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POLSKIEGO SAMORZĄDU

Egzemplarz bezpłatny

25 lat polskiego samorządu
W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem
25-lecia polskiej samorządności zwracamy się do
mieszkańców gminy Świdnica i nie tylko o nadsyłanie
zdjęć w formie cyfrowej, prezentujących gminny
samorząd terytorialny w latach 1990-2015.

MSZY ŚW. POJEDNANIA

Ważne informacje Str. 11

CUD POLSKO-NIEMIECKIEGO
POJEDNANIA W KRZYŻOWEJ
W skali porównawczej, w Europie i świecie, ostatnich dziesiątków lat, ten fenomen polsko-niemieckiego
przezwyciężenia przeszłości i znalezienia wspólnej drogi ku przyszłości można uznać za cud pojednania.
Wydarzenia kulturalne Str. 22-232
fot. Janusz Waligóra
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych
mieszkańcy gminy Świdnica wybrali urzędującą
wójt na kolejną kadencję. Z 4359 głosami poparcia
(76,21%) Teresa Mazurek zapewniła sobie reelekcję już
w pierwszej turze. Kontrkandydatka Krystyna Łowkiel
z KWW Honor i Prawda otrzymała 1361 głosów.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44,35%.

N

ową radę tworzy 10 mężczyzn i 5 kobiet. Spośród 15 miejsc po raz pierwszy mandat radnego Rady Gminy Świdnica pełnią:
Korta Kazimierz, Bąk Teresa, Wieczorek Daniel, Świeczko Łukasz, Mroczek Lucyna, Błaszko Piotr, Szyszka Beata, Wicher
Jadwiga. Najmłodszym radnym jest Daniel Wieczorek, lat 25 mieszkaniec Boleścina. Najstarszym Zbigniew Karnowski lat 67
mieszkaniec Pszenna.
Okręg wyborczy Nr 1

Okręg wyborczy Nr 8

Sołectwa: Niegoszów, Panków, Sulisławice, Wilków,
Wiśniowa, Zawiszów
Adamska Regina KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Sołectwa: Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowice,
Stachowiczki
Mroczek Lucyna KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Okręg wyborczy Nr 2

Okręg wyborczy Nr 9

Sołectwo Pszenno, ulice: Fabryczna, Jesienna, Kolejowa,
Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Letnia, Nadbrzeżna, Pogodna,
Rolnicza, Słoneczna, Świdnicka, Wiosenna, Zacisze
Korta Kazimierz KW Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy Nr 3

Sołectwo Pszenno, ulice: Akacjowa, Daleka, Długa,
Działkowa, Plac Witosa, Szkolna, Wrocławska, Wrzosowa
Karnowski Zbigniew KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Okręg wyborczy Nr 4

Sołectwa: Gogołów, Jagodnik, Miłochów
Bąk Teresa KKW SLD Lewica Razem
Okręg wyborczy Nr 5

Sołectwa: Boleścin, Krzczonów
Wieczorek Daniel KWW Daniela Wieczorka
Okręg wyborczy Nr 6

Sołectwa: Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów
Świeczko Łukasz KWW Łukasza Świeczko
Okręg wyborczy Nr 7

Sołectwa: Bojanice, Jakubów, Makowice, Opoczka
Lisowski Marek KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
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Sołectwo: Lutomia Górna
Błaszko Piotr KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Okręg wyborczy Nr 10

Sołectwa: Burkatów, Bystrzyca Dolna
Maruda Janusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Okręg wyborczy Nr 11

Sołectwa: Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów
Szyszka Beata KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Okręg wyborczy Nr 12

Sołectwo: Witoszów Dolny
Wicher Jadwiga KWW Jadwiga Wicher
Okręg wyborczy Nr 13

Sołectwa: Komorów, Witoszów Górny, Pogorzała
Żuberek Tadeusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Okręg wyborczy Nr 14

Sołectwo: Mokrzeszów
Gumny Szymon KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy Nr 15

Sołectwo: Słotwina
Janasik Eligiusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
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RADA GMINY ŚWIDNICA VII KADENCJI - LATA 2014-2018
Prezydium Rady

Eligiusz Janasik

Regina Adamska

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Przewodnicząca
Rady Gminy

Janusz Maruda

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Radni
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Teresa Bąk

Piotr Błaszko

Szymon Gumny

Zbigniew Karnowski

Kazimierz Korta

Marek Lisowski

Lucyna Mroczek

Beata Szyszka

Łukasz Świeczko

Jadwiga Wicher

Daniel Wieczorek

Tadeusz Żuberek
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PIERWSZA SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego ślubowania. Było to
czwarte ślubowanie Teresy Mazurek na stanowisku wójta gminy. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica VII kadencji radni
zdecydowali o wyborze przewodniczącej rady, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków
tych komisji.

P

ierwszą sesję VII kadencji otworzył radny
senior Zbigniew Karnowski. Wystąpienie
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, Piotra Bergandera podsumowało tegoroczne wybory samorządowe, które w gminie
Świdnica odbyły się bez zakłóceń.
Do dnia wyborów ważnie zarejestrowano
56 kandydatów do Rady Gminy Świdnica. Do
wyboru utworzono 15 okręgów wyborczych,
w każdym okręgu wyborczym wybierano
jednego radnego. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w gminie Świdnica
wynosiła 13 403 osoby. Frekwencja 44.35%
uprawnionych, co w mierniku osobowym
daje 5945 osób czynnie głosujących – mówił
Piotr Bergander.
W przypadku wyborów na wójta gminy ważnie zarejestrowano 2 kandydatów.
16 listopada 2014 r. wyborcy oddali 5 720
ważnych głosów na wójta gminy Świdnica. Do wyboru kandydata w pierwszej turze wymagane było 50 % ważnych
plus 1 głos czyli 2861 głosów. Z ilością gło-

Moment ślubowania wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek

sów 4359 i uzyskując 76,21% poparcia Teresa
Mazurek została wybrana na wójta gminy
Świdnica.
Tekst ślubowania zgodnie z ordynacją
wyborczą odczytał najmłodszy wiekiem radny, Daniel Wieczorek z Boleścina. Następnie
w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świd-

nica oraz dwóch wiceprzewodniczących.
13 glosami za, 1 przeciw i przy 1 wstrzymującym się na nową przewodniczącą Rady
Gminy Świdnica wybrano Reginę Adamską.
Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Janusz
Maruda i Eligiusz Janasik. Porządek sesji
obejmował również wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świdnica.

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów - Tadeusz Żuberek
Skład Komisji:
vvTeresa Bąk
vvEligiusz Janasik
vvJanusz Maruda
vvLucyna Mroczek
vvŁukasz Świeczko
vvDaniel Wieczorek
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej
i Budownictwa - Piotr Błaszko
Skład Komisji:
vvTeresa Bąk
vvSzymon Gumny
vvEligiusz Janasik
vvKazimierz Korta
vvMarek Lisowski
vvBeata Szyszka
vvJadwiga Wicher
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Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Karnowski

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Lucyna Mroczek

Skład Komisji:
vvTeresa Bąk
vvPiotr Błaszko
vvSzymon Gumny
vvDaniel Wieczorek
vvTadeusz Żuberek

Skład Komisji:
vvTeresa Bąk
vvPiotr Błaszko
vvKazimierz Korta
vvJadwiga Wicher

Przewodniczący Komisji RewizyjnejMarek Lisowski

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Beata Szyszka

Skład Komisji:
vvZbigniew Karnowski
vvŁukasz Świeczko

Skład Komisji:
vvEligiusz Janasik
vvJanusz Maruda
vvJadwiga Wicher

BIURO RADY GMINY ŚWIDNICA
tel. 74 852 30 67, 74 852 12 26 wew. 222
e-mail: zorg@gmina.swidnica.pl
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10 lutego br. zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Od 16 stycznia mieszkańcy 33 sołectw
decydowali kto będzie ich reprezentantem w jednostkach pomocniczych gminy Świdnica.

Z

arówno kadencja sołtysa, jak i rady sołeckiej,
która wspomaga jego działania trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Stąd tradycyjnie po wyborach samorządowych, mieszkańcy poszczególnych
sołectw decydują także o wyborach włodarzy swoich wsi. Zmian dokonano w 13 sołectwach: Boleścinie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Gogolowie, Lutomi Górnej, Makowicach, Modliszowie,
Niegoszowie, Opoczce, Pankowie, Pogorzale, Słotwinie oraz w Wilkowie. To właśnie w tym ostatnim sołectwie niezbędna była II tura wyborów, aby
ostatecznie wyłonić gospodarza wsi. Dobry sołtys
to nie tylko człowiek na urzędzie, ale to przede
wszystkim lider lokalnej społeczności, który działa
na jej rzecz, który inicjuje wspólne przedsięwzięcia i żyje problemami
sąsiadów – mówi Irena Dudziak, dotychczasowa sołtys Wilkowa, piastująca to stanowisko od 24 lat, tj. 6 kadencji. Jednak w tegorocznych
wyborach nie kandydowała. Jej następczynią została synowa, która

Dobry sołtys to nie tylko
człowiek na urzędzie, ale
to przede wszystkim lider
lokalnej społeczności,
który działa na jej rzecz,
który inicjuje wspólne
przedsięwzięcia i żyje
problemami sąsiadów

Irena Dudziak - wieloletnia sołtys sołectwa Wilków

WYBORY SOŁTYSÓW
ZAKOŃCZONE

Henryk Siwiec - długoletni sołtys sołectwa Słotwina

www.gmina.swidnica.pl

z pewnością będzie korzystać z rad doświadczonej pani sołtys.
Najwyższa frekwencja wyborcza była
w Pankowie oraz w Wieruszowie, gdzie
w wyborach wzięło udział odpowiednio
41,2% i 40,4 % uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Najniższą natomiast odnotowano w Pszennie i Lutomi Górnej, zaledwie 5,6% i 7,5%. Na
progu rozpoczynającej się kadencji wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła wszystkim sołtysom
sukcesów i zadowolenia z pracy społecznej, wielu inicjatyw służących rozwojowi miejscowości, dobrego zdrowia, wytrwałości
w realizacji zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wieś sołecka

Imię i nazwisko sołtysa

Adres do korespondencji

Kod pocztowy

Bojanice

Ryszard Rzepka

Bojanice 60

58-113

Miejscowość
Lutomia

Boleścin

Daria Zakrocka

Boleścin 52

58-112

Grodziszcze
Lubachów

Burkatów

Bronisław Dratwa

Burkatów 44B

58-114

Bystrzyca Dolna

Leszek Szubart

Bystrzyca Dolna 59G

58-100

Świdnica

Bystrzyca Górna

Zbigniew Siwak

Bystrzyca Górna 74/1

58-114

Lubachów

Gogołów

Agnieszka Piaseczna

Gogołów 7

58-124

Marcinowice

Grodziszcze

Agnieszka Karwala

Grodziszcze 129 A

58-112

Grodziszcze

Jagodnik

Mirosław Szymczak

Jagodnik 9 E

58-100

Świdnica

Jakubów

Roman Towarnicki

Jakubów 10/2

58-100

Świdnica

Komorów

Władysława Łach

Komorów 67

58-100

Świdnica

Krzczonów

Danuta Sawczuk

Krzczonów 46 B

58-112

Grodziszcze

Krzyżowa

Agnieszka Stochniel

Krzyżowa 28

58-112

Grodziszcze

Lubachów

Marek Adamczyk

Lubachów 4 A

58-114

Lubachów

Lutomia Dolna

Izabela Szmigiel

Lutomia Dolna 114

58-100

Świdnica

Lutomia Górna

Maria Ćwielong

Lutomia Górna 33

58-100

Świdnica

Makowice

Michał Studnicki

Makowice 37/5

58-100

Świdnica

Miłochów

Piotr Madziara

Miłochów 24/5

58-125

Pszenno

Modliszów

Barbara Kruczek

Modliszów, ul. Złoty Las 15

58-114

Lubachów

Mokrzeszów

Mieczysława Dubiel

Mokrzeszów 128

58-160

Świebodzice

Niegoszów

Joanna Krupa-Gaweł

Niegoszów 5

58-125

Pszenno

Opoczka

Anna Kasprzyk

Opoczka 4 A

58-100

Świdnica

Panków

Zofia Koblowska

Panków 11 A

58-125

Pszenno

Pogorzała

Antoni Kołodziejczyk

Pogorzała 32

58-100

Świdnica

Pszenno

Ryszard Szczepanik

Pszenno, ul. Zacisze 14

58-125

Pszenno

Słotwina

Edyta Sadowska

Słotwina 4 A

58-100

Świdnica

Stachowice

Benedykt Dziedzic

Stachowice 3

58-113

Lutomia

Sulisławice

Barbara Podlaszek

Sulisławice 8F

58-100

Świdnica

Wieruszów

Stanisław Magnuszewski

Wieruszów 4

58-112

Grodziszcze

Wilków

Monika Dudziak

Wilków 21

58-125

Pszenno

Wiśniowa

Włodzimierz Kotarski

Wiśniowa 8J

58-100

Świdnica

Witoszów Dolny

Fabian Bartoszewicz

Witoszów Dolny 41

58-100

Świdnica

Witoszów Górny

Bogusław Szatanik

Witoszów Górny 18

58-100

Świdnica

Zawiszów

Zdzisław Małek

Zawiszów 2a/2

58-100

Świdnica

Ciemniejszym kolorem zostały wyróżnione te sołectwa, w których nastąpiła zmiana sołtysa
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ZBIÓRKA ŚMIECI
WIELKOGABARYTOWYCH
Od 3 lutego do 18 marca na terenie gminy Świdnica trwa zbiórka sprzętu RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych (meble, wersalki itp.),
opakowań po dezodorantach, zużytych baterii i akumulatorów.

O

dpady należy wystawiać w terminach
zgodnych z harmonogramem, w godzinach od 16:00 we wtorek do 8:00 rano
w środę.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Świdnica, tablicach ogłoszeniowych sołectw
oraz w Dziale Ochrony Środowiska.
Informujemy, że poza w/w terminami do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), we własnym zakresie
w ramach opłaty można dostarczyć (250 kg/
miesiąc) odpadów następujących frakcji:

vvodpady ulegające biodegradacji w tym
odpady zielone,
vvzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vvzużyte baterie i akumulatory,
vvodpady budowlane i rozbiórkowe
vvmeble i inne odpady wielkogabarytowe,
vvzużyte opony,
vvprzeterminowane leki,
vvchemikalia powstające w gospodarstwach
domowych,
vvodpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz
tworzywa sztuczne,
vvodzież i tekstylia.

Należy pamiętać, że odpady trzeba uprzednio
posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać
do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest
również okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz
aktualnego dowodu dokonania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za bieżący, lub poprzedni miesiąc.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) znajduje się na
ul. Metalowców 4 w Świdnicy, na terenie Zakładu
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.)
Punkt czynny jest codziennie w dni robocze
od godziny 8:00 do godziny 18:00 oraz w soboty
od godziny 10:00 do godziny 16:00.
Tel. 74 852 21 04, e-mail: biuro@zomswidnica.pl

AKTYWIZACJA ZAWODOWA - CZYLI PRACE
SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I PRACE INTERWENCYJNE
Pierwsza w tym roku kalendarzowym narada sołtysów poświęcona była omówieniu tematów związanych z promocją zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2015 rok. Temat referował Piotr Sądel - kierownik działu instrumentów rynku
pracy z PUP w Świdnicy.

O

dbywające się raz w miesiącu, tematyczne narady sołtysów dotyczącą spraw najbardziej nurtujących włodarzy wsi. Tym razem
tematem przewodnim spotkania były kwestie wsparcia dla osób bezrobotnych oraz samych pracodawców.
Od kilku lat na terenie gminy Świdnica realizowany jest program
prac społecznie użytecznych. Również w tym roku (od marca do końca
listopada) taką formą aktywizacji zawodowej planujemy objąć 42 osoby
bezrobotne. Ponadto kolejne 30 osób znajdzie zatrudnienie w ramach
robót publicznych, przy konserwacji urządzeń melioracyjnych. Ofertę
zatrudnienia przy pracach interwencyjnych skierujemy do następnych
kilkudziesięciu osób. W tej chwili wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Gminy weryfikujemy listy osób bezrobotnych – mówił Piotr Sądel z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.
Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą skorzystać z bonu
stażowego, zatrudnieniowego, zasiedleniowego czy szkoleniowego. Są również przygotowane nowe formy wsparcia dla osób już
pracujących, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Został on utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Nr 1 (26) Marzec 2015

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez
osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań
zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.
Oferujemy również szkolenia grupowe i indywidualne dla osób, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Szkolenia mogą
dotyczyć np. uzyskania prawa jazdy, lub zmiany jego kategorii, nauki
języków obcych, rachunkowości czy kursów spawania. To tylko jedne
z wielu możliwości jakie dają nam programy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej mamy
w ofercie dotacje w wysokości 15 tys., pod warunkiem przygotowania dobrego biznes planu oraz prowadzenia firmy przez min. 12 m-cy.
W 2014 r. tylko z tej ostatniej formy wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorców w gminie Świdnica - dodaje P. Sądel.
Szczegółowe informacje zarówno dla pracodawców jak i osób bezrobotnych dostępne są na stronie www.praca.swidnica.pl
7
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GMINA ŚWIDNICA - MIEJSCE GDZIE WARTO ŻYĆ
Dynamika przyrostu mieszkańców w gminie Świdnica trwa
nieprzerwanie od 8 lat. Tylko na koniec grudnia 2014 roku ilość
stałych mieszkańców gminy wyniosła 16618. To o 128 nowych
osób w porównaniu z rokiem 2013, a z 2006 to aż o 1112 nowych
mieszkańców.

W

g danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica na
koniec 31 grudnia 2014 roku liczba zameldowanych wynosiła
16618, ilość mieszkańców czasowych 373, uprawnionych do głosowania 13400. Na przestrzeni całego 2014 roku odnotowano 173 zgony
i 162 urodzenia (82 chłopców, 80 dziewczynek).
W 2014 r. najatrakcyjniejszą miejscowością do zamieszkania
okazał się Witoszów Dolny (+37 nowych mieszkańców). Tuż za
Witoszowem Dolnym uplasowały się: Słotwina (+30), Bystrzyca
Górna (+25), Pogorzała (+24), Burkatów (+21), Opoczka (+12).
W minionym roku to właśnie w Witoszowie Dolnym na świat przyszło najwięcej dzieci, bo aż 16, następnie w Komorowie i w Słotwinie
po 15 oraz w Pszennie 14.
Wg danych z biura meldunkowego liczba kobiet na koniec
2014 roku stanowiła 50,69% ogółu mieszkańców tj. 8424, a mężczyzn
8194. Dla porównania z rokiem 2013 liczba kobiet wzrosła o 0,03%.
W ostatnich 25 latach liczba ludności w gminie Świdnica wzrosła
o ponad dwa tysiące.
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Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców stałych

Ilość mieszkańców czasowych

Ilość osób urodzonych w 2014r.

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

485
614
645
675
665
333
911
348
104
754
296
230
428
839
1044
78
256
225
187
1082
122
262
241
277
1653
1051
151
65
109
105
340
203
1401
328
111
16618

15
10
7
12
39
5
12
2
0
19
2
7
17
7
8
0
1
4
3
63
4
4
2
3
31
23
0
0
4
0
7
3
38
18
3
373

3
5
5
8
4
3
8
7
0
15
4
3
2
6
3
1
7
3
1
4
0
5
3
3
14
15
2
0
2
1
2
1
16
5
1
162
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PONAD MILION ZŁOTYCH NA
AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
87 osób bezrobotnych z nowymi umiejętnościami i uprawnieniami, ponad 1,2 mln unijnych funduszy w tym 147,3 tys. zł z budżetu gminy to bilans 6 letniej realizacji projektu systemowego „Nie stój w miejscu-bądź aktywny’’. 9 grudnia 2014 r. w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie odbyła się konferencja podsumowująca ostatni etap projektu oraz cały sześcioletni czas jego trwania.

N

a przestrzeni 6 lat dla wszystkich
uczestników zorganizowano 2.349
godzin praktycznych zajęć, które pozwoliły zdobyć nowe kwalifikacje. Łączna wartość projektu wyniosła 1.202.194 mln zł,
w tym wkład własny z budżetu gminy
wyniósł 147.361 tys. zł. Tylko w tym roku
na ten cel wydano 218,12 tys. zł. przy wkładzie własnym na poziomie 32,7 tys. zł.
W czasie trwania każdego projektu uczestnicy wspierani byli pomocą finansową
w formie dopłaty na dojazdy na szkolenia,
uzupełnienia braków w sprzęcie gospodarstwa domowego, jak również ze wsparcia
stomatologicznego. W okresie tych 6 lat
zauważyliśmy ogromną zmianę w postawie i zachowaniu uczestników. Najbardziej
pozytywne jest to, że jesteście otwarci na
zmiany - zarówno te w życiu osobistym jak
i zawodowym. Dla mnie, jak i moich pracowników największym efektem Państwa
uczestnictwa w projekcie jest inny sposób
pojmowania pomocy społecznej – nie jako
sposobu na życie, ale jako miejsca rozwiązywania problemów i miejsca uzyskania
informacji do samodzielnego działania.
To właśnie miało być celem realizacji projektu - zdobycie tych umiejętności. Dzię-

Uczestnicy projektu podczas podsumowania w SSM w Lubachowie

Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był odpowiedzią na problem
bezrobocia i wykluczenia społecznego. Pierwsza rekrutacja wyłoniła grupę 12 pań, które skorzystały z kursu
asystenta osoby starszej. Kolejne edycje pozwalały na zdobycie uczestnikom i uczestniczkom m.in. prawa
jazdy, ukończenia kursów florystyki, wizażu, handlowca, obsługi kas fiskalnych, komputerowego ABC,
operatora wózka widłowego, opiekuna letniego wypoczynku, magazyniera logistyka. Wartością dodaną jest
przede wszystkim zwiększenie Waszej atrakcyjności na rynku pracy, czego potwierdzeniem jest znalezienie
zatrudnienia przez uczestników projektu. W tym miejscu dziękuję pracownikom GOPS za realizację całego
projektu. Słowa podziękowania kieruję również na ręce pani Anny Szywała, prezes Firmy Szkoleniowej Anna
Szywała za profesjonalizm, serdeczność i dbanie o każdego uczestnika
mówiła wójt Teresa Mazurek
kując za udział w projekcie życzę przede
wszystkim mądrych i rozsądnych wyborów
życiowych i zawodowych, dużo zdrowia,

a szczególnie powodzenia na rynku pracy - mówiła Ewa Burdek, kierownik GOPS
w Świdnicy.

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO ŚGPK SP. Z O.O.
Od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej 55A, prowadzi ING Bank Śląski S.A.
o/ Świdnica. Dotychczasowy numer konta bankowego spółki prowadzony był
tylko do 28 lutego br.

Z

dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadziliśmy indywidualne numery
rachunków bankowych dla naszych odbiorców, w rozliczeniach za
dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowy indywidualny numer
konta jest umieszczony na każdej fakturze VAT, wystawionej przez naszą spółkę, po 1 stycznia 2015 r. – mówi prezes spółki Lidia Mendak.
Zaległe należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy wpłacać na nowe indywidualne numery kont, lub na nr rachunku
głównego spółki 33 1050 1908 1000 0090 3043 2901
Rachunek główny nie będzie docelowym rachunkiem rozliczeniowym za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Dlatego już
teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców do zwrócenia uwagi przy
dokonywaniu wpłat, w szczególności tych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr 1 (26) Marzec 2015

NOWY ADRES ŚWIDNICKIEGO GMINNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO

Bystrzyca Dolna nr 55 A, 58-100 Świdnica
BIURO czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
KASA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 14.00
Tel. kontaktowy: 74 851 59 80
Zgłaszanie awarii - tel. 74 - 8515 - 994
lub: wodociągowych - tel. 665-334-106,
kanalizacyjnych - tel. 665-180-103
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NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2015 ROKU
Od 1 stycznia 2015 r. mieszkańców gminy
Świdnica obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Podczas II sesji Rady
Gminy Świdnica tej kadencji, radni podjęli
uchwały dot. zatwierdzenia taryf i utrzymania dopłat z budżetu gminy do każdego m3
wody i odprowadzonych ścieków

P

odczas II sesji Rady Gminy Świdnica,
radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie taryf oraz dopłat
do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Oznacza to tym samym, że
z dniem 1 stycznia 2015 r. ceny dla gospodarstw domowych kształtują się następująco: 4,07 zł/m3 brutto za dostarczoną wodę
oraz 7,68 zł/m3 za odprowadzanie ścieków.
W obu przypadkach występuje dopłata z budżetu gminy. W V grupie taryfowej odbiorców
do każdego 1m3 wody gmina Świdnica dopłaci 0,14 zł brutto, a do 1m3 odprowadzonych

Głosowanie radnych nad nowymi stawkami za wodę i ścieki

ścieków 2,73 zł brutto. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zabezpieczono kwotę 517 tys. zł.
Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla
wszystkich grup odbiorców i wynoszą:

vvza przyłączenie do urządzeń wodociągowych 205 zł. netto
vvza przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 205 zł. netto
Do powyższych stawek dolicza się podatek
VAT w wysokości 8%.

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA SZLACHETNEJ PACZKI
Szlachetna paczka już od 15 lat pomaga ubogim rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym. W akcję niesienia pomocy włączyli się
również uczniowie SP w Witoszowie Dolnym, firma Electrolux Poland Sp. z o.o. oraz pracownicy Nadleśnictwa Świdnica.

Uczestnicy akcji Szlachetnej Paczki ze SP w Witoszowie Dolnym

T

ym razem uczniowie klasy III przygotowali 13 paczek. We wspólne przygotowania włączyły się całe rodziny. Na apel
młodych wolontariuszy odpowiedzieli także
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pracownicy Nadleśnictwa Świdnica, którzy
podarowali nowe, ciepłe i kolorowe kołdry
i pościele, a także firma Electrolux Poland Sp.
z o.o. w Świdnicy od której otrzymano pral-

kę. Podarunki gromadzone od początku grudnia dzieci spakowały w kartony, które same
ozdobiły – mówi z dumą Krystyna Kwaśnik,
dyrektor szkoły.
SZLACHETNA PACZKA, bo to do tego
projektu po raz drugi przystąpili uczniowie
to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który
w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania bohaterem. Darczyńcy
przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin
w potrzebie. Ciepłe ubrania, czy buty na zimę
dla dzieci, mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to nie rzeczy są
najważniejsze. Największym prezentem dla
żyjących w zapomnieniu jest świadomość:
„Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”.
Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są
rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Paczka dociera do prawdziwej biedy –
tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. Jej celem jest mądra pomoc, czyli taka,
która daje szansę na zmianę.
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POLSKIEGO
SAMORZĄDU
W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia polskiej samorządności zwracamy się do mieszkańców gminy Świdnica
i nie tylko o nadsyłanie zdjęć w formie cyfrowej, prezentujących gminny samorząd terytorialny w latach 1990-2015.

Z

ebrany materiał fotograficzny posłuży do opracowania strony internetowej oraz (ewentualnie) wystawy upamiętniającej rozwój
gminy Świdnica na przestrzeni ostatnich 25 lat. Zdjęcia powinny dotyczyć największego sukcesu i osiągnięcia gminy w tym okresie – mogą
to być zarówno zdjęcia z początków budowy samorządu jaki i współczesne, prezentujące najnowsze osiągnięcia gminy Świdnica. Każda
osoba nadsyłająca zdjęcia proszona jest o podanie autora zdjęcia, daty
(rok), miejscowości, krótkiego opisu-uzasadnienia wyboru max. 150
znaków (informacja jakiego wydarzenia dotyczy zdjęcie.
Zdjęcia mogą dotyczyć różnych sfer działalności gminy np. inwestycji, kultury, struktur samorządowych, wszystkiego, z czego są Państwo
szczególnie dumni i chcieliby zaprezentować to szerszej publiczności.
Będziemy wdzięczni za nadsyłanie zdjęć w formacie JPG lub TIFF
wraz z opisami na adres email: rzecznik@gmina.swidnica.pl wraz
z tytułem maila „25 LAT SAMORZĄDU” - w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br. - mówi Janusz Waligóra, rzecznik prasowy
Urzędu Gminy Świdnica

Każda osoba wysyłając fotografie oświadcza, że:
vvprzysługują mu nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach
wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję;
vvnie istnieją prawa osób trzecich do fotografii, które mogłyby
ograniczyć lub utrudnić korzystanie z fotografii, zobowiązuje się
niniejszym zwolnić Urząd Gminy Świdnica z odpowiedzialności
w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, w tym
z odpowiedzialności z tytułu kosztów ochrony prawnej;
vvudziela Urzędowi Gminy Świdnica, nieograniczonej terytorialnie
i bezterminowej licencji na publiczne udostępnienie fotografii
w całości lub w części (prawo do korzystania z fotografii online)
oraz do jego przerabiania graficznego, powielania i rozpowszechniania na potrzeby realizacji strony internetowej, wystawy i na innych
polach ekspozycji.
Dla osób, które nadeślą najciekawsze zdjęcia zostaną przyznane
atrakcyjne materiały nagrody. Szczegółowe informacje dostępne są pod
nr tel. 74 852 1226 wew. 213 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznik@gmina.swidnica.pl

NOWY DOWÓD OSOBISTY
OD 1 MARCA – CO SIĘ ZMIENI?

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy
System Rejestrów Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty
Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu,
przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
Nie będzie także informacji o kolorze oczu
i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są
niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie
obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która będzie wykorzystywana
w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta,
która obowiązuje w paszportach.
Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być
wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od melNr 1 (26) Marzec 2015

dunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko
w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
złożymy na nowym, bardziej przejrzystym
wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele
w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej
błędów.

Nowy dowód osobisty – w banku,
na poczcie i u notariusza

Od 1 marca w nowym dowodzie osobistym
nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Dzięki integracji rejestrów państwowych,
urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze
dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy
u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela
potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Czy mając
nowy
dowód
będę miał problemy u notariusza?
Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest zobowiązany przede wszystkim
potwierdzić tożsamość danej osoby – tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na
to, czy będziesz miał dowód z adresem zameldowania, czy bez, tożsamość zostanie potwierdzona. Przypomnijmy, że nie weryfikujemy
tożsamości przy pomocy danych adresowych.
Jednym z elementów aktu notarialnego
– oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa prawo o notariacie
przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza
się oświadczenia stron. Notariusz może więc
przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania
(potwierdzone własnoręcznym podpisem).
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BUDŻET GMINY ŚWIDNICA NA 2015 ROK
22 grudnia 2014 r. radni Rady Gminy Świdnica uchwalili budżet gminy na 2015 rok. Według założeń, dochody samorządu mają
sięgnąć 51,9 mln zł, a wydatki 55,6 mln zł. Na inwestycje będzie w nim 10,7 mln zł.

P

o raz pierwszy do przestawionego przeze
mnie projektu budżetu gminy, komisję
nie wniosły uwag. Mam nadzieję, że zostanie
on zrealizowany zgodnie z planem – mówiła,
na chwilę przed głosowaniem wójt Teresa
Mazurek.
W tegorocznym budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości
51 891 603,54 zł, w tym: dochody majątkowe
w kwocie 3 372 456 zł, dochody bieżące
w wysokości 48 519 147,54 zł. Kwota wydatków w 2015 r. została założona na poziomie 55 592 033,54 zł i jest o 5,4 %
niższa od przewidywanego wykonania za
2014 r., w tym wydatki bieżące stanowią
44 823 196,17 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 768 837,37 zł. Deficyt
Głosowanie radnych nad budżetem gimy na 2015 rok
gminy do planowanych dochodów planuje się
W 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, mieszkańcy 33
na poziomie 7,1 %, co daje kwotę 3 700 430 zł.
sołectw będą mogli wykorzystać ponad pół miliona złotych (549.364,54zł).
Najwięcej środków planujemy na inwestycje związane z gminną
Na kontynuację przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych
infrastrukturą kanalizacyjną, drogową i sportową. Zgodnie ze Strategią
zbiorników bezodpływowych w budżecie gminy zabezpieczono 600 tys.
Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano
zł. W planie wydatków majątkowych na 2015 rok jest m.in. przebudowa
dalsze kanalizowanie gminy wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użydrogi gminnej Komorów-Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie
(936,8 tys. zł), modernizacja oświetlenia (220,4 tys. zł) oraz budowa
teczności publicznej, jak również budowę basenu – dodaje wójt, Teresa
szkolnej infrastruktury sportowej – basen (3,1 mln zł).
Mazurek.

1,5 MLN RZĄDOWA POMOC DLA GMINY ŚWIDNICA
W 2013 r. w 4 sołectwach na terenie
gminy Świdnica dokonaliśmy odbudowy
powodziowych zniszczeń, wykorzystując
ponad 655,5 tys. rządowej pomocy.
Umocniono rowy w Lubachowie oraz
Pankowie, a także odbudowano drogi
gminne w Makowicach i Bystrzycy Górnej.
W 2014 roku do gminy Świdnica trafiło
1,12 mln zł. rządowej pomocy, z której
odbudowano m.in. drogę gminną przy potoku
Witoszówka. Tegoroczne środki (1,5 mln zł)
zostaną wykorzystane na kolejny etap regulacji
potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz na
odbudowę dróg gminnych w Grodziszczu.
To jedna z większych kwot przyznanych
w tegorocznym rozdaniu dla samorządów
gminnych
mówiła wójt Teresa Mazurek
12

93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu
terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do
realizacji w 2015 roku – to wartość tegorocznych promes przyznanych dla samorządów
Dolnego Śląska. W ich gronie jest gmina
Świdnica z kwotą 1,5 mln. zł.

W

środę, 11 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wójt Teresa
Mazurek odebrała z rąk wiceministra Administracji
i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę dla
gminy Świdnica. Dofinansowanie przeznaczone jest
na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach
mających znamiona klęsk żywiołowych. Pomoc
udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.

Fragment odbudowanego potoku
Kotarba w Mokrzeszowie

Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury
zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych.
Państwo pomaga gminom i powiatom w usuwaniu
klęsk żywiołowych. Pokrywa do 80 procent strat,
powstałych na skutek powodzi.
Nr 1 (26) Marzec 2015
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GMINA DOFINANSUJE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
12 tys. złotych dla budynków jednorodzinnych – to maksymalna kwota dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków, przyjęta 19 stycznia br. przez radnych.

Z

łożone jeszcze w ubiegłym roku deklaracje władz gminy, dot. kontynuowania prac
przy dofinansowaniu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, stały się faktem.
Gmina Świdnica wywiązując się z zadań
własnych, do których należy m.in. kanalizowanie usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza
mieszkańcom gminy dogodne warunki budowy
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej
w gminie Świdnica - mówi Teresa Mazurek,
wójt gminy.
Od 2008 roku na terenie gminy Świdnica
realizowany jest gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objętych zostało 142 urządzeń kanalizacyjnych,
na łączną kwotę 1,47 mln zł. Tylko w 2014
roku na ten cel z budżetu gminy przeznaczono
ponad 623 tys. zł. W tym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 600 tys. zł.
Przyjęta przez Radę Gminy Świdnica
uchwała w sprawie szczegółowych warunków
udzielania dotacji celowej w 2015 roku na do-

finansowanie uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, lub szczelnych
zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie gminy Świdnica
określa m.in. wysokość dofinansowania oraz
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy.

Wysokość dofinansowania wynosi:
1) dla przydomowych oczyszczalni ścieków
a) dla budynków jednorodzinnych – 90% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12.000 zł, pod warunkiem wybudowana oczyszczalni spełniającej
aktualną normę PN-EN 12566-3
b) dla budynków wielorodzinnych – 80%
udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 35.000 zł, pod warunkiem wybudowani oczyszczalni przeznaczonej dla więcej niż 15 osób, spełniającej
aktualną normę PN-EN 12566-3
2) dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba)
– 70% udokumentowanych kosztów, jednak
w wykoście nie większej niż 10.000 zł.

Szczegółowych
informacji
udzielają
pracownicy Działu Ochrony Środowiska, pod
nr tel. 748521226, 748523067 wew. 310, 311.

NOWA SIEDZIBA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Z udziałem przedstawicieli polskiego Sejmu i Senatu, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych oraz kościelnych,
po 10 miesiącach budowy nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby SPZOZ Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.
Głównym inwestorem przedsięwzięcia było Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. W budowie partycypują gminy powiatu świdnickiego:
miasto Świdnica, gmina Świdnica, gmina Strzegom, gmina Świebodzice, gmina Dobromierz, gmina Jaworzyna Śląska. Łącznie planowane
nakłady na realizację inwestycji wyniosą ponad 3 mln. 606 tys. zł. Na
przestrzeni 2014 i 2015 roku z budżetu gminy Świdnica zostaną przeznaczone na ten cel blisko 132 tys. zł. Poświęcenia placówki dokonał
J.E. Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec – biskup świdnicki. Powierzchnia
zabudowy to 1188,30 m2, powierzchnia użytkowa 1009,72 m2 w tym
budynek pogotowia 840,28m2 i garaże zamknięte 169, 44 m2.
Podziękowania na ręce wójta gminy Teresy Mazurek, za udzielenie
finansowego wsparcia przekazała, dyrektor stacji Małgorzata Jurkowska. Pragnę z tego miejsca w imieniu swoim oraz pracowników pogotowia podziękować Państwu za zaangażowanie oraz wsparcie naszych
działań.
Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Świdnicy

N

owy obiekt to przede wszystkim lepsze warunki pracy dla pracowników pogotowia, lekarzy, ratowników i całego personelu. Ale też
w godnych warunkach przyjmowani będą wszyscy pacjenci z powiatu
świdnickiego, w tym również z naszej gminy – mówiła Teresa Mazurek,
podczas otwarcia nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
Nr 1 (26) Marzec 2015

Nowa siedziba mieści się vis a vis szpitala „Latawiec”.
Adres Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy to ul. Leśna 31,
58-100 Świdnica. Pacjentów, którzy będą zmuszeni skorzystać
z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej informujemy, że bezpośredni dojazd pod nową siedzibę pogotowia najłatwiejszy jest od ulicy
Kochanowskiego lub pieszo od Szpitala Latawiec.
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TŁUSTY CZWARTEK
MUSIAŁ BYĆ SŁODKI W...
GRODZISZCZU
Wyjątkowo słodki koniec karnawału odbył się w Klubie Starszaka i Stowarzyszeniu
„Sztafeta Pokoleń” w Grodziszczu. Na dzień przed tłustym czwartkiem „starszaki”
spotkały się na świetlicy, aby przygotować blisko 500 pączków, 1000 faworków
i róż karnawałowych z wisienką.
Według przesądów, jeśli ktoś w tłusty
czwartek nie zje ani jednego pączka w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Stąd też
w tym dniu chyba nikt nie liczy sobie dodatkowych kalorii. Smak pączków z różą, konfiturą z wiśni czy marmoladą, kruchych faworków obsypanych cukrem pudrem można było
przypomnieć sobie dzięki seniorom, zrzeszonym w Klubie Starszaka w Grodziszczu.
Nasza miejscowość się rozrosła, przybyło
mieszkańców i podobnie jak to jest w każdym
innym zakątku naszego kraju przybywa także osób starszych, które jednak nie chcą bezczynnie siedzieć przy stole, lub przed telewizorem. W 2012 i 2013 roku spotykaliśmy się
na zajęciach komputerowych, prowadzonych
w ramach ogólnopolskiego programu Polska
Cyfrowa Równych Szans. Poznawaliśmy tajniki cyberprzestrzeni, szukając ciekawych
miejsc na podróże, przepisów na kulinarne
smakołyki. Po zakończeniu kursu mieliśmy
w planach założenie klubu, ale jak to bywa
w wielu przypadkach, wprawdzie chęci były,

ale potrzebny był jeszcze ktoś, kto potrzebie
bycia razem nada kształt i kierunek – mówi
Józef Rusak, członek Klubu Starszaka. Seniorzy zwrócili się do mnie, abym pomogła
im się zorganizować. To już drugie nasze
kulinarne spotkanie. W grudniu gościliśmy na jarmarkach bożonarodzeniowych,
w ramach LGD Szlakiem Granitu, a w planach mamy już przygotowanie specjałów na
jarmarki wielkanocne – dodaje Justyna Sara-Hryncyszyn, która wspiera i kibicuje seniorom w ich działaniach.
I tak się zaczęło. Szybko też w zwyczajach klubowiczów pojawiły się cotygodniowe spotkania, przy kawie i czymś słodkim.
A ponieważ wśród seniorów obowiązuje równouprawnienie, to z pomocą przy pieczeniu
i pakowaniu przyszli tez panowie. Przepisy są
żony, ona też pilnuje, aby było wszystko jak
się należy, ale ja też pomagam. Smak tych
słodkości jest tak wyśmienity, że za każdym
razem chciałoby się spróbować wszystkiego –
dodaje Henryk Sara.

Podczas jednego popołudnia starszaki wykorzystały ponad 20kg mąki, 100 jaj, 5 kg cukru, 10 słoików konfitury różanej, wiśniowej
oraz domowych dżemów, a także 15 l oleju
oraz kilka kg smalcu. Jednak receptura powstawania pączków jest rodzinną, niezmienną od lat tajemnicą i to właśnie ona sprawia,
że są takie smaczne – podkreślała każda
z 12 gospodyń, które pojawiły się na świetlicy w Grodziszczu. Jednak rąbek tajemnicy
na pyszne pączki i faworki zdradziły m.in.
Krystyna Łukasiewicz, Zofia Sara oraz
Krystyna Karbowiak.
Starszaki swoje działania realizują wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”. Cieszymy się, że młodzi chcą się od nas
uczyć. I że mamy coś do zrobienia. Można
wyjść z domu i ten czas aktywnie spędzić.
My czujemy się potrzebni, a młodzi się uczą
– dodają z uśmiechem starszaki, z których
najstarszy ma blisko 70 lat.

„Starszaki” z Grodziszcza z dumą prezentują swoje specjały

14

Nr 1 (26) Marzec 2015

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH
Zajęcia sportowe w centrach profilaktyczno-sportowych, tygodniowy pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie oraz wyjazdy na basen i do multikina czekały na uczestników tegorocznych ferii zimowych. Organizatorem zimowego wypoczynku były jednostki organizacyjne gminy Świdnica: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty oraz GLKS Świdnica.

O

rganizatorami zimowego wypoczynku był: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Gminny Ludowy Klub Sportowy
,,Świdnica’’, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
oraz Gminny Zespół Oświaty.

Na wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w feriach zimowych na sportowo, czekały różnorodne konkurencje sportowe, za które wszystkie drużyny otrzymały puchary, medale praz pamiątkowe
dyplomy.

Centrum profilaktyczno-sportowe w Pszennie

o tematyce sportowej, które później zaprezentowane zostały na hali
sportowej w Witoszowie Dolnym. Drugi tydzień to zajęcia sportowe.
W świetlicy w Pogorzale odbyły się wspólnie zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez trenera, z wykorzystaniem akcesoriów sportowych oraz rożnego rodzaju gier i zabaw ruchowych, a także ćwiczenia
wzmacniające i poprawiające sprawność ruchową. Wszyscy wytrwali
uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, finansowany ze środków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Centrum Profilaktyczno – Sportowe w Lutomi Górnej

26 stycznia 2015 r. w świetlicy odbył się pierwszy turniej gier
i zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia do centrum
profilaktyczno – sportowego w Pszennie. W turnieju zwyciężyła
drużyna ,,Białych’’, drugie miejsce zajęła drużyna ,,Czarnych”.

29 stycznia 2015 r. w świetlicy odbył się turniej gier i zabaw dla dzieci uczęszczających do centrum profilaktyczno – sportowego w Lutomi
Górnej. W turnieju wzięły udział trzy drużyny. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna LKS ,,Opoczka – Stachowice”, drugie miejsce zajęła FC ,,Kłos’’
Lutomia, natomiast trzecie zajęła drużyna FC ,,Młodziki’’.

Centrum profilaktyczno-sportowe w Bystrzycy Górnej

Centrum profilaktyczno – sportowe w Grodziszczu

27 stycznia 2015 r. w świetlicy odbył się turniej gier i zabaw dla dzieci
z centrum profilaktyczno – sportowego w Bysrzycy Górnej. W turnieju wystartowały trzy drużyny. Zwyciężyła drużyna ,,Gryf’’ Burkatów,
na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny ,,Chupa Chups’’ oraz
,,Drużyna A’’.

30 stycznia 2015 r. w świetlicy odbył się turniej gier i zabaw dla dzieci
z centrum profilaktyczno – sportowego w Grodziszczu. W turnieju wystartowały cztery drużyny. Pierwsze miejsce zajęła druzyna FC ,,Sandra’’, drugie miejsce zajęła drużyna ,,Gryfindor’’, trzecie miejsce zajęła
drużyna ,,Poziomki’’, czwarte miejsce zajęła drużyna ,,Ananasiki’’.

Centrum profilaktyczno – sportowe Witoszów Dolny

Ferie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie

28 stycznia 2015 r. w hali sportowej w Witoszowie Dolnym odbył
się turniej gier i zabaw dla dzieci z centrum profilaktyczno – sportowego z Witoszowa Dolnego. W turnieju wystartowały trzy drużyny,
zwyciężyła drużyna ,,Dziewczyny’’ Witoszów, drugie miejsce zajęła
drużyna ,,FC Pogorzała, na trzecim miejscu umiejscowiła się drużyna
,,Sportowy’’ Mokrzeszów.

„Oswoić emocje’’ - to projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy, zorganizowany dla grupy 33 dzieci, uczęszczających na zajęcia do centrum profilaktyczno -sportowego w Pszennie. Podczas pięciodniowego pobytu, dzieciom przygotowano różnorodne zajęcia socjoterapeutyczne, gdzie poznawały swoje uczucia, uczyły się je nazywać
i odróżniać, a także nabywały umiejętności radzenia sobie z emocjami.
Organizatorzy zadbali także o ćwiczenia manualne, teatralne, taneczne
i sportowe. Uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym na herb
schroniska. Na zakończenie pobytu dzieci przygotowały scenariusz,
jak i całą inscenizację, którą przedstawiły swoim opiekunom i bliskim,
którzy przybyli na podsumowanie pobytu w schronisku.

W czasie ferii zimowych na dzieci czekał szereg dodatkowych atrakcji.
W pierwszym tygodniu na każdej ze świetlic tj. Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pogoarzała, Komorów, Mokrzeszów, Słotwina odbyły
się zajęcia z chustą animacyjną. Oprócz zabawy przygotowały plakaty

Uczestnicy tegorocznych ferii zimowych
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MŁODZIEŻOWA RADA NA FACEBOOKU
W dniach 16 – 17 stycznia Młodzieżowa Rada Gminy Świdnicy uczestniczyła w warsztatach w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, budujących kompetencje społeczne, oparte na współpracy i zaufaniu.

P

odczas trzech dni wspólnie współpracowali, a wszystko po to aby wypracować
wzajemny szacunek, lepiej się poznać i zrozumieć, że zaufanie nie boli i że razem jest lepiej
i łatwiej. Warsztaty prowadziła Pani Edyta
Zerka, która jest nauczycielem i opiekunem
MRG Świdnica.
Podczas warsztatów na samym początku zawarli kontrakt, ustalili zasady pracy
w grupie, wyrazili głośno swoje oczekiwania.
Następnie wypracowali wspólny plakat „Co
trzeba zrobić, aby grupa była spójna” i jakie
działania trzeba podjąć, aby prężnie działali
i byli aktywni – mówi E. Zerka. Stwierdzili, że
bardzo ważna jest komunikacja i dialog, dlatego na zakończenie dnia założyli wspólnego
facebooka. Takie działanie dostarczyło młodym radnym wiele radości i dobrej zabawy.
Dodatkowo ich wspólni znajomi dowiedzieli
się o warsztatach MRG w Lubachowie.
Na drugi dzień młodzież uczestniczyła
w dyskusjach pod hasłem „Moja wymarzona
gmina Świdnica”. Metodą „burzy mózgów”
uczestnicy wypracowali plakaty wg własnych pomysłów. Kolejne zadanie to praca

Członkowie Młodzieżowej Rady podczas warsztatów w SSM w Lubachowie

w poszczególnych komisjach, gdzie młodzież miała wypracować plan pracy na cały
rok. Po południu członkowie młodzieżowej
rady udali się na pieszą wycieczkę do zamku
Grodno. Specyficznego klimatu nadał fakt,
iż robiło się ciemno i w świetle nocnych reflektorów poznawali tajemnice skrywające
się, za dziwami starych dawnych czasów.

W niedziele rano był czas, na studiowanie
Regulaminu Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica. Trzy dni wspólnych warsztatów
zaowocowały większa integracją młodzieży
oraz zbudowaniem świadomości o swoich
prawach i obowiązkach.

www.facebook.pl/mlodziezowaradagminy

CUDZE CHWALIMY, ALE SWOJE JUŻ ZNAMY
Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” pisał Stanisław Jachowicz. 31 stycznia br. mieszkańcy gminy
Świdnica zrzeszeni wokół grupy miłośników wsi Boleścin OTWARTE DRZWI postanowili zwiedzić….. Świdnicę.

Mieszkańcy Boleścina podczas zwiedzania Chóru Mieszczańskiego w katedrze świdnickiej

P

omimo, że w stolicy powiatu Świdnickiego bywaliśmy już setki, jak nie tysiące razy, to ostatnia wizyta dostarczyła nam
wiele cennych informacji i niezapomnianych wrażeń. Wszystko
za sprawą wizyty w świdnickiej katedrze, kościele Pokoju oraz
pięknych widoków, roztaczających się z wieży ratuszowej na
gminę Świdnica – mówiła Helena Kukla, mieszkanka Boleścina,
uczestniczka wyjazdu.
Pomysł na zwiedzanie Ziemi Świdnickiej i jej okolic zrodził
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się na jednym ze spotkań organizacyjnych grupy miłośników wsi
Boleścin. Zrzesza ona zarówno osoby będące w jesieni życia jak
i aktywne zawodowo, czy też młodzież - mowi Janusz Waligóra, lider grupy. Idea powołania do istnienia stowarzyszenia powstała po organizacji przez sołectwo Boleścin ubiegłorocznych
dożynek gminy Świdnica. Długie zimowe wieczory sprzyjają spotkaniom i tworzeniu planów. Obserwując jak aktywnie działają grupy i stowarzyszenia w gminie Świdnica, tj. w Grodziszczu
oraz Bystrzycy Górnej, wykorzystujące unijne fundusze, my również postanowiliśmy przystąpić do działania i w planach mamy
pisanie wniosków o dotacje – dodaje Zofia Woźniak, członkini grupy. Jednak nic tak nie integruje jak wspólne wyjazdy
i spotkania. Dlatego też na swoją pierwszą wyprawę mieszkańcy Boleścina wybrali Świdnicę. Bogatą historię tego miasta 23
osobowej grupie zwiedzających przedstawił Mariusz Barcicki,
świdnicki pasjonat historii, właściciel chyba największego zbioru
unikalnych zdjęć katedry, autor pocztówek i zdjęć do albumów
o Świdnicy, a od kilkunastu lat radny Rady Miasta Świdnicy.
Kolejnymi punktami na trasie sobotniego zwiedzania były: świdnicki rynek, wieża ratuszowa oraz Kościół Pokoju. Całość spotkania 23
osobowa grupa mieszkańców Bolescina zakończyła wspólnym obiadem
w karczmie Zagłoba i długimi rozmowami nt. dalszych planów działania.
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AKTYWNI I NOWOCZEŚNI SENIORZY

M

ówi się, że na naukę nigdy nie jest za
późno. Doskonałym przykładem są
seniorzy z gminy Świdnica, którzy uczestniczyli w zajęciach nordic walking w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym Lubachowie.
Wieść szybko się rozniosła i kolejni mieszkańcy gminy, tym razem z Boleścina postanowili poznać zalety aktywnego wypoczynku,
przy wsparciu instruktora Ryszarda Mydłowskiego.
Wszystko jest dla ludzi i na każdym etapie
życia warto poznawać nowe rzeczy. Nauka
daje wiele satysfakcji i spełnienia, zwłaszcza starszym osobom, które chcą nadążać za
szybko zmieniającym się światem – mówi
Helena Dudzic, uczestniczka warsztatów
w schronisku w Lubachowie i mieszkanka
Boleścina, zrzeszona wokół grupy miłośników Boleścina „Otwarte Drzwi”. Wspólnie
z mężem uczestniczyliśmy w zajęciach z nordic walking w schronisku i postanowiliśmy,
aby mieszkańcy naszej wsi też mieli okazję
poznania ile dobrego daje taka forma aktywności fizycznej.
16 lutego br. na świetlicy w Boleścinie odbyły się pierwsze zajęcia, pod czujnym okiem
Ryszarda Mydłowskiego. Nordic walking jest
prosty, ale trzeba znać jego zasady, które są

Ryszard Mydłowski prowadził na świetlicy w Boleścinie zajęcia z nordic walking

specyficzne i nauczyć się do nich stosować
w praktyce - mówił Ryszard Mydłowski. Dlatego też po krótkim wstępie z teorii uczestnicy spotkania mieli okazję w praktyce doświadczyć jak różnorodne zastosowanie mają
kijki. Chodzenie z kijkami to nie do końca
zwykłe chodzenie. Trzeba pamiętać o kilku
rzeczach podczas marszu: wyprostowana sylwetka, wciągnięty brzuch, wyprostowane łokcie, kroki naturalnej długości, nie staramy się
ich wydłużać – dodawał instruktor.
To, w jaki sposób seniorzy wykorzystają
swój wolny czas na zasłużonej emeryturze,

zależy wyłącznie od nich samych. Dokonany wybór ma przede wszystkim ogromny
wpływ na psychiczne samopoczucie i ogólny
stan zdrowia. Cieszę się, że na kolejne w tym
roku spotkanie odpowiedziało ponad 20 osób.
W naszej miejscowości mamy malownicze,
a przede wszystkim bezpieczne tereny do
uprawiania nordic walking. To sport dla każdej grupy wiekowej także z innego powodu
- na trening można wyjść ze znajomą osobą,
co może wpływać także na nasze życie towarzyskie – mówił Janusz Waligóra, lider grupy
„Otwarte Drzwi”.

KOLĘDY ZABRZMIAŁY W LEŚNICZÓWCE
Po raz piąty w świetlicy w Witoszowie Dolnym odbyły się Artystyczne Spotkanie Zespołów Śpiewaczych „W Leśniczówce
Kolędowanie”. Niespodzianką tego spotkania były występy dwóch zespołów „Ale Babki”, dobrze znanego z gminy Świdnica
oraz z Czeszowa w pow. trzebnickim.

W

iele zwyczajów przetrwało do naszych czasów. Ubieranie, przystrajanie choinki, pasterka, noszenie szopki przez przebierańców
i kolędników. Już dzisiaj wiele popularnych dawniej kolęd i pastorałek
zostało zapomnianych, a do tradycji wchodzą następne. Dlatego też
spotkaliśmy się dzisiaj, by w możliwie najlepszy sposób podtrzymać
piękną tradycję. Jak co roku Artystycznym Spotkaniom Zespołów
Śpiewaczych towarzyszą słowa wielkiego pisarza Wolfganga Goethego:
„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają...”- podkreślali zgodnie
organizatorzy dorocznego przeglądu, członkinie Zespołu „Ale Babki”.
Tegoroczny przegląd zespołów śpiewaczych otworzyli gospodarze Zespół „Ale Babki” działający od ponad 25 lat w gminie Świdnica.
Na scenie zaprezentowały się także:
vvZespół Śpiewaczy „Bystrzanie” z Bystrzycy Górnej
vvZespół Kądziołeczka – z Lutomi
vvZespół „Marzenie” z Żelazna gmina Kłodzko
vvZespół „Dobromierzanie” z Dobromierza
vvZespół „A to Heca” – z Pszenna
vvZespół „AleBabki” z Czeszowa
vvZespół „Jarzębina” z Kobierzyc
Atmosfera jak co roku była wyjątkowa, występom towarzyszyła radość i śmiech. Pomimo, że Święta Narodzenia Pańskiego już dawno za
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Występ gospodarzy - Zespołu „Ale Babki” otworzył tegoroczny przegląd kolęd

nami, widowni ponownie udzielił się wyjątkowy klimat towarzyszący
tej jedynej w roku - cichej nocy. Starsi z nutką nostalgii wspominali
młode lata, miniony wiek, kiedy to każdego roku w okresie świątecznym do drzwi domostw pukali kolędnicy i było mnóstwo śmiechu
i zabawy. Ten czas spędzało się z ludźmi, rodziną i sąsiadami.
Na zakończenie przeglądu organizatorzy spotkania podjęli wszystkich gości i przybyłe do ”Leśniczówki” zespoły smacznym poczęstunkiem.
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA
Niech te „gwiazdy pokoju” wyznaczają Państwu dobry kierunek, a najbliższe święta upłyną w miłej rodzinnej atmosferze –
mówiła wójt Teresa Mazurek podczas dorocznego, świątecznego spotkania w Urzędzie Gminy.

Zaproszeni goście na spotkaniu świątecznym w Urzędzie Gminy Świdnica

W

igilijne spotkania z zaproszonymi
gośćmi w siedzibie urzędu to już
gminna tradycja, która na stałe wpisała
się w kalendarz gminnych uroczystości.
Jest to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim za współpracę, życzliwość
oraz wsparcie w realizowanych działaniach
w okresie mijającego roku - dodaje wójt gminy. Tegoroczne spotkanie, tak jak poprzednie zgromadziło licznie przybyłych gości.
W tym roku na zaproszenie władz gminy Świdnica odpowiedzieli m.in. J.E. ks.
prof. dr hab. Ignacy Dec – biskup świdnicki wraz z duchowieństwem z terenu
gminy Świdnica, przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych ze staro-
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stą Piotrem Fedorowiczem, wicestarosta
Zygmuntem Worsą i prezydent miasta Świdnica Beatą Moskal-Słaniewską na czele,
wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin,
a także radni, dyrektorzy gminnych szkół
i jednostek organizacyjnych, przedszkoli,
dyrektorzy, naczelnicy wydziałów, prezesi
i prywatni przedsiębiorcy, którzy współpracują z Urzędem Gminy. Obecni byli także
przedstawiciele służb mundurowych i instytucji działających na terenie powiatu świdnickiego oraz Honorowi Obywatele Gminy
Świdnica.
Kolejną odsłoną były bożonarodzeniowe
jasełka w wykonaniu grupy kolędników działających przy świetlicy w Burkatowie, pod

kierunkiem pani Teresy Kmery. Na szczęście
i na pomyślność w nowym roku - wójt gminy
rozdawała „gwiazdy pokoju” aby wyznaczały
dobre kierunku, zwłaszcza na nową kadencję
samorządową.
Niech nadchodzące Święta Narodzenia
Pańskiego spędzone w gronie najbliższych,
przyniosą wiele szczęścia, nadziei i spokoju,
a nadchodzący Nowy 2015 Rok niech będzie dla każdego szansą na realizację planów
i marzeń. Życzę prawdziwie rodzinnych
świąt, pełnych miłości, radości i wiary
w lepsze jutro. W Nowym Roku dużo obfitości, a przede wszystkim życzę pokoju, bowiem
świat pomimo upływu lat nadal potrzebuje
pokoju – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
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NOWOROCZNE SPOTKANIA W GMINIE
Okres noworoczny w gminie Świdnica to tradycyjnie spotkania seniorów i organizacji pozarządowych, kół gospodyń i młodzieży. Wspólne spotkania są dla starszych ludzi znakomitą okazją do spotkania ze znajomymi, podzielenia się opłatkiem i wspólnego kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych.

J

eszcze w grudniu 2014 r. sołectwo Burkatów, jako pierwsze zorganizowało wigilijne spotkanie z mieszkańcami. W 2015 roku
świąteczno-noworoczne spotkania odbyły się
w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi
Dolnej, Bojanicach, Lubachowie, Boleścinie,
Krzczonowie, Pszennie, Witoszowie Górnym,
Opoczce, Lutomi Górnej, Pogorzale, Mokrzeszowie, Komorowie, Słotwinie.
Każdej uroczystości towarzyszy prawdziwie świąteczna atmosfera, w której daje się
wyczuć magię Świąt Narodzenia Pańskiego.
Gospodarze prześcigali się w pomysłach,
przygotowując programy artystyczne oraz
smaczne potrawy. Na każdym z takich wydarzeń można zauważyć radość ze spotkań seniorów i mieszkańców. Seniorzy mają wtedy
czas na rozmowę i wspólne kolędowanie, które w polskiej tradycji trwa do 2 lutego – mówiła
wójt Teresa Mazurek.

Spotkanie noworoczne z seniorami w Pszennie

Spotkanie noworoczne w Bojanicach z udziałem wójt gminy T. Mazurek i J.E. ks. bpa dr A. Bałabucha - biskupa
pomocniczego diecezji świdnickiej

Podczas noworocznych spotkań dzielono
się opłatkiem i wznoszono noworoczne toasty, życząc sobie przede wszystkim zdrowia
i pokoju na świecie.

BUDOWALI SWÓJ KAPITAŁ NA WŁASNE KONTO
Dla większości dzieci i młodzieży ferie zimowe to czas zasłużonego wypoczynku. Jednak uczniowie z Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej postanowili ten okres przeznaczyć na inwestycję w wiedzę z zakresu ekonomii. Po raz drugi
uczestniczyli w projekcie „Na Własne Konto”, finansowanym z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W

pierwszym tygodniu ferii, tj. od 19 do
23 stycznia br. grupa 16 gimnazjalistów pod opieką nauczycielki Edyty Zerki
i studentki Roksany Smoleń uczestniczyli
w zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.
Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznawali podstawowe pojęcia
i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu
umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.
Uczniowie odwiedzili bank, gdzie zapoznali
się z działalnością instytucji oraz z zasadami
korzystania z oferty usług bankowych. Podstawy przedsiębiorczości młodzi ludzie poznali w
firmie DABRO-BAU – mówi dyrektor Elżbieta
Marcińska.
Zdaniem gimnazjalistów wśród najciekawszych tematów, poruszanych podczas pierwszej
edycji programu znalazły się tematy związane
z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej, sposobami oszczędzania i inwestowania w banku, budżetem domowym oraz
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Uczestnicy projektu podczas spotkania w firmie DABRO-BAU

wyborem szkoły i zawodu. Gimnazjum w Lutomi Dolnej od kilkunastu lat prowadzi giełdę
edukacją, a realizacja programu „Na własne
konto” doskonale wpisuje się w te właśnie działania – dodaje wójt gminy Teresa Mazurek.
„Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów
gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiej-

skich. Realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na
Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im.
M. Rataja. Na realizację całego programu gimnazjaliści z Lutomi Dolnej wraz z opiekunami
wykorzystali kwotę 5 tys. zł.
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ZŁOTE GODY PAŃSTWA PODWÓRNYCH

Wyjątkowe Złote Gody obchodzili państwo Janina i Władysław Podwórny z Gogołowa. Z tej okazji 29 grudnia br. wójt gminy
Teresa Mazurek wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Kruźlak wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Jubilaci wraz z wójtem gminy Teresą Mazurek, kierownik USC Dorotą Kruźlak oraz rodziną

S

akramentalne „TAK” państwo Podwórny powiedzieli sobie w maju
1964 r. w Dzierżoniowie. Pan Władysław od 1946 roku jest mieszkańcem Gogołowa. Jubilaci trwają przy złożonej sobie przysiędze od pół
wieku. Doczekali się 2 córek, syna oraz 4 wnucząt.
Podczas uroczystości zorganizowanej w domu Janiny i Władysława Podwórnych nie zabrakło życzeń oraz gratulacji od najbliższych. Te medale,
to nagroda za to, że wytrwaliście w miłości i byliście wierni przysiędze złożonej 50 lat temu. Swoim życiem zapisaliście piękną kartę w historii swoich rodzin i naszej gminy. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze i daje radość – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Przypominamy!
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej, 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 nam potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli
akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć
nam odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa musimy również zobaczyć dowody osobiste 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 (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Dla par małżeńskich, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą,
a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne
okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych
przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt gminy Świdnica i wójt gminy
Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia.
Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do
odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47. 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

Dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie dokonuje w imieniu Prezydenta RP - Teresa Mazurek, wójt gminy
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25 LAT MSZY ŚW. POJEDNANIA
Wtedy, 25 lat temu, było niesłychanie zimno, ale ten chłód klimatyczny był niczym w porównaniu do chłodu, chciałoby się
rzecz, duchowego” - wspominał 12 listopada arcybiskup Alfons Nossol podczas jubileuszowego nabożeństwa ekumenicznego
w Krzyżowej z okazji 25. rocznicy Mszy Św. Pojednania.

N

abożeństwo ekumeniczne koncelebrowane przez arcybiskupa Nossola i biskupa ewangelickiego Ryszarda Bogusza było
częścią obchodów jubileuszu 25 rocznicy
Mszy Świętej Pojednania w Krzyżowej. W nabożeństwie, prowadzonym w języku polskim
i niemieckim, wzięło udział blisko 500 osób.
Wśród nich nie zabrakło założycieli Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Pani Ewy Unger, Pana Kazimierza
Czaplińskiego a także Pani Hany Jarodzkiej.
Gościliśmy również członków rodziny von
Moltke, przedstawicieli gremiów Fundacji,
jak i przedstawicieli najwyższych państwowych i lokalnych władz. Wśród uczestników
nabożeństwa byli równie obecni przedstawiciele mniejszości niemieckich m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Opola i Raciborza. Nie
możemy również nie wspomnieć o obecnej
młodzieży, która jeszcze późnym wieczorem
12 listopada zasiadła wraz z arcybiskupem
do rozmowy kominkowej aby wysłuchać opowieści o roku ‚89 i przemianach jakie później
nastąpiły w narracji polsko-niemieckiej.
Czas wznoszenia murów minął. Rozpoczęła się epoka budowania mostów, które nie
zasypują rowów, ale czynią ludzi dostępnymi
- podkreślił arcybiskup Nossol. Usłyszeliśmy
również jak ważne znaczenie w tej 25-letniej
historii budowania porozumienia odgrywa
Fundacja „Krzyżowa” - Tamta wizyta zaowocowała m.in. wspólną decyzją rządów Polski
i Niemiec o odbudowie majątku w Krzyżowej na cele ośrodka, krzewiącego pokój
i współpracę między narodami. – I dziś mamy
wspaniale działającą Fundację „Krzyżowa”,
która znana jest w całym świecie - powiedział
arcybiskup.
Od 11 do 15 listopada br. młodzież z niemieckiej Szkoły im. Alfreda Delpa w Lampertheim (działacza Kręgu z Krzyżowej, honorowego Obywatela Miasta Lampertheim) odbyła
5 dniowe warsztaty z udziałem polskiej młodzieży z Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie. To dowód, że współpraca pomiędzy miastami partnerskimi jest żywa i doskonale wpisuje się w misję Fundacji „Krzyżowa”
– podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.
***
12 listopada 1989 roku Krzyżowa (gm.
Świdnica) stała się miejscem historycznego
wydarzenia – Mszy Św. Pojednania - pod
przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Alfonsa Nossola z udziałem premiera Rzeczypospolitej
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Jubileuszowemu nabożeństwu przewodniczył Abp. Alfons Nossol

Młodzież z Lampertheim (szkoły im. A. Delpa) i Gimnazjum im. Szarych Szeregów z Pszenna,
wraz z burmistrzem Lampertheim G. Störmer i przewodniczącą B. Stass oraz wójt gminy Świdnica T. Mazurek

Polskiej - Tadeusza Mazowieckiego oraz
kanclerza Republiki Federalnej Niemiec –
Helmuta Kohla.
Gospodarzem tego historycznego wydarzenia sprzed 25 laty był ówczesny Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny
w Grodziszczu Ks. Prałat Bolesław Kałuża.
Symboliczny Znak Pokoju, który przekazali

sobie szefowie obu rządów miał decydujący
wpływ na proces zbliżenia dwóch europejskich narodów: polskiego i niemieckiego.
Od tego momentu Krzyżowa jest miejscem
pojednania i dialogu, budowania tożsamości
europejskiej Polaków i Niemców, kształtowania poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Europy.
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CUD POLSKO-NIEMIECKIEGO
POJEDNANIA W KRZYŻOWEJ
25 lat od słynnego Znaku Pokoju, który podczas Mszy Św. Pojednania przekazali sobie ówczesny premier RP Tadeusz
Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl, Krzyżowa znowu znalazła się w czołówkach serwisów informacyjnych Europy
i świata. Ćwierć wieku od tych wydarzeń, w tym samym miejscu spotkały się premier RP Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela
Merkel.

D

ziś w Krzyżowej spotykamy się jako sąsiedzi, partnerzy, a przede wszystkim
jako przyjaciele. Tamto spotkanie stało się
otwarciem nowego rozdziału w relacjach pomiędzy naszymi krajami. Politycy Republiki

może udzielić w tej kwestii dyspensy – mówił
arcybiskup Alfons Nossol w swoich wspomnieniach.
Kanclerz Niemiec, zwróciła uwagę że
Krzyżowa oznacza pojednanie, zrozumienie

W skali porównawczej,w Europie i świecie, ostatnich dziesiątków lat ten
fenomen polsko-niemieckiego przezwyciężenia przeszłości i znalezienia
wspólnej drogi ku przyszłości można uznać za cud pojednania.
Władysław Bartoszewski

Federalnej Niemiec na czele z kanclerzem
Helmutem Kohlem zrozumieli, że w interesie
Niemiec i Europy jest stabilna gospodarczo
i politycznie Polska, w pełni włączona w instytucje europejskie i atlantyckie. Pojednanie
jest owocem odwagi i długiej żmudnej pracy.
Osiągnęliśmy wiele, lecz nie zwalnia nas to
z obowiązku przekazywania rzetelnej wiedzy.
Wiedzy historycznej przed wszystkim młodemu pokoleniu, zarówno Polaków jak i Niemców – mówiła polska premier Ewa Kopacz,
mając na uwadze rolę jaką w tym pojednaniu
odgrywa Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Atmosfera 12 listopada 1989 r. była bardzo napięta. 3 dni przed Mszą Św. Pojednania
w Krzyżowej, runął Mur Berliński. Trzykrotnie
sugerowano mi, aby w liturgii mszy świętej
został pominięty ZNAK POKOJU, twierdząc,
że Niemcom wcale nie zależy na pojednaniu.
Ja sugerowałem, że jedynie Stolica Apostolska

oraz partnerstwo. Jesienią 1989 roku w byłej
NRD dążenie wolności było coraz mocniejsze.
Przypominaliśmy, że to dążenie do wolności
spowodowało, że 9 listopada 1989 roku mur
berliński runął. 25 lat po mszy pojednania
udało nam się wiele osiągnąć, o czym Polacy
i Niemcy mogli tylko pomarzyć. Niemcy są
zjednoczone, jesteśmy wolni, żyjemy w pokoju z naszymi sąsiadami; Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO (…) Polska
i Niemcy opowiadają się za bezpieczeństwem
i wolnością. To jest ważne i widać to szczególnie teraz, wobec kryzysu na Ukrainie. Pragnę
podkreślić w tym miejscu, że my Niemcy jesteśmy świadomi szczególnych obaw Polaków
na tle trudnej historii waszego kraju – mówiła
Angela Merkel, kanclerz Niemiec.
Podczas wizyty w Krzyżowej o polsko-niemieckich stosunkach i trudnej drodze ku
pojednaniu mówił również Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz i pełnomocnik

premier ds. dialogu międzynarodowego.
W skali porównawczej,w Europie i świecie,
ostatnich dziesiątków lat ten fenomen polsko-niemieckiego przezwyciężenia przeszłości
i znalezienia wspólnej drogi ku przyszłości
można uznać za cud pojednania – mówił
Władysław Bartoszewski.
W 25. rocznicę historycznej Mszy Św. Pojednania, premier Ewa Kopacz i kanclerz Angela Merkel otworzyły w Krzyżowej wystawę
„Odwaga i Pojednanie”. Ekspozycja opowiada
o trudnej przeszłości, historii ale i drodze
ku pojednaniu. Zwiedzający poruszają się
wzdłuż labiryntu, a na wystawę wybrano najważniejsze wydarzenia od 1 września 1939 r.
do 12 listopada 1989 r.
Wystawa została zrealizowana przez
Muzeum Historii Polski w Warszawie, we
współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w całości została poświęconą niełatwej drodze Polaków i Niemców do pojednania i partnerstwa
w Europie. Wystawa ta ma nie tylko upamiętniać kolejne wydarzenia i etapy historycznych
przemian, ale przede wszystkim w nowoczesnej, atrakcyjnej edukacyjnie formie, zachęcić
młodych ludzi do rozmowy o swojej własnej
i o wspólnej historii- dodaje dyrektor Muzeum
Historii Polski, Robert Kostro

fot. Janusz Waligóra
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PIKNIK RODZINNY COUNTRY I DOŻYNKI
Dożynki - Święto Plonów – to największa impreza plenerowa w gminie
Świdnica, która każdego roku przyciąga
rzesze turystów i mieszkańców. W tym
roku rolnicy gminy Świdnica dziękować
będą za zebrane plony, 30 sierpnia 2015
r. na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego.

W

tym roku dla mieszkańców gminy Świdnica mamy jeszcze jedną dodatkową
niespodziankę – RODZINNĄ MAJÓWKĘ.
Pierwszy wielopokoleniowy piknik rodzinny
w gminie Świdnica, połączony będzie z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka i zawodami ochotniczych straży pożarnych. Odbędzie
się w Burkatowie, 30 maja 2015 r. W programie zawody w drezynowaniu, występ gwiazdy,
prezentacje kulinarnych talentów stowarzyszeń
oraz wiele rodzinnych konkurencji.

DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE

28.03.2015

JARMARK WIELKANOCNY

Pszenno – świetlica

30.05.2015

RODZINNA MAJÓWKA - COUNTRY

Burkatów – boisko

27.06.2015

FESTIWAL SZTUKI LUDOWEJ
„NAD BYSTRZYCĄ ŚPIEWANIE”

Burkatów – boisko sportowe

30.08.2015

DOŻYNKI GMINNE

Teren Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Wystawcy ubiegłorocznego jarmarku wielkanocnego w Pszennie
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HONOROWI I ZASŁUŻENI DLA GMINY ŚWIDNICA
Tradycyjnie podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości wręczane są także najważniejsze tytuły gminy Świdnica.
W tym roku Rada Gminy postanowiła przyznać Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica pani Katarzynie Bajorek, mieszkance Świdnicy oraz 5 tytułów Zasłużony dla Gminy Świdnica:
Rozalii Kułakowskiej z Mokrzeszowa, Józefie Juszczak z Lutomi Górnej, Janowi Pawlica z Mokrzeszowa, Jerzemu Banasik
z Wiśniowej oraz Tomaszowi Michalskiemu z Burkatowa.

S

erdecznie dziękuje pani wójt Teresie Mazurek oraz Radzie Gminy
Świdnica za przyznanie Honorowego Obywatela Gminy Świdnica.
Wręczone w tym dniu wyróżnienia nabierają jeszcze większej symboliki. Dawniej nasi praojcowie walczyli o wolność i niepodległość, niosąc na sztandarach wypisane słowa BÓG HONOR OJCZYZNA. Co dla
mnie znaczą te słów? BÓG – mam to szczęście od kilkudziesięciu lat
rozwijać swoją pasję w parafii św. Anny w Grodziszczu jako organistka. HONOR – to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że otrzymałam
to zaszczytne wyróżnienie od władz gminy Świdnica, pracując także
z młodym pokoleniem muzyków, którzy odnoszą międzynarodowe
sukcesy. OJCZYZNA – mam to szczęście ze od ponad 20 lat pracuję jako nauczyciel gry na fortepianie z polskimi dzieci i mieszkam
w Polsce – mówiła Katarzyna Bajorek.
W dotychczasowej historii gminy przyznano 16 tytułów Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica, a pierwszymi osobami byli Helmut Kohl
ówczesny Kanclerz Niemiec oraz Premier RP Tadeusz Mazowiecki. Tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica wyróżniono 72 mieszkańców
gminy.

Honorowy Obywatel Gminy Świdnica Katarzyna Bajorek

Zasłużony dla Gminy Świdnica Rozalia Kułakowska

Zasłużony dla Gminy Świdnica Józefa Juszczak

Zasłużony dla Gminy Świdnica Jan Pawlica

Zasłużony dla Gminy Świdnica Jerzy Banasik

Zasłużony dla Gminy Świdnica Tomasz Michalski
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GRODZISZCZE - LIPNA WIOSKA PACHNĄCA CHLEBEM
Dokładnie 3 lata temu (20.02.2012 r.) swoja działalność zainaugurowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi
Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”. W tym czasie władzom stowarzyszenia udało się zorganizować wiele cennych inicjatyw
i projektów. Ich ostatnim sukcesem jest projekt pn. „Grodziszcze - lipna wioska pachnąca chlebem”, na który zdobyli
dofinansowanie w ramach PROW, w kwocie blisko 43 tys. zł.

P

rzez pięć lat będą piec chleb i przygotowywać sok z lipy, prowadzić szkolenia z wytwarzania produktów lokalnych.
Chleb wieloziarnisty i sok z lipy to od wielu
lat sztandarowe produkty lokalne naszej wsi.
Sok z lipy wytwarzany jest przez nasze gospodynie, a jego receptura przekazywana jest
z pokolenia na pokolenie. Przygotowywany jest
z surowców, które znajdują się na naszym terenie, tzn. z kwiatu lipy oraz miodu lipowego.
Nasze mamy i babcie wykorzystywały go jako
lekarstwo, podczas przeziębienia, grypy i kaszlu.
Bardzo dobrze zbijał podwyższoną temperaturę.
Działa również uspokajająco. Wytwarzając ten
produkt lokalny chcemy wrócić do dawnych
sprawdzonych metod leczniczych. W tym celu
wykorzystamy wiedzę i doświadczenie gospodyń, które znają recepturę na sok. W każdym
domu znajdziemy chleb. Od zawsze znajdował

się na naszych stołach. Różni się on jedynie
smakiem i sposobem pieczenia, od tego który
przygotowywały nasze babcie. Nasz chleb jest
charakterystyczny dla naszej miejscowości ze
względu na walory smakowe i sposób przygotowywania. Nasze gospodynie wykorzystywały
do jego przygotowania surowce, które dostarczyło im gospodarstwo tzn. mąkę pszenną
i żytnią, różnego rodzaju ziarna. Wypiekany był
w domu lub w piekarni, która znajdowała się
w Grodziszczu – mówi Justyna Sara-Hryncyszyn, prezes stowarzyszenia.
Obecnie trwają prace adaptacyjne w jednym
z pomieszczeń na świetlicy w Grodziszczu,
gdzie będzie realizowany projekt.
W nowym pomieszczeniu produkty lokalne będą wytwarzane przez okres
5 lat. W tym czasie powstanie 750 szt.
bochenków chleba wieloziarnistego oraz 100

litrów soku z lipy. W ramach przeprowadzonych warsztatów przeszkolonych zostanie 90
osób, które będą chciały nauczyć się wytwarzania w/w produktów lokalnych. W ciągu pięciu
lat zamierzamy promować nasze produkty na
następujących imprezach w regionie.
Dodatkowo
pomieszczenie
zostanie
wyposażone w zestaw mebli kuchennych,
stoly, krzesła, sprzęt AGD, które ułatwią
przeprowadzenie warsztatów „Ale lipa”
i „Chlebowy zawrót głowy”, organizowanych
dla mieszkańców partnerstwa. Pierwsze zajęcia
zaplanowano na pierwszą połowę marca br.
Całość projektu opiewa na kwotę 53,7 tys.
zł., w tym dofinansowanie (w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii działania) z PROW na lata 2007-2013 wyniesie
42,9 ty. zł.

EKO MYŚLIWY Z PSZENNA
Od roku jest na zasłużonej emeryturze. Wcześniej przez 49 pracował w Poczcie Polskiej. Teraz postanowił swój wolny czas
wykorzystać na sprzątanie swojej wsi, zbierając śmieci. Jak sam mówi - robi to nie z obowiązku, ale z przyjemności, bo
w naturze ma porządek i zamiłowanie do przyrody. Jego pasją jest myślistwo. Mowa o panu Waldemarze Woźniaku z Pszenna, który
w czynie społecznym postanowił posprzątać swoją wieś.

T

a cenna, obywatelska inicjatywa zrodziła się podczas zebrania dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pszenno. To właśnie wtedy złożyłem deklarację urzędującej pani wójt Teresie Mazurek,
że społecznie, bez żadnych gratyfikacji, swój wolny czas poświęcę na
sprzątanie naszej miejscowości. Propozycja mieszkańca Pszenna od
razu zyskała uznanie władz gminy. Zostały dostarczone worki do
selektywnej zbiórki odpadów, a na zakończenie akcji zostanie zorganizowany wywóz odpadów.
Podczas dwutygodniowego sprzątania wsi, „eko myśliwy” z Pszenna zgromadził blisko osiemdziesiąt 120 litrowych worków z odpada-

Waldemar Woźniak podczas gromadzenia odpadów w Pszennie
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mi typu PET i szkło oraz dziesięć worków z odpadami zmieszanymi.
Do swojej akcji zaangażował dodatkowo dwóch mieszkańców Pszenna, jednak zdecydowany prym w zbieraniu odpadów wiedzie pan Waldemar. Wyczyściłem zarówno prawą jak i lewą stronę koryta rzeki Piława - od Wilkowa aż do Jagodnika, boisko sportowe, osiedle Witosa,
ul. Fabryczną, Rolniczą, Wrocławską, jak również wszystkie sąsiadujące uliczki. Niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest wyrzucanie śmieci,
lub wywożenie ich do lasu. Przecież gminy zapewniają odbiór każdego
rodzaju odpadów, a pomimo to liczba ich na terenie lasu i na naszych
ulicach wcale nie maleje.
Pomimo, że w oczyszczonych miejscach, na nowo pojawiają się
szklane i plastikowe butelki pan Waldemar nie traci zapału. Lubię porządek, a będąc od 38 lat myśliwym, wiem jak ważna jest równowaga ekosystemu. Nawet wychodząc z psem na spacer zbieram śmieci
i wrzucam je do kosza, jest to w pewnym stopniu gimnastyka – dodaje
z uśmiechem. Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody z polowaniem, posiada
walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.
Skąd takie zrozumienie tematu? Być może w z faktu, że w latach
osiemdziesiątych pan Waldemar współpracował z ówczesnym Urzędem Gminy, prowadząc ludowe zespoły sportowe. Ponadto jest członkiem Komisji Kultury Tradycji Łowieckiej przy Zarządzie Okręgowym
w Wałbrzychu, sędzią instruktorem strzelectwa myśliwskiego, sygnalistą myśliwskim przy Zespole Sygnalistów Myśliwskich Odgłosy Kniei.
Społecznie zajmuje się sprawami porządkowymi swojej wsi.
Jego marzeniem jest, aby w każdej wsi znalazł się taki społecznik.
Czy to się uda? Z pewnością dobry impuls do działania już jest…
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CIASTA WARZYWNE, TYLKO W BOJANICACH
Od ośmiu lat 11 pań tworzących Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic spotyka się regularnie, kultywując tradycje kulinarne
i ludowe w swoim sołectwie. Po raz pierwszy swój talent kulinarny zaprezentowały w 2008 roku, na dożynkach wojewódzkich
w Żmigrodzie. Od tego czasu słyną z ciast warzywnych, a ich przepisy wzbogaciły książkę autorstwa Barbary Jakimowicz-Klein
pt. „Kuchnia Dolnego Śląska”.

S

pecyfika współczesnej kuchni Dolnego Śląska jest rezultatem powojennej historii regionu i związanej z nią migracji ludności. Powstała
jako suma bardzo urozmaiconego dziedzictwa kulturowego, jakie przywieźli ze sobą wszyscy „nowi” Dolnoślązacy. Kultywuje się w niej zarówno zwyczaje i tradycje kulinarne różnych regionów przedwojennej Polski
i dawnych Kresów Wschodnich, jak i tradycje kuchni niemieckiej, czeskiej, żydowskiej, greckiej, łemkowskiej, tatarskiej, morskiej, ukraińskiej,
ormiańskiej, litewskiej, górali czadeckich, bałkańskiej….Poznawanie
atrakcji turystycznych Dolnego Śląska warto połączyć z odkrywaniem
walorów kuchni tego regionu. Jest ona niezwykle bogata i różnorodna, tak
jak różni są Dolnoślązacy – pisze w swojej publikacji Barbara Jakimowicz-Klein.
Popisowe dania i przysmaki KGW z Bojanic, które znalazły się
w kulinarnym przewodniku, budzą spore zainteresowanie i niedowierzanie, że z warzyw też można upiec smaczne i zdrowe specjały. Ciasto
marchewkowe, było nasza pierwszą propozycją na słodki przysmak. Później były buraczki, dynie, a teraz jest pokrzywa. Inspiracje czerpiemy ze
starych przepisów naszych babć i matek, ale same też staramy się udoskonalić receptury, korzystając ze współczesnych zdobyczy cywilizacji jakim
jest internet – mówi Janina Marciniak, szefowa koła od 11 lat.
Rola gospodyń skupionych wokół stowarzyszeń, kół, lokalnych grup
działania w zachowaniu starych receptur jest bezcenna. To właśnie najstarsi mieszkańcy naszej gminy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie, stanowiące o bogactwie naszego regionu. Jedną z form zachowania
i udokumentowania przepisów kulinarnych jest ich publikacja w formie
książki kucharskiej. Cieszę się, że panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bojanic postanowiły zdradzić sekrety swojej kuchni i upowszechnić je za
pośrednictwem książki „Kuchnia Dolnego Śląska”. Torcik z fasoli „Jaś”,
ciasto z cukinią, ciasto marchewkowe, czy babeczki marchwi – to z pewnością nietuzinkowa forma serwowania ciast na słodko – mówi Teresa
Mazurek, wójt gminy Świdnica.
W dotychczasowej działalności, panie z Bojanic prezentowały swoje
kulinarne osiągnięcia na dożynkach gminnych, wojewódzkich, targach
zdrowej żywności, jarmarkach wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
Ciasta z warzyw i specjały ze zdrowej mąki orkiszowej autorstwa gospodyń z Bojanic, będzie można zasmakować już podczas najbliższego
gminnego jarmarku wielkanocnego w Pszennie, 28 marca o g. 13.00.
Serdecznie zapraszamy.
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WYKONANIE
Marchewki zetrzeć na tarce. Wymieszać mąkę,
orzechy, cynamon, proszek do pieczenia. Żółtka oddzielić
od białek. Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec
ubijania dodać cukier i cukier waniliowy, a następnie
dodawać po 1 żółtku. Do masy porcjami wsypywać mąkę
z orzechami, ciągle mieszając. Na koniec dodać utarta
marchewkę z sokiem lub olejkiem cytrynowym. Dokładnie
i delikatnie wymieszać wszystkie składniki. Ciasto wylać
do wysmarowanej i wysypanej bułka tartą formy do babek
z kominkiem lub do wąskiej formy keksowej. Piec około
45 minut w temp. 1800C, do momentu gdy ciasto zacznie
ostawać od blaszki. Smacznego.

RUSZAJĄ SPORTOWE WEEKENDY NA WSI
W ostatnim tygodniu marca sołectwa gminy Świdnica rozpoczną kolejną edycję Sportowych Weekendów na Wsi.
Pierwszą konkurencją będzie turniej kręgli amatorskich.

U

czestnikami konkurencji sportowych
i rekreacyjnych mogą być przedstawiciele
sołectw, mieszkańców wsi w wieku powyżej 35
lat ( sołtys i rada sołecka bez progu wiekowego).
Będą również konkurencje dla dzieci i młodzieży, które w tym roku odbędą się w Bojanicach
i Grodziszczu – mówi Leszek Noworól z GLKS
Świdnica.
Finał sportowych weekendów na wsi odbędzie się podczas dożynek gminnych, które
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w tym roku zaplanowano na niedzielę, 30 sierpnia 2015 r. na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego.

Harmonogram Sportowych
Weekendów na Wsi
vvTurniej Kręgli Amatorskich w Kręgielni
Maria w Wałbrzychu – 28 marca
vvTurniej Piłki Siatkowej na hali sportowej
w Witoszowie Dolnym – 18, 19 kwietnia

vvTurniej Strzelecki w Lubachowie – 16 maja
vvTurniej Rekreacyjny dla dorosłych
i młodzieży (5 konkurencji) w Bojanicach –
13 czerwca
vvTurniej Łuczniczy w Boleścinie – 4 lipca
vvTurniej piłki plażowej dla młodzieży
w Grodziszczu – 22 sierpnia
vvTurniej finałowy – Dożynki Gminne –
Krzyżowa – 30 sierpnia
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NOWY DOWÓD OSOBISTY
WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

od 1 marca 2015 roku

FOTOGRAFIA
do nowego
dowodu
jest taka sama
jak ta do paszportu

Nowy dowód
NIE ZAWIERA
adresu
zameldowania,
koloru oczu, wzrostu,
podpisu posiadacza

WNIOSEK
o wydanie
nowego dowodu
można złożyć
w dowolnej gminie

Ważne informacje Str. 11
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NIE MUSISZ
WYMIENIAĆ
dokumentu na nowy
jeżeli termin
jego ważności
nie minął
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