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ZAPRASZAMY NA GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Misternie wykonane wieńce dożynkowe, kolorowe stragany, smaczne potrawy, gry i zabawy rodzinne, liczne konkursy z cennymi nagrodami, występy gminnych zespołów tanecznych i śpiewaczych oraz gwiazdy - Tercetu Egzotycznego – to atrakcje tegorocznego Święta Plonów Gminy Świdnica. 26 sierpnia o g. 13.00
w Krzyżowej rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, pszczelarze, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście dziękować będą za zebrane plony. Dożynki gminne to najważniejsze wydarzenie kulturalne w gminie Świdnica, które każdego roku obfituje w wiele niespodzianek i atrakcji. Również i w tym roku ich nie zabraknie. Na wspólne
świętowanie serdecznie zapraszają Wójt Gminy Teresa Mazurek, sołectwo Witoszów Dolny, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego.

G

minne Święto Plonów rozpocznie uroczysta Msza św. polowa na schodach pałacu
w Krzyżowej. Następnie korowodem dożynkowym delegacje sołectw przejdą na plac, gdzie
odbędzie się dalsza część dożynek. – Każdego
roku mieszkańcy naszej gminy, zaskakują nas
swoją pomysłowością i oryginalnością przy wykonaniu wieńców dożynkowych, straganów, czy
kulinarnych potraw. Mam nadzieję, że podobnie
jak w roku ubiegłym wszystkie 33 sołectwa zaprezentują swoje przepiękne bochny chleba
i wieńce dożynkowe. Będą one dowodem podziękowania i uznania dla wszystkich pracujących
w rolnictwie i na rzecz rolnictwa – mówi wójt
gminy Teresa Mazurek.
Podczas trwania dożynek zostaną rozstrzygnięte konkursy: na najładniejszy wieniec dożynkowy, stragan dożynkowy. Cenne nagrody
rzeczowe czekają na uczestników kolejnej edycji Świdnickiego Łokcia, którego organizatorem
jest tygodnik Wiadomości Świdnickie.
Równie atrakcyjnie zapowiada się część
artystyczna dożynek. Jako pierwszy na scenie
wystąpi Zespół Ludowo Estradowy „Mokrzeszów”, który wspólnie z Zespołem „Ale Babki”
zaprezentuje Misterium Chleba. Następnie
usłyszymy: „Rozśpiewane Dzieciaki z Gminy
Świdnica”, „Kądziołeczki”, „Stokrotki”, „A to
Heca”, „ZPiT Bystrzyca”. Gwiazdą tegorocznych dożynek będzie Tercet Egzotyczny.

Serdecznie zapraszamy, niedziela
26 sierpnia 2018 r. godz. 13.00 – teren
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego.
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DOBRY START – CZYLI 300+ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ
Od 1 lipca wniosek o wyprawkę 300+ można było złożyć online za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia także
w formie papierowej.

W

nioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” są
przyjmowane i realizowane w Urzędzie Gminy Świdnica, tj. ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Można je składać:
vv od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
do 30 listopada 2018 r.,
vv od 1 sierpnia 2018 r. droga tradycyjną (papierową) i online
(elektroniczną) do 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 liastopada pozostawia
się bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start”
do sierpnia br. to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do
30 września.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego do ukończenia:
vv przez dziecko, lub osobę uczącą się 20 roku życia;
vv przez dziecko, lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku
dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynający rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu, lub szkole.
***
Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pierwsze świadczenia o wyprawkę 300+ trafiły już na konta wnioskodawców. Łącznie
w lipcu br. dla 342 dzieci wypłaconych zostało 102,6 tys. zł.

ŚWIĘTO ŚWIDNICKIEJ POLICJI Z NOWYM POSTERUNKIEM
Z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, zaproszonych gości, świdniccy funkcjonariusze obchodzili 99 rocznicę powołania państwowej policji. Główne
uroczystości odbyły się w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego. Awanse z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego inspektora Dariusza Wesołowskiego oraz
komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadkom. Andrzeja Dobiesa odebrało 87 funkcjonariuszy.

I

nformujemy, że od 2017 r. na terenie
gminy Świdnica funkcjonuje Posterunek Policji w Słotwinie, budynek nr 36.
Kierownikiem jednostki jest asp. sztab. Arkadiusz Borkowski (tel. 603770492), pełniący
dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.0014.00. Zespół dzielnicowych tworzą: Adam
Kłyszejko (tel. 797306418), Michał Kopaczewski (tel. 797306422) oraz Łukasz Pluta
(tel. 797306424), a w patrolu pracują: Grzegorz Matejko i Paweł Janiszewski. W jednostce służba nie jest pełniona całodobowo.
Podsumowując pierwsze półrocze działalności Posterunku Policji w Słotwinie należy podkreślić, iż na terenie gminy Świdnica
odnotowano 474 interwencje, w tym: 435
w miejscach publicznych i 39 domowych. Zrealizowano ogółem 36 doprowadzeń, 60 asyst
lub pomocy. Zatrzymano 51 osób na gorącym
uczynku w tym: 31 nietrzeźwych, 2 osoby za
posiadanie narkotyków i 18 osób za przestępstwa kryminalne. W 17 przypadkach wszczęto procedurę Niebieska Karta. Zatrzymano
8 poszukiwanych osób. Wylegitymowano
1061 osób. Funkcjonariusze z Posterunku
Policji w Słotwinie zrealizowali 634 wywiady, ustalenia dla sądów, komorników oraz
44 pomoce prawne na rzecz innych jednostek
policji.
4

Z okazji dorocznego Święta Policji gratulacje funkcjonariuszom Posterunku Policji w Słotwinie składała wójt Teresa Mazurek

Dzięki staraniom wójt gminy Świdnica T. Mazurek, komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy A. Dobiesa i zastępcy
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak - funkcjonariusze policji w Słotwinie mają do dyspozycji własny
radiowóz
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ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, już od najbliższej zbiórki odpady wielkogabarytowe
będą odbierane w dogodniejszy dla odbiorców sposób - spod domu. Wystarczy tylko ten fakt zgłosić
telefonicznie. W ciągu najbliższych tygodni zostaną opublikowane szczegółowe harmonogramy odbiorów
dla poszczególnych sołectw.

J

ak informuje Dział Ochrony Środowiska - jesienna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych na terenie gmina Świdnica odbędzie się według
nowych zasad. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane spod domu,
zgodnie z harmonogramem tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, z podaniem adresu. Zgłoszenia będą przyjmowane nie wcześniej niż tydzień przed planowaną zbiórką, jednak nie
później niż dwa dni przed planowanym odbiorem w godz. od 8:00
do 15:00, pod numerami telefonów: 74 852 30 67, 74 852 12 26,
74 852 24 88 wew. 310 lub 320.
Akcja kierowana jest wyłącznie do osób objętych systemem odbioru
odpadów komunalnych czyli tych, które mają złożone stosowne deklaracje odbioru odpadów.

HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Rejon

Informujemy, że poza wyznaczonymi przez Urząd Gminy Świdnica cyklicznymi zbiórkami odpadów wielkogabarytowych, do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
vv zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
vv zużyte baterie i akumulatory,
vv odpady budowlane i rozbiórkowe
vv meble i inne odpady wielkogabarytowe,
vv zużyte opony,
vv przeterminowane leki,
vv chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
vv odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier,
tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
vv odzież i tekstylia.

22 sierpnia
2018 r.
(środa)

14 - 20 sierpnia 2018 r.
(8:00-15:00)

29 sierpnia
2018 r.
(środa)

21-27 sierpnia 2018 r.
(8:00-15:00)

5 września
2018 r.
(środa)

28 sierpnia - 3 września
2018 r.
(8:00-15:00)

12 września
2018 r.
(środa)

4 – 10 września 2018 r.
(8:00-15:00)

19 września
2018 r.
(środa)

11 – 17 września 2018 r.
(8:00-15:00)

26 września
2018 r.
(środa)

18 – 24 września 2018 r.
(8:00-15:00)

Miłochów
Gogołów
I

Pszenno
Wilków
Niegoszów
Panków
Słotwina
Mokrzeszów
Komorów

II

Osiedle nad
potokiem
Zawiszów
Sulisławice
Wiśniowa
Witoszów Dolny
Witoszów Górny

III

Pogorzała
Modliszów
Złoty Las
Lubachów
Bystrzyca Górna
Bystrzyca Dolna

IV

Burkatów
Makowice
Jakubów
Lutomia Górna
Lutomia Dolna
Lutomia Mała

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
17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00.

Terminy i godziny
przyjmowania telefonicznego
zgłoszenia

Jagodnik

Rodzaje odpadów które będą odbierane:
zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki,
odkurzacze), opony samochodów osobowych, odpady wielkogabarytowe
(meble, dywany, wykładziny, wanny).
Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane to:
odpady poremontowe i budowlane tj. gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne, szkło, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające
azbest, części samochodowe, opakowania po farbach, olejach itp., lekarstwa, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych.

Nazwa
miejscowości

Termin odbioru
odpadów
(odpady należy
wystawiać do
środy do godz.
6:00!)

V

Stachowice
Stachowiczki
Bojanice
Opoczka
Wieruszów
Krzyżowa

VI

Grodziszcze
Krzczonów
Boleścin
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151 TYS. ZŁ NA PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI BEZROBOTNYCH
22 osoby bezrobotne skorzystały z profesjonalnego wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica”.
Przez 10 miesięcy 20 kobiet i 2 mężczyzn skorzystało ze wsparcia zawodowego, edukacyjnego oraz społecznego na łączną kwotę 151 tys. zł.

Z

ałożeniem Projektu był wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób, zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, w wieku
aktywności zawodowe reprezentujących II i III profil, korzystających ze
świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Dla uczestników Projektu zaplanowane zostało wsparcie w postaci usług
aktywnej integracji o charakterze:
vvspołecznym: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna,
vvzawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
vvedukacyjnym: szkolenia i kursy umożliwiające nabycie, podniesienie

lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dostosowanych do
potrzeb rynku pracy oraz uczestnika (Profil III).
W efekcie 22 uczestników projektu zostało objętych wsparciem w programie, w tym:
vv9 uczestników uzyskało kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu,
vv3 osoby po opuszczeniu programu uzyskały zatrudnienie.
Całkowita wartość Projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” wyniosła:
151.100,00 zł, w tym wkład własny stanowiła kwota: 23.000,00 zł.

RODZICU, ZAREJESTRUJ
SWOJE DZIECKO ONLINE

CO TO JEST PROFIL ZAUFANY I JAK
OTRZYMAĆ DO NIEGO DOSTĘP?

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie
musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany
i kilka minut.

N

a zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia
wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję
– wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy
spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi.
Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz,
sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę,
z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie
Twoich danych.
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala,
w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było
uzgodnione przez oboje rodziców)
Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie
jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich
danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na
ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to
podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji,
zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim
otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

C

hcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu
zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany. Profil zaufany to zbiór informacji
o użytkowniku. Wprowadzone dane są weryfikowane. Dzięki temu każda
osoba, która ma profil zaufany, jest wiarygodna — nikt nie może się pod
nią podszyć. Dane na profilu zaufanym są odpowiednio zabezpieczone,
aby nikt — poza właścicielem — nie miał do nich dostępu i nie mógł ich
wykorzystywać.
Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w internecie i podpiszesz elektroniczne dokumenty — na przykład gdy składasz
wniosek przez internet, nie musisz go drukować, podpisywać i skanować
albo dosyłać go pocztą do urzędu. Wystarczy, że podpiszesz go profilem
zaufanym.

Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:
vv swoje punkty karne,
vv swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
vv czy twój dowód jest unieważniony,
vv swoje dane w rejestrze PESEL.
Jak założyć profil zaufany: Można to zrobić na 1 z 2 sposobów.
Za pomocą internetowego konta bankowego, lub za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.
Więcej informacji na https://pz.gov.pl/pz

Jak długo jest ważny profil zaufany? - 3 lata. Potem możesz przedłużać
jego ważność o kolejne 3 lata.
Ile zapłacisz? - Usługa jest bezpłatna.
Ile będziesz czekać? - Profil zaufany założysz od razu.

Informacje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji - www.gov.pl/cyfryzacja i www.pz.gov.pl
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W DOWÓD ZASŁUG DLA KOMBATANTÓW
Decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych wójt gminy Świdnica
Teresie Mazurek przyznano Odznakę za Zasługi
dla ZKRPiBWP.

Z

wiązek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest największą organizacją kombatancką w Polsce. Ma charakter wielośrodowiskowy, zrzesza ludzi, którzy
walczyli za ojczyznę oraz byłych więźniów,
w tym przede wszystkim więźniów obozów
koncentracyjnych i łagrów. Do Koła Miejskie Świdnica ZKRPiBWP należy ponad 160
osób. 30 to kombatanci, a pozostali to podopieczni związku.
W uznaniu zasług i pracy na rzecz naszego
związku wystąpiliśmy o odznaczenia dla osób,
które pomagają nam dbać o kombatantów
i naszych podopiecznych - podkreśla Kazimierz Mazij prezes miejsko-gminnego koła
ZKRPiBWP. Na wniosek miejsko-gminnego
koła, Zarząd Główny ZKRP i BWP postanowił
przyznać odznaczenie wójt gminy Świdnica
Teresie Mazurek.

Medalem ZKRPiBWP uhonorowano m.in. wójt gminy Świdnica Teresę Mazurek. Foto: użyczone z www.duw.pl

ZAKOŃCZYŁA SIĘ I EDYCJA SZKOŁY LIDERÓW LOKALNYCH
18 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego pod czujnym okiem swoim tutorów przez ponad 2 miesiące uczestniczyło w szkoleniach, wykładach, warsztatach,
wyjazdach studialnych w ramach I edycji Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Wyzwań Lokalnych. Efektem ich pracy było opracowanie konkretnego wyzwania
zaproponowanego przez gminy. Do udziału w projekcie zaproszono 6 samorządów, a wśród nich gminę Świdnica.

Uczestnicy wraz z tutorami oraz przedstawicielami samorządów na UE we Wrocławiu

P

rojekt realizowany był w dwóch etapach: wykładowo-szkoleniowego i praktycznego, realizowanego w ścisłej współpracy
z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Grupa studentów w składzie Sandra Woszek, Beata Janus, Jan
Szymczak, której przewodniczył dr Krzysztof Biegun z Wydziału
Nauk Ekonomicznych, Katedry Finansów podjęła się opracowania
raportu dla utworzenia centrum wolontariatu jako formy aktywizacji
społeczności lokalnej gminy Świdnica. 6 czerwca br. podczas konferencji podsumowującej, zaprezentowali wyniki swoich prac.
Nr 2 (32) Sierpień 2018
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KILOMETRY DOBRA Z UDZIAŁEM RADNYCH GMINY ŚWIDNICA
Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze 40 tys., ale 28 tys. już udało im się pozyskać. Wszystko
w ramach akcji „Kilometry dobra” do której włączyli się Radni Rady Gminy Świdnica, przekazując na rzecz świdnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie kwotę 660 zł.

J

ak można zapoznać się z informacjami
na stronach internetowych akcji, Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna,
w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest
Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu
Filantropii. Jest to kampania, która sprawia,
że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją
sprawność. W ciągu ostatnich 4 lat do funda-

cji i stowarzyszeń trafiło już ponad 3,2 mln zł
na realizację 130 projektów.
Podczas tegorocznej, piątej już edycji
świdnickie koło Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zebrało już 28 tys. Ich marzeniem jest
budowa w nowej części ośrodka przy ulicy
Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy, Centrum
Rehabilitacji Społecznej. Aby walczyć o unijną dotację organizacja musi zabezpieczyć
wkład własny w kwocie blisko 40 tys. zł.

W dalszym ciągu można wspierać świdnickie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przekazując wpłaty na konto BANK PKO BP S.A.
o/Świdnica 40 1020 5138 0000 9402 0184 2947.

POŁĄCZYŁY ICH... NIEPOROZUMIENIA
Gmina Świdnica podpisała list intencyjny o współpracy z gminą Świdnica. To nie pomyłka i nie błąd. Bowiem jest w Polsce jeszcze jedna gmina
wiejska o tej samej nazwie, której wójtem od 1994 r. jest Adam Jaskulski. Samorządowcy doskonale się znają, bowiem od kilkunastu lat do obu
urzędów mylnie kierowana jest korespondencja przez różne instytucje, firmy, czy redakcje. Czasem jest to zabawne, ale czasem może stanowić
duży problem, jak pokazało zdarzenia z ostatnich tygodni – mówił w Krzyżowej wójt Adam Jaskulski.

Ś

widnica jest oddalona od stolicy powiatu – Zielonej Góry
o 10 km i posiada z nią połączenie drogą krajową nr 27.
Położenie gminy, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych
dróg o znaczeniu krajowym (nr 27 relacji Zielona Góra –Żary i nr 32
relacji Zielona Góra – Gubin) sprawia, że jest ona obszarem tranzytowym, a jej dostępność komunikacyjna jest dobra.
Celem współpracy będzie wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk we wszystkich dziedzinach życia samorządu, w szczególności zaś pomiędzy placówkami edukacyjnymi, mieszkańcami, związkami oraz instytucjami publicznymi, we
wszystkich grupach wiekowych. Współpraca służyć ma rozwojowi

Od lewej wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek i wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski

wielopłaszczyznowych stosunków w dziedzinach: społeczno-kulturalnej, sportowej, oświaty, turystyki, ekologii, przedsiębiorczości,
ochotniczych straży pożarnych, pogłębiania więzi między władzami
i Radami Gmin obu samorządów oraz ich mieszkańcami.
Na pamiątkę tego wydarzenia, w sąsiedztwie pałacu w Krzyżowej,
wójtowie obu samorządów posadzili 37 dęba niepodległości ze 100,
które do 11 listopada br. pojawią się na terenie gminy Świdnica.
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przypieczętowało wspólne
posadzenie sadzonki dębu niepodległości w sąsiedztwie pałacu w Krzyżowej
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OSP BURKATÓW LIDEREM W TOP 5 RADIA WROCŁAW
Walka o głosy toczyła się do ostatniej sekundy, ale tak jak w pracy strażaków liczą się sekundy, odwaga i hart ducha. W TOP5 dolnośląskich
Ochotniczych Straży Pożarnych Radia Wrocław edycja 2 pierwsze miejsce zdobyła OSP Burkatów. Serdecznie gratulujemy.

H

istoria jednostki OSP w Burkatowie sięga czasów powojennych. Pierwszymi
strażakami byli przesiedleńcy ze wschodu
Polski. Zaczynali od najprostszego sprzętu
mając 3 wyjazdy w roku. Dziś to jednostka
licząca prawie 30tu strażaków, z czego niemal
jedna trzecia to zawodowcy. Ich specjalizacją jest ratownictwo na wodach szybko płynących. Wyjeżdżają do pożarów, wypadków
i często wspierają Państwową Straż. Lokalnie
są pierwszą jednostką OSP, która w latach
90tych wstąpiła do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i jedną z pierwszych,
która miała samochód. Najtrudniejszym
okresem z historii były powodzie, które
oprócz wyjazdów do ratowania życia - zrównały z ziemią ich remizę. Jednak to ich nie
złamało i do dziś służą swoim mieszkańcom.
Wszystkim słuchaczom i słuchaczkom
Radia Wrocław, a przede wszystkim mieszkańcom gminy Świdnica serdecznie dziękujemy za oddane na naszą jednostkę głosymówi prezes Michał Ożóg

PO KGW z Lutomi Dolnej OSP BURKATÓW jest kolejną organizacją, która zdobyła 1 miejsce w TOP5 Radia Wrocław

Po Kole Gospodyń Wiejskich z Lutomi Dolnej, OSP Burkatów jest kolejną

organizacją, która w TOP 5 Radia Wrocław
zdobyła pierwsze miejsce.

Informujemy, że doroczne gminne zawody sportowo – pożarnicze OSP, odbędą
się w sobotę, 29 września 2018 na terenie boiska sportowego w Lutomi Dolnej.

MDP Z WITOSZOWA DOLNEGO NA 3 MIEJSCU
Jest nam miło poinformować, że w drugiej edycji plebiscytu Gazety Wrocławskiej „Strażak Dolnego Śląska 2018 w kat. Młodzieżowa drużyna
roku trzecie miejsce zdobyła MDP Ogniki OSP Witoszów Dolny.

Gratulacje MDP z Witoszowa Dolnego odbierała na wrocławskim rynku

M

DP Ogniki to grupa młodzieży Witoszowa Dolnego, która aktywnie bierze udział w życiu jednostki. Od 2 lat reprezentuje Witoszów
Dolny w zawodach sportowych. W roku 2017 w ramach projektu „Fajna
zabawa, ale poważna sprawa” młodzi adepci OSP podczas zajęć edukacyjno-sportowych zostali zapoznani z pracą strażaka, zasadami pomocy
przedmedycznej i sygnałami alarmowymi. Uczuleni zostali również na
sprawy związane z bezpieczeństwem i konsekwencjami nieodpowiedzialNr 2 (32) Sierpień 2018

nych zachowań. Podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych z ogromnym zaangażowaniem podjęli się kontynuowania tradycji obecnej w Polsce od XVIII wieku. W skupieniu stanęli z wartą honorową przy Grobie
Pańskim. Uroczyste wręczenie gratulacji i wyróżnień odbyło się 13 maja
na wrocławskim Rynku, z udziałem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Serdecznie gratulujemy.
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RADNI PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE
STAŁYCH OBWODÓW DO GŁOSOWANIA

Podczas LVIII sesji Rady Gminy Świdnica radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

O

becny podział gminy na stałe obwody głosowania jest zgodny
z poprzednim podziałem gminy na stałe obwody głosowania określonym w uchwale nr XXXVII/271/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwałach ją zmieniających. Zmieniono jedynie nazwy siedzib dwóch komisji, mianowicie: - siedzibę Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 z Gimnazjum im. Unii Europejskiej, Lutomia Dolna 12
na siedzibę Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich
w Witoszowie Dolnym na Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym. Powyższe zmiany są następstwem przeprowadzonej reformy oświaty.
Dokonując podziału gminy przyjęto ponadto zasadę pozostawienia
granic stałych obwodów głosowania bez zmian, z uwagi na przyzwyczajenia wyborców gminy. Uwzględniono ponadto dyspozycję w zakresie wyznaczenia co najmniej połowy lokali obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosowanie radnych nad uchwałą w sprawie obwodów głosowania w gminie Świdnica

Podział Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Burkatów, Bystrzyca Dolna,
Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów

Świetlica wiejska, Bystrzyca Górna 23

2

Gogołów, Jagodnik, Miłochów

Świetlica wiejska, Gogołów 1

3

Boleścin, Grodziszcze, Krzczonów, Krzyżowa, Wieruszów

*Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Grodziszcze 63A

4

Lutomia Dolna, Lutomia Górna,
Lutomia Mała, Stachowice, Stachowiczki

*Szkoła Podstawowa, Lutomia Dolna 12

5

Mokrzeszów

*Świetlica wiejska, Mokrzeszów 107

6

Bojanice, Jakubów, Makowice, Opoczka

Świetlica wiejska, Opoczka 30

7

Pszenno

*Świetlica wiejska, Pszenno ul. Wrocławska 1

8

Słotwina

Świetlica wiejska, Słotwina 36

9

Niegoszów, Panków, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów

Świetlica wiejska, Wilków 32

10

Komorów, Pogorzała, Witoszów Dolny, Witoszów Górny

*Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej,
Witoszów Dolny 59-60

Lokale oznaczone * są przystosowane dla wyborców niepełnosprawnych

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym. Wybierać będziemy rady gminy, powiatów,
sejmików województw oraz wójtów, prezydentów i burmistrzów miast.
W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady (taki zapis dotyczy
gminy Świdnica). O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Kadencja radnego od najbliższych wyborów trwać będzie 5 lat.
10

Kto może zagłosować?
Głosować w wyborach samorządowych mogę wszyscy Ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie
obywatelstwo lub obywatelstwo UE. Głosujący musie mieć ukończone
18 lat i stale zamieszkiwać na terenie gminy, powiatu i województwa,
którego dotyczy wybór. Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wyznaczonych lokalach wyborczych, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.
Nr 2 (32) Sierpień 2018
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WÓJT GMINY
Z ABSOLUTORIUM

24 maja podczas LIX sesji Rady Gminy Świdnica, radni zdecydowali
o udzieleniu absolutorium wójt Teresie Mazurek.

G

łosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2017.
Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna
Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Marek Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Gratulacje dla wójt gminy składa przewodnicząca
Rady Gminy Świdnica Regina Adamska

Głosowanie radnych nad udzieleniem
absolutorium wójt gminy Świdnica Teresie Mazurek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2017 rok Nr XXXV/303/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. ustalając plan na 2017: po stronie dochodów 83 578 460,32 zł, z tego: dochody bieżące 68 944 712,32 zł, dochody majątkowe 14 633 748,00 zł;
po stronie wydatków 89 599 720,32 zł, z tego: wydatki bieżące .63 729 651,11 zł, wydatki majątkowe 25 870 069,21 zł.

Realizacja budżetu w 2017 r. kształtowała się następująco: (w złotych)
l.p.

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania do planu
po zmianach /5 : 4/

1.

DOCHODY

83 578 460,32

79 855 115,27

73 974 947,58

92,6

1.1

w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE

68 944 712,32

69 205 561,35

66 600 551,97

96,2

1.2

DOCHODY MAJĄTKOWE

14 633 748,00

10 649 553,92

7 374 395,61

69,2

2

WYDATKI

89 599 720,32

85 363 535,27

79 666 468,95

93,3

2.1.

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE

63 729 651,11

63 531 874,87

60 490 717,88

95,2

2.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

25 870 069,21

21 831 660,40

19 175 751,07

87,8

W

wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2017 roku plan dochodów wynosił 79 855 115,27 zł natomiast plan wydatków
85 363 535,27 zł.
2017 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 5 691 521,37 zł,
większym od planowanego o 183 101,37 zł. Różnica pomiędzy planowanym a wykonanym deficytem pokryta została wolnymi środkami
z 2016 roku. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło
38,4% w stosunku do zrealizowanych dochodów. Wskaźnik obsługi
długu za 2017 rok wynosił 5,0 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu
kredytów, pożyczek, emisji obligacji tj. 2 991 580 zł wraz z odsetkami tj.
Nr 2 (32) Sierpień 2018

710 721,01 zł w stosunku do wykonanych dochodów). Obsługa długu gminy przebiegała terminowo, czyli kapitał i odsetki spłacane
były zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki
operacyjnej za 2017 rok do planowanych dochodów wyniósł 8,3%.
Nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 6 109 834,09 zł i jest wyższa
od planowanej nadwyżki o 436 147,61 zł. W 2017 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2017 roku zrealizowano 92,6 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 73 974 947,58 zł, w tym: dochody bieżące
66 600 551,97 zł, dochody majątkowe 7 374 395,61 zł. Wykonanie
dochodów ogółem było wyższe o 11 751 901,31 zł, tj. o 18,9% niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze
względu na wyższe wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej,
udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób
prawnych oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania
przedstawiała się następująco:
vvdochody własne – 54 %, co daje kwotę 39 645 382,96 zł;
vvsubwencja ogólna – 21%, co daje kwotę 15 552 935,00 zł;
vvdotacje celowe z budżetu państwa – 25% co daje kwotę 18 776 629,62 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2017 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)

54%

21%

Legenda:

Dochody własne

Subwencja ogólna

25%

Dotacje celowe
z budżetu państwa

Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 r. ponad 19 176 tys. zł (tj. 88% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 298 tys. zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 2 978 tys. zł na infrastrukturę drogową, 70 tys. zł
na gospodarkę mieszkaniową, 974 tys. zł na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska, 241 tys. zł na infrastrukturę sportową,
6 255 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 441 tys. zł na rozwój
e-usług na terenie gminy, 4 904 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 27 tys. zł na wykupy działek, 84 tys. zł
na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 100 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 1 237 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
35 tys. zł na edukacyjna opiekę wychowawczą, 639 tys. zł na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z adaptacją
pomieszczeń na Posterunek Policji i 893 tys. zł na ochronę przeciwpożarową. W 2017 roku wydatkowane z budżetu gminy środki
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w kwocie 604 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie
wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych
na terenie gminy. W roku 2017 kontynuowane były nadal prace nad
planami zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadań bieżących wykonano remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów
melioracyjnych, wiat przystankowych oraz remonty dróg gminnych.
Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej oraz polepszenie estetyki wsi, natomiast zadania
bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były
terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz
mieszkańców naszej gminy.
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CHODNIKI TO POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
Na mocy porozumienia z dnia 9 marca 2018 roku Powiat Świdnicki przystąpił do realizacji budowy chodników powiatowych na terenie Gminy Świdnica. W ramach podjętej współpracy zostały wykonane chodniki przy drodze powiatowej
nr 1990D w Jagodniku oraz kontynuowano prace z roku ubiegłego przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Górnym.
520 mb nowego chodnika w Jagodniku po obu stronach drogi powiatowej zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych i użytkowników drogi - podkreślała 18 lipca br. podczas uroczystego otwarcia wójt Teresa Mazurek. Władze gminy Świdnica od lat wspierają
budowę chodników przy drogach powiatowych, a tylko w tym roku na ten cel z budżetu gminy zostało wydanych 250 tys. zł.

Nowy chodnik w Jagodniku przy drodze powiatowej

Z

akres prac w Jagodniku obejmował mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości chodnika, wykonanie muru oporowego przy zatoce autobusowej, ustawienie
obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego, regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, wykonanie studzienek ściekowych, położenie nawierzchni
z kostki brukowej szarej i czerwonej, wymiana płyt nastudziennych na kanalizacji
deszczowej oraz ustawienie poręczy ochronnych. Koszt zadania opiewał na kwotę ponad
185 tys. złotych. Inwestycję przeprowadziła
firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlach-

cic, a nadzorowała Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego. Inwestycja realizowana była
przy współudziale finansowym gminy Świdnica.
Budowa chodników zwiększa bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a w tej wsi
szczególnie. Pojawiła się zatoka autobusowa,
barierki i zjazdy do posesji – podkreślała wójt
Teresa Mazurek.
W przypadku budowy chodnika w Witoszowie Górnym inwestycję realizowano
w dwóch miejscach: przy świetlicy oraz
w kierunku Pogorzały (kontynuacja prac z lat
ubiegłych).

Kontynuacja budowy chodnika w Witoszowie Górnym
przy drodze powiatowej

KOLEJNA DROGA
DO GRUNTÓW ROLNYCH
Kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych zyska nową
nawierzchnię. Tym razem w Słotwinie. Szacowany koszt wyniesie
ponad 1,7 mln zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem dotacji
celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Z

akres rzeczowy planowanych prac na odcinku 1,6 km obejmować
będzie m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania, montaż kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów drogowych, ustawienie słupów oświetleniowych, krawężników oraz obrzeży
chodnikowych, wykonanie nawierzchni drogowych, remont rowu.
Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2018 r.
Dla przypomnienia: W 2017 r. w ramach dotacji celowej z budżet
Województwa Dolnośląskiego przebudowano drogę dojazdową do
gruntów rolnych w Witoszowie Dolnym, a w 2016 r. drogę w Bystrzycy
Dolnej, łącznie wykorzystując na ten cel ponad 444 tys. dotacji
celowej.
Już niebawem droga do gruntów rolnych w Słotwinie zyska nową nawierzchnię
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TRWA BUDOWA DROGI ORAZ PARKINGU W BYSTRZYCY DOLNEJ
18 nowych punktów świetlnych, miejsca parkingowe na blisko 30 pojazdów, powstanie do końca września w ramach przebudowy
drogi gminnej w Bystrzycy Dolnej oraz budowy nowego parkingu. Realizowana inwestycja będzie miała realny wpływ na poprawę
bezpieczeństwa wokół nowo powstającego przedszkola w gminie Świdnica.

N

Budowa parkingu w Bystrzycy Dolnej

owe rozwiązania komunikacyjne z pewnością ucieszą mieszkańców,
jak również rodziców dzieci, którzy zdecydowali się zapisać swoje pociechy do Przedszkola w Bystrzycy Dolnej. W gminnej placówce przewidziano miejsce dla 64 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nowy parking będzie
także dużym udogodnieniem dla klientów korzystających z usług Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., mieszczącego się tuż obok nowo tworzonego przedszkola.
Przebudowa drogi gminnej w Bystrzycy Dolnej obejmuje m.in. zarurowanie odcinka kanału Młynówki, wykonanie przepustów drogowych,
montaż oświetlenia ulicznego.
Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Spółka z o.o. Zadanie w całości realizowane jest z budżetu gminy Świdnica. Łączna wartość wykonanych prac wyniesie około 840 tys.
zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec września br.

SPRZĘT ZA 47,4 TYS. ZŁ. TRAFIŁ DO 5 GMINNYCH OSP GMINA DOŁOŻYŁA JEDYNIE 474 ZŁ.
Kolejny sprzęt strażacki za ponad 47,4 tys. zł. trafił do 5 gminnych ochotniczych straży pożarnych. Uroczyście z rąk wójt gminy Teresy
Mazurek odebrali go prezesów i naczelników z OSP w Bystrzycy Górnej, OSP w Burtkatowie, OSP w Grodziszczu, OSP w Lutomi oraz
z OSP w Witoszowie Dolnym. Udział własny po stronie samorządu gminy Świdnica wyniósł jedynie 474 zł, czyli 1% wartości inwestycji.

D

o 5 ochotniczych straży pożarnych
w gminie Świdnica trafi kolejny sprzęt, który pozwoli ratować życie. Tym razem ze środków Funduszu Sprawiedliwości i przy dofinansowaniu na poziomie 99%. Zakupione zostały
2 defibrylatory, zestaw ratownictwa medycznego, pilarka ratownicza, rozpieracz kolumnowy
oraz spornik progowy. Wniosek gminy Świdnica znalazł się na liście do dofinansowania.
Środki własne po stronie samorządu gminy Świdnica to jedynie 1% wartości inwestycji,
czyli 474 zł. Pozostałe 99% zostało objęte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu
Sprawiedliwości.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy
Górnej
vvzestaw ratownictwa medycznego PSP R1
(z deską i szynami kramera) – 4 968,00zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie
vvdefibrylator AED Philips HeartStart Frx
(bateria, elektroda, skrzynka peli transportowa, klucz pediatryczny) – 5 832,00zł
vvzestaw klinów (2 duże schodki, 4 małe
kliny) – 1 200,00zł / Razem 7 032,00zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu
vvpilarka ratownicza Stihl MS461R – 4 920,00zł
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Uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego dla 5 OSP odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomi
vvdefibrylator AED Philips HeartStart Frx
(bateria, elektroda, skrzynka peli transportowa, klucz pediatryczny) – 5 832,00zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Witoszowie
Dolnym:
vvrozpieracz kolumnowy R422 – 19 003,50zł
vvwspornik progowy LRS-C – 2 583,00zł /
Łącznie dla OSP Witoszów - 21 586,50zł

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
to powszechne wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych
Straży Pożarnych. Świetnie sprawdza się
w każdych warunkach. Wyposażony zgodnie
z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W jego skład wchodzi torba PSP R1 z wyposażeniem, oddzielny
pokrowiec z szynami Kramera oraz deska
ortopedyczna.

Nr 2 (32) Sierpień 2018

INWESTYCJE

www.gmina.swidnica.pl

KOLEJNE PIENIĄDZE NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Blisko 18 mln zł. rządowej pomocy trafiło do 5 powiatów i 38 gmin województwa dolnośląskiego. Wśród nich jest samorząd gmina
Świdnica. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska.

O

trzymane pieniądze pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych
i powiatowych, odbudowę nawierzchni zniszczonych tras czy
remont uszkodzonych budynków. Władze gminy Świdnica przeznaczą otrzymane środki na odbudowę dróg gminnych w Bojanicach.
Stąd też 25.07.2018 r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa na odbudowę dróg gminnych w Bojanicach
na łącznym odcinku 1,05 km. W efekcie do końca października planowane jest m.in. korytowanie dróg, wykonanie nowych przepustów
drogowych, podbudowy z gruntu stabilizowanego i z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej, odwodnienie, montaż krawężników, oczyszczenie rowów z profilowaniem
i wykonanie poboczy z kruszyw łamanych. Wykonawcą inwestycji
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Świdnicy. Łączna wartość zadania wyniesie ponad
714 tys. zł., w tym 571,2 tys. zł. (80% kosztów) to kwota przyznanej
promesy.

TRWA BUDOWA KANALIZACJI W WILKOWIE
4,13 mln zł zostanie wydanych na budowę kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym. Na przestrzeni
dwóch najbliższych lat ok. 60 gospodarstw domowych włączonych zostanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej
trwają prace ziemne przy budowie sieci kanalizacyjnej w Wilkowie. Prace budowlane w Makowicach rozpoczną się w II połowie bieżącego roku.
Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

Budowa kanalizacji w Wilkowie jest jednym z dwóch etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej

vvbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym w Wilkowie
o długości ok. 2,8 km z przepompownią
ścieków,
vvbudowę sieci kanalizacyjnej tłocznej
z Pszenna do kolektora odprowadzającego
ścieki do oczyszczalni w Zawiszowie
o długości ok.
1,1 km wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Pszennie,
vvbudowę kanalizacji w części Makowic
o długości ok. 0,8 km.
Całkowita, wartość zadania wyniesie
ok. 4,13 mln zł z czego: budowa kanalizacji
w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym
3,33 mln zł, budowa kanalizacji w Makowicach 800 tys. zł.
Inwestycja realizowana jest przy udziale
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z kwotą dofinansowania na poziomie 1,93 mln zł.
Planowane terminy zakończenia budowy:
vvkanalizacja sanitarna w Wilkowie wraz
z kolektorem tłocznym: do 12.10.2018 r.
vvkanalizacja sanitarna w Makowicach:
do 15.04.2019 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
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SZATNIA I CENTRUM REKREACYJNE W PSZENNIE
SŁUŻĄ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Rodzinnie, na sportowo i folkowo – tak mieszkańcy Pszenna wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali oddanie do użytku nowej szatni
i centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej na boisku sportowym w Pszennie. Ten obiekt z pewnością będzie służył sportowcom z Pszenna osiągającym sukcesy, dzieciom i młodzieży oraz całej lokalnej społeczności. Do dyspozycji jest nie tylko szatnia, ale wiata
oraz parking – podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz miejsca ks. Kazimierz Gniot.

W

nowym budynku zlokalizowane są
szatnie wraz z zapleczem sanitarnym
dla drużyny gospodarzy, gości oraz sędziów.
Pojawiły się również pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty dla kibiców oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Wartość
inwestycji wyniosła ponad 768 tys. zł.,
przy dofinansowaniu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na poziomie
302,8 tys. zł. Wykonawcą zadania było
P.P.H.U. „Wiw-bud” Dariusz Wojciechowski.

Oprócz nowej szatni w Pszennie powstało
także centrum rekreacji i integracji
społeczności lokalnej. Na ten cel władze
gminy pozyskały 190 tys. dofinansowania
ze środków UE w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego przez
społeczność PROW 2014-2020 operacja
realizowana w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Szlakiem Granitu,
przy 430 tys. łącznie wydanych na ten cel
z budżetu gminy. Centrum zostało wykonane
w obrębie boiska sportowego i składa się
z wiaty drewnianej, miejsc parkingowych
z kostki betonowej oraz trawiastego
boiska rekreacyjnego i terenów zielonych.
Obiekt ten będzie ogólnodostępny, pozwoli
na aktywne spędzanie wolnego czasu
mieszkańcom wsi i wykorzystywany będzie
do realizacji szeregu imprez rekreacyjnych
przygotowywanych przez mieszkańców,
Stowarzyszenie „Aktywne Pszenno” i inne
organizacje – mówiła wójt gminy Teresa

Mazurek.

Otwarcie szatni sportowej w Pszennie

Nowa szatnia w Pszennie

Drewniana wiata na boisku sportowym w Pszennie jest jednym z trzech elementów
stanowiących Centrum Rekreacji i Integracji Społeczności Lokalnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
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WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE
W WITOSZOWIE DOLNYM

Zakończyła się budowa największej inwestycji w gminie Świdnica - pn. Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia
oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” związana z budową basenu oraz rozbudową o sale
dydaktyczne. Ale już teraz powód do zadowolenia mają uczniowie szkoły podstawowej, którzy od mają korzystają z boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

R

ozwój bazy sportowej oraz inwestycje
w oświatę to działania, które dla władz
gminy Świdnica są jednymi z ważniejszych
zadań. Wybudowany obiekt sportowy będzie
służył dla dobra całej społeczności szkolnej,
a szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży. Będzie również ważnym centrum
sportowym i kulturalnym, bowiem nowe boisko wielofunkcyjne daje możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych.

Mamy nadzieję, że boisko będzie
spełniać oczekiwania młodych
sportowców, a bliskie sąsiedztwo
hali sportowej, basenu, ścianki
wspinaczkowej będzie doskonałym
zapleczem dla tworzącej się klasy
sportowej ukierunkowanej na triathlon
podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 490 tys. zł,
w tym 340 tys. zł. stanowiła dotacja ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020.
Witoszów Dolny, po Pszennie i Lutomi
Dolnej jest trzecim centrum edukacyjnym,
posiadającym boisko wielofunkcyjne przy
swojej placówce oświatowej.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
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DROGA ROWEROWA POŁĄCZYŁA 3 SOŁECTWA
2,4 km tyle dokładnie ma pierwsza w gminie Świdnica nowa droga rowerowa łącząca 3 sołectwa: Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa
i miasto Świdnica. Już niebawem nowa trasa może łączyć się z siecią dróg rowerowych w gminie Jaworzyna Śląska i w gminie Żarów.

D

roga w całości wykonana została z mieszanki mineralno-bitumicznej. Od wyremontowanej jezdni została oddzielona w sposób trwały pasem zieleni oraz nawierzchnią
z kostki betonowej w terenach zabudowanych.
Inwestycji towarzyszyła przebudowa i budowa
zatok autobusowych oraz montaż nowych wiat
przystankowych. Budowa drogi jest pierwszym
zadaniem realizowanym w ramach projektu
zmierzającego do ograniczenia niskiej emisji
w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.
11 lipca 2018 zakończyliśmy budowę drogi
rowerowej na odcinku Wiśniowa – miasto Świdnica. Jest to pierwszy etap większego zadania
realizowanego na terenie Gminy w ramach
projektu zmierzającego do ograniczenia niskiej
emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Następnym etapem projektu będzie wymiana

oświetlenia na oprawy energooszczędne typu
LED w części miejscowości z terenu naszej
gminy. Droga o łącznej długości blisko 2,5 km
została wykonana z nawierzchni asfaltowej
o szerokość 2 metrów i jest przeznaczona dla
ruch dwukierunkowego rowerzystów. Ponadto w ramach zadania przebudowano 5 zatok
autobusowych, które wyposażono w nowe
wiaty przystankowe. Głównym wykonawca robót była firma BUDIMEX S.A. z siedzibą
w Warszawie. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość podczas budowy, bowiem nasze
zadanie inwestycyjne realizowaliśmy pomiędzy
12 września 2017 r. a 11 lipca br. To sporo czasu, ale
z pewnością teraz każdy doceni walory użytkowe nowej drogi rowerowej. Przede wszystkim możliwość bezpiecznego poruszanie się
rowerem, porównując wcześniejsze rozwiąza-

nia dla rowerzystów – podkreślała wójt Teresa
Mazurek.
W planach władz gminy Świdnica jest
realizacja kolejnych dróg i ścieżek rowerowych. Tym razem przy okazji remontu
drogi wojewódzkiej w kierunku Modliszowa. Będziemy ją budować w partnerstwie
z miastem Świdnica - dodaje wójt gminy. Trzecia droga rowerowa powstanie w kierunku
Bystrzycy Dolnej.
Wartość wykonanych prac przy budowie
nowej drogi rowerowej wyniosła 1,6 mln zł.
Projekt w 85% kosztów kwalifikowanych był
współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
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DROGA GMINNA W BOLEŚCINIE TRZECIE GMINNE
Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
PRZEDSZKOLE NA FINISZU
Z końcem czerwca zakończyły się prace związane z przebudową
drogi gminnej w Boleścinie. Wymienione zostało 900 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 382 do granic terenów zabudowanych
w kierunku Makowic. Nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem
pojawiła się również w rejonie osiedla, na fragmencie drogi
prowadzącej w kierunku Krzyżowej.

Już tylko tygodnie pozostały do otwarcia trzeciego, gminnego
przedszkola, tym razem w Bystrzycy Dolnej. Obecnie na terenie
budynku trwają prace wykończeniowe. Parter budynku zostanie całkowicie dostosowany pod względem bezpieczeństwa
i potrzeb, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Po zakończeniu inwestycji już od 3 września 2018 r. znajdą tam swoje
miejsce trzy oddziały przedszkolne.

W

N

ykonawcą inwestycji było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Zadanie, którego koszt wyniósł blisko 1,2 mln zł. w całości realizowane było z budżetu gminy
Świdnica.

Droga gminna w Boleścinie po przebudowie zyskała nową nawierzchnię

a wyższych kondygnacjach budynku zlokalizowane będą pomieszczenia administracyjno biurowe i przestrzeń ekspozycyjna,
przeznaczona na prezentacje dorobku kulturowego poszczególnych
sołectw z terenu naszej Gminy. Na zapleczu budynku zorganizowany
zostanie zakątek malucha z niewielkim, lecz dobrze wyposażonym
i bezpiecznym placem zabaw, zaś przed budynkiem powstanie parking. Planowany czas pracy przedszkola od godz. 6.00 do 16.30 umożliwi korzystanie z jego usług rodzicom pracującym, którzy dotychczas
korzystali z opieki przedszkolnej poza terenem gminy lub z 5-godzinnej opieki oddziału przedszkolnego w SP Bystrzyca Górna. Trzyoddziałowe przedszkole zapewni miejsca dla 64 dzieci w wieku 3-6 lat.

Prace budowlane przy nowym przedszkolu w Bystrzycy Dolnej

MAŁE BYSTRZAKI JUŻ 3 WRZEŚNIA
ROZPOCZNĄ SWOJĄ PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ

Od września w nowo tworzonym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej wystartuje unijny projekt pn. „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków
w Gminie Świdnica”. Do końca sierpnia 2019 r. na zajęcia edukacyjne, rozwój kompetencji, kursy, szkolenia - 64 dzieci i 5 nauczycieli będzie mogło
wykorzystać unijną dotację w wysokości 666,6 tys. zł.
„Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” - to tytuł projektu, realizowanego przez Gminę Świdnica współfinansowanego z w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu
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do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
AW, nr projektu RPDS.10.01.04-02-0014/17.
Projekt przewiduje zwiększenie dostępności
do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej
– Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej
i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla

64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych
nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami
lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.
Zajęcia projektowe będą realizowane
w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.
Wartość całkowita projektu – 791 595zł,
w tym kwota dofinansowania w ramach EFS –
666 695zł
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WKRÓTCE OTWARCIE BASENU
W nowym roku szkolnym 2018/2019 na uczniów czeka wiele nowości. Jedną z nich będzie możliwość skorzystania z zajęć wychowania
fizycznego na przyszkolnym basenie w Witoszowie Dolnym. Jego uroczyste otwarcie planowane jest na początek września br. Chcemy, aby
każde dziecko, które będzie kończyło szkołę podstawową w gminie Świdnica, umiało pływać. To jest nasz cel – podkreśla wójt Teresa Mazurek.
Uczniowie z wszystkich gminnych placówek oświatowych będą mieli zorganizowane dowozy na pływalnie w Witoszowie Dolnym.

P

lac budowy pod basen kryty przyszkolny został przekazany wykonawcy 1 marca 2017,
a odbiór końcowy odbył się 12.07.2018 r.
Zgodnie z projektem budynek basenu jest
trzybryłowym obiektem, na który składają
się parterowe pomieszczenia basenowe oraz
dwie niższe części zaplecza hali basenowej.
W nowo powstałym basenie krytym znajdują się trzy tory do nauki pływania, trzy do
pływania i część rekreacyjna. Również dorośli mieszkańcy gminy i goście będą mogli
znaleźć coś dla siebie. Obiekt posiada saunę
suchą, parową, tężnię solankową i saunę infrared, czyli tzw. saunę na podczerwień.
Budowa przyszkolnego basenu wchodzi
w skład większego przedsięwzięcia gminy
Świdnicy. – Projekt obejmował rozbudowę
budynku łącznika w celu wydzielenia dwóch
pracowni – przyrodniczej i matematycznej,
rozbudowę kompleksu sportowego działającego przy szkole poprzez właśnie budowę nowej
szkolnej pływalni, ale także wielofunkcyjnego
boiska. Istotnym elementem przedsięwzięcia
jest również wyposażenie dwóch wymienio-

nych pracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne, a także dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Sale dydaktyczne

zlokalizowane zostały w parterowym budynku łączącym szkołę podstawową z halą sportową.

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

MAŁE GRANTY DUŻA INTEGRACJA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
Nie tylko duże, unijne fundusze na budowę, termomodernizację
Z GMINNYM DOFINANSOWANIEM
świetlic, ale i małe granty ze środków samorządu Województwa
Dolnośląskiego mają realny wpływ na poprawę życia mieszkańców
wsi i ich integrację. Przykładem na to jest rozstrzygnięcie XII edycji
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 82 projekty, na łączną kwotę
1 977 788,00 zł. otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez
gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. Wśród nich projekt gminy Świdnica
na zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Gogołów, z dofinansowaniem na poziomie 25 tys. zł.

C

ODNOWA WSI
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elem projektu, który znalazł się na liście rankingowej jest poprawa
warunków życia mieszkańców miejscowości Gogołów oraz ich integracja, poprzez zakup wyposażenia świetlicy. Umożliwi on także kontynuację dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę warunków dla spotkań
i działalności Koła Gospodyń Wiejskich, które reaktywowano w roku 2016.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt AGD, RTV, stoły
i krzesła. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia
2 listopada 2018 roku.

Na przestrzeni ostatnich 8 lat gmina Świdnica wywiązując się
z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, udziela dotacji celowej
na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, lub
szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze.

S

twarza tym samym swoim mieszkańcom alternatywę dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej
kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Od początku trwania Programu łącznie na ten cel wydano ponad
2,7 mln zł. W ramach tej kwoty zostały wybudowane 243 oczyszczanie
w sołectwach: Modliszów, Panków, Stachowice, Wieruszów, Gogołów,
Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa,
Krzczonów, Miłochów, Niegoszów.
W 2018 roku z budżetu gminy zostało przeznaczonych kolejne 300 tyś zł
na udzielenie dotacji dla mieszkańców sołectw: Miłochów, Niegoszów,
Krzczonów i Niegoszów z którymi zawarto 23 umowy.
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WAKACJE DLA SENIORÓW
38 seniorów z 16 sołectw po raz szósty skorzystało z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach projektu „Bądź Swoim
Przyjacielem”. Wspólna integracja, a przede wszystkim wzmocnienie międzyludzkich relacji wśród seniorów z terenu gminy Świdnica.
To efekty, które można było dostrzec podczas uroczystego podsumowania turnusu.

P

odczas tygodniowego pobytu w Lubachowie seniorzy zwiedzili
Fundację „Krzyżowa”, mogli skorzystać z zajęć socjoterapeutycznych, zajęć sportowych, nordic-walking, muzycznych, czy teatralnych.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z kosmetyczką, która
podpowiadała jak prawidłowo dbać o cerę dojrzałą. Również istotne
dla zdrowia były ćwiczenia rehabilitacyjne oraz ich prawidłowe wykonywanie. Nie brakowało zatem zajęć z kinezjologii czy arteterapii.
Podczas uroczystego podsumowania tegorocznego turnusu seniorzy
wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością przedstawiając w humorystyczny sposób historię powstania gminy. Wykorzystali
tym samym zdobyte umiejętności podczas warsztatów muzycznych
i teatralnych. Dzieląć się na 3 grupy, utworzyli nowe miejscowości tj:
Mądra Sowa, Oliwkowo oraz Gryf ze złotym kłosem”.

Czasem nie trzeba dalekich wyjazdów, aby spędzić miłe chwile. Nasze schronisko jest takim właśnie miejscem.
Cieszę się, że możemy Was tutaj gościć, organizując dla Państwa wypoczynek. Życzę wszystkim uczestnikom
wytrwałości i dalszego rozwijania swoich pasji i talentów, bo po raz kolejny zaskoczyliście nas swoją
pomysłowością w finałowym przedstawieniu. Patrząc na Wasze uśmiechnięte twarze, pogodę ducha która
i nam się udzieliła, wiem, że za rok z pewnością się spotkamy. Bowiem taka forma aktywności przyczynia się do
szerszej integracji, poszerzania wiedzy i umiejętności
mówiła wójt Teresa Mazurek.
Nr 2 (32) Sierpień 2018
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WÓJT GMINY NAGRODZIŁA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wręczyła 231 stypendiów za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe. Do prymusów i osobowości szkół, a także najzdolniejszych uczniów i sportowców trafiło 187 stypendiów naukowych i 44 za sukcesy sportowe na łączną kwotę 42,7 tys. zł. Po raz drugi w historii gminnych stypendystów tytułem PRYMUS
GMINY, zostało nagrodzonych 2 uczniów. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymały: Nicole Ochocka z SP Pszenno i Marta Luterek
z SP Witoszów Dolny.

Prymusi gminy Świdnica roku szkolnego 20017-2018

U

Osobowości szkoły w roku szkolnym 2017-2018

roczystość wręczenia stypendiów z udziałem władz gminy Świdnica odbyła się na świetlicy w Grodziszczu. Wręczenie stypendiów jest jednym z najradośniejszych dni w codziennej pracy. Wasze
wyniki w nauce i osiągniecia sportowe są powodem do dumy. Słowa
podziękowania kieruję do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców
oraz waszych rodziców. Z żalem przychodzi mi żegnać tak uzdolnioną młodzież, opuszczającą klasy gimnazjalne. Po całorocznym trudzie
i pogłębianiu wiedzy przychodzi czas na zasłużony wypoczynek. Życzę

Lp.

Nazwa placówki

Prymus szkoły

Średnia
ocen

Ilość stypendiów
naukowych

Ilość stypendiów
sportowych

Osobowość szkoły

1

SP w Bystrzycy Górnej

Markowski Jakub

5,64

12

3

Matusiak Nicola

2

Szkoła Podstawowa
w Grodziszczu

Waligóra Julia

5,64

6

1

Ślęzak Angelika

3

Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej

Bałos Weronika (SP)
Natanek Anna (GIM)

5,54
5,53

30

20

Kozieł Karolina (SP)
Półtorak Kinga (GIM)

4

Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie

Węgłowska Anna

5,8

15

3

Hodel Olgierd

5

Szkoła Podstawowa
w Pszennie

Grześlowska Alicja (SP)
Ochocka Nicole (GIM)

5,33
6,00

48

1

Stolpiński Miłosz (SP)
Kozioł Anna (GIM)

6

Szkoła Podstawowa
w Witoszowie Dolnym

Zając Martyna (SP)
Luterek Marta (GIM)

5,73
6,00

76

16

Piekielny Bartosz (SP)
Borkowska Sylwia (GIM)

187

44

RAZEM
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Wam abyście bezpiecznie wypoczywali i szczęśliwie wrócili z wakacji –
mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Największą ilość stypendiów za wyniki w nauce - 76 - przyznano
w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym, a najwięcej stypendiów
za osiągnięcia w sporcie zdobyli uczniowie SP Lutomia Dolna – 20.
Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła 42 750 zł, w tym
28 050 zł za wyniki w nauce, 6600 zł za osiągnięcia sportowe oraz
8100 zł dla prymusów i osobowości szkoły.
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WYŚPIEWALI 7 MUZYCZNY KRĄŻEK
Dzięki zaangażowaniu wójt gminy Teresy Mazurek, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, wychowawców i instruktorów od 7 lat utalentowana młodzież gminy Świdnicy uczestniczy w warsztatach wokalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Łączy
pasję do śpiewania z letnim wypoczynkiem, a efektem ich pracy każdego roku jest muzyczny krążek. Materiał na tegorocznej siódmej
już płycie nawiązuje do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i do 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Jak
mówili sami uczestnicy – dzięki tej płycie, zostanie po nas ślad.

D

la 30 uzdolnionych i rozśpiewanych
uczniów z gminy Świdnica pierwszy tydzień wakacji upłynął pod znakiem siódmej
edycji warsztatów wokalnych. Pod kierunkiem instruktorów i opiekunów uczestnicy
pracowali nad nagraniem kolejnej płyty. Po
znanych już mieszkańcom gminy krążkach
pt. „Co nam w duszy gra”, „Świąteczny czas”,
„Smaki przedwiośnia”, „Roztańczeni – Rozśpiewani” i „Ty i ja razem” oraz” Mosty ponad
słowami” przyszła kolej na realizację kolejnego pomysłu Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna, przy współpracy Anny Lutz, Pawła
Zająca, Lidii Bakalarczyk i Joanny Jaros.
Dzielna i pracowita grupa warsztatowa przez tydzień pracowała nad nową płytą
w SSM w Lubachowie. Materiał nie był łatwy,
piosenki i pieśni (bo i takie znalazły się w repertuarze) z rozbudowanymi partiami chóralnymi, uczestnicy warsztatów opanowali bez
większego problemu. 11 piosenek, które już
w listopadzie br. będą prezentowane szerszej
publiczności w ramach gminnych obchodów
z okazji 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości. Na siódmej płycie znajdą się znane
pieśni patriotyczne, ale również autorskie
propozycje nawiązujące w swej treści i brzemieniu do tych właśnie wydarzeń.
Każdego roku uczestnicy muzycznych
warsztatów korzystają z gminnego studia nagrań.

Z perspektywy tych 6 lat, możemy z przekonaniem powiedzieć, że były do trafnie ulokowane środki Zakupiony sprzęt pozwala na
organizację nie tylko letniego, czy zimowego
wypoczynku, ale przede wszystkim pomaga
odkrywać muzyczne talenty wśród uzdolnionych uczniów z gminy Świdnica. Z pewnością
nasi uczniowie pozostawili po sobie trwały
ślad i zapisali piękne karty gminnej oświaty
i kultury – podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Przypomnijmy. Gminne Studio Nagrań
z którego każdego roku korzystają Rozśpiewane Dzieciaki z Gminy Świdnica obejmuje
m.in. mikrofony, słuchawki, kolumny, aktywny monitor studyjny, sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie zakupiony 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

BAWILI SIĘ, UCZĄC NOWYCH ZAWODÓW
Za nami piąta edycja Miasta Dzieci. Ponad 900 uczestników
w wieku 6-12 lat, a wśród nich dzieci z gminy Świdnica bawiło się,
wcielając w pracowników przeróżnych zawodów. Za swoją pracę
i zaangażowanie otrzymywali wynagrodzenie w postaci tzw. „tauronków”, specjalnej waluty stworzonej na potrzeby Miasta Dzieci.

W

zorem lat ubiegłych organizatorzy, a wśród nich Gmina Świdnica, Gmina Miasto Świdnica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ŚOSiR przygotowali
moc atrakcji i dziesiątki zawodów, którym dzieci mogły przyjrzeć się
z bliska. Na każdym z dwóch turnusów, uczestnicy wybierali spośród
siebie Prezydenta Miasta Dzieci, który przez czas trwania półkolonii
będzie reprezentował ich w kontaktach z władzami gminy, miasta
i ŚOSiR-u. Jest nam miło poinformować, że Prezydentem Miasta Dzieci pierwszego turnusu została mieszkanka Grodziszcza, a drugiego
mieszkaniec Mokrzeszowa.
Poznawanie i nauka nowych zawodów poprzez zabawę
to jedne z celów które postawili sobie organizatorzy
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Ciąg dalszy na następnej stronie
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Jest to zabawa, ale również i nauka dysponowania własnymi środkami zgromadzonymi poprzez pracę, którą wykonują podczas swojego pobytu. Dzieci mogli wcielić się m. in. w lakiernika, policjanta,
przewodnika, stolarza czy ratownika medycznego i właśnie za tę pracę
otrzymywali wynagrodzenie tzw. „tauronki”, które następnie wymieniali na rzeczy zgromadzone w sklepiku. W ten sposób uczyli się pracy, zarabiania pieniędzy i podejmowania decyzji, oczywiście w formie
zabawy.
Tegoroczna edycja Miasta Dzieci odbywała się w II turnusach. od
2.07 do 6.07 i od 09.07 do 13.07.2018. Łącznie z tej formy organizacji
letniego wypoczynku skorzystało 90 dzieci z terenu gminy Świdnica.

Zajęcia plastyczne

Prezydentem I turnusu Miasta Dzieci została mieszkanka Grodziszcza, która
w ramach poznawania zawodów zgłębiała tajniki telewizyjenj dziennikarki

Prezydentem II turnusu Miasta Dzieci został mieszkaniec Mokrzeszowa

POTRÓJNY SUKCES LENKI GRZELAK
Ponad 36 tys. zgłoszonych prac plastycznych z całej Polski, w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Wśród nich zwycięska praca Lenki Grzelak ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej,
w etapie regionalnym, która nagrodzona została również 3 miejsce w etapie wojewódzkim i wyróżnieniem w etapie ogólnopolskim.

12

czerwca 2018 r. w z udziałem przedstawicieli KRUS ogłoszono wyniki
VIII Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego
dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy”. W konkursie brało udział kilku uczniów klas 0 - III,
jednak bohaterką spotkania była Lenka Grzelak z oddziału przedszkolnego prowadzonego
przez panią Marzenę Bylicę.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice,
na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom
– upadkom osób. Lenka zdobyła 1 miejsce
w etapie regionalnym tegoż konkursu,
3 miejsce w etapie wojewódzkim i wyróżnienie
w etapie ogólnopolskim. Tu trzeba wspomnieć,
że na tym poziomie Centralna Komisja Konkursowa wybierała z 96 prac zgłoszonych przez
36 116 dzieci z 2 987 szkół podstawowych
24

O tym jak bezpieczenie zapobiegać wypadkom w gospodarstwach rolnych wie Lenka Grzelak,
której prace nagrodziła komisja konkursowa

z całej Polski. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Brawo! Mali mieszkańcy gminy Świdnica
– wiedzą, jak dbać o bezpieczeństwo na wsi.
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HANIU JESTEŚ WIELKA
Słyszeliśmy już o młodzieży i dorosłych, którzy zdecydowali się przekazać swoje ścięte
włosy na rzecz Fundacji Rak’n’Roll. Powstają
z nich peruki, które za darmo trafiają do kobiet chorych na nowotwór, poddawanych
chemioterapii. Haniu, być może jesteś jedyną w Polsce, a z pewnością jedną z niewielu osób, która na taki gest zdecydowała się
w tak młodym wieku. Podkreślali zgodnie
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, redaktor naczelny Wiadomości Świdnickich
Rafał Pawłowski oraz dyrektor SP w Pszennie
Tadeusz Szarwaryn wręczając Hannie Janik,
voucher do salonu fryzjerskiego i składając
gratulacje jej mamie.

P

rzypomnijmy. Uczennica klasy III a Szkoły
Podstawowej w Pszennie Hanna Janik dwa
dni po I Komunii Świętej ścięła swoje piękne,
długie włosy. Wiele dziewczynek decyduje się
na taki krok, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Hania postanowiła wesprzeć fundację Rak’n’Roll, oddając swoje włosy
na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
Uczennica SP w Pszennie, której włosy
jeszcze do niedawna sięgały kolan, z dumą prezentowała swoją nową, krótką fryzurę. To był
świadomy wybór Hani – podkreślała z dumą
jej mama. Dyrektor szkoły Tadeusz Szarwaryn
zwrócił uwagę na dojrzałość uczennicy i przemyślaną decyzję, której pozazdrościć może jej
wielu dorosłych. Po twojej wizycie u fryzjera
i przekazaniu włosów zrobiło się o akcji dużo
głośniej. Jeżeli nie już, to być może za rok, twój
piękny gest uruchomi lawinę podobnych decyzji wśród twoich rówieśników.
Szlachetny gest Hanny Janik chwycił za
serce wiele osób, a w szczególności redakcję
Wiadomości Świdnickich oraz wójt gminy
Świdnica Teresę Mazurek, którzy uhonorowali Hanię i jej mamę voucherem do salonu
fryzjerskiego. Dyplom i gratulacje do młodej uczennicy skierowała też sama Fundacja
Rak’n’Roll. Haniu jesteś wielka – mówiła wójt
gminy Teresa Mazurek.
Celem akcji „Daj włos!” organizowanej
przez fundację jest pozyskiwanie peruk dla
kobiet poddawanych chemioterapii. Każdy
może pomóc. Wystarczą włosy odpowiedniej
długości ścięte w sposób opisany w instrukcji
dostępnej na stronie fundacji www.raknroll.
pl i wysłanie ich wraz z oświadczeniem pod
wskazany adres. Akcja „Daj włos!” staje się
coraz bardziej popularna, jednak nie co dzień
tak młoda osoba decyduje się na tak świadomy krok. Tym bardziej jesteśmy dumni
z Hanny Janik.
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Słowa uznania i gratulacje dla mamy i Hani w siedzibie Szkoły Podstawowej w Pszennie składali wójt gminy,
dyrektor szkoły i redaktor naczelny Wiadomości Świdnickich

Gratulacje dla Hani i dyplom

Włosy Hani przed ścięciem...

... a to już stylizacja po
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JAK SĄSIAD Z SĄSIADEM,
CZYLI POLSKO-CZESKA WYMIANA W MOKRZESZOWIE
10 czerwca zakończyło się trwające 4 dni spotkanie partnerskie organizowane przez Szkołę Podstawową w Mokrzeszowie w ramach
realizacji mikroprojektu „Jak sąsiad z sąsiadem”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,
w ramach Funduszu Mikroprojektów.

G

ośćmi szkoły w Mokrzeszowie byli
uczniowie ze szkoły w czeskich Lužanach. Podczas czterech dni pobytu w Polsce
wszyscy uczestnicy mieszkali razem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Wspólne zabawy, zajęcia sportowe oraz
wycieczki do atrakcyjnych miejsc naszego
regiony zaowocowały nowymi przyjaźniami,
pozwoliły na lepsze poznanie się i integrację
grup. Przyczyniły się również do lepszego poznania naszego regionu, jego walorów turystycznych i krajobrazowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wspaniale
sprawdzili się w roli gospodarzy, a dodatkową
atrakcją dla wszystkich uczestników projektu
był udział w szkolnym festynie rodzinnym
– podkreśla Małgorzata Urbanek, dyrektor szkoły. Uśmiechy i wypieki na twarzach
uczestników w dniu pożegnania, mieszały się
ze smutkiem z powodu rozstania, ale również
z niecierpliwością związaną z wyczekiwaniem
na ponowne spotkanie we wrześniu, tym razem w szkole w Lužanach.

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu – 17 485,50 EUR
vv85% Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego – 14 862,67 EUR
vv5% Środki finansowe z budżet Państwa –
874,27 EUR
vv10% Środki finansowe z budżet Gminy –
1 748,56 EUR

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
26
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70 LAT BEZ PRZERWY LKS KŁOS LUTOMIA
Przez 70 lat mieli tylko regulaminowe przerwy. W swojej działalności juz nie. 9 czerwca LKS „Kłos” Lutomia świętował jubileusz 70. lecia
istnienia. Były odznaczenia, gratulacje i okazja do wspomnień.

Działacze klubu sportowego LKS „Kłos” wraz z zaproszonymi goścmi

L

utomski klub sportowy powstał w 1946 r.
i działa nieprzerwanie od ponad 70 lat.
Był jednym z pierwszych klubów działających
zaraz po wojnie, wespół z Mokrzeszowem oraz
Pszennem. Jego założycielami byli: Piotr Wojewodzic, Wojciech Szawara, Stanisław Mrzygłód, Jan Siedlecki, Stanisław Ciesielski i Jan
Pasternak, prezesem klubu został wybrany Stanisław Żydek. Rozgrywki meczowe odbywały
się pomiędzy wsiami, przy współpracy z gromadzkimi gronami narodowymi i rozgrywane
były na terenie gromad. Początkowo opiekę nad
klubem sportowym sprawowało kółko rolnicze,
a w później przejęła RSP Lutomia. W 1952
roku po utworzeniu Krajowego Zrzeszenia LZS,
powstała liga powiatowa LZS, w rozgrywkach
której brał udział LKS „Klos” Lutomia.
Największy rozkwit klubu był w latach
1980-95. Działacze organizowali zawody
sportowe na szczeblu powiatowym, gminnym
i wojewódzkim. Oprócz turnieju piłki nożnej
odbywał się turniej piłki siatkowej, tenisa stołowego, podnoszenia odważnika i zawody lekkoatletyczne. Organizowane były turnieje dla
dzieci i młodzieży.
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W 1988 roku z inicjatywy prezesa klubu
sportowego Stanisława Lato zostaje wybudowana szatnia sportowa i wykonane ogrodzenie boiska. Prace wykonuje RSP Lutomia, przy współudziale gminy Świdnica, LZS rad sołeckich.
Kolejny rozwój bazy treningowej to rok 2010,
budowa Orlika i nowej szatni sfinansowana
z budżetu gminy Świdnica.
Na obiekcie sportowym prowadzone są rozgrywki ligi Orlika, mecze piłkarskie, organizowane są festyny i zawody strażackie.
LKS Kłos Lutomia obecnie liczy 73 członków. Prowadzone są dwie drużyny piłkarskie. Klasa A, której kapitanem jest Mariusz
Januszkiewicz, a trenerem Jarosław Trębacz
i liga Orlika,Którą trenuje Janusz Kondracki.
W swej 70 letniej historii klubu prezesami
byli: Stanisław Żydek, Władysław Bochun,
Jerzy Fitrzyk, Stanisław Lato, Bogdan Janiszewski, Czesław Wrobel, Władysław Urbański i Tomasz Urbańczyk. Obecnie zarząd LKS
Kłos Lutomia tworzą: prezes Jacek Rosada,
sekretarz Andrzej Kierczak i skarbnik Mariusz
Januszkiewicz. Jubileuszowe obchody rozpoczął mecz z udziałem tych najstarszych i tych

Działalność LKS „Kłos” Lutomia stanowi
doskonała formę oddziaływań wychowawczych
i stwarza możliwość rozwijania talentów
sportowych. Niech codzienne zaangażowanie
wzorem Waszych poprzedników owocuje
dalszym rozwojem, efektami sportowymi
i uznaniem kibiców. Życzę kolejnych sukcesów,
powodzenia i zapisywania pięknych kart historii
sportu w gminie Świdnica
mówiła wójt Teresa Mazurek
trochę młodszych. Zakończył się remisem
3:3. Następnie wręczone zostały złote, srebrne
i brązowe odznaczenia Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
Zasłużeni sportowcy działający w Klubie
otrzymali je z rąk Leszka Noworóla, prezesa
Dolnośląskiego Zrzeszenia LKS.
Złote odznaczenia przyznano dla Bolesława
Bierzyńskiego i Władysława Urbańskiego.
Srebrne dla: Janusza Żydka, Waldemara
Żydka, Aleksandra Mleczko, Zbigniewa
Zielińskiego, Bogdanan Janiszewskiego,
Czesława Wróbla, Józefa Waligóry, Jana Wołoszyn, Jana Szawara, Edwarda Kobiałki, Tadeusza Mokrzyckiego, Ryszarda Zająca, Antoniego Zająca, Andrzeja Paśko, Sławomira
Milewskiego, Stanisława Lato. Natomiast
brązowe powędrowały do Piotra Jastrzębskiego i Romana Michalkiewicza.
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PÓŁ WIEKU RAZEM, CZYLI ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

Pół wieku temu Państwo Krystyna i Bolesław Bobowscy z Grodziszcza, Maria i Ewald Pietrzakowie z Witoszowa Dolnego oraz Danuta
i Edward Dąbrowscy z Opoczki złożyli swoją przysięgę małżeńską. 50 lat później, z rąk wójt gminy Świdnica odebrali medale prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubilaci w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy

T

en piękny jubileusz po raz kolejny był okazją do uhonorowania
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pary, które spędziły pięćdziesiąt lat i więcej w związku małżeńskim. Aktu dekoracji Państwa:
Bobowskich, Dąbrowskich i Pietrzaków dokonała wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek.
Za każdym razem z ogromną radością, ale i wzruszeniem uczestniczę w tych uroczystościach jubileuszowych. Wasze wspólne życie
jest dowodem na to, że warto i można spędzić ze sobą wiele lat jeżeli
tylko się chce. Egzamin z zycia zdaliście na szóstkę, a może szóstkę
z plusem. Jesteście wzorem dla kolejnych młodych pokoleń, a dla waszych dzieci i wnuków, prawnuków doskonała szkołą życia rodzinnego. Wasze małżeństwa to wasz ogromny sukces. Na przestrzeni
wspólnie spędzonych lat daliście przykład prawdziwej miłości, oddania drugiemu człowiekowi, tego co jest najbardziej wartościowe.
Życzę Państwu nade wszystko zdrowia, abyście każdą chwilę spędzali
w gronie tych, których kochacie – mówiła wójt Teresa Mazurek.
Co gwarantuje tak udane życie? Według jubilatów nie ma jednej
recepty na długotrwały, szczęśliwy związek. W życiu zawsze należy
umieć znaleźć kompromis. Czasem trzeba coś przemilczeć, wybaczyć, wyciągnąć rękę na zgodę. Bywały dobre i złe chwile, ale nigdy
nie przestaliśmy się kochać – podkreślali jubilaci z gminy Świdnica.

Państwo Krystyna i Bolesław Bobowscy z Grodziszcza

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk wójt gminy Teresy Mazurek
otrzymali Państwo Danuta i Edward Dąbrowscy z Opoczki

Informujemy, że pary małżeńskie, które obchodziły już swój
jubileusz złotych godów małżeńskich, a dotąd nie otrzymały medali, mogą również otrzymać takie odznaczenia. W tym
celu należy skontaktować się z USC w Świdnicy osobiście,
lub tel. 74 856 29 11.

Państwo Maria i Ewald Pietrzakowie z Witoszowa Dolnego
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RODZINNE ŚWIĘTOWANIE W BURKATOWIE

Śmiech, radość, podekscytowanie, zachwyt, adrenalina, słodkie niespodzianki, to tylko cześć tego co rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli doświadczyć podczas niezwykłego Festynu Rodzinnego w Burkatowie.

F

estyn, którego głównym organizatorem była gmina Świdnica oraz Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wpisywał
się w obchodzony 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka. To właśnie dla dzieci organizatorzy przygotowali najwięcej atrakcji,
choć i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie,
uczestnicząc w rodzinnych konkurencjach.
Rozległy teren rekreacyjny w Burkatowie
oblegany był całymi rodzinami, wzbudzał
wśród uczestników chęć do wspólnej i niezapomnianej zabawy, dzięki której zapracowani rodzice mogli dzielić się radością ze
swoimi dziećmi oraz odkrywać, iż w głębi
serca są jeszcze jak ich małe pociechy, które
potrzebują ciepła i miłości.

Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
podkreślała jak ważna jest rodzina, zaznaczając że dzieci są jej największym skarbem.
Cieszy mnie tak liczna wasza obecność dzisiaj. Życzę Wam dużo zdrowia, spełnienia
marzeń, rozwoju swoich pasji i talentów
oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu.
Niech uśmiech każdego dnia promienieje na
Waszych twarzach i co dzień spotykają Was
nowe przygody w gronie kochających rodzin
i przyjaciół – mówiła wójt gminy.
Międzyświetlicowy turniej w grę „dwa
ognie”, pokazy OSP Burkatów, gry i zabawy, konkursy dla rodzin uczestniczących
w festynie, dmuchane zamki, fabryka czekolady, lemoniady i smaku, bańki mydlane,
zjazdy kolejką tyrolską, pływanie pontonem
to tylko jedne z wielu atrakcji, które czekały na dzieci, te najmniejsze i te już całkiem
dorosłe. Dzieckiem jest się przez całe życie,
udowodniła to m.in. wójt gminy Świdnica,
Teresa Mazurek, zjeżdżając kolejką tyrolską
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w Burkatowie. Oprócz wspólnej zabawy na
uczestników rodzinnego świętowania w Burkatowie czekał osteobus, gdzie przeprowadzane były bezpłatne badania kości.
Na muzycznej scenie zaprezentował się
Teatrzyk Obrzędowy Pogwarki w Burkatowa
w widowisku „Czerwony Kapturek”, Mażo-

retki z Pszenna i Witoszowa Dolnego, a także
Rozśpiewane Dzieciaki z Gminy Świdnica.
W ramach XI Przeglądu Folklorystycznego
wystąpiło 12 zespołów. Wieczorem do zabawy zagrzewał zespół JUMPER - uczestnik
programu muzycznego Must Be The Music.
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Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ W LAMPERTHEIM
Partnerskie i przyjacielskie relacje pomiędzy uczniami ze Szkoły Podstawowej w Pszennie, a ich rówieśnikami ze Szkoły im. Alfreda
Delpa w Lampertheim trwają nieprzerwanie od 2008 r. Od ponad 10 lat uczniowie odbyli szereg spotkań nie tylko w swoich gminach,
ale też w Belgii, czy we Włoszech. W czerwcu 17 osobowa grupa uczniów z Pszenna wraz z 2 opiekunami kończy pobyt w partnerskiej
gminie Lampertheim.

T

ematem wiodącym tegorocznego wyjazdu i spotkania była organizacja czasu wolnego dla młodzieży w Polsce i w Niemczech
oraz ich zainteresowania. Młodzież polska i niemiecka była bardzo
zaangażowana i aktywna. Sprawnie wypełniała powierzone im zadania i chętnie uczestniczyła w różnego typu konkursach i zawodach.
Każdy dzień był dokładnie zaplanowany tak, aby uczniowie aktywnie
uczestniczyli w projekcie, będąc pod stałą opieką nauczycieli. Bardzo dobrym pomysłem było zorganizowanie już na samym początku
wycieczki do Heidelbergu, gdzie młodzież miała okazję do integracji,
poznania się bliżej i spędzenia ze sobą czasu – mówi Dorota Sierzputowska, nauczycielka języka niemieckiego. Każdego dnia mogliśmy
obserwować coraz to większą integrację. Kulminacyjnym punktem
spotkania były prezentacje obu grup. Jak zauważyli sami uczniowie
czas wolny można spędzać nie tylko przed komputerem, czy z telefonem w ręce. Dobry plan to połowa sukcesu, do tego dodać trzeba
przede wszystkim chęci i zaangażowanie. Podpatrzyliśmy u naszych
kolegów z Niemiec wiele ciekawych rozwiązań, być może udam nam
się je przenieść na nasze środowisko – podkreślali zgodnie uczniowie
z Pszenna.

Uczestnicy polsko-niemieckiego spotkania

Uczniowie ze szkoły im. Alfreda Delpa gościli swoich rówieśników w mieście
partnerskim Lampertheim

Bezpośrednie spotkania z kolegami z Lampertheim zarówno
w Krzyżowej jak i w Niemczech były dla uczestników jednym z cenniejszych życiowych doświadczeń. Mogliśmy sprawdzić nie tylko swoje możliwości językowe, ale i poznać inną kulturę i obyczaje. Czasem
na żywo wygląda to trochę inaczej niż sobie wyobrażaliśmy, lub możemy zobaczyć w tv. Z pewnością na pożegnaniu nie obejdzie się bez
łez – mówili uczestnicy wyjazdu.
Pierwszą umowę partnerską władze gminy Świdnica podpisały w 2006 r. w Krzyżowej, właśnie z niemiecką gminą Lampertheim. Osoba Ojca Jezuity Alfreda Delpa to szczególna postać łącząca
zarówno gminę Świdnica jak i miasto Lampertheim. Jest on honorowym obywatelem tego miasta, byłym działaczem Kręgu z Krzyżowej.
Dzięki partnerstwu z Lampertheim zrodziły się kolejne: z belgijskim
miastem Maldegem, włoską Adria, czy francuskim Ermont. Od
2014 r. gmina Świdnica współpracuje także z polską gminą Żukowo,
a w ostatnich dniach podpisano list intencyjny z gminą Świdnica
w woj. lubuskim.

BRĄZOWY MEDAL NA MIĘDZYNARODOWYCH
ZAWODACH W TURYNIE
Blisko 300 uczestników i uczestniczek rywalizowało w Międzynarodowym Turnieju Akrobatycznym Turin Acro Cup 2018. Wśród
nich utalentowane trio żeńskie w składzie: Roksana Niedziałkowska, Karolina Kozieł i Amelia Cieślik, pod czujnym okiem swojej
trener Anny Kozieł.

W

e włoskim Turynie, polska trójka musiał pokonać zawodników
ze starego kontynentu: Włoch, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Holandii i Portugali jak i Ameryki Północnej – Kanady. Ostatecznie w sportowej rywalizacji ustąpiły miejsca na podium bardziej
doświadczonym Włoszkom, by zdobyć brązowy medal. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
30

Po raz kolejny mamy powody do dumy dzięki międzynarodowym występom
utalentowanych akrobatyczek
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ZPiT BYSTRZYCA Z WYSTĘPAMI NA UKRAINIE
Ponad tysiąc uczestników, dla których taniec jest nośnikiem narodowej tradycji i doświadczeń różnych pokoleń, ale także sposobem
do wyrażania własnych uczuć i myśli uczestniczyła w 11 dniowym
spotkaniu w Żydaczowie (Ukraina) w ramach 8 edycji BRAVE KIDS.
Wśród nich była kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu
Pieśni i Tańca Bystrzyca, pod kier. Sylwii Danisiewicz.

B

ZPiT Bystrzyca spędził 11 dni na Ukrainie

rave Kids jest projektem edukacyjno-artystycznym, podczas którego
spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. Różnią się
doświadczeniami życiowymi, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia, otwartość na drugiego
człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń
świata dorosłych.
W takcie pobytu wszyscy uczestnicy zostają zakwaterowani u rodzin,
które organizują nam wspólne spędzanie czasu. Jest to również doskonała
okazja do poznania zwyczajów i kultury danego narodu – mówi Sylwia
Danisiewicz.

SAMORZĄDOWE LAURY DLA SZKÓŁ
W WITOSZOWIE DOLNYM I PSZENNIE
Od kilkunastu lat w gminnych placówkach oświatowych prowadzona jest edukacja z zakresu wiedzy samorządowej, a jej zwieńczeniem każdego roku jest konkurs wiedzy o Laur Młodego Samorządowca. Gospodarzem tegorocznej edycji była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu. Najlepszą wiedzą samorządową wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym oraz M. Kopernika
w Pszennie. Choć o pierwszym miejscu na podium zdecydowała dogrywka.

O

rganizacja w maju każdej edycji konkursu
wcale nie jest przypadkowa. To właśnie
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, a dzięki takim konkursom jak nasz
rozbudzamy w młodym pokoleniu potrzebę
poszerzania wiedzy samorządowej. Naszym
celem jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach społeczeństwa obywatelskiego, rozpowszechnienie wiedzy o samorządzie
terytorialnym, przygotowanie do aktywnego
uczestniczenia w życiu publicznym. Cieszę się,
że każdego roku możemy przygotowywać coraz
to trudniejsze pytania, co świadczy o wzrastającym poziomie wiedzy naszych uczestników i
dobrym przygotowaniu przez nauczycieli. Gratuluje zwycięzcom i wszystkim zawodnikom,
bo bez względu na miejsce na podium inwestowanie w wiedzę, jest najlepszym kapitałem,
który z pewnością zaprocentuje w przyszłości –
mówi wójt gminy Teresa Mazurek.
Organizatorem konkursu pod honorowym patronatem wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek był Gminny Zespół Oświaty.
Uroczyste wręczenie statuetek - Laur Młodego Samorządowca dla zwycięskich drużyn
odbędzie się w czerwcu, na najbliższej sesji
Rady Gminy Świdnica. Będzie to z pewnością kolejny element edukacji samorządowej- dodaje wójt gminy Świdnica.
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Samorządowe Laury zdobyli uczniowie ze SP w Witoszowie Dolnym i SP w Pszennie

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Kat. klasy podstawowe:

Kat. klasy gimnazjalne:

vvSP WITOSZOW DOLNY 1 miejsce
vvSP Grodziszcze 2 miejsce
vvSP MOKRZESZÓW 3 miejsce
vvSP BYSTRZYCA GÓRNA 4 miejsce
vvSP LUTOMIA DOLNA 5 miejsce

vvSP PSZENNO 1 miejsce
vvSP LUTOMIA DOLNA 2 miejsce
vvSP WITOSZOW DOLNY 3 miejsce
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W NAGRODĘ POJECHALI DO MYŚLIBORZA

Blisko 300 uczniów z Dolnego Śląska wystartowało w V SZKOLNYM MYŚLIBORSKIM FESTYNIE PRZYRODNICZYM. Wśród nich 45 z klas: V, VI i VII
ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej z Witoszowa Dolnego, którzy w ostatecznej klasyfikacji zdobyli II miejsce i pobyt w Centrum Edukacji
Ekologicznej i krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

25

maja br. grupa 45 uczniów z klasy V,
VI i VII, wraz z opiekunami wyjechała
do Myśliborza koło Jawora, gdzie wzięła udział
w „V SZKOLNYM MYŚLIBORSKIM FESTYNIE PRZYRODNICZYM”. Na uczestników
czekało mnóstwo zabawy podczas rozwiązywania zadań i łamigłówek. Organizatorzy przygotowali m.in. ekologiczne wyzwania pod tajemniczymi nazwami jak: „Ciasne ale własne”,
„Kula zgadula”, „Jaka to melodia”. Odgadywanie przysłów, rozpoznawanie drzew, zwierząt
chronionych i głosów zwierząt – to jedne z zadań z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy.
Rzetelne przygotowanie merytoryczne uczniów
przez opiekuna grupy Sylwię Smok zaowocowało II miejscem w konkursie. W nagrodę grupa
45 uczniów spędzi dwudniowy pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i krajoznawstwa
„Salamandra” w Myśliborzu.

Ucziowie SP w Witoszowie Dolnym w nagrodę odwiedzili Myślibórz

Już po raz V do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły
z Dolnego Śląska, które w ramach zadania pt.
„Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku
2018” uczestniczyły w zajęciach ekologicznych

w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Projekt został
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych we Wrocławiu.

REKORDOWY FINAŁ DOLNOŚLĄSKICH WIOSENNYCH BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA LZS
Na starcie szybkich tras wokół obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Roztoce stanęło ponad 500 uczestników, niezależnie od 50
przedszkolaków – otwierających zawody. Rekordowy, bo zwycięski dla gminy i powiatu świdnickiego, z przewagą nie pozostawiającą
cienia wątpliwości, kto w tym roku ,,rozdawał karty w imprezach biegowych”.

W

arto dodać, że jesienią 2017 roku, w tym samym miejscu, po
raz pierwszy w historii Igrzysk Zrzeszenia LZS udało się zwyciężyć w kategorii gmin i powiatów, więc na całej ekipie ciążyła podświadoma presja obrony prymatu. Tym razem nikt też nie zawiódł!
Do Roztoki wyruszyła mocna, wyselekcjonowana ekipa, zrekrutowana ze wszystkich gminnych szkół i ich absolwentów oraz zawodników GLKS ,,Świdnica”. Wszystkim należą się wielkie podziękowania
za walkę o każde z 20 punktowanych miejsc w poszczególnych biegach, a największe peamy - medalistom poszczególnych biegów:

Zwycięzcy
vvJulia Huzar - SP w Pszennie
vvKarolina Malinowska - SP w Witoszowie Dolnym
vvPatrycja Taratuta - GLKS ,,Świdnica”
vvPaulina Szakiel - GLKS ,,Świdnica”
vvKatarzyna Kalita - GLKS ,,Świdnica”/SP
w Witoszowie Dolnym (n-l w.f.)
Srebrni medaliści
vvWojciech Majka - SP w Witoszowie Dolnym
vvAleksandra Tomala - GLKS ,,Świdnica”
Brązowi medaliści
vvWiktoria Błądzińska - SP w Witoszowie Dolnym/klasa triathlonowa
vvMaksymilian Onik - SP w Lutomi Dolnej
Zwycięzcy i medaliści biegów przełajowych
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WSZECHSTRONNIE UTALENTOWANE

Na miesiąc przed dorocznym wręczeniem stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, wójt gminy Teresa Mazurek nagrodziła dwie najbardziej uzdolnione uczennice: Nicole Ochocki i Martę Luterek, uczęszczające na co dzień do gminnych placówek
oświatowych.

Ś

ledząc w ostatnich tygodniach i miesiącach
wiadomości na portalach internetowych
to właśnie nazwisko Marty Luterek i Nicole
Ochockiej pojawiało się najczęściej we wszystkich konkursach edukacyjnych. Wasze sukcesy
to przede wszystkim zasługa Waszych rodziców,
nauczycieli i waszej ogromnej chęci do nauki
i zdobywania coraz to nowych umiejętności.
Dzisiaj pragniemy Wam za to podziękować
i powiedzieć, że jesteśmy z Was dumni. Jest to
niewątpliwie nie tylko promocja Waszych szkół,
ale i naszej gminy. Wysokie oceny ze wszystkich
przedmiotów oraz tytuły laureata w różnorodnych konkursach na poziomie wojewódzkim
świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy,
ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że te nagrody i wyróżnienia zmotywują Was do dalszego rozwoju oraz
doskonalenia wiedzy i umiejętności. Staną się
także impulsem do jeszcze większej pracy oraz
umocnienia w dążeniu do realizacji własnych
marzeń, celów i aspiracji. Niech nauka będzie
dla Was nie tylko formą spełniania ambicji, ale
przede wszystkim życiową przygodą, dającą
wiele zadowolenia i wyznaczającą cel. Jesteśmy
głęboko przekonani, że w przyszłości usłyszymy
jeszcze o Was za sprawą wspaniałych osiągnięć
naukowych czy artystycznych. Drodzy Rodzice,
gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę, by
Wasze córki dostarczały Państwu wiele radości
i kolejnych powodów do dumy oraz spełniała
swoje ambitne plany na przyszłość - podkreślała
wójt gminy Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.
Marta Luterek to uczennica klasy III c oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej
im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.
Marta to uczennica o nieprzeciętnej osobowości. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest
zaangażowana w życie klasy i szkoły. Bierze

W uroczystości wręczenia gratulacji dla wszechstronnie
uzdolnionych uczennic towarzyszyli ich rodzice

czynny udział w różnych akcjach, działa w wolontariacie na rzecz schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie. Jest osobą o szerokich zainteresowaniach, otwartą, łatwo nawiązującą kontakty
z rówieśnikami. A przy tym niezwykle skromną i zawsze chętną do pomocy.
Marta to wielokrotna uczestniczka i laureatka konkursów na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Wykazuje ogromny talent językowy i artystyczny, osiąga sukcesy
w konkursach z przedmiotów ścisłych. Jest obowiązkowa i systematyczna. Zawsze dokładnie
planuje kolejne etapy swojej pracy. Jest ciekawa
świata, nie boi się wyzwań. Swoją serdecznością
i koleżeńskością zyskała grono wielu przyjaciół.
Jest lubiana przez uczniów i nauczycieli. Po
ukończeniu gimnazjum planuje rozpoczęcie
nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.
Nicole Ochocka - to uczennica Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie od klasy I do klasy VI, obecnie uczennica
klasy III oddziału gimnazjum w Pszennie.
Wielokrotna uczestniczka i laureatka wielu

Gratulacje od wójt gminy Teresy Mazurek odbiera Marta Luterek
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konkursów organizowanych na poziome szkolnym, gminnym, powiatowym wojewódzkim
i ogólnopolskim. Nicole jest osobą o szerokich
zainteresowaniach, o której już dziś można
powiedzieć, że czerpie wzorce z przysłowiowego „człowieka renesansu”, ponieważ z trudem
można doszukać się dziedziny wiedzy oraz talentów i umiejętności, które nie leżą w obszarze
Jej dociekań poznawczych- humanistycznych,
nauk ścisłych, muzycznych (gra na pianinie),
artystycznych (zamiłowanie do sztuki, rysunek
i malarstwo). Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością. Swoje zdolności i talenty rozwija dzięki systematycznej pracy. Jednocześnie
cechuje ją skromność i wrażliwość. Wyróżnia
się szczególnie wysoką kulturą osobistą, dużym zaangażowaniem w życiu klasy i szkoły.
To wzorowa uczennica, bardzo lubiana przez
swoich rówieśników i nauczycieli. Czterokrotnie otrzymała tytuł „Prymusa Szkoły” i raz tytuł „Prymusa Gminy”. Nicole już sprecyzowała
swoją przyszłość. Po gimnazjum planuje liceum
o profilu biologiczno- chemicznym, a studia
i karierę zawodową, a być może naukową wiąże
z medycyną.

Gratulacje od wójt gminy Teresy Mazurek odbiera Nicole Ochocka
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ŚPIEWANIE PRZY FLADZE
II Majowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie przy Fladze” za nami. Blisko 150 osób odwiedziło Lutomię Górną, aby wspólnie
świętować majowe uroczystości.
„Wychowanie w duchu patriotyzmu” – hymn, godło oraz flaga to polskie symbole narodowe, które łączą Polaków niezależnie od tego gdzie
przebywają i mieszkają. Jest to idealny czas aby wspólnie świętować
100-lecie odzyskania niepodległości. Również mieszkańcy gminy przyłączają się do tych obchodów w dwóch pięknych akcjach: sadzenie 100
dębów za każdy rok odzyskanej niepodległości oraz szycie 1918 flag,
które trafiły również do Państwa - mówiła wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek do przybyłych gości.
Gmina Świdnica jest bogata w zespoły śpiewacze i folklorystyczne, które poprzez śpiew i taniec pielęgnują polską tradycje i zwyczaje. Tworzą wielopokoleniowe więzi. Podczas wspólnego śpiewania
w Lutomi Górnej aż 8 zespołów: Stolczanki, Cicha Woda, Olszaniacy,
Ciepłowodzianki, A to Heca, Ożaranki, Stokrotki, Kądziołeczki, wykonało kilkadziesiąt pieśni patriotycznych, żołnierskich oraz ludowych.
Wśród zaproszonych gości pojawiła się również zaprzyjaźniona grupa 14 Brygady Harcerzy z Bolesławca. Organizatorem Przeglądu był
Zespół „Kądziołeczka”.

Jak co roku śpiewanie przy fladze w Lutomi Dolnej
zgromadziło licznie przybyły zespoły śpiewacze i folklorystyczne

BIAŁO-CZERWONA SZTAFETA SZYJE FLAGI
Z udziałem seniorów, młodzieży i harcerzy wystartowała biało-czerwona sztafeta wolontariuszy szyjących flagi narodowe w gminie
Świdnica. Pierwsze powstały właśnie na świetlicy w Grodziszczu. Ich łączna liczba wyniesie 1918 szt. jako upamiętnienie roku 1918,
kiedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

N

a świetlicy w Grodziszczu w ruch poszły maszyny, igły nici i zdolne palce
pań, które ochoczo przystąpiły do tej biało-czerwonej sztafety. Cieszymy się, że z udziałem młodzieży mogliśmy rozpocząć szycie
narodowych flag, włączając się tym samym
w gminne obchody z okazji 100. Odzyskania
Niepodległości. Nie ma nic piękniejszego jak
dbałość o polską historię, tradycję i symbole
narodowe. Dobrze, że możemy to realizować
wspólnie z młodzieżą, harcerzami, którzy po
nas może przejmą pewne działania i wzorce.
W naszej wsi od kilku lat działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze SZTAFETA POKOLEŃ, więc mamy
już doświadczenie we wspólnych działaniach
– mówili uczestnicy wspólnego szycia flag na
świetlicy w Grodziszczu.

Szycie flag na świetlicy w Bystrzycy Górnej
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We wspólnym kompletowaniu flag i ulotek na świetlicy w Grodziszczu
pomagali harcerze
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To właśnie do harcerzy należał jeden
z ostatnich etapów kompletowania biało-czerwonych flag. Pod okiem swojej drużynowej-podharcmistrzyni Aleksandry Karwali
z 2 Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Róża
Wiatrów z Grodziszcza, uczyli się ja prawidłowo je składać. Każda flaga posiadać będzie
ulotkę informacyjną, w której znajdą się daty
najważniejszych świąt państwowych oraz
przypomnienie zasad prawidłowego jej eksponowania.
Szycie flag w Lutomi Dolnej

Szycie flag w Burkatowie

Szycie flag w sołectwie Gogołów

DĘBY NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIDNICA
100 dębów za każdy rok odzyskanej niepodległości posadzą
w gminie Świdnica jej mieszkańcy, samorządowcy, radni, uczniowie szkół i organizacji społecznych. Drzewa sadzone w tym roku
w całym kraju będą upamiętniać 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Dęba z tabliczką nr 1 wójt gminy Teresa
Mazurek wraz z zaproszonymi gośćmi i uczniami posadziła przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu.

I

nicjatywa podjęta przez wiele samorządów w całym kraju nawiązuje do przedwojennego sadzenia „Dębów Niepodległości” w latach
1918-1928. Były one uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele z tych drzew przetrwało do dzisiaj, stając się niejako
świadkami tamtych ważnych wydarzeń. Bardzo się cieszę, że ta piękna
tradycja jest kontynuowana, szczególnie przez młode pokolenia. Tym
większa jest moja radość, że dziś wśród młodego pokolenia mogę sadzić
dęba z tabliczką numer 1 ze 100 w gminie Świdnica, na pamiątkę 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kiedy będzie przychodzić w to miejsce wraz ze swoimi dziećmi, to będzie mogli im opowiadać, że byliście świadkami tej uroczystości. Mam nadzieję, że będziecie
dbać o niego. Jest jeszcze jeden aspekt. Niebawem będziemy obchodzić
Światowy Dzień Ziemi. Musimy pamiętać, że drzewa i krzewy to nasze „zielone płuca”, dzięki którym jesteśmy zdrowsi – podkreślała wójt
gminy Teresa Mazurek.
Pierwsze sadzonki trafiły 10 marca br. do włodarzy wsi, z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Ale to właśnie teraz w większości
sołectw odbywają się pierwsze uroczystości z tym związane. Dęby
Niepodległości są już m.in. w Grodziszczu, Burkatowie, Mokrzeszowie oraz przy Przedszkolu Bajkowa Dolinka w Pszennie.

Pierwsza sadzonka dębu pojawiła się przy SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Dąb Niepodległości w Gogołowie

Ciąg dalszy na następnej stronie
Nr 2 (32) Sierpień 2018
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Dąb Niepodległości w Boleścinie

Dąb Niepodległości w Burkartowie

Dąb Niepodległości w Lutomi Dolnej

Dąb Niepodległości w Mokrzeszowie

Dąb Niepodległości w Pankowie

Dąb Niepodległości w Pogorzale

Dąb Niepodległości w Pszennie
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