sprawą jednego z zawodników, znanego Strong Mena Tyberiusza
Kowalczyka. Jak się później okazało to właśnie drużyna reprezentująca Miasto Jawor zdobyła granitowy Miecz Zwycięstwa i to ono będzie
organizatorem przyszłorocznego turnieju. Dużą niespodzianką było
II miejsce, które zasłużenie zdobyli Rycerze Klaw(k)i – czyli Redakcja
Tygodnika „Wiadomości Świdnickie”. III miejsce przydało w udziale
drużynie gospodarzy, reprezentującej Brać Rycerską Teresy I Mocnej.

Gminni prymusi 2009/2010
Już po raz dwunasty wójt gminy Świdnica wręczyła statuetki prymusów oraz dyplomy za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe w roku
szkolnym 2009/2010. Tegoroczna uroczystość w Bystrzycy Górnej zgromadziła 169 stypendystów z 6 szkół podstawowych i 3 gimnazjów z terenu gminy Świdnica. Łączna kwota przyznanych nagród to 16,9 tys. zł. Oprócz nagród finansowych najlepsi uczniowie – czyli prymusi i osobowości szkoły już 28 czerwca br. wyjadą w nagrodę na 3 dniową wycieczkę do Krakowa, Wadowic i Ojcowskiego Parku Narodowego.

T

o dla mnie wyjątkowy dzień, na który
czekam cały rok. Te słowa powtarzam
każdego roku podczas tej wyjątkowej uroczystości. Moja radość jest tym większa, że
w pierwszym semestrze tego roku szkolnego
liczba stypendiów nie przekroczyła setki. Dzisiaj jest ich 169 i z dumą mogę powiedzieć,
że to kwiat gminnej oświaty – mówiła wójt
gminy w słowach uznania dla tegorocznych
prymusów i stypendystów.
Największą liczbą stypendystów może
pochwalić się Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszennie – 25 uczniów oraz Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie –
33 uczniów.
Najlepszym PRYMUSEM, w kategorii
szkół podstawowych jest Aleksandra Faber
ze SP w Witoszowie Dolnym ze średnią ocen
5,78, a w kategorii gimnazjów Paweł Kaczmarczyk z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym ze średnia ocen 5,87.
Dużymi osiągnięciami sportowymi mogą
poszczycić się uczniowie gminnych gimnazjów z:

Lutomi Dolnej
vvTomasz Rajzer uczeń kl. III – mistrz Dolnego Śląska w biegach na 300 m.
vvGrzegorz Tyc – uczeń kl. II – mistrz Gimnazjady Dolnego Śląska w lekkiej. atletyce.
vvPatryk Walasek – uczeń kl. II – II miejsce
w lidze trampkarzy.
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Witoszowa Dolnego
vvKrzysztof Zdybel – I miejsce w XXX
Międzynarodowym Konkursie Modelarskim Wrocław Expo 2010 oraz zwycięzca
z XXVII Krajowym Konkursie Modeli
Redukcyjnych w Szczawnie Zdroju.
vv Daniel Gielata – II miejsce w ogólnopolskich zawodach pływackich w sprincie i IV
miejsce w stylu klasycznym w Internatio-

nale Clubwettkamtf-Waldbrol – Niemcy.
W II półroczu roku szkolnego 2009/2010
przyznano 169 stypendiów naukowych
i sportowych z czego: naukowych 155, sportowych 14.
Wykaz prymusów, średnia ocen i ilość
stypendiów w poszczególnych szkołach
przedstawia się następująco:

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wykaz stypendystów w gminnych placówkach oświatowych
Lp.

Nazwa placówki

Prymus Szkoły

Średnia ocen

Ilość stypendiów naukowych Ilość stypendiów sportowych

1.

Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej

Korzeniowski Jakub

5.45

13

2

2.

Szkoła Podstawowa im. J.P. II
w Grodziszczu

Patrycja Czaicka

5.36

5

--

3.

Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej

Joanna Brzyk

5.72

16

--

5.

Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie

Marta Kubińska

5.5

4

--

6.

Szkoła Podstawowa im. M.
Kopernika
w Pszennie

Pacześniak Zuzanna

5.5

25

1

7.

Szkoła Podstawowa w
Witoszowie Dolnym

Aleksandra Faber

5.78

15

1

1.

Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej

Kacper Danisiewicz

5.8

25

3

2.

Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Pszennie

Mikulska Karolina

5.56

33

5

3.

Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym

Kaczmarczyk Paweł

5.87

19

2

155

14

Razem:

Podczas uroczystości, swój talent artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej, którzy realizują unijny projekt pn. „Nie masz haka na
bystrzyka”.
Uroczystość wręczenia stypendiów była
doskonałą okazją do podsumowanie konkursu pt. „WSPOMNIENIA Z NIELUDZKIEJ

ZIEMI” ogłoszonego przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Nagrodę specjalną przyznano Patrycji
Ziółkowskiej z Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym.
Podczas wręczenia wyróżnień dla autorów
wspomnień na sali obecni byli Sybiracy, którzy
udzielali wywiadów uczestnikom konkursu,

tj.: Zofia Michalik, Stanisław Sznajder, Anna
Gerus, Zofia Sałaga, Franciszka Domagała,
Tomasz Podwórny, Stanisław Kraiński, Alfons Daszkiewicz, Jan Wulw.
Z rąk wójta gminy wszyscy zaproszeni goście otrzymali dyplomy z gratulacjami oraz
kwiaty.

Letni wypoczynek z Gminą Świdnica
Ponad 350 dzieci skorzystało z letniego wypoczynku organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który na ten cel przeznaczył
ponad 48 tys zł.

Z

e środków zarezerwowanych na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani sfinansowany był w dniach 16-30 lipca wyjazd 35 dzieci do Niesulic. Kwota
wydatkowana na ten cel wyniosła 20.650 zł. Na bazie działających
w trakcie trwania roku szkolnego świetlic środowiskowych w okresie
wakacyjnym działały „Zielone świetlice”. W zajęciach „Zielonych
świetlic” udział brało ok. 300 dzieci. Przez okres 2 tygodni miały one
zorganizowane zajęcia, wycieczki, wspólne zabawy, gry, konkursy plastyczne i muzyczne, zawody sportowe, również międzyświetlicowe.
W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej finansował wyjazdy dzieci na pływalnię i kręgielnię do Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świebodzicach. W tym czasie dzieci ze Świebodzic korzystały z zajęć
w Hali Sportowej w Witoszowie Dolnym. W drugim tygodniu zorganizowano wyjazd do wrocławskiego kina na wybrane przez dzieci filmy. Łączna kwota przewidziana na wypoczynek w ramach „Zielonych
świetlic” wyniosła: 28.000 zł.
Związek Zawodowy Rzeczpospolitej „Solidarni” z/s w Jeleniej
Górze był organizatorem koloni letniej w Kaczory Ostróda dla dzieci
rolników, którzy są płatnikami KRUS. Na tę kolonię z naszej gminy
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Letni wypoczynek w Aquaparku w Świebodzicach

wyjechało 12 dzieci w okresie 12.07.-23.07.2010 roku, a odpłatność
rodziców wyniosła 150 zł od dziecka.
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60 lat istnienia Klubu
LKS „Błękitni” Komorów
W sobotę, 3 lipca br. uroczystą Msza Świętą w intencji byłych i obecnych działaczy LKS „Błękitni” Komorów rozpoczęto świętowanie 60-lecie
istnienia Klubu.

Drużyna LKS „Błękitni” Komorów

O

ficjalnie Klub powstał w roku 1950,
a pierwszym jego prezesem był Edmund
Zerka, potem kolejno władze obejmowali
Eryk Lerch, Jerzy Zerka, Jan Zerka, Krzysztof Sopel oraz Robert Zerka. Największe sukcesy zespół odnosił na przełomie lat 80 i 90
ubiegłego stulecia, gdy drużyna uczestniczyła
w rozgrywkach A klasy. Obecnie Klub nadal
bardzo prężnie działa w strukturach Ludowych Zespołów Sportowych.

gorz, Janasz Krzysztof, Łukasik Jerzy, Książek
Leszek, Książek Mariusz, Lerch Eryk, Lerch
Edward, Łabuz Andrzej, Paździora Zdzisław,
Bomba Zygmunt, Salomon Andrzej, Zboch
Andrzej, Chejdycz Mirosław, Zerka Dawid,
Kożuch Anna, Bergander Piotr oraz Łach Mariusz, natomiast Złote Honorowe Odznaki
otrzymali Lerch Waldemar, Stankiewicz Andrzej, Zerka Janina, Zerka Genowefa, Łach

Władysław, Chrzan Stanisław, Zerka Sławomir oraz Żuberek Teresa. Krajowe Zrzeszenie
LZS w Warszawie przyznało odznaki Zasłużony Działacz LZS, które otrzymali: Żuberek Tadeusz, Zerka Robert i Zerka Edmund,
oraz Złote Krajowe Honorowe Odznaki LZS
i otrzymali je, Krzysztof Sopel, Stanisław Żuberek, Jerzy Zerka oraz Stanisław Książek.
Ceremonii odznaczania dokonał Zastępca
Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Zrzeszenia LZS we Wrocławiu Leszek Noworól.
W sumie wyróżnienia powędrowały do prawie pięćdziesięciu osób. Po wręczeniu wyróżnień spłynął szereg życzeń od przybyłych gości, którymi byli między innymi: Wiceprezes
OZPN Wałbrzych Dariusz Stachurski, prezes
PPN Świdnica Stanisław Michalkiewicz, Prezes GLKS Świdnica Kazimierz Goździejewski,
Zastępca Przewodniczącego DZ LZS Leszek
Noworól, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Dyrektor Biura ds. Europejskich
i Promocji Powiatu Pani Anna Borowska.
Szukajcie w sporcie radości, uczciwości
i piękna. Dbajcie o swoją wysoką sprawność
moralną i fizyczną. Bądźcie dzielni i wytrwali
w swych dążeniach - mówiła wójt gminy.
Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do
rodzinnego świętowania i skorzystania z licznych atrakcji, które przygotowali sportowcy
z okazji jubileuszu.

60 lat to ogrom pracy, która na terenach
małych społeczności wymagała i nadal wymaga dużego zaangażowania społecznego.
Dlatego też jubileusze są doskonałą okazją
nie tylko do wspomnień, ale przede wszystkim do złożenia podziękowań. Tak było i tym
razem. Na wniosek GLKS brązowymi, srebrny i złotymi odznakami za szczególne osiągnięcia na rzecz Klubu „Błękitni” Komorów
zostali odznaczeni:
Brązowymi Honorowymi Odznakam i LZS
(przyznawanymi przez Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu) odznaczeni zostali:
Paździora Mariusz, Grzyb Eugeniusz, Żuberek Jakub oraz Tarała Małgorzata, Srebrne
Honorowe Odznaki otrzymali: Zerka Wojciech, Zerka Krzysztof, Zerka Zdzisław, Zerka Zbigniew, Kraczkowski Tadeusz, Jadach
Ryszard, Mazanka Czesław, Tomczak GrzeNr 1 (15) Listopad 2010
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Maldegem
- trzecim miastem partnerskim Gminy Świdnica
5 września 2010 r. w Krzyżowej, miejscu historycznego Pojednania dwóch narodów (polskiego i niemieckiego) władze Gminy Świdnica i Miasta Maldegem podpisały wzajemną umowę partnerską. To już trzecie miasto partnerskie dla Gminy Świdnica.

T

o właśnie w Krzyżowej, 18.03.2006 r.
władze gminy Świdnica podpisały swoją pierwszą umowę z niemieckim miastem
Lampertheim. Po upływie 4 lat od tamtego wydarzenia Gminę Świdnica i Miasto
Maldegem, połączyło pierwsze partnerskie
miasto Lampertheim, dla którego Maldegem jest miastem partnerskim od 1967
roku. Pamiętam jak dziś, że burmistrz Erich
Maier, podczas podpisywania naszej umowy w swoim wystąpieniu mówił, że istnieje
szansa włączenia się zachodnich partnerów
miasta Lampertheim we współpracę z naszą
gminą. Słowa były prorocze – mówiła wójt
gminy T. Mazurek podczas uroczystości
w Pałacu w Krzyżowej.
Jestem spokojna o płaszczyzny współpracy. Współpracy, która już trwa. Nasza wizyta we wrześniu ubiegłego roku podczas obchodów na cmentarzu wojskowym w Adenem, udział w konferencji w Antwerpii, wizyta młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
w kwietniu br. w Maldegem, wizyta delegacji
belgijskiej na dożynkach w Pszennie w 2008
i podczas obchodów XX lecia Mszy Pojednania są dowodem, że nasza współpraca jest
żywa, aktywna i się rozwija.
Odległość jaka nas dzieli nie będzie na
pewno żadną przeszkodą naszego współdziałania. Pod wspólnym dachem partner-

Moment podpisania umowy parnterskiej w Pałacu w Krzyżowej przez wójta Gminy Świdnica
i burmistrza Miasta Maldegem

stwa miasta i gminy istnieje wiele rodzajów
kooperacji takich jak: wymiana uczniów,
zespołów sportowych i kulturalnych. Jestem
przekonana, że wiele dobrego będzie się
w tych tematach działo – zapewniała wójt
gminy.
Jednomyślne decyzje podjęte zarówno przez Radnych Miasta Maldegem
31.03.2010 jak i Radnych Gminy Świdnica 20.05.2010 r. zostały przypieczęto-

wane trzema podpisami: Wójta Gminy
Świdnica Teresy Mazurek, Burmistrza
Miasta Maldegem Johana De Roo i Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica
Henryka Sary. O randze tego wydarzenia
i miejsca jakim jest Krzyżowa dla przybyłej delegacji zagranicznej mówił burmistrz
miasta Maldegem w swoim okolicznościowym przemówieniu.
Fakt, że zawarcia obustronnej umowy
dokonujemy w takim historycznym miejscu jakim jest Krzyżowa, czyni to wydarzenie jeszcze ważniejszym.To historyczna
chwila dla naszego miasta, ponieważ po raz
pierwszy uczestniczą w niej przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych w naszej
radzie. A decyzja o zawarciu partnerstwa
z Gminą Świdnica została podjęta jednomyślnie – mówił burmistrz Johan De Roo.

Delegacje obu parnterskich samorządów - Gminy Świdnica i Miasta Maldegem
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W poniedziałek 6 września br. o godz.
10.00 w obecności władz powiatu, przewodniczącego Rady Gminy Świdnica, delegacji
z pierwszego miasta partnerskiego Lampertheim, na czele z burmistrzem Erichem
Maierem dokonano odsłonięcia tablicy herbowej miasta Maldegem. Symbolicznego
aktu, który na trwale przypieczętował podpisaną podczas Gminnego Święta Plonów
umowę partnerską dokonali: Burmistrz Miasta Maldegem Johan De Roo i Wójt Gminy
Teresa Mazurek.
Nr 1 (15) Listopad 2010

wydarzenia kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

Dożynki Gminne w Krzyżowej
5 września 2010 r. Krzyżowa stała się centralnym punktem tegorocznego Święta Plonów w Gminie Świdnica. W tym dniu na teren Fundacji
Krzyżowa przybyło 20 delegacji z wieńcami, 17 sołectw prezentujących kulinarne specjały na swoich straganach i 12 reprezentacji, które zmierzyły się w III już Turnieju Wsi.

Procesja z darami w kościele pw. św. Michała Arch.

Misterium chleba

W

kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Krzyżowej odprawiona została Msza
św. Dziękczynna, której przewodniczył Ks.
Prałat Edward Szajda.
Dożynki to ścięcie ostatnich kłosów zboża, uwicie wieńca i poświęcenie go w kościele. Hołdując prastarej tradycji 20 delegacji
z wieńcami, reprezentujące swoje sołectwa,
barwnym korowodem udały się na główny
dziedziniec Fundacji Krzyżowa. Jak nakazuje
tradycja, korowód prowadzili starosta i starościna dożynek, tj. Państwo Lucyna i Jerzy
Sajdakowie, właściciele ponad 105 ha gospodarstwa rolnego w Krzyżowej.
W tym dniu wójt gminy odznaczyła Medalem Zasłużony dla Rolnictwa Mikołaja
Pławeckiego z Bystrzycy Dolnej, Magdalenę
Głowacką z Burkatowa, Józefa Bobowskiego
z Krzyżowej oraz Józefa Rusaka, Wiesława
Głąb i Jerzego Kusia z Grodziszcza.
Dożynki to także czas świętowania. Dlatego wszyscy, którzy przybyli w tym dniu do
Krzyżowej mogli podziwiać misternie wykonane wieńce dożynkowe, bochny chleba
i pomysłowe stragany. Bogate w formę, treść
i przesłanie misterium chleba w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Bystrzyca” przypomniało jak wyglądały żniwa w dawnych czasach. Wiele emocji dostarczył również Turniej
Sołectw, gdzie przedstawiciele sołectw zmagali się w bitwie o miedzę, gminnym mundialu – Krzyżowa 2012, czy dojeniu Mućki. Dla
najmłodszych uczestników Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Świdnica” przygotował szereg
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konkurencji sportowych tj. strzały na bramkę, rzuty do kosza, rzuty ringo, numerologia,
hokej na trawie, rzuty lotkami do tarczy itp.,
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ogromne zainteresowanie wzbudziła też Eleni koncertując wspólnie z publicznością.
Podczas całego dnia dożynek prowadzone były badania profilaktyczne zorganizowane przez Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Starosta i starościna dożynek Lucyna i Jerzy Sajdakowie

Wyniki poszczególnych konkursów:

W kategorii na „Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy”
I miejsce zdobyło sołectwo Komorów,
II miejsce przypadło w udziale sołectwu Lutomia Dolna,
III miejsce zdobyło sołectwo Wilków.
Pozostałe 17 sołectw (Pszenno, Krzyżowa,
Boleścin, Panków, Stachowice, Wieruszów,
Witoszów Dolny, Krzczonów, Zawiszów, Mokrzeszów, Miłochów, Lutomia Górna, Grodziszcze, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna,
Burkatów, Bojanice) otrzymało wyróżnienia.

I miejsce za najpiękniejszy wieniec - sołectwo Komorów

W konkursie na „Najpiękniejszy stragan
Sołectwa” jury postanowiło przyznać

I miejsce w kat. na najładniejszy stragan zajęła
Lutomia Dolna stoisko pn. Izba weselna Boryny

I miejsce – sołectwu Lutomia Dolna,
II miejsce – sołectwu Bystrzyca Dolna,
III miejsce – sołectwu Burkatów.
Dla pozostałych 14 sołectw komisja przyznała wyróżnienia.

W klasyfikacji końcowej „Turnieju
Sołectw” zwycięzcami zostały sołectwa
I. STACHOWICE,
II. BYSTRZYCA GÓRNA,
III. BURKATÓW.
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Piękna Bystrzyca Górna w Jaszkowej Górnej
Ponad 50 osobowa delegacja z wsi Bystrzycy Górnej gościła w Jaszkowej Górnej, na uroczystej gali wręczenia nagród w tegorocznym Konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”.

Piękna Bystrzyca Górna podczas wizyty w Jaszkowej Górnej

J

ury tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” przyznało miejscowości Bystrzyca Górnej III miejsce. Wśród wyróżnionych w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” znalazło się gospodarstwo
Piotra Gancarczyka z Witoszowa Dolnego.
W konkursie udział wzięło 46 miejscowości z 31 gmin. Gminę Świdnica reprezentowały: Bystrzyca Górna (w kat. Najpiękniejsza Wieś),
Grodziszcze (w kat. Najlepszy start w Odnowie Wsi), Pogorzała (w kat.
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi) oraz Witoszów Dolny (w kat.
Najpiękniejsza Zagroda).
Konkurs ma na celu wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych,
najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności
mieszkańców z terenów wiejskich.
To z pewnością ogromny sukces Bystrzycy Górnej, w której od kilkunastu lat działają organizacje społeczne, które aktywnie promują nie

tylko swoją miejscowość ale i gminę. Ich wieloletni trud został nagrodzony – mówiła wójt gminy. To co jest najpiękniejsze i najsmaczniejsze
w samej Bystrzycy Górnej przybyli do Jaszkowej goście mogli zobaczyć
podziwiając występ Zespołu Pieśni i Tańca „Bystrzyca” i odwiedzając
m.in. stoisko promocyjne sołectwa, smakując wiele wybornych potraw.
Wszyscy laureaci, zgodnie z regulaminem konkursu, otrzymali
z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawy cenne nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki. Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc w kategoriach „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” i „Najlepszy start w Odnowie Wsi”
otrzymają kompleksowe opracowanie inwentaryzacji zasobów kultury
materialnej, wykonane przez Uniwersytet Wrocławski, oraz opracowanie inwentaryzacji przestrzeni wiejskiej wykonane przez Uniwersytet
Przyrodniczy.

Gogołów gospodarzem zawodów strażackich
O tym jak ważny jest czas w niesieniu pomocy, przekonali się sami strażacy z OSP Burkatów, którzy podczas III Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Strzelinie zajęli IV miejsce, ustępując podium jedynie o 15 setnych punktu. Podczas gminnych zawodów strażackich,
jakie 25 września br. odbyły się w Gogołowie drużyna OSP Burkatów potwierdziła swoje umiejętności zdobywając zasłużone I miejsce.

T

egoroczna edycja zawodów strażackich
odbyła się na stadionie w Gogołowie,
gdzie w konkursowe szranki stanęło 11 drużyn.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze to
cykliczna impreza, której organizatorem jest
Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP
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w Świdnicy. Zawody odbywają się co roku
w innej miejscowości. W tym roku po raz
pierwszy miały miejsce w Gogołowie.
We współzawodnictwie o miano najlepszej jednostki ochotniczej straży pożarnej
walczyły dzielnie zarówno męskie, jak i żeńskie drużyny strażackie z następujących miej-

scowości: Burkatów, Gogołów, Lutomia, Panków, Witoszów, Grodziszcze, Bystrzyca.
Uczestnicy sobotniego sportowo-pożarniczego turnieju musieli wykazać się świetną
kondycją fizyczną, zręcznością i refleksem.
Konkurs miał charakter dwuetapowy. W ra-

Ciąg dalszy na stronie obok
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W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki zdobyły
Zajęte miejsce

Nazwa drużyna

Kategoria wiekowa

I miejsce

OSP Burkatów

Dziewczęta 12-15 lat

I miejsce

OSP Burkatów

Chłopcy 12-15 lat

II miejsce

OSP Gogołów

Chłopcy 12-15 lat

I miejsce

OSP Lutomia

Chłopcy 16-18 lat

I miejsce

OSP Burkatów

Seniorzy

II miejsce

OSP Lutomia

Seniorzy

III miejsce

OSP Panków

Seniorzy

IV miejsce

OSP Witoszów

Seniorzy

V miejsce

OSP Grodziszcze

Seniorzy

VI miejsce

OSP Gogołów

Seniorzy

VII miejsce

OSP Bystrzyca

Seniorzy

Gospodarze zawodów OSP Gogołów

mach pierwszego etapu odbyła się sztafeta
pożarnicza, przeskok przez ściankę, równoważnia, bieżnia. W ramach drugiego ćwiczenie sprawności bojowej (tzw. bojówka),
polegające na rozciągnięciu dwóch odcinków
linii gaśniczej oraz strąceniu pachołka. W obu
konkurencjach liczył się czas, w którym drużyna poprawnie wykonała zadanie.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
statuetki (oczywiście z Patronem, Św. Florianem) oraz dyplomy. Ponadto Senior Druh
Edward Babiarz z OSP Gogołów za długoletnią działalność, jako założyciel jednostki
w Gogołowie w 1955 r. otrzymał odznakę za
wysługę lat, pamiątkowy dyplom i statuetkę.
Na terenie Gminy Świdnica funkcjonuje
8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarny.
Trzy jednostki OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, tj.
OSP Lutomia, Witoszów i Burkatów. Już
niebawem OSP Lutomia otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu
z napędem uterenowionym 4 x 4. Jego zakup jest możliwy dzięki dotacji w wysokości
100 tys. zł przyznanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu „Poprawy bezpieczeństwa
w Województwie Dolnośląskim”.
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Zdobywcy I miejsca - drużyna OSP Burkatów
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Katyń - ocalić od zapomnienia
Kamienie, pomniki, tablice – to jedne z powszechnie stosowanych form pamięci o wydarzeniach, które minęły. Zatrzymać w pamięci to przeważnie znaczy: zbudować punkt oparcia dla historycznej refleksji. Dlatego też Młodzież i Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie dołączyło do grona placówek oświatowych, które dokonały posadzenia Dębu Katyńskiego i zatrzymały w pamięci bolesną
prawdę o Katyniu, Miednoje czy Charkowie.

G

łówną ideą przedsięwzięcia stało się posadzenie 21 857 dębów.
Każde drzewo poświęcone jest jednej określonej osobie, której nazwisko widnieje na liście katyńskiej. Jako motto tej inicjatywy przyjęto
słowa Jana Pawła II : „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można
zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.
Symboliczne drzewo będzie przypominało młodzieży o tragicznych losach tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. Szkoła poświęciła ten dąb majorowi Stanisławowi Kaniewiczowi. Kapitan rezerwy Stanisław Kaniewicz, syn Wawrzyńca i Marii z Horoniców, ur. 11.05.1888 r. w Mościskach. Żonaty z Jadwigą z Wicijewskich, miał syna. Lekarz weterynarii. Brał udział w walkach w 1918 i w wojnie 1920 jako ochotnik 1 pułku artylerii polowej. Walczył pod Lwowem i Gródkiem Jagiellońskim. Odznaczony Gwiazdą Przemyśla i Odznaką Honorową „Orlęta”. Lekarz weterynarii Garnizonu Łuck. W 1921 r. mianowany do stopnia kapitana. W 1940 r. zamordowany w Katyniu przez NKWD strzałem w tył głowy. Pośmiertnie – w roku 2007
– Stanisław Kaniewicz został awansowany do stopnia majora.
Drzewo zostało zasadzone w obecności władz samorządowych, przedstawicieli rodzin katyńskich, Związku Sybiraków oraz uczniów gimnazjum i posiada certyfikat z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Do Pszenna p. Bolesław Prorok przywiózł również ziemię
z cmentarza w Miednoje, która trafiła pod korzenie Dębu w Pszennie.
Jest to okazja dla nas do wspaniałej pracy wychowawczej, do nauki patriotyzmu. Będziemy przypominali tę tragiczną kartę historii naszego
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Wójt gminy z przedstawicielami Rodzin Katyńskich

narodu – mówił dyrektor gimnazjum Z.Janus.
Gościem honorowym uroczystości była pani Teresa Gwara oraz
Bolesław Prorok przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Dla Pani Teresy uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ w Pszennie kończyła szkołę podstawową. W październiku br. na terenie miasta Świdnicy odbyła się bliźniacza uroczystość do tej jaka
miała miejsce w Pszennie. Tym razem na wniosek Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Dąb Katyński został poświęcony pamięci Tadeusza Chołocińskiego – ojca Pani Teresy Gwary.
Dęby Pamięci trafiły także do takich państw, jak: USA, Szwajcaria,
Norwegia, Niemcy, Węgry, Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś i Ukraina.
Druga część uroczystości, jaka miała miejsce w świetlicy
w Pszennie, rozpoczęła się od programu artystycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Żywe
zaangażowanie młodzieży, odbiór przekazywanych treści świadczyły o głębokim przeżywaniu tej uroczystości. Życzę aby zachowywanie w pamięci młodych Polaków tragedii sprzed 70- laty, wpływało
na kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia. Takie żywe lekcje historii pozwalają poznać przeszłość, pobudzają do refleksji nad czasem minionym – mówiła wójt gminy.
Równie bolesne, pomimo upływu lat, były wspomnienia tych którzy
przeżyli Sybir. Przedstawiciele Rodzin Katyńskich, którzy przybyli na
uroczystość zasadzenia Dębu Katyńskiego w Pszennie, ze wzruszeniem i łzami w oczach opowiadali o nieludzkich warunkach i latach
spędzonych z daleka od Ojczyzny. Prawdy nie można rozstrzelać, dlatego z ogromną radością i wzruszeniem dziękujemy za zaproszenie nas
na tą uroczystość i piękny program artystyczny w wykonaniu młodzieży tutejszego gimnazjum – mówili przedstawiciele Rodzin Katyńskich.
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Przeżyli
ze sobą ponad 50 lat
6 lutego 2010 r. Irena i Kazimierz Szwedowie z Pszenna, Genowefa
i Mieczysław Domogałowie z Boleścina, Henryka i Stefan Kwaśnikowie z Witoszowa Górnego i 9 października 2010 r. Helena i Edward
Babiarz z Gogołowa, Cecylia i Bronisław Pączek z Boleścina oraz Genowefa i Zenon Jerzykowie ze Słotwiny odebrali z rąk Wójta Gminy
Teresy Mazurek medale przyznane przez prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie. Nie zabrakło tak jak przed 50- laty słów przysięgi
małżeńskiej, marsza weselnego, wspólnego toastu, ale i wzruszeń.

Irena i Kazimierz Szwed

J

ubilaci odnowili przysięgę małżeńską i złożyli sobie podziękowania za miłość, przywiązanie i opiekę. Są państwo dla nas
wzorem, bo przyszło Wam budować Rodzinę i ją utrzymać w bardzo trudnych czasach. Cieszcie się z tego, co macie, bo macie naprawdę wiele. Tak licznie przybyli członkowie Waszych Rodzin
mogą być dumni z tak pięknego Jubileuszu, który dla mnie za każdym razem jest bardzo radosnym wydarzeniem. Życzę wszystkim Państwu aby ten szczególny dla Was dzień był okazją nie tylko
do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość
– mówiła wójt T. Mazurek do zacnych Jubilatów podczas uroczystości
w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on
wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub
ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa należy dostarczyć również dowody osobiste obojga małżonków do wglądu.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem
i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą,
a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą
kolejne okrągłe rocznice.
W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez
Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Wójt Gminy Świdnica wręcza swoim mieszkańcom nadane im
odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle
miłą okazją do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne
piękne jubileusze.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica
tel. (74) 8562-911, 8562-912, 8562-913, 8562-914,
tel. (74) 8562-916, fax (74) 8568-721
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e-mail: usc@um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl/usc

Genowefa i Mieczysław Domagałowie

Henryka i Stefan Kwaśnikowie

Helena i Edward Babiarz

Cecylia i Bronisław Pączek
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Zespół Pieśni
i Tańca „Bystrzyca”
gościł na Bałkanach
Od 28 września do 4 października Zespół Pieśni i Tańca
„BYSTRZYCA” z Bystrzycy Górnej gościł w Gračanicy w północnowschodniej Bośni i Hercegowinie, gdzie uczestniczył wspólnie
z dzierżoniowskimi „ŚLĘŻANAMI” w międzynarodowym festiwalu folkloru.

G

račanica –miasto w północno-wschodniej Bośni i Hercegowinie,
gdzie ślady wojny powoli się zacierają było gospodarzem międzynarodowego spotkania folklorystycznego, na które zaproszony został
między innymi Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”.
Wraz z dzierżoniowskimi Ślężanami Gračanica mogła usłyszeć i zobaczyć bogaty zestaw polskich tańców ludowych ze wspaniałymi kolorowymi strojami i piosenkami. Polonez zatańczony w kontuszach
wzbudził autentyczny zachwyt mieszkańców. Na zakończenie galowego koncertu miejscowy zespół „Adem Alić” wraz z polskimi zespołami
odśpiewał naszą polską „Kukułeczkę”. Mieliśmy okazję poznać folklor
bałański, kuchnię bośniacką oraz odbyć kilka wycieczek, z których odwiedziny w Sarajewie dały nam wiele do myślenia albowiem widok tysięcy grobów na płycie stadionu „Koszewo“ przywołuje myśl, że wojna
niszczy ludzkość i niech lepiej muzyka łagodzi obyczaje - mówią członkowie zespołu.
Pozdrav našim prijateljima Poljski, vidimo se iduće godine!! czyli serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół z Polski, do zobaczenia
w przyszłym roku. W 2011 roku zespół „Adem Alić z Gračanicy zawita do Polski i tym samym ZPiT „Bystrzyca” będzie mógł się zrewanżować za tak wspaniałe przyjęcie.

ZPiT Bystrzyca w Bośni

ZPiT „Bystrzyca” w Bośni

Ale Babki podbiły Pomorze
Już po raz czwarty Zespół Ale Babki pod kierownictwem Pani Hanny Raszkiewicz gościł w Międzyzdrojach. Tym razem wyśpiewał
II miejsce podczas IX Festiwalu Kultury Ludowej pod hasłem „Spotkania Artystyczne Seniorów”. Zaproszone zespoły i kapele z całej Polski, prezentowały tradycję i kulturę swoich regionów.

M

iędzyzdroje to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie spotkanie prawdziwej gwiazdy (filmowej czy teatralnej) jest najbardziej prawdopodobne. Organizowane liczne koncerty, spektakle teatralne czy festiwale sprawiają, iż Międzyzdroje to „miasto gwiazd”.
1 października br. barwnym korowodem 33 zespoły pojawiły się przed
salą MDK w Międzyzdrojach, gdzie o godz. 17.00 rozpoczął się koncert
inauguracyjny, a tuż po nim przeglądy konkursowe.
Co roku do Międzyzdrojów z różnych stron Polski i Europy zjeżdżają grupy artystyczne seniorów. Oprócz kapel w imprezie uczestniczyli twórcy ludowi, rzeźbiarze i rękodzielnicy. Główne cele imprezy to
utrwalanie polskiej tradycji obrzędowej, kulinarnej i rękodzielniczej,
a także integracja osób starszych i wymiana wspólnych doświadczeń.
To z pewnością ogromny sukces dla Zespołu Ale Babek. Rok temu zdobyłyśmy trzecie miejsce, teraz drugie. Czy za rok będzie upragnione
pierwsze miejsce, zobaczymy – mówią członkinie zespołu.

Ale Babki na głównym deptaku w Międzyzdrojach
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Rzecznik Praw Dziecka
w Witoszowie Dolnym
18 października br. w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym odbyło się spotkanie młodzieży z Rzecznikiem Praw Dziecka p. Markiem Michalakiem.

R

zecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków
rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
Młodzież zgromadzona na spotkaniu poruszyła między innymi tematy dotyczące praw dzieci, z pośród których możemy wyróżnić prawo
do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki, ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Uczniowie gimnazjum dowiedzieli się jakie działania podejmowane są
w momencie naruszenia tych praw.
Prawa człowieka, rozpoczynają się od praw dziecka – mówił rzecznik
do zgromadzonych w nowoczesnej hali sportowej w Witoszowie młodzieży. Oprócz praw, są również i obowiązki, o których każdy z nas, do-

rosły, ale i uczniowie powinni pamiętać.
Gimnazjalistów interesowały początki pracy Rzecznika Praw Dziecka, plany zawodowe, osiągnięcia i wyróżnienia, a także sposób łączenia
życia zawodowego z prywatnym.
Wiele emocji wzbudziła też kwestia przysłowiowego „klapsa”. Czy
klaps to dobra metoda wychowawcza? Rzecznik nie pochwala żadnej
formy przemocy, a klaps to także przemoc.
Na wszystkie pytania RPD odpowiadał z chęcią i pasją ciesząc się,
że mógł rozmawiać z tak liczną grupą. Swoją postawą pokazał, że jest
zawsze dla dzieci i mogą się do niego zwracać w każdej sprawie. Przypomniał także nr telefonu zaufania - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 0 800 12 12 12, pod którym dyżurują specjaliści
służący pomocą od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00.
Na ten numer dodzwoni się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego.

Uczcili pamięć Wielkiego Polaka
18 października br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu odbyły się dwa konkursy: II Gminny Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II. pt. „OTO MATKA TWOJA” oraz Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W ten sposób dzieci uczciły obchodzony 10
października Dzień Papieski oraz 32 rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową.

U

roczystości związane z pamięcią o Papieżu Polaku rozpoczęły się specjalnie przygotowanym programem artystycznym, podczas którego
wystąpili uczniowie ze szkoły podstawowej w Grodziszczu. Nad przygotowaniami czuwały p. Ewelina Jezierska-Burdek i katechetka Renata Smolbik przy współpracy z p. Ireną Maj.
Na gminny konkurs wiedzy o Papieżu Polaku do szkoły w Grodziszczu
przybyło 6 drużyn z następujących placówek oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie,
3. Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie,
4. Szkoła Podstawowa z Lutomi Dolnej,
5. Szkoła Podstawowa z Bystrzycy Górnej,
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu.
Członkowie komisji konkursowej wielokrotnie podkreślali bardzo dobre przygotowanie drużyn oraz wiedzę samych uczestników, czego wyrazem była przyznawana punktacja. W klasyfikacji generalnej pierwsze
miejsce zdobyli goście ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, drugie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy, a nauczycielom- katechetkom zaangażowania w organizację konkursu i przygotowanie uczniów.
W tym samym dniu, wszyscy, którym bliska i miła była poezja religijna spotkali się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu podczas XV Konkursu Recytatorskiego.

Celem konkursu było m.in.:

vvPopularyzowanie poezji i prozy o treściach religijnych autorów
duchownych i świeckich.
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vvPielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
vvStwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień aktorskich.
Podczas tegorocznego konkursu przesłuchano 19 recytatorów z których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I Szkoły Podstawowe 10 – 12 lat (IV – VI)

I miejsce Mateusz Zakrzewski ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie,
II miejsce Dominika Chmiel ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej,
III miejsce Michał Somala ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.
Wyróżnienia otrzymali: Alicja Nowak ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie, Aneta Ciecierska ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej,
Katarzyna Nawrot ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.

Kategoria II 13 – 15 lat klasy gimnazjalne
I miejsce Ewelina Kucięba z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej,
II miejsce: Paulina Studnicka z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej,
III miejsce: Marta Adamczyk z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej.
Wyróżnienie otrzymali: Adriana Gradowska z Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi, Magdalena Adamczyk z Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej.
Osoby nagrodzone trzema pierwszymi miejscami w każdej z kategorii
jeszcze raz będą mogły zaprezentować swoje umiejętności, gdyż zakwalifikowano je do eliminacji wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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Pszenno - działki
pod zabudowę mieszkaniową

Gmina Świdnica uruchomiła jesienną turę
przetargów na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

P

rzedmiotem tegorocznych przetargów będzie 15 działek położonych we wsi Pszenno. Oferowany teren położony jest po zachodniej stronie drogi powiatowej prowadzącej
w kierunku Jagodnika, od północy graniczy
z terenami zabudowanymi wsi Pszenno. Teren
ten położony jest w zasięgu podstawowych
sieci infrastruktury technicznej. Niewielka
odległość do miasta Świdnicy gwarantuje
łatwy dostęp do szerokiej gamy usług, w samym zaś Pszennie znajduje się nowoczesny
zespół oświatowy oraz przychodnia zdrowia.
Działki zostaną zaoferowane do nabycia
w drodze przetargów nieograniczonych
w ostatnim kwartale bieżącego roku oraz
w pierwszym kwartale 2011 r. Kwoty wywoławcze zaproponowane do przetargu za metr
kwadratowy działki kształtują się na poziomie ok. 70,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA
NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE
W PLANIE MIEJSCOWYM

KONTAKT
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15 działek niezabudowanych o regularnym, prostokątnym  kształcie i powierzchni ok. 1000 m2.
Obsługa komunikacyjna terenu prowadzona będzie z wykorzystaniem gminnej drogi wewnętrznej o szerokości 10 m w liniach
rozgraniczających. Docelowo teren zostanie wyposażony w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetlenie uliczne.       
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN/U), możliwa zabudowa do 55 % powierzchni działki. Maksymalna wysokość
projektowanej zabudowy ustalona została na 2 kondygnacje. Pokrycie dachu wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 30-45
stopni.
Dział Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel.:  74 852 30 67; 852 33 98, wew. 105,
mail: sgn@gmina.swidnica.pl
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