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Gmina

nagradzana
W gminie Świdnica najważniejsze stanowiska zajmują kobiety. Wójt gminy Świdnica nie
raz została odznaczona za swoją działalność na rzecz gminy, odznaczenie dostała również
przewodniczącą rady. Sprawdź, jakie otrzymały laury i za co?
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W NUMERZE:

Chcieć znaczy móc

Gmina doﬁnansowuje

W tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z
Bojanic obchodzi swoje pięciolecie. – To było
16 maja, już pięć lat temu, kiedy przyszłyśmy
do gminy z pomysłem. Udało się i wciąż
udaje. Nasze marzenie się spełnia – mówi
Janina Marciniak, przewodnicząca i jedna z
założycielek Koła Gospodyń z Bojanic.

przydomowe oczyszczalnie ścieków
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Są nowi dzielnicowi.
Sprawdź, kto czuwa nad bezpieczeństwem

6
www.gmina.swidnica.pl
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Przydomowe oczyszczalnie
z doﬁnansowaniem gminy

Mieszkańcy czterech miejscowości – Modliszowa, Pankowa, Stachowic
i Wieruszowa – mogą składać wnioski o doﬁnansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na ten cel w tegorocznym
budżecie gminy zarezerwowano 350 tys. zł.
68 deklaracji

– Gmina Świdnica wywiązując się z zadań
własnych, do których należy między innymi
kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych poprzez przyjęcie uchwały,
stwarza korzystne warunki dla mieszkańców
gminy, które stanowić będą pomoc i jednocześnie zachętę do budowy indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi
wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek.
– Obecnie z czterech miejscowości wpłynęło 68
deklaracji. Uprawnionym do uzyskania dotacji
na ten cel jest właściciel nieruchomości położonej w tych miejscowościach, osoba ﬁzyczna
niebędąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym,
przy którym zamierza wybudować przydomową
oczyszczalnię – dodaje.

Nic nie przepada

Doﬁnansowanie budowy oczyszczalni
jest możliwe za sprawą Rady Gminy, która
jeszcze w ubiegłym roku przyjęła uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na doﬁnansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Świdnica. Dotacja może być udzielona,
jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków
będzie budowana na obszarze, na którym
nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi
dokumentami planistycznymi lub programo-

wymi gminy, budowy zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego
systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn
technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie
nieuzasadnione. Wnioski będą rozpatrywane
w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich
środków z budżetu gminy przewidzianych
na 2012 rok budżetowy wnioski będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym,
pod warunkiem przeznaczenia w uchwale
budżetowej środków na ten cel.

Według kolejności

Bardzo ważny dla mieszkańców jest fakt,
iż każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany według kolejności ich składania. Powinny
one zawierać załączniki w postaci aktualnego
wypisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej
oraz mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową) nieruchomości, której wniosek dotyczy.
– Równolegle do programu doﬁnansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków trwają
prace nad opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, z której po jej przyjęciu przez Radę
Gminy wyniknie plan dalszej kanalizacji gminy
i wskazane zostaną docelowe miejscowości, w
których będą stosowane indywidualne rozwiązania, czyli szczelne szamba lub przydomowe
oczyszczalnie – zaznacza wójt gminy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla tych gospodarstw domowych, w których
tradycyjne podłączenie do kanalizacji (na zdjęciu) nie jest możliwe. Gmina będzie doﬁnansowywać ich zakup, ale trzeba się spieszyć

Ile wynoszą dotacje?
Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana
do wysokości:
− dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł (słownie:
cztery tysiące złotych),
− dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech
sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność
różnych osób – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych),
− dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5.000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych), pod warunkiem podłączenia
wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu wniosku o rozliczenie
dotacji. Do wniosku należy dołączyć:
1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. certyﬁkat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty
spełniające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i
normami,
3. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez
osobę z wymaganymi uprawnieniami,

4. imienne faktury VAT lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty.
Na poczet doﬁnansowania budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków może być udzielona zaliczka do wysokości 80% przewidzianego doﬁnansowania. Zaliczki udziela się na wniosek
inwestora.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia właściwemu
organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z datą
wpływu,
2. pisemne oświadczenia inwestora o nie wniesieniu sprzeciwu
w ustawowym terminie przez właściwy organ, co do zgłoszenia
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warunkiem otrzymania doﬁnansowania ze środków na ﬁnansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie
odłączenie od sieci kanalizacji sanitarnej zbiornika na ścieki bytowe (szamba), o ile istnieje, i w zamian odprowadzenie ścieków do
wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Doﬁnansowaniu nie podlegają:
1. koszty sporządzonej dokumentacji geodezyjnej, projektowej
i odbiorczej,
2. koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez
wnioskodawcę.

Gmina dba o środowisko
W

iększa efektywność oczyszczania i większa dbałość o środowisko – to efekty
modernizacji oczyszczalni w Krzyżowej.
Oczyszczalnię zmodernizowało powołane kilka lat
temu przez gminę Świdnica Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Modernizacja, choć
kosztowna, była konieczna, by poprawić efektywność
działania oczyszczalni. Ogólna wartość zadania wyniosła
579 tysięcy 775 złotych. Duże znaczenie miało tu doﬁnansowanie pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
które stanowiło kwotę 275 tysięcy złotych.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Krzyżowej wybudowana została w 1995 roku. Zlokalizowana jest na terenie
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące
z kompleksu pałacowego Fundacji oraz z Krzyżowej i
części Grodziszcza. Modernizacja oczyszczalni ścieków
umożliwi przyjęcie ścieków ze skanalizowanej w roku
2011 pozostałej części wsi Grodziszcze.
Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków
w Krzyżowej polegała na wymianie zużytych instalacji
technologicznych oraz na montażu nowych instalacji do
oczyszczania ścieków, bez zmiany zabudowy oraz gabarytów oczyszczalni.
Nowe urządzenia zwiększą efektywność oczyszczania,
usprawnią pracę obsługi oraz wpłyną na oszczędność
zużycia energii elektrycznej. Zadanie przyczyni się do
uzyskania lepszych niż dotychczas parametrów oczyszczonych ścieków, a tym samym zwiększy się ochrona
środowiska.
Wybudowana w 1995 roku oczyszczania w Krzyżowej została zmodernizowana. Dzięki takim działaniom gmina dba o środowisko
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Taka kobieta w samorządzie
W gminie Świdnica najważniejsze stanowiska zajmują właśnie kobiety. Wójt gminy Świdnica nie raz
została odznaczona za swoją działalność na rzecz gminy, teraz przyszła kolej na przewodniczącą rady.

Przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Regina Adamska odbiera Neptuna w kategorii Kobieta w Samorządzie

To był już trzeci Świdnicki
Neptun, który traﬁł do gminy
Świdnica. Tym razem w ręce
przewodniczącej Rady Gminy
Reginy Adamskiej. Uroczyste
wręczenie wyróżnień przyznawanych przez TV Teletop
Sudety odbyło się podczas VI
Balu Mediów i Samorządu.
Nagrody Świdnickiego
Neptuna od sześciu lat przyznawane są aktywnym samorządowcom, liderom organi-

zacji pozarządowych mającym
wkład w rozwój lokalnego
społeczeństwa i działającym na
rzecz promocji regionu świdnickiego. W 2008 roku Świdnickiego Neptuna otrzymała
wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek w kategorii Kobieta
w Samorządzie, a w 2010 roku
w kategorii Przedsiębiorczość
w Samorządzie.
W tym roku kapituła konkursu zdecydowała się przy-

znać wyróżnienie przewodniczącej Rady Gminy Świdnica
Reginie Adamskiej w kategorii
„Kobieta w Samorządzie”. W
laudacji, którą odczytała redaktor naczelna TV Teletop Sudety
Beata Ziółkowska-Seńków,
usłyszeć można było, iż Regina
Adamska: „Od lat związana
jest z lokalną społecznością.
Przez dwie dekady w swojej
rodzinnej wsi – Pankowie – pracowała jako sołtys. Dzięki jej
zaangażowaniu, powstało wiele
inicjatyw, które dla mieszkańców wsi stały się do dziś pielęgnowaną tradycją. Jest pełna
zrozumienia dla problemów
ludzi i potraﬁ je rozwiązywać.
Nie raz w swojej działalności
przychodziło jej gasić pożary
zarówno te międzyludzkie,
jak i te rzeczywiste – jest bowiem od wielu lat zasłużonym
członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej. Od 2010 roku pełni
funkcję przewodniczącej Rady
Gminy Świdnica. W codziennej
pracy koncentruje się na tym,
co najważniejsze dla mieszkańców. Jasno określa cele w
życiu publicznym, społecz-

nym i rodzinnym, ale przede
wszystkim stara się być blisko
ludzi. Jej dewizą życiową jest
„stawiać sobie wymagania i
wierzyć, że to, co jest zaplanowane, zostanie zrealizowane”.
W wielu dziedzinach życia, w
których działała, jej aktywność
została dostrzeżona, doceniona i wyróżniona. Wymieńmy
tylko niektóre z nich: Brązowy
i Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa, Medal: Zasłużony dla Rolnictwa, Medal
65-lecia Ludowych Zespołów
Sportowych, tytuł Zasłużony
dla Gminy Świdnica. Niech
dzisiejsza nagroda będzie pięknym dopełnieniem tych wcześniejszych”.
Nagrodą Świdnickiego Neptuna wyróżniono także:
- w kategorii Inwestycje
– Zarząd Powiatu Świdnickiego,
w imieniu którego wyróżnienie
odebrały wicestarosta Alicja
Synowska, członek Zarządu
Powiatu Sabina Cebula.
- w kategorii Działalność
Pozarządowa – Rozalia Bąba,
prezes Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomią „Życie”.
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Rozmowa z przewodniczącą Rady Gminy
– Kilka tygodni temu została Pani wyróżniona Neptunem za swoją działalność. Czy spodziewała się Pani takiej nagrody?
– Nie, nie spodziewałam się. Nie sądziłam, że ktoś dostrzeże moje działania,
ponieważ dotyczyły one mojej miejscowości, a dopiero w późniejszym czasie
terenu całej gminy. Przyznanie Świdnickiego Neptuna w gronie tak zasłużonych
osób jest dla mnie dużym wyróżnieniem.
– Została Pani wyróżniona w kategorii Kobieta w Samorządzie, jak się Pani
czuje na tym stanowisku?
– Jestem bardzo zadowolona, choć nie kryję zaskoczenia. To wyróżnienie jeszcze
bardziej motywuje do aktywności i nowych wyzwań. Doświadczenie wyniesione
z długoletniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, nauczyło mnie
odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy, szacunku dla klienta i to właśnie
przenoszę na grunt samorządu i płaszczyznę pracy Rady.
– Jakie stawia sobie Pani wyzwania? Co uważa Pani w swojej pracy za największy sukces?
– Moim wyzwaniem jest pobudzanie oddolnych inicjatyw wśród mieszkańców,
praca z ludźmi i dla ludzi, bycie blisko nich, koncentrowanie się na tym, co najważniejsze dla społeczności – to zadania, które stawiam sobie w codziennym życiu.
Nauczyłam się rozmawiać z ludźmi, ale też ich słuchać, mam do nich zaufanie.
Nie bagatelizuję żadnego głosu. Stąd też stawiam sobie wysokie wymagania.
Konsekwentnie i z wielkim optymizmem podejmuję wyzwania. Myślę, że mój
największy sukces jest dopiero przede mną. Potraﬁę też odpoczywać, cieszyć się
z każdej, nawet drobnej rzeczy. Chętnie spotykam się z przyjaciółmi.
– Czy sądzi Pani, że kobiecie w samorządzie jest łatwiej, czy trudniej?
– Nie wiem, skąd to przeświadczenie, że kobiecie w samorządzie jest trudniej. Ja
tak nie uważam i myślę, że o wszystkim decyduje determinacja. Najpierw jako
sołtys chciałam, aby mieszkańcom naszej wsi żyło się lepiej. Podejmowałam
szereg działań z mieszkańcami i spotykałam się z akceptacją tych inicjatyw.
Twierdzi się, że kobieta jest słabsza w działalności politycznej. Nie tylko dzięki
sumienności i pracowitości można dojść do celu, ale też dzięki kobiecej intuicji,
która pozwala uniknąć wielu problemów lub też zgasić je w zarodku. Namawiam panie, aby się uaktywniły, ponieważ na co dzień też działamy prowadząc
dom, wychowując dzieci. Jesteśmy wrażliwe, gospodarne, zaradne, jesteśmy
dobrymi organizatorkami i wykorzystajmy to dla dobra ogółu. Zapożyczyłam
sobie dewizę, o której słuszności jestem w pełni przekonana, mianowicie: „jeżeli
chcesz, aby coś było powiedziane, powiedz mężczyźnie, jeżeli chcesz, żeby coś
było zrobione, powiedz kobiecie”.
– Jak godzi Pani obowiązki przewodniczącej z pracą zawodową i prowadzeniem domu?
– W wielu działaniach pomagają mi moi synowie, zakochani w piłce nożnej.
To najmłodszy syn Mateusz powiedział mi, że przez sport kształtuje się mocny
charakter, wytrwałość i konsekwencja. To stwierdzenie pomaga mi przetrwać
trudne wyzwania domowe. To też sprawdza się w mojej pracy zawodowej i
samorządowej.

Ferie zimowe na sportowo Sybiracy odznaczyli wójta
N

iemal tysiąc
dzieci z gminy
Świdnica skorzystało z tegorocznej
oferty zimowego
wypoczynku gminy
Świdnica.Wyjazdy do
multikina, rozgrywki
sportowe, zajęcia
plastyczne to jedne
Ferie spędzane w rodzinnych miejscowościach wcale nie muszą być
z wielu atrakcji, jakie nudne. Udowodnili to młodzi mieszkańcy gminy. Na zdjęciu uczestnicy
czekały na uczestnitegorocznych ferii zimowych w gminie Świdnica podczas rozgrywek
ków ferii.
na hali sportowej w Witoszowie Dolnym
Nowością była organizacja wypoczynku dla dzieci z niczej, jaka od kilku tygodni wych – mówi wójt gminy Teresa
dwóch świetlic środowiskowych mieści się na terenie schroniska Mazurek. – Był to doskonały
pomysł, bowiem nic tak nie
z Pankowa i Lutomi na terenie młodzieżowego.
Równie bogaty program przyciąga dzieci i młodzieży z
szkolnego schroniska młodzieżowego w Lubachowie. Ferie zimowego wypoczynku zafun- gminy Świdnica do aktywnego
w schronisku zorganizował dowali organizatorzy dzieciom uczestnictwa w zimowym wyGminny Ośrodek Pomocy Spo- i młodzieży korzystającej z poczynku, jak realizacja włałecznej w Świdnicy, który był hali sportowej w Witoszowie snych pomysłów. Z pewnością
też organizatorem wakacyjnego Dolnym i w 14 świetlicach skorzystamy ze sprawdzonych
pobytu w placówce dzieci ze środowiskowych. W czasie pomysłów i będziemy szukać
dwutygodniowej przerwy zi- nowych, jeszcze bardziej atrakświetlicy z Grodziszcza.
Uczestnicy zimowiska bra- mowej odbyło się osiem tur- cyjnych rozwiązań przy organili udział w zajęciach plastycz- niejów sportowo-rekreacyjnych zacji letniego wypoczynku na
nych i komputerowych, grach dla dzieci i młodzieży z gminy terenie gminy.
Łącznie na tegoroczny
i zabawach integracyjnych, Świdnica. Zorganizowano m.in.
zarówno w schronisku, jak i turniej halowej piłki nożnej dla wypoczynek zimowy przeznana świeżym powietrzu, a także szkół podstawowych i gimna- czonych zostało 26 tys. zł.
wybrali się na spacer na zapo- zjów, turniej piłki siatkowej
rę wodą. Wieczorami dzieci oraz turniej gier i zabaw dla
W klasyﬁkacji końcowej turnieju
miały organizowane seanse dzieci ze szkół podstawowych
świetlic środowiskowych
najlepsze wyniki otrzymała:
bajkowe, a w ostatni wieczór oraz świetlic środowiskowych.
1. miejsce – świetlica Witoszów Dolny
– W ubiegłym roku odda– dyskotekę. Mogli także być
2. miejsce – świetlica Mokrzeszów
jednymi z pierwszych, którzy liśmy głos najmłodszym w za3. miejsce – świetlica Komorów
skorzystali z nowoczesnej pra- kresie pomysłów na bezpieczne
4. miejsce – świetlica Pogorzała
cowni ekologiczno-przyrod- i radosne spędzenie ferii zimo-

W

ójt gminy Teresa Mazurek odebrała
– Przez kilkanaście dni kosiliśmy trawę, wyciBrązowy Medal Zasługi Fundacji
naliśmy krzaki, czyściliśmy pomniki i krzyże oraz
„Straż Mogił Polskich Bohaterów”.To za
malowaliśmy ogrodzenia wokół grobów – mówili
sprawą gminnej młodzieży, która przez
po powrocie uczestnicy wyjazdu. – O historii
kilka miesięcy zbierała pieniądze, a potem tego i wielu innych miejsc na Wschodzie moglipojechała na Ukrainę ratować mogiły.
śmy jedynie czytać podręcznikach do historii.
Wójt odebrała medal nadany przez Sybiraków My mieliśmy to szczęście zobaczyć je osobiście
podczas IX Ogólnopolskiego Koncertu Charyta- i była to dla nas doskonała lekcja patriotyzmu.
tywnego w Sycowie, który zorganizowany został Dziękujemy wszystkim organizatorom za umożna rzecz pomocy Polakom na Ukrainie i Białorusi. liwienie nam wyjazdu i zakorzenienie w naszej
Brązowy Medal Zasług Prezydium Rady Fundacji świadomości pamięci o miejscach historii naprzyznało odznaczonym za ratowanie zabytków szych pradziadów Efekty swojej pracy młodzież
kultury materialnej na Kresach Wschodnich, z Pszenna prezentowała na forum Rady Gminy
dokumentowanie i upowszechnianie Martyrologii Świdnica podczas sesji Rady Gminy 5 grudnia
Narodu Polskiego w wyniku agresji Sowieckiej ubiegłego roku.
po 17 września 1939 r. oraz za pomoc udzieloną
Brązowy Medal Zasług za ratowanie zabytPolakom zamieszkałym w byłym Związku So- ków kultury materialnej na Kresach Wschodnich
wieckim.
traﬁł w ręce harcerzy z Gimnazjum im. Szarych
Wkrótce po tym wydarzeniu medal powędro- Szeregów w Pszennie podczas XXII Sesji Rady
wał w ręce uczniów, którzy brali czynny udział Gminy Świdnica.
w ratowaniu polskich nekropolii na
Wschodzie. To właśnie młodzież z
Gimnazjum w Pszennie w ubiegłym
roku włączyła się do akcji ratowania
mogił na Ukrainie. Swój wolny czas,
jakim były upragnione wakacje, spędzili
w Mikulińce k. Tarnopola. Wspólnie z
grupą ponad 100 młodych uczniów z
dolnośląskich szkół odpowiedzieli na
apel wrocławskiej dziennikarki Grażyny Orłowskiej-Sondej i dolnośląskiego
kuratora oświaty. Przez kilka miesięcy
uczniowie zbierali fundusze na ratowanie nekropolii na Wschodzie. Młodzież
z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w
Pszennie zgromadziła na ten cel 1232
złote. Następnie przez 11 dni młodzież z Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek znalazła się w gronie
Pszenna prowadziła prace porządkowe osób odznaczonych Brązowym Medalem za Zasługi na
rzecz ratowania zabytków na Kresach Wschodnich
na cmentarzu w Mikulińce.
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Tysięczny gość schroniska
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie wkroczyło w drugi rok swej działalności,
na który zaplanowano szereg działań związanych z promocją placówki oraz rozwojem bazy dydaktycznej.

Komfortowe schronisko
powstało w wyniku prac związanych ze zmianą użytkowania budynku po byłej szkole
podstawowej. Schronisko na
powierzchni 900 m² dysponuje
49 miejscami noclegowymi w
14 pokojach, z pełnym węzłem
sanitarnym. Na terenie placówki
do dyspozycji gości znajdują się
także: 2 samoobsługowe kuchnio-jadalnie w pełni wyposażane
w sprzęt kuchenny, pracownia
komputerową wyposażona w
sprzęt oraz dostęp do internetu;
sala konferencyjna wyposażona
w sprzęt audiowizualny, rzutnik,
ekran, telewizor, winda, pomieszczenie na suszenie i prasowanie odzieży, przechowalnia
bagażu, parking. Placówka jest
w pełni przystosowana po potrzeb osób niepełnosprawnych i
jest obiektem całorocznym.
– Podsumowując miniony
rok, schronisko może się pochwalić nadaniem mu przez
Dolnośląski Urząd Marszałkowskie pierwszej – najwyższej kategorii wśród schronisk
młodzieżowych, nawiązaniem
obustronnej współpracy z Pol-

Jakie są plany schroniska
na 2012 rok? Planowana jest
wzmożona promocja ośrodka
poprzez udział w targach turystycznych i edukacyjnych przy
współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych,
Urzędem Gminy Świdnica i
Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Już w pierwszym
kwartale 2012 schronisko ze
swoją ofertą zaprezentuje się na
targach w Poznaniu, Łodzi i we
Wrocławiu.
– Kontynuujemy rozpoczętą w poprzednim roku akcję

Schronisko w Lubachowie powstało w miejscu szkoły podstawowej. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Schronisko
jest pięknie położone i tym kusi odwiedzających

skim Towarzystwem Schronisk
Młodzieżowych, przyjęciem
ponad 1000 gości , udzieleniem
ponad 2 tysięcy noclegów, zakupem dodatkowego wyposażenia sali konferencyjnej: stoły,

Wymyśl nazwę
i wygraj!
N

iemal każde schronisko młodzieżowe ma
już swoją nazwę. Chce ją
mieć również schronisko
w Lubachowie. Dlatego
dyrekcja placówki ogłosiła
dwuetapowy konkurs na
to zadanie.
I etap konkursu, który
rozpoczął się już 1 lutego,
adresowany jest do dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gminy Świdnica. Sześcioosobowa grupa młodzieży wraz
z opiekunem opracowuje proponowaną przez siebie nazwę
dla schroniska wraz z uzasadnieniem oraz propozycją znaku
graﬁcznego powiązanego z
proponowaną nazwą. Każda
grupa może zaproponować
maksymalnie trzy nazwy.
Nazwa schroniska powinna
być związana z położeniem
terytorialnym schroniska i lokalnymi atrakcjami turystycznymi (np. Góry Sowie, jezioro
Bystrzyckie, rzeka Bystrzyca),
lokalnymi atrakcjami turystycznymi (np. Zapora Wodna,
Sztolnie, Zamek Grodno), występującymi na terenie Lubachowa (Leśnictwo Złoty Las)
gatunkami roślin i zwierząt (np.

paproć zwyczajna, nietoperz,
paź królowej) lub terminami związanymi z ekologią
i edukacją ekologiczną (np.
alternatywne źródła energii,
segregacja odpadów). Etap ten
będzie trwał do 30 kwietnia
2012 roku, a następnie Komisja
Konkursowa wybiera pięć propozycji nazw, które przechodzą
do II etapu konkursu.
W II etapie konkursu
mogą głosować goście SSM
za pomocą ankiety z pięcioma
propozycjami nazwy oraz internauci wypełniając ankietę,
która będzie zamieszczona na
stronie internetowej schroniska
oraz Urzędu Gminy Świdnica.
Głosowanie będzie trwało od
15 maja do 30 października
2012 roku.
Na uczestników, których
propozycje nazwy zostaną
zakwaliﬁkowane do II etapu
konkursu, czekają nagrody
wyróżnienia, a dla zwycięskiej drużyny przewidziana
jest nagroda główna w formie dwudniowego pobytu w
schronisku. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w okresie do
15 listopada.
Serdecznie zapraszamy do
udziału w konkursie.

krzesła z pulpitem, gabloty, 10
zestawów komputerowych , a
przede wszystkim zadowoleniem naszych gości – mówi
dyrektor schroniska Magdalena
Urbańska.

Multimedialna pracownia ekologiczna, o której piszemy
poniżej

wysyłania ofert do szkół z
całej polski w formie mailingu
wspartego pocztowym rozsyłaniem ulotek wraz z PTSM
– dodaje dyrektor schroniska.
– Ponadto prowadzone są rozmowy z organizatorami dużych
imprez, jak Euro 2012, Kongres
Regionów, Rajd Krause. Planujemy także przy współpracy z
Nadleśnictwem Świdnica stworzenie wokół schroniska ścieżki
ekologicznej oraz ogłoszenie
konkursu na nadanie nazwy
dla placówce.
Jednocześnie podejmowanych jest szereg prac związanych
z poszerzeniem oferty usług
dydaktycznych i spędzaniem
czasu wolnego. – Już niebawem
ruszą prace związane zagospodarowaniem terenów zielonych
wokół ośrodka, modernizacją
boiska, utworzeniem miejsca na
ognisko i na naukę na świeżym
powietrzu, a także kontynuacja
rozpoczętych prac związanych
ze stworzeniem pracowni ekologiczno-przyrodniczej, która
powstała z myślą o organizacji
„zielonych szkół” – mówi wójt
gminy Teresa Mazurek.

Takiej sali nie ma nikt
M

ultimedialne encyklopedie,
sprzęt elektroniczny i komputerowy, kompasy, latarki i wiele
innych pomocy dydaktycznych
traﬁło do Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Lubachowie. Na
wyposażenie pracowni schronisko
otrzymało 25 tysięcy złotych z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej przyznanych przez Ministerstwo Finansów na wniosek Ministra
Edukacji Narodowej.
Środki przeznaczono na zakup 10 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, krzeseł z pulpitem, stołów, szaf, gablot, tablicy, a także pomocy dydaktycznych,

tj. ﬁlmów DVD o tematyce ekologicznej,
multimedialnych encyklopedii PWN (biologia, geograﬁa, historia), multimedialnych
atlasów (geograﬁczny, historyczny, przyrodniczy), map, mikroskopu z wyposażeniem,
zestawów skał i minerałów. Ponadto podczas
zajęć na świeżym powietrzu, młodzież może
korzystać z kompasów, lornetek, stoperów,
latarek, lup, mikroskopów podręcznych,
walizki „Eko-badacza”.
– Dodatkowe wyposażenie naszego
schroniska z pewnością zyska uznanie gości,
szczególnie tych najmłodszych, dla których
ekologia powoli staje się pasją – mówi wójt
gminy Teresa Mazurek. – We wrześniu
2011 roku w Witoszowie Dolnym uroczyście

otworzyliśmy nowoczesną „Salę Przyrody”
o wartości 40 tysięcy złotych ufundowaną
przez ﬁrmę TAURON-Ekoenergia. Była ona
nagrodą w konkursie propagującym działania
proekologiczne, którą wywalczyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym.
Każdego miesiąca młodzież, dzięki pomocom
dydaktycznym, pogłębia swoje zainteresowania. Jestem przekonana, że uczniowie
przyjeżdżający do naszego schroniska m.in.
w ramach „zielonych szkół” będą korzystali
z bogatego zaplecza nowej pracowni ekologiczno-przyrodniczej, odczują wymierne
efekty swoich działań i będą zmotywowani
do podejmowania następnych przedsięwzięć
w temacie szeroko pojętej ekologii

Świetlica wypięknieje
D

o końca maja potrwają prace przy remoncie świetlicy w Pszennie.
Zadanie realizowane jest
w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Zakres zadania jest szeroki
i będzie obejmować remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy – zbicie starych tynków i
wykonanie nowych, wymianę
drzwi, wykonanie suﬁtu podwieszanego, wykonanie posadzek z
płytek ceramicznych, wykonanie
okładzin schodów z płytek ceramicznych, rozebranie ścianek

działowych, malowanie ścian i
suﬁtów, wymiana instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych,
wymianę drzwi zewnętrznych i
okien; remont dachu – wymiana
dachówki ceramicznej, wymiana elementów konstrukcyjnych
dachu, wymiana rynien i rur
spustowych, a także wykonanie
docieplenia ścian styropianem i
wykonanie elewacji świetlicy,
wykonanie parkingów z kostki
betonowej.
Wartość planowanych prac
wyniesie ponad 361,7 tysięcy
złotych, w tym 168 tysięcy

Już tylko dwa miesiące dzielą mieszkańców Pszenna od zakończenia remontu świetlicy. Prace zakończą się w maju

złotych stanowić będzie doﬁnansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W 2007 r. Pszenno wykorzystało
ponad 316 tysięcy złotych unijnych środków z przeznaczeniem
na remont świetlicy (wymianę

pokrycia dachowego, wymianę
stolarki okiennej, modernizację
zaplecza kuchennego), budowę
parkingu przy ul. Piaskowej oraz
przebudowę boiska sportowego
(wykonanie trybun, bieżni oraz
ogrodzenia boiska).
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Hrabia von Moltke przemówił po stu latach
Można usłyszeć głos hrabiego Moltke. Chociaż tylko na taśmie, to jednak jest to jedno
z największych wydarzeń historycznych ostatnich miesięcy.
Najstarszy głos świata

Z całą pewnością jest to jedno z największych wydarzeń historycznych – udostępniono
XIX-wieczne nagrania głosów dwóch znanych
postaci europejskiej historii. Wśród nich
najstarszy, słyszalny głos świata – hrabiego
Helmutha Karla Bernharda von Moltke, który
urodził się w 1800 roku. To właśnie on w
1867 roku kupił dla swojej rodziny majątek
ziemski w Krzyżowej, gdzie w latach II wojny
światowej jego potomek (prawnuk jego rodzonego brata) Helmuth James von Moltke miał
zorganizować konspirację przeciwko Hitlerowi
– Krąg z Krzyżowej.

Niesamowita wiadomość

Głos hrabiego Helmutha Karla Bernharda von
Moltke został nagrany w XIX wieku. Po ponad stu
latach nagranie udostępniono

Wszystko za sprawą fonografu ﬁrmy
Edison. – To jest niesamowita wiadomość!
– nie ukrywa emocji Annemarie Franke,
dyrektor Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. – Te nagrania są
bezcenne historycznie, także w wymiarze
naukowo-technicznym. Z Wystawy Światowej w Paryżu pan Wangemann z ﬁrmy

Edison przyjechał specjalnie do Krzyżowej
z całym sprzętem, aby nagrać głos feldmarszałka – to pokazuje, jak bardzo Helmuth
Karl Bernhard von Moltke był popularną i
znaną osobą. A wraz z nim jego rezydencja
na Dolnym Śląsku – Kreisau, Krzyżowa.
Zapisy dźwięku z fonografu, na których wyraźnie słychać wypowiedzi także kanclerza
Ottona von Bismarcka, pochodzą z 1889 i
1890 roku.

Goethe i Szekspir

11 września 1957 roku w bibliotece Thomasa Alva Edisona odnaleziona została drewniana
skrzynia ze starymi cylindrami z fonografu.
Do 2005 roku cylindry leżały zapomniane w
archiwum. Od tego momentu rozpoczęły się
prace amerykańskich naukowców nad rozszyfrowaniem materiału dźwiękowego. Z pomocą
Stephana Puille, niemieckiego inżyniera i
archeologa dźwięku, udało się przetranskrybować materiał i nie ma wątpliwości: informacje
zawarte na edisonowskich cylindrach pokrywają się z tymi z gazet z tamtych czasów. Głos

Będzie się grało
D

o pierwszego gwizdka na
boiskach piłkarskich coraz
bliżej. W tym roku szczególne
powody do radości mają piłkarze
z Bystrzycy Górnej – będą grać na
nowym boisku.
Przebudowa boiska sportowego
wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w
miejscowości Bystrzyca Górna kosz-

towała ponad 768 tysięcy złotych. Na
realizację zadania gmina otrzymała
doﬁnansowanie – prawie 405 tysięcy
złotych w ramach unijnego programu
„Odnowa i Rozwój Wsi”. – Gdyby
nie dotacje unijne, na wiele rzeczy nie
byłoby nas stać, a tak możemy inwestować na różnych płaszczyznach: od
infrastruktury po sport, dzięki czemu
standard i jakość życia mieszkańców

naszej gminy z każdym rokiem znacząco
się poprawia – mówi wójt gminy Teresa
Mazurek. – Z pewnością nowoczesne
zaplecze sprawi radość sportowcom,
którzy już 24 marca rozpoczynają nowy
sezon piłkarski.
W ramach inwestycji wykonano
m.in.: budowę szatni sportowej o powierzchni użytkowej ponad 93 m2,
zbiornik na ścieki wraz z przyłączem
kanalizacyjnym, wodociągowym. Obiekt
został w całości ogrodzony, posiada 2
bramy wjazdowe, siedziska plastikowe
dla kibiców (100 miejsc), 2 wiaty dla
zawodników rezerwowych, a istniejącą
drogę dojazdową utwardzono i wyznaczono nowe miejsca postojowe.
Dodajmy, iż w minionym roku dolnośląskie samorządy otrzymały 51 milionów złotych dzięki projektowi „Odnowa
i rozwój wsi” realizowanemu w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. Sama gmina Świdnica
otrzymała doﬁnansowanie na realizację
dwóch projektów – wspomnianego w
Bystrzycy Górnej oraz Grodziszczu na
łączną kwotę ponad 814 tysięcy złotych,
zatwierdzone maksymalnym poziomem
doﬁnansowania na poziomie 75 procent
kosztów kwaliﬁkowanych.

Najlepsi nagrodzeni
U

czniowie Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej
byli pierwszymi, którzy z rąk wójt
gminy Teresy Mazurek otrzymali
stypendia za najlepsze wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe, zdobyte w I semestrze roku szkolnego
2011/2012.
W tym roku wójt gminy osobiście
odwiedziła wszystkie placówki oświatowe i wręczyła stypendia dla uczniów z

dziewięciu placówek oświatowych. Każdy
ze stypendystów otrzymał 120 złotych
zarówno za osiągnięcia naukowe, jak i
sportowe.
Najwięcej stypendiów naukowych
przyznano w Gimnazjum w Pszennie
– aż 19, w Witoszowie Dolnym stypendia
naukowe otrzymało 14 uczniów, w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 10.
Wynikami w nauce poszczycić mogą
się również uczniowie szkół podstawo-

wych w gminie Świdnica. Najlepsza znów
okazała się „podstawówka” w Pszennie
– wręczono tam stypendia 15 uczniom. W
Witoszowie Dolnym nagrodzonych zostało
13 uczniów, w Lutomi Dolnej – ośmiu,
w Bystrzycy – pięciu, w Mokrzeszowie
– dwóch i w Grodziszczu – jeden.
Wójt Teresa Mazurek nagrodziła
również uczniów gminnych szkół stypendiami sportowymi. W sumie dostało je 23
uczniów.

hrabiego von Moltke został nagrany na czterech
cylindrach. Nagrań tych dokonał asystent Edisona Adelbert Theodor Edward Wangemann 21
października 1889 roku w posiadłości hrabiego
w Krzyżowej. Naukowcom udało się odnaleźć
dwa cylindry, na których wyraźnie słychać głos
hrabiego, który cytuje „Fausta” Goethego oraz
Szekspira.

Gaudeamus Bismarcka

Na innych edisonowskich cylindrach
naukowcy odkryli również głos „żelaznego
kanclerza” Ottona von Bismarcka nagrany w
jego posiadłości w Friedrichsruh. Z zapisów
wynika, że wyrecytował on fragmenty pieśni
„In Good Old Colony Times” i „Gaudeamus
Igitur”, a także początek poematu „Als Kaiser
Rotbart lobesam” oraz Marsylianki. Na stronie
„New York Times’a” mogą Państwo usłyszeć
głos Helmutha Karla Bernharda von Moltke
nagrany w Krzyżowej 21 października 1889
roku: http://www.nytimes.com/2012/01/31/
science/bismarcks-voice-among-restored-edison-recordings.html

Nowe szkolenia
i miejsca pracy
K

ażdego roku na
terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób
w ramach programu
prac interwencyjnych.
Również i w tym roku
planuje się zatrudnienie
kolejnych dziesięciu w
związku z realizacją
projektu systemowego
pn. „Odkryj swój kapitał”
realizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy.
Projekt systemowy współﬁnansowany będzie przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program
zakłada zorganizowanie prac
interwencyjnych na okres 6
miesięcy. Stawka refundacji
kosztów poniesionych na wynagrodzenie wynosić będzie
700 złotych oraz składki na
ubezpieczenie społeczne od
refundowanego wynagrodzenia. Zgodnie z wytycznymi
projektu, z chwilą otrzymania
doﬁnansowania na terenie
gminy Świdnica planuje się
zatrudnić sześć osób powyżej
50. roku życia, dwie osoby
niepełnosprawne i dwie osoby
do 25. roku życia długotrwale
bezrobotne.
Poza aktywizacją osób
bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych, władze
gminy planują uruchomienie czterech miejsc pracy
w okresie V-VIII w ramach
współpracy z Dolnośląskim

Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych. Pracownicy
wykonywać będą prace na
ciekach wodnych będących
w zarządzie DZMUW, który
zrefunduje koszty zakupu
odzieży ochronnej i urządzeń
w kwocie 800 złotych na
osobę.
Wzorem lat ubiegłych,
aktywizację 14 osób bezrobotnych planuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy. W rym roku na
jego realizację ośrodek pomocy otrzyma doﬁnansowanie
w wysokości 250 tysięcy złotych. Środki pochodzić będą z
budżetu państwa, gminy i Unii
Europejskiej. W porównaniu z
latami poprzednimi 14, a nie
12 osób skorzysta z fachowym
kursów i szkoleń, zwiększając
swoją atrakcyjność na rynku
pracy.
W 2011 roku grupa 28
osób bezrobotnych z gminy
Świdnica znalazła zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
Po programie prac społecznie
użytecznych, gdzie zatrudnienie znalazło 45 osób to kolejne
miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców gminy. Do
połowy października 2011 r.
osoby bezrobotne pracowały
przy remontach dróg gminnych i chodników, budowie
podestów pod pojemniki typu
PET, konserwacji urządzeń
melioracyjnych oraz regulacji
potoków Jabłoniec i Witoszówka.
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Chcieć znaczy móc

W tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic obchodzi swoje pięciolecie. – To było 16 maja, już pięć lat temu, kiedy przyszłyśmy do gminy
z pomysłem. Udało się i wciąż udaje. Nasze marzenie się spełnia – mówi Janina Marciniak, przewodnicząca i jedna z założycielek Koła Gospodyń z Bojanic.
Rocznica

W Bojanicach Koło Gospodyń Wiejskich działało
przez 30 lat. Rozpadło się w
latach 90. Potem pojawił się
pomysł, by je reaktywować. I
udało się. Kilkanaście kobiet
spotkało się i zaczęło działać.
– Na początku było nas około
dwudziestu – mówi Janina
Marciniak, szefowa koła. – Potem życie przerzedziło nasze
szeregi i dziś jest nas około
dziesięciu. Kiedy tylko powstało koło, jego założycielki i
członkinie mówiły, że w całym
tym przedsięwzięciu najważniejsze jest to, by wieś ożyła.
– Miałyśmy wówczas mnóstwo
pomysłów. Zależało nam, by
je realizować. Chciałyśmy
wyciągnąć kobiety z domów.
Udało się – mówi Janina
Marciniak. – Spotykamy się
regularnie i osiem, dziesięć
razy w roku angażujemy się w
różne inicjatywy – dodaje.

Zainteresowania

Zdolnym paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Bojanicach udało się zrealizować
niemal wszystkie swoje plany.

Pyszne ciasta

– Chcemy przełamać stereotyp – mówiła pięć lat temu przewodnicząca dopiero zawiązanego Koła Gospodyń Wiejskich z Bojanic
Janina Marciniak (na zdjęciu druga z lewej). Udało się. Od pięciu lat panie aktywnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny, co
roku prezentują swoją wieś np. podczas tradycji stołów wielkanocnych w Marcinowicach

Była wymarzona prezentacja
podczas gminnych dożynek.
– Aktywnie uczestniczmy w
przygotowaniach do gminnych dożynek. To nasze duże
święto – mówi Janina Marciniak. – Przygotowujemy

stoisko, prezentujemy wieniec
i oczywiście prezentujemy
nasze kulinarne specjały. Ale
nie tylko. Bierzemy również
udział w corocznej imprezie w
Marcinowicach – Tradycjach
Stołu Wielkanocnego. Naj-

więcej pracy wymaga jednak
od nas przygotowanie się do
targów żywności organizowanych przez powiat świdnicki.
Poza tym koło przygotowuje
również stroiki i wystawia je
podczas Jarmarku Bożona-

rodzeniowego w Świdnicy.
– Sporo tych stroików udaje
nam się sprzedać. Z tego mamy
pieniądze, które przydają nam
się przy organizacji innych
imprez – opowiada Janina
Marciniak.

To właśnie podczas takich imprez zaradne panie
przygotowują swoje specjały,
a wśród nich np. ciasta z
warzyw – z dyni, marchwi,
buraków. – To prawdziwy rarytas. To za ciasto z buraków
otrzymałyśmy drugą nagrodę
podczas imprez organizowanych w ramach akcji Szlakiem Granitu – mówi Janina
Marciniak. Ale nie na samym
gotowaniu świat gospodyń
się kończy. Wszystkie panie
aktywnie uczestniczą też w
wycieczkach, które same organizują. – Byłyśmy w Parku
Dinozaurów, w Częstochowie.
Wciąż szukamy sobie zajęć
– mówią.
Część z członkiń koła pracuje zawodowo, ale pomimo
tego znajdują czas, by się
spotkać, pożartować, pośmiać,
wspólnie coś ugotować. Aktywnie w kole działają: Ewa
Dudzic, Ewa Mikołajczyk,
Dorota Dawiec, Halina Żawnowska, Józefa Jurzeńska,
Zoﬁa Bagińska, Halina Paśko, Teresa Kulczycka, Walentyna Gorbacz i Janina
Marciniak.

Pilnują bezpieczeństwa Stokrotki nagrały płytę
W

gminie Świdnica pojawili się nowi
dzielnicowi. Wszystko w związku z
awansem zawodowym starszych kolegów.
Porządku we wsiach pilnują już od początku lutego. Sprawdź, kto teraz opiekuje się
Twoją wsią.
Nowi funkcjonariusze zastąpią tym samym poprzednich dzielnicowych st. asp. Remigiusza Strzelczyka oraz ssp. Grzegorza Mroza. Prezentacja nowych dzielnicowych była okazją do podsumowania
stanu bezpieczeństwa w gminie Świdnica za 2011
rok. Gmina Świdnica w ubiegłym roku przeznaczyła
13 tysięcy złotych na dodatkowe patrole. Opłaciło
się. Spadła liczba aktów wandalizmów, zapanowano
także nad kierowcami. – Możemy z przekonaniem
stwierdzić, że we wszystkich kategoriach ograniczono przestępczość – mówił na spotkaniu z sołtysami
kom. Robert Hamuda. – Policja odnotowała wzrost
wykrywalności przestępstw. Państwa uwagi w zdecydowanej większości dotyczyły zgłoszeń z zakresu
ruchu drogowego, przekroczeń prędkości. W 2010
roku Wydział Ruchu Drogowego nałożył 110 mandatów za wykroczenia drogowe, a w 2011 już 488.
W dalszym ciągu prowadzić będziemy monitoring
miejsc, które zgłaszają nam sołtysi poszczególnych
sołectw, dyrektorzy placówek oświatowych.
Dodatkowe patrole w 2011 roku, na które
władze gminy Świdnica przeznaczyły 13 tysięcy
złotych, dotyczą głównie działań związanych
wykroczeniem ruchu drogowego, zniszczeniem
mienia oraz interwencji. Nałożono 154 mandaty na
łączną kwotę 21 tysięcy 350 złotych i 32 mandaty
porządkowe na kwotę 2950 złotych.
Zmiany obejmują także rejony dzielnicowych,
dlatego też poniżej prezentujemy aktualne rejony
służbowe.

Oto nowi dzielnicowi
i ich rejony pracy:
st. sierż.
Adam Kłyszejko

+48-788-142-963
REJON SŁUŻBOWY
Bojanice, Bystrzyca Dolna, Grodziszcze, Jakubów,
Krzyżowa, Makowice,
Lutomia Dolna, Lutomia
Górna, Lutomia Mała,
Opoczka, Stachowice, Stachowiczki, Wieruszów.

st. asp.
Piotr Kaszubowski

+48-889-296-477
REJON SŁUŻBOWY
Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów, Niegoszów,
Krzczonów, Panków, Pszenno, Sulisławice, Wilków,
Wiśniowa, Zawiszów.

mł. ssp.
Dawid Wąsowski

+48-888-283-905
REJON SŁUŻBOWY
Burkatów, Bystrzyca Górna, Komorów, Lubachów,
Modliszów, Mokrzeszów,
Pogorzała, Słotwina, Witoszów Dolny, Witoszów
Górny, Złoty Las.
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.

P

ierwszy, muzyczny krą- głosów - 5809 zgromadził nagrania profesjonalnej płyty.
żek Zespołu Stokrotki
Zespół Stokrotki. Ostatnie kil- Z pewnością będzie to dokojest już w posiadaniu
ka miesięcy to czas spędzony nała promocja nie tylko gminy
fanów ludowych przew studiu nagrać Polskiego Świdnica, ale przede wszystkim
bojów. Płyta laureatów
Radia Wrocław. A efektem jest ich talentu muzycznego i proubiegłorocznego konkursu
nasz pierwszy krążek CD.
mowania folkloru.
Listy Przebojów Ludowych
Sukces zespołu to również
– Lista Przebojów LudoRadia Wrocław zawiera
powód do radości dla całej wych Radia Wrocław to pro26 utworów, a wśród nich:
gminy Świdnica. – To kolejny gram, który prezentuje zespoły
„Obiecała buzi dać”, „Dla
sukces naszych zespołów folk- ludowe z Dolnego Śląska. Od
strażaków”, „Waligóra”,
lorystycznych, które znane są 2004 r. program ma formułę
„W stodole na dole”.
już nie tylko w naszej gminie listy przebojów ludowych.
Gminne zespoły śpiewa- czy powiecie, ale również na Przez ten czas przewinęło
cze znane są nie tylko w Dolnym Śląsku – mówi wójt się mnóstwo zespołów, w tym
gminie Świdnica. Swój talent gminy Teresa Mazurek. – Sto- laureaci z gminy Świdnica Zeprezentują od gór po morze, krotki, pomimo swojego młode- spół Pieśni i Tańca Bystrzyca
skrzętnie pielęgnując tradycje go stażu, uzyskały największą i zespół Stokrotki – wylicza
ludowe. W 2010 r. laureatem liczbę esemesów, a tym samym Małgorzata Majera-Kokot z
Ludowej Listy Przebojów zapewniły sobie możliwość Polskiego Radia Wrocław.
Radia Wrocław został
Zespół Pieśni i Tańca
Bystrzyca. – W roku
2011 zespół Stokrotki wygrał rywalizację
między 10 zespołami
śpiewaczymi z Dolnego
Śląska – mówi Dominik Natanek, instruktor muzyczny i kierownik kapeli. – Przez
kilka tygodni słuchacze
głosowali telefonicznie i za pośrednictwem
SMS-ów na najlepszy
zespół. W konsekwen- Duma gminy Świdnica – zespół Stokrotki – już wydał pierwszą swoją
cji największa liczbę płytę, a na niej największe przeboje grupy
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Marzenia
się spełniają
Ada Woźniak, jest bardzo młoda, ale pomimo tego już wie doskonale,
co chce w życiu robić – realizować swoje pasje. Na razie największą jest teatr.
Ada pisze scenariusze, reżyseruje, jest aktorką. Choć powoli przygotowuje się
do egzaminów do szkoły średniej, nie ustaje w realizacji swoich marzeń.

Ada ma 16 lat. Od zawsze interesuje się teatrem. Dzisiaj pisuje scenariusze teatralne, a większość swoich sztuk sama reżyseruje.
Kim zostanie w przyszłości? – Mam marzenie być aktorką, ale na wszelki wypadek mam w zanadrzu jeszcze jeden kierunek
studiów, który biorę pod uwagę – mówi

Jak to się zaczęło?

– W szkole podstawowej uzależniłam
się od koła teatralnego – opowiada Ada
Woźniak. – Miałam szczęście, chęci i
wspaniałego polonistę w szkole podstawowej w Pszennie. To on zaszczepił we mnie
miłość do teatru. Potem wszystko potoczyło się szybko. Dostałam pierwszą rolę
– śpiewaną – byłam żoną faraona – mówi.
Ada miała szczęście do nauczycieli.
Również w Gimnazjum w Pszennie
spotkała polonistkę, która pomogła jej
realizować pasje. – Zaczęłam pisać felietony do gazetki szkolnej – mówi. Okazało
się, że od redagowania artykułów do
gazety do pisania scenariuszy teatralnych
jest tylko krok. – Mój pierwszy poważny
spektakl to „Alicja w krainie czarów”
– sama napisałam scenariusz, sama sztukę
wyreżyserowałam i zagrałam jedną z ról
– opowiada. – Wiem, że nie było łatwo, ale
moi koledzy i koleżanki z grupy teatralnej
byli bardzo cierpliwi. Poradzili sobie
wyśmienicie, choć próby trwały tydzień,
a potem poszliśmy na żywioł.

Alicja ideałem

Ta pierwsza sztuka okazała się strzałem w dziesiątkę. Młodzi artyści kilka

razy wystawiali ją na deskach teatrów,
dostali się nawet do ﬁnału wojewódzkiego
konkursu teatralnego w Kłodzku. Sztukę
„grali” też podczas Transformacji Teatralnych w Świdnicy. – Nie wyobrażam
sobie, żebym mogła nie traﬁć na zajęcia
Alchemii Teatralnej w Świdnicy. To dzięki
nim moja miłość do sztuki rośnie – mówi
Ada. W głowie młodej gimnazjalistki
niemal stale rodzą się coraz to nowe
pomysły na sztuki teatralne. – Teraz mam
pomysł na kolejną, pracuję nad tekstami
Gombrowicza – mówi Ada. – Pomysły
spisuję na kartce. Rodzą się stale, na
lekcji matematyki, ﬁzyki, polskiego. Kiedy
piszę scenariusz, wszystko układa się w
mojej głowie w całość – dodaje.

Co dalej?

Jakie są marzenia Ady? – Chciałabym
związać swoje życie z teatrem. Najpierw
marzyłam, by studiować dramaturgię, potem reżyserię, teraz marzę o aktorstwie. Ale
niczego nigdy nie można być pewnym, mam
więc alternatywę – dyplomację europejską.
Chciałabym podróżować, poznawać różne
kultury. Moją największą miłością, chyba
nawet większą niż teatr, są Włochy – mówi
rozmarzona. – Podoba mi się tam wszystko
– styl życia, język włoski.
Na razie wizja włoskiego życia tli się
tylko w wyobraźni Ady, bo nigdy nie była
we Włoszech. Czego można jej zatem
życzyć? Spełniania marzeń. Wszystkich,
może kiedyś będzie marzyć po włosku...

Jeśli i Ty masz swoje pasje, albo znasz
kogoś, kto ma nieprzeciętny talent i mieszka na terenie gminy
Świdnica, skontaktuj się z redakcją „Wiadomości Świdnickich”

pod nr. tel. 74/857-79-97
albo napisz:

justynawojtysiak@swidnickie.pl.
Twoja historia może znaleźć się na łamach „Wieści z Gminy”.

Młodzi
mają głos
J

uż 19 marca wybory
do nowej kadencji
Młodzieżowej Rady
Gminy. Tego dnia poznamy 15 nowych młodych
radnych. Tymczasem
dokładnie dziś upływa
termin zgłaszania kandydatów.
Przed nowymi radnymi
nie lada wyzwania. – Bycie
radnym to nauka demokracji
i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt
życia kulturalnego młodych
ludzi w gminie Świdnica. Dla
młodych jest to wyzwanie,
ale i szansa na realizację
pomysłów. Dlatego już teraz,
na ponad miesiąc przed wyborami zachęcamy kandydatów
spełniających określone kryteria do przygotowania swojego programu wyborczego i
zaprezentowanie go na terenie
właściwego okręgu wyborczego – mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Równie duże nadzieje w
gminnej młodzieży pokłada
radny Roman Bogusławski,
nauczyciel i współzałożyciel pierwszej Młodzieżowej
Rady Gminy. – Jestem szczęśliwy, że to w ogóle zaistniało
– mówi. – Na razie założyliśmy, że praca młodzieży w radzie ma być odpowiednikiem
pracy w stałych komisjach
Rady Gminy. Młodzież nie ma
możliwości podejmowania
decyzji, ale ma pełne prawo
zgłaszać wnioski – mówi
Roman Bogusławski.
Niestety, choć na początku chęci bywają wielkie,
z czasem entuzjazm młodzieży opada. – Pomimo
tego jestem szczęśliwy, że to
zafunkcjonowało. Spotykam
się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, czasem
muszę studzić ich emocje,
ponieważ należy pamiętać,
że pomimo wszystko to trudna
praca – mówi Bogusławski
i dodaje, że młodym kandydatom na radnych należy
życzyć otwartości i umiejętności rozmowy z każdym,
nie tylko przyjacielem ale też

adwersarzem. – Takie świeże
spojrzenie przydaje się również nam – dorosłym radnym
– zaznacza Bogusławski.
Zgodnie z kalendarzem
wyborczym, od 6 marca rozpoczyna się kampania wyborcza, która zakończy się
18 marca. Młodzi głosować
będą 19 marca w godzinach
od 10.00 do 18.00.
Kadencja MRG trwa dwa
lata, licząc od dnia wyborów.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
odbędą się w trzech okręgach wyborczych:
- Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
– 6 mandatów
- Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Pszennie – 5
mandatów
- Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym – 4 mandaty
Celem działania Młodzieżowej Rady będzie:
1) kształtowanie poczucia
odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie
się do działań samorządowych,
2) włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego,
3) kształtowanie poczucia
uczestnictwa młodzieży
w procesie podejmowania
decyzji, które mają wpływ
na jakość życia w środowisku,
4) reprezentowanie postaw i
potrzeb dzieci i młodzieży
wobec władz gminy oraz
innych instytucji zewnętrznych,
5) postulowanie do władz
gminy w sprawach dotyczących młodzieży,
6) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,
7) promowanie kultury,
8) promowanie samorządności wśród ludzi młodych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Gminnego Zespołu Oświaty,
pod nr. tel. 74-852-12-26
wew. 323, 301
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Noworoczne spotkania

Nowy rok pracowicie rozpoczął się dla mieszkańców gminy Świdnica. Mieszkańcy niemal każdej miejscowości zorganizowali noworoczne spotkania.
Przy tradycyjnym stole, radośnie śpiewając kolędy i składając sobie życzenia spotkał się niespełna tysiąc mieszkańców gminy.
Najliczniej na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli seniorzy z Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej, Stachowic i Stachowiczek.

Witoszów Górny i Boleścin

Dla mieszkańców Witoszowa Górnego była to pierwsze w
historii spotkanie świąteczne, bardzo udane

W tym roku po raz pierwszy noworoczne
spotkanie zorganizowali Rada Sołecka i sołtys
wsi Witoszów Górny przy wsparciu GOKSiR-u.
Mieszkańcy udowodnili, że żadne przesądy, nawet

Świąteczny nastrój nie ominął również Witoszowa

te najgorsze, nie są im straszne i bardzo licznie
zgromadzili się w swojej świetlicy na spotkaniu
świąteczno-noworocznym. Kilka dni później spotkali się mieszkańcy Boleścina, którzy spotkanie

Boleścin zorganozwał noworoczne spotkanie po 15 latach
przerwy

zorganizowali po 15 latach. Oprócz Rady sołeckiej,
Sołtysa wsi, przedstawicieli Rady Paraﬁalnej, do
pomocy chętnie włączyła się także młodzież z
Boleścina. Działając od połowy grudnia 2011 r.

zdążyła aktywnie włączyć się w życie społeczności
lokalnej, przygotowując m.in. bożonarodzeniową
dekorację w kościele, organizując sylwester oraz
ostatnie spotkanie noworoczne na świetlicy.

Komorów, Bojanice, Bystrzyca Dolna, Pszenno

Dobry gospodarz, jeszcze lepszy sąsiad,
na co dzień zajmujący się
sprawami lokalnej społeczności,
rozwiązujący problemy,
reprezentant władzy samorządowej
– najbliższy mieszkańcom regionu.
Słowem, SOŁTYS.
11 marca ma swoją kartkę w kalendarzu.
Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Świdnica,
składam najserdeczniejsze życzenia:
satysfakcji z pełnionej funkcji,
zadowolenia w życiu osobistym
oraz dużo zdrowia.
Jednocześnie dziękuję
za trud, zaangażowanie,
troskę o rozwój Sołectw,
dbałość o estetykę wsi
i dobro mieszkańców naszych miejscowości.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic okazało się niezastąpione
w przygotowywaniu świątecznych specjałów

Bystrzyca Dolna zorganizowała coroczne spotkanie dla
seniorów

Komorów, Bojanice, Bystrzyca Dolna i Pszenno przygotowały
spotkania dla seniorów i mieszkańców wsi. Po raz piąty gospodarzem spotkania w Bojanicach było Koło Gospodyń Wiejskich. Jak
zawsze, na zaproszonych gości czekały przysmaki przygotowane
przez panie, które aktywnie działają w kole i przez cały rok czynnie biorą udział w imprezach gminnych i powiatowych. Obecna
na spotkaniu wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła
wszystkim dużo zdrowia i radości w każdym dniu nadchodzącego
roku. – Cieszę się, że podtrzymujecie bożonarodzeniową tradycję
kolędowania. Niech w tym nowym roku nam wszystkim dobrze
się darzy. Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzę wszystkim dużo

zdrowia, uśmiechu na każdej twarzy i rodzinnego ciepła – mówiła.
Czwarte spotkanie seniorów zorganizowała Bystrzyca Dolna.
Tym razem do wspólnego kolędowania sołectwo zaprosiło Zespół
Śpiewaczy Kądziołeczka z kapelą z Lutomi. Dolnej. – Organizacja takich spotkań, ja te w Bystrzycy Dolnej są dowodem, że
każdy z nas potrzebuje bliskości drugiego człowieka, wzajemnego
ciepła i rozmowy. Życzę zatem, abyście nie poprzestawali w tych
działaniach. Na cały nowy rok życzę przede wszystkim zdrowia,
abyście mogli kultywować ten piękny zwyczaj bożonarodzeniowego kolędowania – mówiła do zgromadzonych seniorów wójt
gminy Teresa Mazurek.

W Pszennie nie zabrakło wspólnego kolędowania

W Lutomi duże znaczenie w organizacji spotkania odegrali
seniorzy

Niech codzienne wypełnianie obowiązków
będzie radością
dającą wyzwanie do dalszej pracy
Z najlepszymi życzeniami
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
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Krzczonów był ostatnim sołectwem, które w tym roku zorganizowało noworoczne spotkanie. Trzynaste, jakie dotychczas
odbyło się w gminie Świdnica, okazało się bardzo szczęśliwe. Dopisali przede wszystkim mieszkańcy, którzy tłumnie zgromadzili
się swojej świetlicy. Obecna na spotkaniu wójt gminy nie kryła
radości, że do grona sołectw kultywujących bożonarodzeniową
tradycję kolędowania dołączył właśnie Krzczonów. Gospodarze
zadbali o śpiewniki dla każdego z przybyłych gości, aby wspólnie
z najmłodszymi dziećmi prezentującymi jasełka śpiewać kolędy.
Krzczonów był ostatnią miejscowością w której w tym zorga- Na zakończenie spotkania komisja konkursowa rozstrzygnęła
konkurs na najładniejszą kartkę z okazji Dnia Babci i Dziadka.
nizowane było spotkanie noworoczne

