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REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Świdnica przejmuje obowiązek
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W związku z powyższym wszyscy właściciele, w tym użytkownicy, najemcy
i zarządcy nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia
31 marca 2013 r.
W środku wydania znajdziecie Państwo deklarację do wypełnienia.
Jeżeli mieszkańcy i właściciele nieruchomości nie złożą deklaracji to zapłacą 2 x więcej.
Ważne informacje Str. 6-8

FERIE ZIMOWE Z PIERWSZYM
MUZYCZNYM KRĄŻKIEM
Nieprzespane noce, wiele trudu, ale opłaciło się. To co zaprezentowała 30
osobowa grupa dzieci i młodzieży przerosło oczekiwania przybyłych gości.
Muzyczne ferie zakończyły się finałowym koncertem w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie i wydaniem pierwszej płyty, którą prezentujemy
w załączeniu.

Inwestycje Str. 14
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Każdy z nas czasem staje przed dylematem- co zrobić, gdy jeszcze
sprawny wózek dziecięcy, mały rowerek czy ubranka nie pasują
już na naszą pociechę, a sofa okazuje się nie pasować do nowego
wystroju mieszkania. Oddać? Ale komu? Rozwiązaniem tego problemu może stać się internetowy serwis umożliwiający bezpłatne
przekazywanie przedmiotów innym osobom.

P

ortal, którego właścicielem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy powstał w ramach projektu „Droga do Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Każdy z nas może wejść na stronę www.podaruj.swidnica.pl i zamieścić swoje ogłoszenie, albo skorzystać z oferowanej pomocy i przyjąć
podarunek.
Serwis nie bierze udziału w procesie przekazywania przedmiotów.
Jego zadaniem jest wyłącznie umożliwienie prezentacji ofert darowizn
wraz z danymi kontaktowymi ich autorów.

Bezpłatne badania
mammograficzne
Od lutego 2013 r. w Gminie Świdnica odbywają się bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku od 50 do 69 roku życia
(rocznik 1944-1963), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały
wykonanego badania mammograficznego.

N
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a badania mieszkanki Gminy Świdnica zaprosiła Geneva Trust
Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka w ramach Programu Profilaktyki Raka PiersiEtap Podstawowy, finansowanego przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
O swoje zdrowie 11 lutego i 19 marca w Witoszowie Dolnym zadbało 51 Pań.
Zapraszamy te panie, które jeszcze nie zbadały swoich piersi

4 KWIETNIA do PSZENNA w godzinach od 9.00 do 13.00
i od 14 do 17.

Mammobus ustawiony zostanie przy świetlicy wiejskiej. Aby przystąpić do badań należy:
vv zarejestrować się na badanie pod numerem tel. 58/325-76-20 lub
58/325-76-21 lub na miejscu w dniu badania.
vv zabrać ze sobą dokument tożsamości (z nr PESEL).
vv Wypełnić ankietę, której informacje pozwalają na dokładniejszą
ocenę zdjęć przez lekarzy.
Panie otrzymują wyniki w ciągu 15 dni roboczych od dnia badania,
na wskazany przez siebie adres do korespondencji.
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Gmina Świdnica atrakcyjna do zamieszkania
16.365 – tylu mieszkańców
liczyła Gmina Świdnica na
dzień 31 grudnia 2012.
W porównaniu z rokiem
2011 to o 199 więcej nowo
zameldowanych osób
w naszej gminie, a z 2010
to aż 358.
Siedziba Urzędu Gminy Świdnica przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy

N

ajbardziej atrakcyjną od kilku lat miejscowością do zamieszkania
jest Witoszów Dolny, gdzie zameldowano 47 nowych mieszkańców, następnie Słotwina (+39), Pszenno (+32), Jagodnik (+18). Największą liczbą urodzeń może poszczycić się również Witoszów Dolny.
W minionym roku w tej miejscowości na świat przyszło 19 dzieci,
następnie w Lutomi Dolnej 16, Lutomi Górnej 13, Słotwinie, Mokrzeszowie, Komorowie i Bystrzycy Dolnej po 12.
L.p
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Nazwa miejscowości
Bojanice
Boleścin
Burkatów
Bystrzyca Dolna
Bystrzyca Górna
Gogołów
Grodziszcze
Jagodnik
Jakubów
Komorów
Krzczonów
Krzyżowa
Lubachów
Lutomia Dolna
Lutomia Górna
Lutomia Mała
Makowice
Miłochów
Modliszów
Mokrzeszów
Niegoszów
Opoczka
Panków
Pogorzała
Pszenno
Słotwina
Stachowice
Stachowiczki
Sulisławice
Wieruszów
Wilków
Wiśniowa
Witoszów Dolny
Witoszów Górny
Zawiszów
Razem

Wg danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica liczba
kobiet na koniec roku stanowiła 50,62% ogółu mieszkańców tj. 8284,
a mężczyzn 8081.
Równie dobrze przedstawia się współczynnik przyrostu naturalnego. Liczba urodzeń w minionym roku wyniosła 184, a liczba zgonów
175. Tym samym można stwierdzić, że liczba nowo narodzonych dzieci
w 2012 r. była jedną z największych w ostatnich 5 latach: 2008=182,
2009=182; 2010=191, 2011=156; 2012=184.

Ilość mieszkańców stałych
488
607
603
649
652
320
907
345
103
733
305
234
411
844
1049
79
265
224
200
1107
127
250
240
257
1609
990
146
66
108
109
341
208
1357
319
113
16365

Ilość osób urodzonych w 2012 r.
8
3
5
12
3
2
12
4
0
12
7
3
4
16
13
0
4
4
1
12
1
2
2
1
9
12
2
0
1
2
3
1
19
3
1
184

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Z cyfryzacją na ty
22 kwietnia br. zostaną wyłączone stare nadajniki telewizyjne. Od tego
dnia programy TV będą nadawane na terenie Gminy Świdnica wyłącznie
nowoczesną metodą cyfrową.

O

znacza to lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz większą liczbę programów. Możliwość odbioru nowych programów nie jest związana z żadną dodatkową opłatą, nie wymaga też podpisywania żadnych
dodatkowych umów.
Każdy z nas musi się jedynie upewnić, czy posiadany sprzęt telewizyjny jest przystosowany do odbioru nowoczesnej telewizji cyfrowej.

Jak odbierać?
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego odbiór, emisji cyfrowych wiąże się
z koniecznością zastosowania jednego z dwóch rozwiązań:
1. dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego (tj.
urządzenia konsumenckiego służącego do odbioru cyfrowych
transmisji telewizyjnych), zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
2. wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup
w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego (iDTV).
Rozwiązanie pierwsze charakteryzuje się niższymi kosztami w stosunku do drugiego.

Odbiorcy nie będą więc zmuszeni do całkowitej wymiany posiadanego sprzętu odbiorczego, gdyż do odbioru telewizji cyfrowej może
być wykorzystywany tradycyjny odbiornik telewizyjny wzbogacony
o specjalny zewnętrzny dekoder.
Posiadacze STB bądź telewizorów obsługujących tylko starszy
standard kompresji MPEG-2 mogą zakupić moduł CI, który służy do
konwersji sygnału zakodowanego w standardzie MPEG-4 do MPEG-2
(posiadany sprzęt musi jednak być wyposażony w gniazdo CI). Niestety występują w tym przypadku pewne ograniczenia – nie wszystkie
moduły współpracują ze wszystkimi rodzajami STB – przed zakupem
należy się skonsultować ze sprzedawcą. Koszt takiego modułu CI wynosi około 150-200zł.
Użytkownicy posiadający komputer mogą skorzystać z możliwości dokupienia odbiornika telewizji cyfrowej podłączanego np.
przez port USB, złącze ExpressCard lub PCI-E. Przy zakupie należy
zwracać uwagę na zgodność z przyjętym standardem, podobnie jak
w przypadku STB. Jest to rozwiązanie najtańsze, przy założeniu posiadania odpowiedniej anteny i komputera; koszt takiej karty wynosi
ok. 100-200zł.
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj ze wsparcia najbliższych lub
zadzwoń na bezpłatny numer infolinii 0800-007-788. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

Gmina pomaga bezrobotnym
1. Prace interwencyjne
i roboty publiczne

2. Prace społecznie użyteczne

Każdego roku na terenie Gminy Świdnica
zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób
w ramach programu prac interwencyjnych.

Po raz siódmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu prac społecznie użytecznych. W 31 sołectwach do końca listopada br. 43 bezrobotnych mieszkańców
gminy przepracuje kilkanaście tysięcy godzin.

R

P

ównież i w tym roku planuje się zatrudnienie kolejnych 37 bezrobotnych. W ramach
robót publicznych zatrudnionych zostanie 25
osób do prac sezonowych przy remontach dróg
publicznych, budowie i remontach chodników,
konserwacji urządzeń melioracyjnych. Pracownicy wyruszą w teren już w kwietniu tego
roku, a koszty dofinansowania z Powiatowego
Urzędu Pracy na 1 pracownika wyniosą 1100
zł brutto. Pozostała kwota 500 zł pochodzić
będzie z budżetu gminy.
Kolejnych 12 osób znajdzie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. W tym
z programu „Odkryj swój kapitał” 8 osób zostanie skierowanych do konserwacji urządzeń melioracyjnych. Pozostałe 4 osoby pracować będą
w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.
4

rogram rozpoczyna się od 2.04. 2013 r.
i trwać będzie do 30.11. 2013 r.
W programie uczestniczyć będą 43 osoby
bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej. Osoby uczestniczące w programie wykonywać będą prace
porządkowo- gospodarcze. Każdy uczestnik
programu zobowiązany będzie przepracować 40 godzin w miesiącu. Świadczenie
pieniężne za prace społecznie użyteczne
przysługiwać będzie w wysokości 7.70 zł
za każdą godzinę wykonania prac. Łączna
wartość programu wyniesie 105,3 tys. zł,
maksymalna kwota refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wyniesie 63,1 tys. zł.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację
Programu prac społecznie użytecznych jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który
wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie
prawidłowość przebiegu prac. Łączna kwota
świadczeń pieniężnych w 2012 r. wyniosła
ponad 90 tys. w tym wysokość refundacji
z PUP w Świdnicy stanowiła kwotę 54,3 tys.
zł., pozostała kwota zadania sfinansowana
została z budżetu Gminy Świdnica.
Dla porównania w roku 2011 program
realizowany był w okresie od IV do XI,
w ramach którego 45 bezrobotnych przepracowało ponad 16 tys. godzin. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 90 tys. zł,
w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę 58 tys. zł.
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3. Kolejna edycja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo
„Nie stój w miejscu-bądź aktywny” to piąty rok realizacji projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.
W bieżącym roku grupa docelowa uczestników wyniesie 12 osób, wiek
osób uczestniczących w projekcie mieści się w przedziale od 19 do 54
lat, a kwota przeznaczona na jego realizację to 218,1 tys. zł.

i poruszania się na rynku pracy. Oprócz współpracy z doradcą zawodowym uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:
1) opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej - 6 osób,
2) handlowiec z prawem jazdy - 5 osób w tym 1 osoba ukończyła
kurs prawa jazdy za pierwszym podejściem
3) bukieciarstwo i florystyka z elementami wizażu - 3 osoby.

W 2012 r. wsparciem doradcy zawodowego objętych zostało 14
osób. Doradca zawodowy pracował z każdą osobą oddzielnie w formie
kreowania wizerunku i treningu grupowego, przygotowując do wejścia

Łącznie uczestnicy odbyli 440 godzin zajęć, wartość projektu wyniosła 250 tys. zł, w tym: 26,3 tys. zł to wkład własny gminy.

GOPS informuje
Świadczenia rodzinne - nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych

D

ziałając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, iż
z dniem 1.01.2013 r., weszła w życie
w/w ustawa, która wprowadza następujące
zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:
Osoby obecnie pobierające świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do tego
świadczenia w dotychczasowej wysokości do
dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego
terminu decyzje wygasają z mocy prawa.
Wówczas należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysługuje:
vv matce albo ojcu;
vv opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie
będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności jeżeli nie podejmują
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczność
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
Nr 1 (22) Marzec 2013

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
vv osobom innym niż spokrewnione
w pierwszym stopniu z osobą wymagającą
opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie warunki: rodzice osoby wymagającej
opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności; nie ma innych osób
spokrewnionych w pierwszym stopniu, są
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje,
jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
później, niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje,
jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
vv ma ustalone prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

vv ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
2) osoba wymagająca opieki:
vv pozostaje w związku małżeńskim, chyba
że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
vv została umieszczona w rodzinie zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo,
w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta
w niej z całodobowej opieki przez więcej niż
5 dni tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę
ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego o którym mowa w art. 10,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba
jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje – nowy rodzaj świadczenia :
vvosobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r.
poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny,
jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje,
jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł netto.
W przypadku, gdy łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę
przekracza kwotę uprawniającą daną osobę
do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany,
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specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu
w kolejnym roku kalendarzowym specjalny
zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
vv ma ustalone prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
vv podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych
tytułów,
vv ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
vv legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej,
w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym

ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba
ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę
ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem,
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba
jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłaszać się do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
w godz. 7:30 - 15:30, pok. 111 lub telefonicznie 74 852 30 67 wew. 121.

Rewolucja śmieciowa
Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Świdnica przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym, to gmina będzie pobierała od mieszkańców ustalone opłaty, które pozwolą na utrzymanie systemu odbioru
i gospodarki odpadami.

N

adchodząca „rewolucja śmieciowa” niesie za sobą wiele zmian
i mnóstwo pytań. Dlatego też władze gminy postanowiły przeprowadzić cykl spotkań we wszystkich 33 sołectwach na terenie
Gminy Świdnica, na temat nowego systemu gospodarki odpadami.
Mieszkańcy uzyskali wyczerpujące informacje odnośnie nowych
zasad, materiały informacyjne, deklaracje oraz odpowiedzi na szereg nurtujących ich pytań. Jedno jest pewne - za posegregowane
„śmieci” opłata będzie niższa. A ostateczną kwotę jaką każdy mieszkaniec gminy zapłaci za swoje śmieci poznamy dopiero po wyłonieniu
w drodze przetargu – firmy, która będzie świadczyć usługi w zakresie
gospodarowania odpadami.
Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców naszej gminy to:

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć deklaracje?
vv pocztą na adres: Urząd Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,
vv w Punkcie Informacyjnym Urzędu,
vv za pośrednictwem sołtysów.
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Gdzie można pobrać druki deklaracji?
Druki deklaracji są dostępne u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica, oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gmina.swidnica.pl.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
vv wypowiedzenia dotychczasowej umowy z firmą wywozową ze
skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r - aby uniknąć sytuacji
w której będą musieli za śmieci zapłacić podwójnie - gminie
oraz dotychczasowemu odbiorcy,
vv złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 roku,
vv wnoszenia, bez wezwania, opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na rzecz Urzędu Gminy do 25 dnia każdego miesiąca
do kasy Urzędu Gminy Świdnica lub przelewem na rachunek
bankowy Urzędu.

Ciąg dalszy na stronie obok
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PRZYPOMINAMY!

Jeżeli mieszkańcy i właściciele
nieruchomości nie złożą deklaracji to zapłacą 2 x więcej.
Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w w/w terminie wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami określi Wójt Gminy w drodze
decyzji, jak za odpady niesegregowane. W przypadku zmiany liczby
mieszkańców nieruchomości lub miesięcznych stawek opłat, właściciel nieruchomości składa kolejną deklarację, w ciągu 14 dni od
daty wystąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości w deklaracji oświadcza o zamiarze prowadzenia segregacji odpadów bądź nie, zgodnie z odpowiednią stawką
oraz oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
We wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku gdy:
vv został wybrany zarząd, obowiązek złożenia wypełnionych deklaracji i wnoszenia opłaty do Urzędu spoczywa na wybranym
zarządzie. To zarząd zbiera deklaracje od poszczególnych właścicieli mieszkań oraz przekazuje je do Urzędu. Właściciele nieruchomości wnoszą na konto zarządu opłatę zgodną z wysokością
określoną w deklaracji, a zarząd przekazuje ją na konto Urzędu
Gminy.
vv zarząd nie został wybrany, właściciele mieszkań sami składają
deklaracje o wysokości opłaty oraz sami, bez wezwania, co miesiąc
wnoszą opłatę za śmieci do Urzędu.
W trosce o rodziny wieloosobowe Rada Gminy Świdnica podjęła
uchwałę o zróżnicowaniu stawki opłaty w uzależnieniu od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, wynosić będzie:

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
vv 16 zł/os./miesiąc - za odpady niesegregowane;
vv Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
vv 8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi od 1 osoby do
4 osób;
vv 7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi od 5 osób do 9 osób;
vv 6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi 10 osób
i więcej.

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(firm, sklepów, itp.):
za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:
vv 10,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 120 l/m-c;
vv 20,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 240 l/m-c;
vv 90,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 1100/m-c l;
vv 400,00 zł za każdy pojemnik KP-7;
za odpady zbierane i odbierane sposób nieselektywny:
vv 14,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 120 l/m-c;
vv 28,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 240 l/m-c;
vv 120,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 1100 l/m-c ;
vv 500,00 zł za każdy pojemnik KP-7;
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Jak wygląda sposób naliczania opłaty?
vv dla nieruchomości zamieszkałych - liczba mieszkańców x stawka
opłaty
vv dla nieruchomości niezamieszkałych - ilość pojemników o określonej objętości x stawka opłaty

W RAMACH OPŁATY:
Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą odpady komunalne:
vv segregowane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu:
vv tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież,
tekstylia i metale,
vv szkło bezbarwne i kolorowe,
vv papier, makulatura i tektura.
Do segregowania właściciel nieruchomości otrzyma raz w miesiącu jeden worek o poj. 120 l na każdą selektywnie zbieraną frakcję odpadów
(żółty-PET, niebieski-makulatura i zielony-szkło)
vv mieszane (pozostałe po segregacji i niesegregowane) –
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
vv utrzymane zostaną istniejące pojemniki do selektywnej zbiórki
„gniazda”,
vv prowadzony będzie akcyjny odbiór z terenu nieruchomości wybranych odpadów, tj.: meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, itp.,
vv zorganizowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego można bezpłatnie dostarczyć
odpady w ilości do 250 kg miesięcznie.

OPŁATA NIE OBEJMUJE:
vv wyposażenia nieruchomości w pojemniki i kontenery na odpady
vv mycia i utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym
vv sprzątania miejsc gromadzenia odpadów
vv odbierania z terenu nieruchomości odpadów remontowych
i biodegradowalnych, w tym zielonych (można je samodzielnie
dostarczyć do PSZOK)

Segregacja odpadów może być prowadzona w sposób:
1. Indywidualny – na terenie nieruchomości w workach lub pojemnikach w odpowiednich kolorach, odbieranych bezpośrednio
z terenu nieruchomości. Właściciel nieruchomości może otrzymać
raz w miesiącu jeden worek 120l na każdą selektywnie zbieraną
frakcję odpadów w kolorach:
vv żółtym - tworzywa sztuczne, metale, tekstylia i opakowania wielomateriałowe,
vv zielonym - szkło bezbarwne i kolorowe,
vv niebieskim – papier, makulatura i tektura.
2. Zbiorowy – w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych dla
kilku nieruchomości lub wszystkich mieszkańców Gminy
(np. gniazda na plastik, szkło, papier).

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zostanie również utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego we własnym zakresie w ramach opłaty można będzie dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów następujących
frakcji:
vv zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vv zużyte baterie i akumulatory,
vv zużyte opony,
vv meble i inne odpady wielkogabarytowe,
vv odpady budowlane i rozbiórkowe,
vv odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
vv odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier,
tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
vv opakowania po dezodorantach i innych aerozolach.

PET, FOLIA
PLASTIK

METAL
WIELOMATERIAŁOWE

SZKŁO

Inne możliwości pozbywania się
odpadów selektywnie zebranych:
vv akcyjne zbieranie odpadów zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem
wg harmonogramu (nie rzadziej niż raz w roku) frakcje: zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
vv przydomowe kompostowniki lub biogazownie rolnicze - odpady
biodegradowalne
vv odpowiednio wyznaczone punkty w sklepach – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, żarówki,
vv apteki – przeterminowane leki.

PAPIER
MAKULATURA

ZMIESZANE

NALEŻY WRZUCAĆ
rr zgniecione, opróżnione
butelki po napojach, wodach
mineralnych, sokach, olejach,
oznaczone symbolem PET;
rr plastikowe doniczki;
rr opróżnione pojemniki po
chemii gospodarczej i kosmetykach, np. po płynie do mycia
naczyń, szamponie, balsamie,
kremach;
rr folie opakowaniowe
i worki, reklamówki;
rr metal: opróżnione puszki po
napojach, konserwach, folia
aluminiowa;
rr odzież i tekstylia;
rr opróżnione opakowania
wielomateriałowe po mleku,
napojach, sokach (kartoniki),
jogurtach, margarynach;
rr folia budowlana.

rr opróżnione opakowania ze
szkła bezbarwnego
i kolorowego bez nakrętek
i kapsli, np. słoiki po dżemach
i przetworach, po pokarmach
dla dzieci;
rr opróżnione butelki po sokach,
winie, piwie i innych napojach.

rr gazety, czasopisma;
rr prospekty, katalogi, foldery;
rr papier do pisania, papier
pakowy;
rr zeszyty, książki;
rr torby papierowe, kartony,
pudełka, tekturę;
rr kartonowe opakowania,
np. po papierosach.

rr pieluchy, podpaski;
rr zabrudzone i wilgotne ręczniki
papierowe oraz chusteczki
jednorazowe;
rr worki z odkurzacza, zmiotki
i popiół;
rr foliowane i lakierowane
prospekty, katalogi;
rr wyroby ze szkła kryształowego, lustra;
rr porcelanę, ceramikę, doniczki,
fajans;
rr stłuczkę szklaną (kieliszki,
szklanki) naczynia żaroodporne (luminarc, arcoroc, itp.);
rr odpady kuchenne i ogrodowe
(w przypadku nie posiadania
kompostownika).

NIE MOGĄ BYĆ WRZUCANE
rr dezodoranty i inne
kosmetyki i aerozole;
rr opakowania po:
klejach, farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach, środkach
chwasto- i owadobójczych;
rr styropian i jednorazowe
naczynia styropianowe.

8

rr szkło okienne
i zbrojone, lustra;
rr wyroby ze szkła
kryształowego;
rr porcelana, ceramika,
doniczki, fajans;
rr naczynia żaroodporne
(luminarc, arcoroc, itp.);
rr żarówki, świetlówki,
lampy jarzeniowe;
rr płytki ceramiczne;
rr kineskopy;
rr zakrętki, kapsle, korki.

rr zabrudzone i wilgotne ręczniki
papierowe oraz chusteczki;
rr opakowania z zawartością
(np. żywnością, wapnem,
cementem);
rr kalka techniczna, tłusty lub
zabrudzony papier;
rr foliowane i lakierowane prospekty, katalogi;
rr opakowania po sokach, napojach i mleku.

rr odpady budowlane,
płytki ceramiczne,
szkło okienne;
rr zużyty sprzęt RTV
i AGD;
rr żarówki, świetlówki,
lampy jarzeniowe,
kineskopy;
rr metal, plastik, szkło;
rr lekarstwa;
rr odpady zawierające
chemikalia;
rr baterie i akumulatory;
rr dezodoranty i aerozole.
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Budżet na 2013 rok
To jeden z niewielu budżetów, co do których żadna z komisji nie wniosła poprawek. Dlatego dziękuję radnym za współpracę i za okazane
zaufanie - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek podczas obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

W

roku 2013 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 48 796 950 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 2 467 336 zł, dochody
bieżące w wysokości 46 329 614 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012
w 2013 roku szacuje się spadek dochodów
o 2 221 221,84 zł, tj. o 4,4%. Planowane
zmniejszenie dochodów spowodowane jest
przede wszystkim zmniejszeniem się środków
unijnych na inwestycje oraz z budżetu państwa
w takiej wysokości, jak w roku bieżącym.
W budżecie budżetu gminy na 2013 r. kwota wydatków wyniesie 52 079 282 zł i będzie
o 4,0% niższa od przewidywanego wykonania
za 2012 r., w tym wydatki bieżące stanowią
42 143 446 zł, natomiast wydatki majątkowe
stanowią 9 935 836 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie
6,73 %, co daje kwotę 3 282 332 zł.
W 2013 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 9 935 836
zł co stanowi 19,1% planowanych wydatków
budżetu gminy. Najwięcej środków przezna-

Głosowanie nad budżetem gminy Świdnica na rok 2013

czonych zostanie na inwestycje związane
z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie
ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg,
budowę i modernizację świetlic wiejskich
w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”,
termomodernizację szkoły podstawowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować

przy współudziale środków pochodzących
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 oraz przy współudziale środków
z budżetu państwa i budżetu województwa.
Ponadto zaplanowano kontynuację prac
w zakresie melioracji na terenie gminy, jak
i ochrony środowiska.

300 tys. rządowej pomocy
300 tys. złotych na odbudowę powodziowych zniszczeń trafi do budżetu Gminy Świdnica, w ramach rządowej pomocy na usuwanie klęsk
żywiołowych. 13 marca, wójt gminy Świdnica otrzymała promesę z rąk Wojewody Dolnośląskiego i Wiceministra Administracji i Cyfryzacji.
Łącznie dolnośląskie samorządy otrzymały 100 mln zł na realizację zadań własnych polegających na remoncie lub odbudowie zniszczonej bądź
uszkodzonej infrastruktury.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

W ubiegłym roku otrzymaliśmy największą z dotychczas przyznanych przez MSWiA wartość promesy na usuwanie skutków powodzi, 2,2 mln zł. Dzięki tym funduszom
w Gminie Świdnica udało się odbudować drogę gminną
w Witoszowie, przeprowadzić regulację potoku Młynówka w Bystrzycy Górnej, potoku Kotarba w Mokrzeszowie
oraz wykonać remont budynku komunalnego w Pogorzale.
W tym roku kwotę 300 tys. zł. zamierzamy przeznaczyć na
odbudowę rowów w Lubachowie oraz Pankowie.

Wójt gminy Świdnica otrzymuje rządową promesę na 300 tys. zł.
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W

latach 2010-2012 na usuwanie skutków powodzi dolnośląskie
gminy i powiaty otrzymały blisko 340 mln zł pomocy z budżetu
państwa.
9

FINANSE

www.gmina.swidnica.pl

Myślaczki
Od września 2011 roku we wszystkich sześciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Świdnica realizowane są zajęcia dodatkowe dla
uczniów klas I-III w ramach projektu systemowego „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu korzystają z zakupionego sprzętu do zajęć przyrodniczych

P

roblemy rozwojowe dzieci w pierwszych latach nauki, wady wymowy, wady postawy, trudności w nauce (np. w czytaniu, pisaniu,
liczeniu) mogą wpłynąć na wyniki edukacji dziecka w późniejszym
okresie, a nawet zmniejszyć jego szanse na rynku pracy. Jeżeli jednak
dziecko od początku edukacji uzyska odpowiednią pomoc, możliwości skorygowania jego problemów są zdecydowanie większe i wzrasta
prawdopodobieństwo, że nie będą one niekorzystnie wpływały na jego
dalszy rozwój i wyniki w nauce. Gmina Świdnica, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci oraz korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaoferowała
właśnie taką pomoc uczniom klas I-III szkół podstawowych.
Najpierw dokładnie zdiagnozowano potrzeby uczniów - przed przystąpieniem do projektu, w szkołach podstawowych i przedszkolach dokonano oceny sytuacji uczniów. Dzieci kierowane były na konkretne zajęcia w oparciu o opinię ich nauczycieli, analizę prac i sprawdzianów oraz
dzienników zajęć, a także rozmowy z rodzicami. Wybrane zostały grupy
uczniów z największymi problemami, spośród których pierwszeństwo
udziału w zajęciach miały dzieci, których rodzice, ze względu na trudności finansowe i komunikacyjne, nie mogli organizować im wyjazdów na
dodatkowe zajęcia poza szkołą. Działania takie podyktowane były podstawowym celem projektu – wyrównać szanse edukacyjne uczniów w szkole.
Przez półtora roku uczniowie brali udział w zajęciach wspomagających rozwój i korygujących zdiagnozowane dysfunkcje, takich jak:
vv „Wesołe literki” - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
vv „Wesołe cyferki” - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych,
vv „Gimnastyka języka” - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

vv „Gimnastyka na wesoło” - gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy,
vv zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej.
W programie uwzględniono również uczniów, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia – dla nich w projekcie zaplanowano również szereg zajęć, np.:
vv „Przygoda z przyrodą” - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych,
vv zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych plastycznie,
vv zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych muzycznie i ruchowo,
vv zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo,
vv„Sport dla Myślaczka” - zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające
rozwój ruchowy i koordynację uczniów, w tym rytmiczne, gimnastyczne i taneczne.
Dotychczas wsparciem objęto ponad 400 uczniów - niektórzy brali
udział nawet w dwóch lub trzech różnych zajęciach. Część uczniów
zakończyła już udział w projekcie – 260 uczniów, którzy brali udział
w zajęciach od września 2011r. i ukończyli klasę trzecią w czerwcu
2012 r. oraz uczniowie, którzy poprawili wyniki w nauce lub skorygowali dysfunkcje i nie wymagają dalszego wsparcia. Od września 2012
w projekcie uczestniczyła następna grupa 252 uczniów, z czego część
kontynuowało zajęcia, a część byli to nowi uczestnicy zajęć. W styczniu wszyscy uczniowie zakończyli zajęcia.
Od lutego 2013r. projekt jest kontynuowany – Gmina podpisała
aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na dodatkowe środki
finansowe i przedłużenie realizacji do 30 czerwca 2013r. W ramach
zajęć realizowanych z realokacji środków zostanie zorganizowanych
dodatkowo 785 godzin różnorodnych zajęć, w których weźmie udział
188 uczniów, z tego 94 nowych uczestników, pozostali uczniowie
uczestniczyli już wcześniej w innych zajęciach. Ogółem w projekcie
weźmie udział 516 uczniów – część spośród nich uczestniczyło w kilku rodzajach zajęć zarówno wspomagających rozwój, jak i rozwijających różne zainteresowania.
Na realizację całego projektu w okresie od 1 września 2011r. do 30
czerwca 2013r. Gmina Świdnica pozyskała 261 807,45zł z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego. W ramach
projektu, oprócz wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia,
sfinansowano także zakup wielu różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i mebli – dzięki temu wsparciu
szkoły zostały doposażone w sprzęt i pomoce, które będą służyły innym uczniom, także długo po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt „Myślaczki – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świdnica”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Złote Gody Państwa Panek
10 listopada 2012 r. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP zostali odznaczeni Państwo Janina
i Edward Panek z Witoszowa Dolnego.

Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Z ogromną radością zawsze
uczestniczę w tych jubileuszach.
Jesteście Państwo przykładem, że
w dobie wielu przeciwności losu
można zbudować trwały związek
małżeński, jeżeli się chce, to się da.
Niech wzajemna miłość nadal wypełnia Wasze serca, a każdy następny dzień niech będzie wypełniony
wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.

Jak ubiegać się o Medal?

O

dznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu,
które małżonkowie składali sobie przed laty.

O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu
Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech
gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica
i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało
zarejestrowane w księgach znajdujących się
w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje
się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy
powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa.
Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. 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 (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych
Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały
odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach
jubileuszowych mile widziane są również
Nr 1 (22) Marzec 2013

Szanowni Jubilaci wraz z wójtem gminy Teresą Mazurek, rodziną i zaproszonymi gośćmi w USC w Świdnicy

pary małżeńskie, które obchodzą kolejne
okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy,
Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.

Kolejny krok
w kierunku
cyfrowej szkoły
W

marcu 2013 r. Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Grodziszczu wzbogaciła się o tablicę interaktywną z projektorem
krótkoogniskowym. Tablica została zakupiona
ze środków wypracowanych przez Radę Rodziców, co stanowi dla szkoły ogromne wsparcie.
Wymiernym tego efektem będzie niewątpliwie wzbogacenie procesu dydaktycznego
w szkole.

Dane kontaktowe:
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 47
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856 29 11, 856 29 12,
856 29 13, 856 29 14, 856 29 16
fax +48 74 856 87 21
e-mail: usc@um.swidnica.pl

Alicja Lasocka,
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. JP II w Grodziszczu

Praca z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej jest
z pewnością wymogiem zmieniającej się rzeczywistości szkolnej i cieszymy się, że nasi uczniowie wraz
ze swoimi nauczycielami będą również tę nową rzeczywistość kształtować.
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Program „ABC DOBREGO WYCHOWANIA”
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
Alicja Lasocka,
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. JP II w Grodziszczu

W grudniu 2012r. rozpoczęliśmy w naszej szkole
realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „ABC
Dobrego Wychowania” opracowanego przez p. Jowitę Szuszkiwicz. Głównym celem naszego projektu jest propagowanie, kształtowanie oraz utrwalanie
zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
w tym także dbanie o piękno naszego języka ojczystego.
W realizacji projektu uczestniczą uczniowie klas 1-6 i zaangażowani są wszyscy nauczyciele naszej szkoły.
Uczniowie Szkoły im. Jana Pawła II w Grodziszczu

P

rojekt zaplanowany został na 6 miesięcy, z których każdy poświecony jest osobnym zagadnieniom związanym z kulturą osobistą.
I tak, w pierwszy miesiącu na lekcjach ze swoimi wychowawcami
uczniowie poznawali i ćwiczyli zasady kulturalnego zachowania się
przy stole. Uczniowie klas 4-6 zdobytą wiedzę zastosowali w praktyce
przygotowując stoły wigilijne na konkurs „Najpiękniejszy stół wigilijny i świąteczny wystrój klasy” . Wszyscy nasi wychowankowie popisali się nie tylko wiedzą z zakresu savoir-vivre, ale także wspaniałym
zmysłem artystycznym, wykorzystanym przy przygotowaniu dekoracji. Jury więc miało nie lada zadanie, by wybrać zwycięzcę. Po długich
obradach zwycięstwo przyznano kl.4 p. Violetty Kutny.
Kolejny miesiąc poświęcony był kulturze zachowania w szkole.
Wszyscy uczniowie SP w Grodziszczu, pod kierunkiem swoich wychowawców brali udział w opracowaniu Kodeksu Kulturalnego Ucznia
oraz przygotowali ciekawe prace plastyczne i plakaty propagujące używanie na co dzień zwrotów grzecznościowych. W wykonaniu tego zadania pięknie spisali się nasi młodsi wychowankowie wspierani przez

swoje wychowawczynie: p. Elżbietę Ficek, p. Teresę Olesińską oraz p.
Renatę Sobalę-Nowobilską.
Miesiąc luty poświęcono poznaniu i utrwaleniu zasad zachowania
w miejscach publicznych, np. w kinie, komunikacji publicznej, a także
zasadom zachowania na wycieczkach szkolnych. W marcu uczniowie
na lekcjach wychowawczych omawiają zasady doboru odpowiedniego
stroju na różne okazje. Spotkają się także z panią pielęgniarką, z którą
porozmawiają o zasadach higieny osobistej, jej znaczeniu dla zdrowia
i kultury osobistej.
Zakończenie i podsumowanie programu nastąpi w miesiącu maju,
kiedy to odbędzie się szkolny konkurs savoir-vivre.
Ufamy, że realizacja naszego programu przyczyni się do podniesienia poziomu kultury naszych wychowanków, pomoże w budowaniu dobrej atmosfery w naszej szkole i dobrych relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości – dodaje
dyrektor szkoły.

E-rewolucja w Mokrzeszowie
23 stycznia wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz ze starszym wizytatorem Markiem Sieczką otworzyli pierwszą w Gminie Świdnica Cyfrową Szkołę w Mokrzeszowie.

W

uroczystości otwarcia uczestniczyli również przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy gminnych szkół i rodzice. Po programie
artystycznym nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi i poświęcenie Cyfrowej Szkoły przez
proboszcza miejsca Ks. Stanisława Panewskiego. Jednak głównymi bohaterami tego dnia
i gospodarzami otwarcia Cyfrowej Szkoły byli
sami uczniowie. Zaprezentowali przybyłym
gościom film, którego byli pomysłodawcami
i współtwórcami oraz sprzęt i możliwości jego
wykorzystania w rzeczywistości szkolnej. Pokazano m.in. funkcje i narzędzia tablicy interaktywnej, użycie wizualizera, działanie komputerów uczniowskich i programu e-klasa.
Zebrani goście złożyli swoje wpisy na tablicy
interaktywnej w Cyfrowej Księdze Gości.
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Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica

Wydawałoby się, że małe dzieci
będą miały problem z adaptacją nowoczesnej technologii. Nic bardziej
mylnego. Okazuje się, że uczniowie
gminnej placówki oświatowej żywo
i dynamicznie korzystają z nowoczesnych możliwości i technologii. Mam
nadzieję, że doskonale wykorzystają tą szansę, która pozwoli im być
nowoczesnymi, młodymi Polakami.
Życzę Wam wielu sukcesów. Niech
się tu dzieje dużo dobrego.
Życzenia, jak przystało na Cyfrową Szkołę, wójt gminy zapisała w Księdze Gości na
tablicy interaktywnej.

Podczas przeprowadzonych zajęć, każdy uczeń miał do dyspozycji laptop, na
którym musiał się zalogować w taki sposób, aby był „widoczny” na ekranie komputera nauczycielskiego. Tego typu nowość umożliwia odpowiedni program,
który został zainstalowany w komputerze
prowadzącego zajęcia. Dzięki niemu nauczyciel dysponuje podglądem na to, co
widnieje na ekranie uczniowskiego komputera. Ma możliwość sprawdzania i dokonywania korekt w pracach podopiecznych.
Na sprzęt oraz wyposażenie Szkoła Podstawowa Mokrzeszowie otrzymała w formie dotacji kwotę 87,5 tys. zł, a wkład własny gminy
stanowił 21,9 tys. zł (80% - dotacji celowej
z budżetu państwa i 20% wkładu własnego).
Placówka wzbogaciła się dzięki temu projektowi o 20 laptopów uczniowskich i 5 na-

uczycielskich z pełnym oprogramowaniem,
w tym antykradzieżowym, 3 tablice interaktywne z projektorami, 2 projektory multimedialne oraz sprzęt pozwalający na bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie całego
budynku.
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
znalazła się wśród 400 szkół w Polsce i 20
w województwie dolnośląskim zakwalifikowanych do pilotażowego „Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła”.
Na 3507 placówek, które złożyły wnioski,
tylko 20 szkół w woj. dolnośląskim może mówić o szczęściu, a wśród nich właśnie Szkoła
Podstawowa w Mokrzeszowie.

Ferie zimowe na sportowo, muzycznie i ekonomicznie

Zajęcia sportowe na świetlicy w Lutomi Dolnej

Sportowo
W trakcie ferii obiekty w Witoszowie Dolnym,
Pszennie i Lutomi wypełniła atmosfera sportowej rywalizacji. Od poniedziałku do piątku
dla dzieci i młodzieży przygotowano turnieje, gry i zabawy oraz rozgrywki piłki halowej.
Zajęcia odbywały się na wielofunkcyjnej hali
sportowej w Witoszowie Dolnym, jak i 2 salach sportowych w Pszennie i Lutomi.

do 6 lutego 2013 r., a ich współorganizatorem
był GLKS Świdnica i GZO.
Sport to zdrowie i sposób na lepszy nastrój, dlatego chcieliśmy, aby dzieci aktywnie
spędziły czas ferii. Taka forma zimowego wypoczynku jest już od kilku lat propagowana
w Gminie Świdnica i ma już stałe grono wielbicieli. Dzięki przygotowanym przez nas zajęciom uczestnicy rozwijają w sobie nowe, sportowe pasje. A mamy się czym chwalić. Tylko

w 2012 roku na ponad 60 imprez sportowych
organizowanych przez Gminę Świdnica, przy
współpracy z GLKS Świdnica udział wzięło
10,5 tys. zawodników i zawodniczek. W 2011
roku, w kat. juniorów mistrzostwo Europy
w biegach przełajowych zdobyła Aleksandra
Gierat - mówi Teresa Mazurek, wójt gminy
Świdnica.
Cieszę się, że w Gminie Świdnica odbywają się tego rodzaju zawody, ponieważ jest
to pewien sposób na oderwanie się od feryjnej nudy. Takie turnieje pozwalają młodym
ludziom na odrobinę sportowej rywalizacji,
z którą nie wszyscy mają na co dzień do czynienia. Uważam, że tegoroczna oferta zimowego wypoczynku była optymalna, ponieważ
każdy mógł znaleźć coś dla siebie – relacjonował Mateusz, jeden z 300 uczestników, którzy zdecydowali się spędzić tegoroczne ferie
na sportowo w Gminie Świdnica.

Ciąg dalszy na następnej stronie

G

łównym celem turnieju była integracja
uczniów z wszystkich gminnych placówek oświatowych oraz dzieci i młodzieży
uczęszczającej na świetlice środowiskowe,
prowadzone przez GOPS.
Chcieliśmy także zapewnić naszym
uczniom aktywny wypoczynek w czasie
wolnym od zajęć szkolnych. Chłopcy rywalizowali w turnieju piłki nożnej, a dziewczęta
w rozgrywkach piłki siatkowej - mówi Krzysztof Jas, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji. Sportowe zmagania trwały
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Muzycznie - Co nam w duszy gra
Z wyjątkowo atrakcyjnej oferty zimowego wypoczynku w Gminie Świdnica skorzystało w tym roku ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych, zajęciach i rozgrywkach sportowych, tygodniowym pobycie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, czy też feriach z ekonomią i planowaniem swojej kariery zawodowej.

J

ednak najwięcej radości i emocji dostarczyły tygodniowe warsztaty muzyczne,
prowadzone pod czujnym okiem Tadeusza
Szarwaryna, Dariusza Jarosa i Mateusza
Gancarczyka – wokalisty, studenta inżynierii dźwięku, laureata telewizyjnego programu
„Szansa na sukces”.
Do ich organizacji wykorzystano gminne
studio nagrań, które Gmina Świdnica pozyskała dzięki funduszom unijnym. W ramach projektu zakupiono m.in. mikrofony,

słuchawki, kolumny, aktywny monitor studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie
na łączną kwotę ponad 10,9 tys. zł. Projekt
został dofinansowany z PROW 2007-2013
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w kwocie 6,2 tys. zł
Zrobiliście mi największa niespodziankę.
Dla takich chwil warto zarządzać tą gminą. Zawsze powtarzam, że osoby, które śpiewają są
dobrymi ludźmi. Wy jesteście tego doskonałym
przykładem. Muzyka, a wraz z nią piosenka,

bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną,
umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu
piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły,
wyobraźnię i uczucia, uszlachetnia całą osobowość. Podczas Waszego występu przyszedł
mi do głowy pomysł, aby zaprezentować Wasz
talent szerszej publiczności. Z pewnością będzie taka okazja podczas najbliższych dożynek
gminnych. Myślę, że z pierwszych muzycznych warsztatów wynieśliście dużo cennych
wskazówek. Dlatego patrząc na efekty Waszej
pracy mogę zapewnić, że będą kolejne edycje
muzycznych spotkań – mówiła wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek, podczas finałowego
koncertu w SSM w Lubachowie.

A oto opinie samych uczestników:
Warsztaty bardzo mi się podobały, ponieważ mogłam nauczyć się czegoś nowego, poznałam wielu przyjaciół i pełnych
pomysłów i uśmiechu instruktorów. Mam
nadzieję, że pojadę na te warsztaty kolejny raz.
Było naprawdę fantastycznie! Uczestniczyłam już w kilku tego rodzaju warsztatach, ale te były najcudowniejsze.
Warsztaty były wspaniałe, lecz stanowczo za krótkie!

Efektem pracy uczestników muzycznych
ferii jest dołączona do niniejszego wydania
Wieści z Gminy - bezpłatna płyta CD z 11
utworami.

Ciąg dalszy na stronie obok
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Ekonomicznie - na własne konto
Również strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł gimnazjalistów z Lutomi. Jako jedyni w gminie i jedni z dziewięciu w woj. dolnośląskim
rozpoczęli program „Na własne konto”. Czas ferii zimowych postanowili wykorzystać na poszerzenie wiedzy ekonomicznej, co pozwoli im na
świadome planowanie własnej ścieżki zawodowej.

Gimnazjaliści z Lutomi podczas wizyty w BGŻ w Dzierżoniowie

P

rojekt realizowany był w II etapach. Pierwszy obejmował zajęcia
z zakresu edukacji ekonomicznej. Drugi to konkurs na młodzieżową gazetę ekonomiczną. Autorzy pięciu najlepszych projektów zostaną zaproszeni na finał do Warszawy. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne
stypendia.
Jednym z wydarzeń programu były spotkania jego uczestników
w oddziale banku BGŻ w Dzierżoniowie oraz wizyta u przedsiębiorcy
w Gminie Świdnica. Młodzi gimnazjaliści uczyli się budżetowania, inwestowania, metod i technik sprzedaży, a także oszczędzania.

Uczestnicy warsztatów postanowili uruchomić swojego bloga, na którym dzielą się wrażeniami i opiniami nt. projektu.
http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-im-unii-europejskiejw-lutomii-dolnej
Program „Na Własne Konto”, koordynowany jest przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy współpracy z bankami spółdzielczymi i lokalnymi przedsiębiorcami oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju
Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. Pomysłodawcy przedsięwzięcia
z Gminy Świdnica pozyskali na swój projekt 2,5 tys. zl.

Rekordowy turniej sołectw
Otwartym turniejem kręglarskim został zainaugurowany kolejny sezon Sportowych Weekendów na Wsi – Turniej Sołectw Gminy Świdnica
2013. W turnieju punktowane będą objęte regulaminem działania sołectw począwszy od 16 marca aż do lipca br. Ogłoszenie wyników nastąpi
tradycyjnie podczas Dożynek Gminnych 2013.

O

rganizatorem sportowych zmagań są:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Świdnica”, Gmina Świdnica oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Serdecznie
zapraszamy reprezentacje wszystkich 33 sołectw do czynnego udziału, bowiem na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
16 marca na pierwszym spotkaniu sportowych zmagań stawiło się aż 19 reprezentacji. Sołectwo Burkatów było najbardziej dopingowane przez swoich kibiców, bowiem to
właśnie Burkatów kolejny rok z rzędu zajął
1 miejsce. Tuż za nim uplasowało się sołectwo Pszenno, a trzecie miejsce zdobyła drużyna z Jagodnika. Kolejną dyscypliną z jaką
przyjdzie się zmierzyć zawodnikom sołeckich drużyn będzie turniej piłki siatkowej.
Został on zaplanowany na 20.04. 2013 r. na
hali sportowej w Witoszowie Dolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Uczestnicy pierwszych w tym roku sportowych zmagań sołectw, fot. użyczone

Nr 1 (22) Marzec 2013

15

WYDARZENIA kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

Interaktywna tablica w nagrodę
Każda szkoła w Gminie Świdnica może umieścić na swoich murach napis „Szkoła przyjazna dla sześciolatka” – mówiła Dolnośląska Kurator
Oświaty Beata Pawłowicz, podczas uroczystego przekazania tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Zalety nowej tablicy prezentuje Karolina Gawrońska

Beata Pawłowicz,
Dolnośląski Kurator Oświaty
podczas uroczystości w SP
w Lutomi Dolnej
Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych talentów i umiejętności. Patrząc na hasło umieszczone na tablicy – „Szkoła przyjazna
dla sześciolatka”, mogę z przekonaniem powiedzieć, że może zostać
umieszczone na każdym budynku gminnej placówki oświatowej.
A jest to zasługa przede wszystkim
władz gminy, które dbają o rozwój
oświaty. Serdecznie za to dzisiaj
dziękuję

4

marca br. w Teatrze Lalek we Wrocławiu
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Mam 6 lat” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. Celem
konkursu było promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych
w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim
przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz
korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych
w szkole. W tym roku na konkurs wpłynęło
ponad 250 prac - multimedialnych, literackich
i plastycznych. Najwięcej ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. W nagrodę uczestnicy
konkursu otrzymali interaktywną tablicę, którą 18 marca br. symbolicznie przekazała Dolnośląska Kurator Oświaty Beata Pawłowicz.

Program artystyczny, prezentujący zdolności wokalne, taneczne, a także profesjonalną
konferansjerkę zaprezentowali uczniowie klas
Ia, Ib, IIa, IIb, III pod kierunkiem swoich
wychowawczyń: Jadwigi Masłyk, Małgorzaty
Maruszewskiej, Józefy Brzyk, Anny Szubert
i Marzeny Bylicy.
W swojej pracy, na rzecz gminnego samorządu postawiłam na oświatę. Wielokrotnie
to powtarzam, że w młode pokolenia warto
i trzeba inwestować. Program artystyczny
w Waszym wykonaniu napawa dumą i daje
pozytywną energię, aby naładować swoje akumulatory do dalszej pracy – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
Uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali z rąk Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Teresy
Mazurek Wójta Gminy Świdnica - dyplomy
gratulacyjne oraz upominki. Dodatkowo Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Zbigniew
Kuberski wraz z Panią Kurator przekazali
na ręce prowadzących uroczystość (uczniów
kl. IIa Kacpra Popiela i Karola Ciecierskiego) kosz ze słodyczami. Społeczność szkoły
wyraziła wdzięczność, wręczając kwiaty Pani
Beacie Pawłowicz oraz Pani Teresie Mazurek.
Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości
na sali gimnastycznej, uczniowie biorący udział
w konkursie oraz zaproszeni goście udali się
do sali lekcyjnej, gdzie nastąpiło symboliczne
przekazanie tablicy przez Pani Kurator. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Bogdan Deroń.

Występ dzieci ze SP w Lutomi Dolnej

Ciąg dalszy na stronie obok
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Zalety nowej tablicy interaktywnej przedstawiła Karolina Gawrońska, uczennica klasy III. W prezentacji multimedialnej, którą
wykonała przy pomocy swojej mamy oraz
wychowawczyni Marzeny Bylicy, zaprezentowała swoje pierwsze lata nauki w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej oraz swoje pasje.
I jak sama mówiła, pomimo, że naukę rozpoczęła rok wcześniej, to wcale tego nie żałuje.
A patrząc jak sprawnie radziła sobie z obsługą
nowego urządzenia, można stwierdzić, że nagroda była strzałem w dziesiątkę.
Lekcje z tablicą interaktywną są bardzo
atrakcyjne dla uczniów. Takich możliwości
nie daje tradycyjna tablica kredowa, czy ilustracja. Pozwala przede wszystkim na równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów, co
daje wymierne efekty w szybkim i pełniejszym przyswajaniu wiedzy. Mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom lepiej wyrazić i zrozumieć dany temat.

Ponadto uczniowie szybciej koncentrują się na
danym problemie, zwiększa się ich zainteresowanie, a jak wiadomo jeden obraz zastępuje
blisko 100 słów! – uważa dyrektor szkoły- Elżbieta Dolińska. Na chwilę obecną posiadamy
już jedną tablicę interaktywną, którą otrzymaliśmy w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Uczniowie klas IV-VI
wykorzystują ją przede wszystkim na lekcjach
przyrody i j. polskiego, gdzie korzystają m.in.
z multimedialnych pakietów. Druga, którą
otrzymaliśmy od Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu jako nagrodę w konkursie „Mam 6
lat!”, została zainstalowana w budynku edukacji wczesnoszkolnej, gdzie będzie wykorzystywana przez młodsze dzieci. Nie ukrywam,
że marzy się nam, aby każda klasa była wyposażona w takie tablice, bo tablica interaktywna to korzyść także dla nauczycieli, którzy otrzymują w ten sposób cenne narzędzie
dydaktyczne. Łatwość operowania obrazem
daje im dużą elastyczność w przygotowaniu

materiału do zajęć, bez względu na stosowaną metodę nauczania, w konsekwencji
również, co jest istotnym aspektem technicznym, wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania
ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej.
Do II edycji konkursu Ministra Edukacji
Narodowej „Mam 6 lat” zgłoszono prace następujących uczniów: Agata Skowron, Paweł
Sałapatek, Kornelia Mazur, Magdalena Morawska, Laura Markiewicz, Karina Podgajna,
Dariusz Wawrzyniak, Natalia Jamrozik, Karolina Okrzesik, Michał Piątek, Amelia Walatek, Amelia Stojko, Maja Lęga, Dawid Nieśpiałowski, Natalia Jabczyk, Martyna Gonera,
Maksymilian Onik, Julia Zaguba, Karolina
Urbańska, Oliwia Kuska, Paulina Palimąka,
Iwona Dawiec, Karolina Gawrońska. Serdecznie gratulujemy.

Kulinarne sekrety Siostry Anastazji
Blisko 2 mln sprzedanych książek. Cielęcina w kurkach, chrzan wielkanocny z jajkiem czy poezja smaków – to tylko niektóre z propozycji kulinarnych Siostry Anastazji, o których osobiście opowiadała 13 marca br. w Pszennie.

S

iostra Anastazja ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości od lat gotuje i piecze dla krakowskich jezuitów. Otrzymała wiele nagród,
w tym Nagrodę Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich.
A jest za co, bowiem kulinarne pomysły Siostry Anastazji, które są
inspiracją rodzinnych spotkań i wielu przyjęć okolicznościowych rozeszły się w nakładzie ponad 1,8 mln szt. egzemplarzy.
- Spotkanie było okazją, aby osobiście zapytać autorkę książek
o jej kulinarne metody na udane potrawy oraz nabyć książki. Dla wielu
osób poradniki Siostry Anastazji to stały element wyposażenia kuchni!
To wiedza, którą przekazuje się z ust do ust, z rąk do rąk. To jak przekazywanie cennej wiedzy, takiej bardzo przyziemnej, życiowej, która
przyda się absolutnie każdemu – podkreślali z dumą organizatorzy
spotkania.

Spotkanie z S. Anastazją zgromadziło miłośników gotowania
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Organizacja spotkania wcale nie była taka prosta. Rozmowy z Siostrą trwały od października ubiegłego roku. Zakończyły się sporym
sukcesem, bowiem 13 marca świetlica w Pszennie gościła ponad 110
osób. Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszennie, Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora w Pszennie
odpowiedzieli m.in. mieszkańcy Pszenna, Bystrzycy Górnej, Pankowa,
Lutomi Dolnej oraz Grodziszcza.

A jaki jest sekret udanych potraw i przysmaków Siostry Anastazji? – Po prostu, tak jak przed każdą pracą, tak i przed gotowaniem
oraz pieczeniem ważna jest modlitwa – mówiła z uśmiechem Siostra. Oczywiście równie ważne są także produkty i doświadczenie,
które zdobywałam od starszych sióstr w Zgromadzeniu. Mąkę do
ciasta zawsze należy starannie przesiewać – zdradzała sekrety swojej kuchni.

Jak przystało na eksperta w dziedzinie kulinarnych przysmaków,
spotkanie nie mogło się obyć bez degustacji potraw. Tym razem to gospodarze z Pszenna poddali ocenie Siostry Anastazji przygotowane potrawy
i wypieki. Można się tylko domyślać, że wszystkim smakowało, bowiem przysmaki, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pszennie bardzo szybko zniknęły ze stołów. Spotkanie odbyło się przy kawie, herbacie oraz domowym cieście upieczonym przez
członków Klubu Seniora w Pszennie, a Zespół Śpiewaczy „A to heca”
umilił czas swoimi piosenkami.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy mieli niebywałą
okazję otrzymać osobiste dedykacje na książkach autorstwa Siostry
Anastazji. Dla wielu uczestników był to doskonały pomysł na prezent
ślubny, urodziny lub inne uroczystości rodzinne.
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Wielkanocne przysmaki
O tym, że Święta Wielkanocne już wkrótce najlepiej można było się przekonać w Pszennie, podczas dorocznego jarmarku wielkanocnego. Na 14
obficie zastawionych stołach można było kupić m.in. ozdoby i upominki świąteczne, wielkanocne baby i mazurki. Były też degustacje i występy
artystyczne. Na smakoszy czekało mnóstwo rarytasów.
Gmina Świdnica znana jest z różnorodności kulinarnych specjałów. Tym razem dominowały wielkanocne potrawy, a każdy z 14
wystawców miał się czym pochwalić. Pasztet
z dzika, cytryńskie jajeczka, pasztet z królika, żurek staropolski, śledź z imbirem, chleb
razowy z ziarnami, kwadratowe jajeczka,
nalewka „Ale Lipa” i wiele innych pyszności
mógł spróbować ten, kto odwiedził świetlicę
w Pszennie w sobotnie popołudnie 23 marca.
Jarmark Wielkanocny stał się dla mieszkańców gminy tradycją, która w miły sposób
przypomina o zbliżających się świętach. Życzę wszystkim pełnych miłości, radości oraz
wzajemnej życzliwości Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie rodzinnym – mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.
W świąteczny nastrój odwiedzających jarmark w Pszennie wprowadził występ Zespołu
„Smyki” pod kierunkiem Anny Trzeciak i Lubomira Szmidt oraz Zespół „A to heca”.
Organizatorem spotkania w Pszennie był:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą Sołecką wsi Pszenno.
W sobotę też w Bystrzycy Górnej obchodzono III Święto Baby Wielkanocnej, gdzie
królowały słodkie wypieki, ozdoby świąteczne i palmy wielkanocne.
W niedzielę, 24 marca podczas dziewiątych Tradycji Stołów Wielkanocnych
w Marcinowicach gminę Świdnica reprezentowali: sołectwo Grodziszcze, KGW
z Pszenna, Zespół Ludowy „Kądziołeczka”
z Lutomi Dolnej oraz KGW Stachowice.
Swoim zasięgiem Tradycje obejmują cały region Ziemi Świdnickiej, Dolny Śląsk, a także powiat łowicki i czeski Raj z miastem
Jicin (powiat i miasto partnerskie powiatu
świdnickiego).

Wójt gminy Świdnica podczas wielkanocnych
zakupów na stoisku współgospodarzy jarmarku
w Pszennie
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Rarytasy na wielkanocnych stołach przyciągnęły na świetlicę w Pszennie rzeszcze odwiedzających

Sołectwo Komorów zachęcało na swoim stoisku
do zakupu wielkanocnych pisanek oraz degustacji
pasztetu z królika

KGW z Witoszowa Dolnego zachęcało do
skosztowania pasztetu z dzika

Tradycje Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach prezentował Zespół Ludowy Kądziołeczka

KGW Stachowice podczas prezentacji wielkanocnych
stołów w Marcinowicach

Sołectwo Grodziszcze oferowało w Marcinowicach
zupę chrzanową
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Skwer ks. Bolesława Kałuży w Katowicach
Z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Józefowiec, Koła Wełnowiec Związku Górnośląskiego oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 - Rada Miasta
Katowice uczciła pamięć księdza Bolesława Kałuży, patrona skweru u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytomskiej. Uroczyste poświęcenie skweru
miało miejsce w sobotę, 17 listopada 2012 r. o godz. 11 w Katowicach.
Kałuży. Patron katowickiego skweru zasłynął
m.in. organizacją słynnej „Mszy Pojednania”
w Krzyżowej, podczas której premier Tadeusz
Mazowiecki i Helmut Kohl przekazali sobie
historyczny ZNAK POKOJU, co było symbolicznym początkiem nowych relacji polsko niemieckich.

S

kwer im. ks. Bolesława Kałuży upamiętnia wyjątkowego człowieka. Urodził się
w Katowicach-Józefowcu 18 grudnia 1935
r. Rodzina pielęgnowała tradycje religijnopatriotyczne i w tym duchu Bolesław został
razem z siostrą Anną wychowany. Mieszkali
na pierwszym piętrze w stojącym do dziś budynku przy ul. Bytkowskiej 65. Gdy miał 18
lat, zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które wtedy mieściło się
w Krakowie. Z powodu młodego wieku nie
został przyjęty. Dlatego trafił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1958 r.
w tamtejszej katedrze z rąk ówczesnego bp.
Bolesława Kominka, który potem przyjechał
do Katowic na prymicje ks. Kałuży. Józefowiec gościł bp. Kominka, późniejszego kardynała, 28 grudnia 1958 r.

(Wpis do kroniki parafialnej z dn.
12.11.1989 r.)
Coś, czego nikt się nie spodziewał i czego
parafia w całej swojej historii jeszcze nie
przeżywała. Przy okazji wizyty Kanclerza
Republiki Federalnej Niemiec z Polsce –
Msza św. Pojednania z udziałem Kanclerza
i premiera nowego polskiego rządu, od zakończenia wojny, rządu nie komunistycznego, Tadeusza Mazowieckiego. Tłumy
przeogromne.
(Wpis z dnia 12.11.1996 r.)
Wielce Szanowny Panie Premierze „Tej
Mszy nie wolno nam zapomnieć…” pisał
ks. Bolesław Kałuża.
Ks. Prałat Bolesław Kałuża od roku 1975
aż do śmierci (15.09.2005 r.) był proboszczem
parafii św. Anny w Grodziszczu.
Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/297/2000
z dn. 25.10.2000 r. ks. Prałat Bolesław Kałuża został Honorowym Obywatelem Gminy
Świdnica.
W swojej pracy duszpasterskiej bardzo
kochał liturgię, szczególną troską otaczał
liturgiczną Służbę Ołtarza. Troszczył się

do dobro duchowe i materialne. W latach
1997-1998 zadbał o remont organów w kościele parafialnym w Grodziszczu, dzięki staraniom parafii i Stowarzyszenia dla Badania
i Zachowania Śląskich Organów Niemiec.
Posiadając instrument o wysokich walorach
muzycznych, organizował często w swoim kościele różnego rodzaju koncerty muzyczne, na
które każdorazowo osobiście zapraszał wiernych
z sąsiednich parafii. Młodzi muzycy z Polski,
Niemiec Litwy, Rosji, Ukrainy, Litwy Węgier
Czech, Słowacji, Włoch w ramach Międzynarodowych Kursów Muzyki Kameralnej
w Krzyżowej pod kierownictwem p. Mechildy Ortschig prezentowali swój talent muzyczny w kościele parafialnym w Grodziszczu. Wspierał także parafialną scholę, którą
nieprzerwanie od 30 lat prowadzi Katarzyna Bajorek, organizując wyjazdy do Berlina.
Przez lata pracy duszpasterskiej w Grodziszczu
Ks. Bolesław Kałuża był jednocześnie wykładowcą
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Aktywność duszpasterską i
organizacyjną Ks. Prałata Bolesław Kałuży przerwała krotka choroba i śmierć 15 września 2005
roku. Nie zdążył już odprawić Mszy Św. dziękczynnej za zebrane plony w kościele parafialnym
w Grodziszczu, ale wielokrotnie powtarzał,
że Doroczne dożynki są autentycznym przekazywaniem pokoleniu młodych polskich
tradycji ludowych i kultury narodowej, które to wartości niestety coraz bardziej giną.
Zmarł 15.09.2005 r. we Wrocławiu. Pochowany został przy kościele parafialnym
pw. Św. Anny w Grodziszczu.

Na uroczystości poświęcenia skweru obecni byli przedstawiciele rady miasta Katowice,
przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, inicjatorzy
przedsięwzięcia, rodzina i przyjaciele pamiętający Ks. Bolesława Kałużę oraz 31 osobowa
delegacja z parafii św. Anny w Grodziszczu.
Gminę Świdnica reprezentowali: przewodnicząca Rady Gminy Regina Adamska, wiceprzewodniczący Rady Henryk Sara oraz Sekretarz Gminy Jadwiga Generowicz, rzecznik
prasowy Janusz Waligóra.
Następnie o g. 11.30 w intencji ks. Prałata została odprawiona Msza św. w kościele św. Józefa Robotnika. Po nabożeństwie
rozpoczęło się spotkanie, podczas którego
została przybliżona postać i działalność ks.
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Rodzina, przyjaciele, delegacja gminy Świdnica, parafianie z parafii św. Anny w Grodziszczu wraz z ks. proboszczem,
mieszkańcy dzielnicy Józefowiec, Koła Wełnowiec, Związku Górnośląskiego oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 11
wraz z przedstawicielami władz miasta Katowice podczas poświęcenia Skweru im. Ks. Bolesława Kałuży
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Wspomnienie Ś.p. Stanisława Mroczka,
sołtysa wsi Lutomi Dolna
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Stanisława Mroczka,
długoletniego sołtysa wsi Lutomia Dolna.
Żegnamy wspaniałego człowieka, zaangażowanego w życie społeczności
lokalnej i gminnej. Tak nagłe odejście przejęło nas żalem i poczuciem
wielkiej straty. Jego dzieło pozostanie z nami na zawsze.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich.
Wójt Gminy Świdnica - Teresa Mazurek
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica - Regina Adamska wraz z Radnymi
Sołtysi wsi Gminy Świdnica.

Bycie Sołtysem to nie obowiązek, to pasja….
Wspomnienie

W

swoim życiu kierował się maksymą,
że bycie Sołtysem to nie obowiązek, to
pasja. W 2011 rozpoczął 4 kadencję, a w tym
roku przypadał 15 rok Jego pracy jako sołtysa
wsi Lutomia Dolna.
Stanisław Mroczek był sołtysem prężnie
rozwijającego się sołectwa na terenie Gminy
Świdnica, od lat był również zaangażowany
w rozwój wsi i życie jego mieszkańców.
W ostatnich latach troszczył się o powstanie na terenie sołectwa wielu „strategicznych” inwestycji m.in. termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej, budowy kompleksu boisk „Orlik 2012”, remont szatni na
boisku sportowym, a także o modernizację
oświetlenia.

dla mieszkańców, jak również zajmując się
działalnością charytatywną - organizując
zbiórki darów i wspierając poszkodowanych
przez los, znacznie wykraczając poza granice sołectwa. Przez swoje działania czynnie
wspierał wszystkie organizacje lokalne działające na terenie sołectwa, tj. OSP Lutomia,
Koło Gospodyń Wiejskich, Wiejski Klub Sportowy „Kłos”, Zespół Ludowy „Kądziołeczka”
– laureat nagrody Ministra Rolnictwa, Zespół
„Stokrotka” – laureat konkursu Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław i Klub Miłośników Tradycji Wiejskich. Ponadto swoją pracą
i wytrwałością w dążeniu do wyznaczonych
sobie celów zaktywizował młodzież do działania na rzecz wsi i poprawy jej estetyki.

Prowadził w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 56 ha. Stale
zabiegał i dbał o rozbudowę i modernizację
parku maszynowego korzystając z możliwości
finansowania, jakie dawała Unia Europejska.
Ściśle współpracował z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Jako priorytet stawiał sobie dbanie o estetykę i wygląd swojego gospodarstwa.
Był laureatem konkursu na Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne, finalistą ogólnopolskiego konkursu AGROLIGA – 2007
roku. Był także czynnym członkiem
Koła łowieckiego „Dzik” i „Selekcjoner”.
W 2012 roku za swoją pracę otrzymał wyróżnienie z rąk Wojewody Dolnośląskiego.

Bardzo duży nacisk kładł na rozwój
działalności kulturalnej, poprzez integracje
społeczności wiejskiej - współorganizując
wiele imprez okolicznościowych np. dożynki – Święto Plonów, cykliczne spotkania seniorów pod nazwą „Wieczór Seniora”, które
od 13 lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i mocno integrują społeczność będącą w jesieni życia. W 2011 roku Stanisław
Mroczek współorganizował Gminne Zawody
Pożarnicze.
W okresie ostatnich 15 lat Stanisław Mroczek wykazał się bardzo dobrą współpracą
z sołtysami sąsiednich sołectw w zakresie
organizacji wielu spotkań okolicznościowych
20

Msza św. i uroczystości pogrzebowe w int. Ś.P. Stanisława Mroczka odbyły się 20 marca (środa) 2013 r.
o godz. 14.00 w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej.
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