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WAŻNE INFORMACJE

EKO TARGOWISKO W PSZENNIE
W sobotę, 29 czerwca w Pszennie, przy ul. Kolejowej 1 (teren boiska sportowego) zostanie uruchomionie pierwsze w gminie Świdnica EKO TARGOWISKO.
Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2019 r.)

KTO BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ? CO BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ?
Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym:
vvproducenci produktów rolnych,
vvproducenci produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL),
vvwytwórcy wyrobów rzemieślniczych, przy czym sprzedawane wyroby powinny pochodzić z gospodarstwa lub samodzielnie pozyskane
np.: zioła, kwiaty, elementy przyrody nieożywionej. W przypadku
rzemiosła użytkowego wykonane przedmioty muszą być wykonane
z wykorzystaniem naturalnych surowców.
CZEGO NIE BĘDZIE MOŻNA SPRZEDAWAĆ?
Na targowisku nie będzie sprzedaży:
vvodzieży, obuwia, chemii,
vvnapojów alkoholowych,
vvnafty, benzyny, spirytusu, smarów,
vvśrodków farmakologicznych, materiałów medycznych,
vvbroni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
vvobcej waluty (banknoty, monety) i papierów wartościowych,
vvżywych zwierząt,
vvgrzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
vvinnych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana
w sposób szczególny przez
vvodrębne przepisy.
ZASADY SPRZEDAŻY I OPŁATY
Targowisko będzie czynne w soboty z wyjątkiem świąt przypadających na
ten dzień od godziny 7.00 do godziny 14.00. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych
przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Od osób prowadzących handel na targowisku będzie pobierana opłata targowa dzienną, zgodnie z Uchwałą nr VII/87/2019 Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 maja 2019 r.
Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem jej uiszczenia jest bilet opłaty targowej, który należy zachować do kontroli
i posiadać stale przy sobie w miejscu sprzedaży.
Osoby prowadzące handel są zobowiązane do:
vvprzestrzegania regulaminu,
vvprzestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
vvzajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc
wskazanych przez organizatora,
vvutrzymania czystości i porządku miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po jej zakończeniu zebranie i usunięcie odpadów do pojemników przeznaczonych do tych celów,
vvumieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży
towarach,
vvposiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie
tożsamości osoby prowadzącej handel,
vvniezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej,
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vvposiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go
na każde żądanie inkasenta lub innych osób upoważnionych przez
administratora,
vvokazywania odpowiednich dokumentów upoważniających do
prowadzenia sprzedaży na żądanie innych organów do prowadzenia
kontroli,
vvużywania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę
legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli
możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia towarów.
Osoby prowadzące handel ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone na targowisku oraz osobom trzecim. Osoby prowadzące handel potwierdzają iż ponoszą nieograniczoną w czasie odpowiedzialność
wobec nabywców produktów nabytych na„EKO Targowisko” w Pszennie
za szkody wyrządzone oferowanym produktem.

OPŁATY
vvza sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony
do sprzedaży, niezależnie od branży za 1 m2 – 3 zł,
vvprzy sprzedaży z przyczepy, samochodu, platformy – 10 zł,
vvprzy sprzedaży z wozu konnego – 6 zł,
vvprzy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru – 3 zł,
vvprzy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza – 3 zł,
vvprzy sprzedaży ze stołu – za 1 m2 powierzchni stołu – 3 zł.
Od osób dokonujących sprzedaży poza targowiskiem opłata wynosi 50 zł.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
pod numerami tel. 748521226, 748523067 wew. 310,311,312,313
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Serdecznie zapraszamy!
Sobota 29 czerwca, godz. 7.00-14.00

Pszenno, ul. Kolejowa 1 (teren boiska sportowego)
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SKŁAD RADY GMINY ŚWIDNICA
VIII KADENCJI 2018-2023

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Świdnica
Daniel Wieczorek

Przewodnicząca
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Świdnica
Arkadiusz Piaseczny

Radni Rady Gminy Świdnica
1. Teresa Bąk
2. Andrzej Chmiel
3. Bronisław Dratwa
4. Paweł Dziurdzia

5. Roman Jadach
6. Eligiusz Janasik
7. Kazimierz Korta
8. Lucyna Mroczek

9. Beata Szyszka
10. Łukasz Świeczko
11. Jadwiga Wicher
12. Tadeusz Żuberek

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA
VIII KADENCJI 2018-2023
Skład Komisji:
Teresa Bąk
Paweł Dziurdzia
Eligiusz Janasik
Lucyna Mroczek
Arkadiusz Piaseczny
Daniel Wieczorek
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Tadeusz Żuberek

Skład Komisji:
Andrzej Chmiel
Paweł Dziurdzia
Roman Jadach
Kazimierz Korta
Tadeusz Żuberek
Daniel Wieczorek
Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Beata Szyszka
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Skład Komisji:
Teresa Bąk
Eligiusz Janasik
Kazimierz Korta
Lucyna Mroczek
Arkadiusz Piaseczny
Beata Szyszka
Jadwiga Wicher
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa
Bronisław Dratwa

Skład Komisji:
Beata Szyszka
Łukasz Świeczko
Jadwiga Wicher

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Roman Jadach

Skład Komisji:
Andrzej Chmiel
Roman Jadach
Lucyna Mroczek
Łukasz Świeczko

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Teresa Bąk

Skład Komisji:
Teresa Bąk
Bronisław Dratwa
Kazimierz Korta

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Zdrowia i Ochrony Środowiska
Lucyna Mroczek
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NOWY ZASTĘPCA
WÓJTA GMINY

WAŻNE INFORMACJE

DZIELNICOWI POSTERUNKU
POLICJI W SŁOTWINIE
Asp. Sztab. Tomasz Zdeb
Kierownik Posterunku
Posterunek Policji w Słotwinie
Słotwina 36, 58-100 Świdnica
Dyżur Kierownika Jednostki w każdy poniedziałek
w godz. 10.00-14.00 tel. 603 770 492

Mł. Asp. Michał Kopaczewski
tel. +48 797 306 422

W związku z rezygnacją Zbigniewa Kanickiego, dotychczasowego zastępcy wójta gminy Świdnica, z dniem 30 maja br., wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek, powołała na to stanowisko Bartłomieja Strózika, dotychczasowego kierownika działu inwestycji i infrastruktury technicznej.

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie
fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

P

rzyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się
telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu
centralnym numerem telefonu 74 85 00 460 w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Świdnicy, lub elektronicznie na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej poprzez rejestrację pod linkiem
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173
Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych
punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze
mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych
środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.
W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie
mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym
w ramach wizyty domowej.
Punkt w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4
prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17,
58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:
vvw poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30
vvwe wtorek w godz. 12:30 – 16:30
vvw środę w godz. 12:30 – 16:30
vvw czwartek w godz. 7:30 – 11:30
vvw piątek w godz. 9:00 – 13:00
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Rejon służbowy:
Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów,
Niegoszów, Krzczonów, Panków, Pszenno,
Słotwina, Sulisławice, Wilków,
Wiśniowa, Zawiszów

Asp. Adam Kłyszejko
tel. +48 797 306 418
Rejon służbowy:
Bojanice, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna,
Grodziszcze, Jakubów, Krzyżowa, Makowice,
Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała,
Opoczka, Stachowice, Stachowiczki, Wieruszów

St. sierż. Marta Balewicz
tel. +48 797 306 424
Rejon służbowy:
Burkatów, Komorów, Lubachów,
Modliszów, Mokrzeszów, Pogorzała,
Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Złoty Las

POSTERUNEK POLICJI W SŁOTWINIE
Słotwina 36
58-100 Świdnica
W jednostce służba nie jest pełniona całodobowo.
W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

DYŻUR DZIELNICOWYCH
W URZĘDZIE GMINY ŚWIDNICA
Wtorek: 9.00 - 12.00
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, parter p. 118
Tel. 74 852 30 67, wew. 118
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POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA
BOJANICE

BOLEŚCIN

Sołtys
WIOLETA TETKOWSKA

Sołtys
STANISŁAW DZIEDZIC

Bojanice 23 B , 58-113 Lutomia Dolna
Tel. 663 588 390

Boleścin 6A , 58-112 Grodziszcze
tel. 728 102 244

BURKATÓW

BYSTRZYCA DOLNA

Sołtys
ADAM PRASK

Sołtys
DARIUSZ SZYMKIEWICZ

Burkatów 54, 58-114 Lubachów
Tel. 667 377 001

Bystrzyca Dolna 4C , 58-100 Świdnica
Tel. 602 782 389

BYSTRZYCA GÓRNA

GOGOŁÓW

Sołtys
ZBIGNIEW SIWAK

Sołtys
AGNIESZKA PIASECZNA

Bystrzyca Górna 74/1, 58-114 Lubachów
tel. 510 241 617

Gogołów 7, 58-124 Marcinowice
tel. 603 214 360

GRODZISZCZE

JAGODNIK

Sołtys
AGNIESZKA KARWALA

Sołtys
MIROSŁAW SZYMCZAK

Grodziszcze 129 A, 58-112 Grodziszcze
tel. 601 966 165

Jagodnik 9E, 58-100 Świdnica
tel. 798 901 758

JAKUBÓW

KOMORÓW

Sołtys
ROMAN TOWARNICKI

Sołtys
WŁADYSŁAWA ŁACH

Jakubów 1g, 58-100 Świdnica
tel. 668 600 416

Komorów 67, 58-100 Świdnica
tel. 668 815 614

KRZCZONÓW

KRZYŻOWA

Sołtys
DANUTA SAWCZUK

Sołtys
AGNIESZKA WOLAK

Krzczonów 46B, 58-112 Grodziszcze
tel. 507 197 061

Krzyżowa 24 A, 58-112 Grodziszcze
tel. 608 504 082

Ciąg dalszy na następnej stronie
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POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA
LUBACHÓW

LUTOMIA DOLNA

Sołtys
ANETA DZAMARA-SZAKIEL

Sołtys
IZABELA SZMIGIEL

Lubachów 51, 58-114 Lubachów
tel. 509 033 282

Lutomia Dolna 114, 58-100 Świdnica
Tel. 699 979 457

LUTOMIA GÓRNA

MAKOWICE

Sołtys
WIESŁAW RYMARZ

Sołtys
MICHAŁ STUDNICKI

Lutomia Górna 49, 58-113 Lutomia
tel. 695 995 966

Makowice 37/5, 58-100 Świdnica
tel. 724 925 318

MIŁOCHÓW

MODLISZÓW

Sołtys
IWONA GAWRON

Sołtys
BARBARA KRUCZEK

Miłochów 12, 58-100 Świdnica
tel. 507 081 974

Modliszów, ul. Złoty Las 15, 58-114 Lubachów
tel. 781 602 313

MOKRZESZÓW

NIEGOSZÓW

Sołtys
JANINA BOGACZ

Sołtys
JOANNA KRUPA-GAWEŁ

Mokrzeszów 47, 58-160 Świebodzice
tel. 885 661 299

Niegoszów 5, 58-125 Pszenno
tel. 882 766 669

OPOCZKA

PANKÓW

Sołtys
ANNA KASPRZYK

Sołtys
ZOFIA KOBLOWSKA

Opoczka 4A, 58-100 Świdnica
tel. 737 098 539

Panków 11A, 58-125 Pszenno
tel. 600 480 714

POGORZAŁA

PSZENNO

Sołtys
BEATA HAUZER

Sołtys
RYSZARD SZCZEPANIK

Pogorzała 11 , 58-100 Świdnica
tel. 791 939 300

ul. Zacisze 14, 58-125 Pszenno
tel. 795 397 711

Ciąg dalszy na następnej stronie
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POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA
STACHOWICE

SULISŁAWICE

Sołtys
BENEDYKT DZIEDZIC

Sołtys
BARBARA PODLASZEK

Stachowice 3, 58-113 Lutomia
tel. 728 328 466

Sulisławice 8 F, 58-100 Świdnica
tel. 699 927 193

SŁOTWINA

WIERUSZÓW

Sołtys
EDYTA SADOWSKA

Sołtys
STANISŁAW MAGNUSZEWSKI

Słotwina 4A , 58-100 Świdnica
tel. 600 223 312

Wieruszów 4, 58-112 Grodziszcze
tel. 74 850 11 38

WILKÓW

WIŚNIOWA

Sołtys
ŁUKASZ MIŁKOWSKI

Sołtys
PATRYCJA KREKORA

Wilków 37 , 58-125 Pszenno
tel. 695 002 666

Wiśniowa 18, 58-100 Świdnica
Tel. 601 153 481

WITOSZÓW DOLNY

WITOSZÓW GÓRNY

Sołtys
FABIAN BARTOSZEWICZ

Sołtys
BOGUSŁAW SZATANIK

Witoszów Dolny 41, 58-100 Świdnica
tel. 603 409 366

Witoszów Górny 18, 58-100 Świdnica
tel. 517 325 904

ZAWISZÓW
Sołtys
ZDZISŁAW MAŁEK
Zawiszów 2a/2, 58-100 Świdnica
tel. 785 481 664

W KAŻDY WTOREK
URZĄD GMINY CZYNNY
DO GODZ. 17.00
Szanowni Państwo
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców gminy od 1 lutego 2019 r.
w każdy wtorek pracujemy od godz. 7.30
do 17.00.
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Dostarcza informacje tylko
z zaznaczonych serwisów.

GMINA ŚWIDNICA

BLISKO

Nie pobiera danych
od użytkowników.
Przydatna w całej Polsce.

MIESZKAŃCÓW
Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienia
prosto z Urzędu Gminy Świdnica.

W aplikacji znajdziesz
lokalnych nadawców,
u których możesz zamówić
użyteczne informacje.

WYBIERZ SPOSÓB POWIADAMIANIA
Pobierz aplikację
BLISKO

Zamów SMS

przez formularz www

Formularz rejestracyjny
jest dostępny na stronach:
www.gmina.swidnica.pl
www.sisms.pl.

Zamów lokalne informacje prosto ze źródła:
aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
lokalne wydarzenia sportowe, imprezy
zagrożenia i niebezpieczeństwa
istotne utrudnienia i awarie
ostrzeżenia wojewódzkie z RSO

Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO:
1. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość, BLISKO wyświetli nadawców dla tego obszaru.
2. Wybierz z listy nadawców “Gmina Świdnica”.
3. Zaznacz z jakich serwisów chcesz otrzymywać informacje. Skorzystaj też
z powiadomień od innych nadawców np. “Policja” lub “Wyłączenia Prądu”.

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE
Nr 1 (33) Czerwiec 2019

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej
z Gminą Świdnica. Regulamin usługi jest dostępny na stronie www.sisms.pl/regulaminy.
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PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI
KARTĄ PŁATNICZĄ PODCZAS
OTRZYMANIA FAKTURY
W DOMU

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przypomina, że w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego
„Polska Bezgotówkowa” umożliwia swoim odbiorcom dokonywanie
płatności kartami płatniczymi zarówno w kasie w siedzibie spółki
w Bystrzycy Dolnej, jak i podczas obsługi przez inkasenta na terenie
nieruchomości Odbiorcy.

GMINNE WODOCIĄGI W GRONIE DIAMENTÓW
MIESIĘCZNIKA FORBES

Z satysfakcją informujemy, że Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. znalazło się wśród laureatów prestiżowego
grona „Diamentów Forbesa 2019” w kategorii Małych Diamentów.

„Diamenty Forbesa” to ranking polskich
przedsiębiorstw najszybciej zwiększających
swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat
działalności, przygotowany we współpracy
z gwarantującym silną metodologię Bisnode
Polska. Wyniki rankingu „Diamenty Forbesa
2019” zostały opracowane w redakcji maga10

zynu „Forbes” na podstawie szwajcarskiej
wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych
kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015 ÷ 2017, wartość majątku,
historia płatnicza, wiarygodność płatnicza
czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Tytuł laureata „Diamentów Forbesa”
jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce. Gratulujemy
Świdnickiemu Gminnego Przedsiębiorstwu
Komunalnemu Sp. z o.o. tego wyróżnienia,
które jest świadectwem skuteczności realizowanych działań.
Nr 1 (33) Czerwiec 2019
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ZMIANY W PROGRAMIE 500+
PIERWSZE WNIOSKI OD 1 LIPCA
W związku ze zmianami w programie „Rodzina500+” od 1 lipca 2019 roku
świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Pierwsze wnioski
drogą elektroniczną będzie można składać od 1 lipca, a w formie papierowej
od 1 sierpnia 2019 r.

W

arto pamiętać, że aby uzyskać prawo
do świadczenia wychowawczego na
nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka,
na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r., do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie wypłacone od miesiąca
złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty
świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie
można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to
wypłata świadczenia do końca października
2019 r.
Wnioski złożone w kolejnych miesiącach
– przyznanie świadczenia oraz jego wypłata
nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Istotne jest, że na podstawie wniosków
składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.
Oznacza to, że w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero

w celu uzyskania świadczeń na okres od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,
należy, od lutego 2021 r., złożyć kolejny
wniosek.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r., świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r.,
jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie
którego zostanie odpowiednio przyznane
świadczenie.
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie
szczególnego 3-miesięcznego terminu –
liczonego od dnia urodzenia dziecka – na
złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie
wniosku w tym czasie będzie gwarantowało
przyznanie świadczenia z wyrównaniem od
dnia narodzin dziecka. Obecnie, świadczenie
w takim przypadku przysługuje od miesiąca
złożenia wniosku.
Ponadto od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od
drugiego rodzica.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pod nr tel. 748521226, 748523067 wew. 500.
Wnioski w formie elektronicznej będzie można

składać m.in. za pośrednictwem bankowości
elektronicznej, portal Emp@tia, a w formie papierowej w siedzibie GOPS przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
vvZłożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień
2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do dnia
31 października 2019 r.
vvZłożenie wniosku we wrześniu 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od
lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
30 listopada 2019 r.
vvZłożenie wniosku w październiku 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od października, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
vvZłożenie wniosku w listopadzie 2019 r.,
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od listopada, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
vvZłożenie wniosku w okresie od 1 grudnia
2019 r., do 31 stycznia 2020 r., oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Więcej informacji
o PROGRAMIE RODZINA 500+ na:
www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

WYPRAWKA SZKOLNA W RAMACH ŚWIADCZENIA 300 PLUS
Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w ramach świadczenia 300 PLUS - czyli rządowego
programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY
ROK SZKOLNY, bez względu na dochód. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r.

P

rogramem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub
osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:
vv20 lat,
vv24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego,
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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2. Uczy się w placówce, takiej jak:
vvszkoła podstawowa,
vvdotychczasowe gimnazjum,
vvszkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna —
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
vvszkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny
lub nauki,
vvmłodzieżowy ośrodek socjoterapii,
vvspecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
vvspecjalny ośrodek wychowawczy,
vvośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
vvstudentom
vvprzedszkolakom
vvuczniom zerówki
W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby: tradycyjnie - w urzędzie oraz drogą
internetową :
vvza pomocą portalu Emp@tia
vvza pomocą bankowości elektronicznej
vvw urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania.
Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie wypełnienie
prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym,
ze względu na miejsce zamieszkania, - a nie miejsce meldunku.

Wniosek może złożyć:
vvrodzic,
vvopiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się
dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
vvopiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

vvosoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów
ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest
pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci
w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu
świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej
we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu
poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie
wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie Dobry Start można składać od:
vvod 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal
Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
vvod 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie
lub instytucji.
Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września
2019 roku.
Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do
30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy informuje, że na nowy okres
świadczeniowy 2019/2020 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
vvod 1 lipca 2019 r. wyłącznie w formie
elektronicznej przez bankowość elektroniczną bądź po przez profil zaufania
Emp@tia,
vvod 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną
poprzez składanie wniosków w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, przy
ul. Głowackiego 4, pok.111.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2019/2020
złoży wniosek wraz z dokumentami:
vvod 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r., ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługującego świadczenia nastąpi
do dnia 31 października 2019 r.

12

vvod dnia 1 września 2019 r. do dnia
30 września 2019 r. ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługującego świadczenia
nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
vvod dnia 1 października 2019 r. do dnia
31 października 2019 r., ustalenie prawa
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
vvod dnia 1 listopada 2019 r. do dnia
30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługującego świadczenia
nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
vvod dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia
31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługującego świadczenia
nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNA
INFORMACJA
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2432) podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do
pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 800,00 zł.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 powołanej ustawy
powyższa kwota ma zastosowanie po raz
pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 2019/2020, czyli rozpoczynający się od dnia 1 października 2019r.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 1.11.2019 do 31.10.2020 będą przyjmowane
od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.
Wnioski od 1 lipca 2019 r. można składać przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz
Platformy ePUAP

Od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świdnicy, przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 111 (parter)
vvponiedziałki, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
vvwtorek w godz. od 7:30 do 17:00
vvpiątek w godz. od 7:30 do 14:00
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
vvdo dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada 2019 r.
vvod dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
vvod dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do 29 lutego 2020 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie
wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest
ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony
dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20 zł,
świadczenia te nie przysługują.

25 SIERPNIA ZAPRASZAMY
NA DOŻYNKI GMINNE DO PSZENNA
Gmina Świdnica ma szczególne powody do uroczystego dziękczynienia za plony.
To największa gmina rolnicza w powiecie świdnickim. I chociaż nie zawsze zdarzają
się obfite zbiory, to jednak starannie pielęgnowana tradycja ma znaczący wpływ
na umacnianie i kształtowanie lokalnych społeczności. Tegoroczne dożynki gminne
odbędą się w niedzielę 25 sierpnia w Pszennie, na terenie boiska sportowego.
Serdecznie zapraszamy!
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JUBILEUSZ 35 LECIA ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „KĄDZIOŁECZKA”
Pierwszego maja Zespół Śpiewaczy „Kądziołeczka” prowadzony przez Dominika Natanka obchodził jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.

W

tym wyjątkowym święcie zacnym jubilatom towarzyszyły władze samorządowe oraz radni gminy Świdnica, proboszcz lutomskiej Parafi rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego, społeczność sołectwa Lutomia Dolna i Lutomia Górna, przedstawiciele
organizacji działających lokalnie oraz zaprzyjaźnionych zespołów
ludowych.
Zespół przygotował bogaty program artystyczny ukazujący obrzędowość tradycyjnego wesela na ludowo zachęcając tym samym
wszystkich przybyłych gości do wspólnego śpiewania. Z okazji
swojego jubileuszu Zespół Kądziołeczka przyjął wiele życzeń słów
i podziękowań od przedstawicieli władz Gminy Świdnica, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, przedstawicieli sołectw,
placówek oświatowych, przedstawicieli firm zaprzyjaźnionych oraz
delegacji zespołów ludowych.

RAPORT O STANIE GMINY Z WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA
W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta
w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica. Pragnę
w tym miejscu podziękować kierownikom, pracownikom oraz dr Jerzemu Tutajowi wraz z całym jego zespołem za półroczną współpracę przy jego opracowaniu.
Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i będzie doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu – podkreślała wójt gminy
Teresa Mazurek, podczas IX sesji Rady Gminy Świdnica.

R

aport o stanie gminy Świdnica zawiera wielowymiarową analizę społeczną,
ekonomiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i instytucjonalną oraz szczegółowe
informacje o wielu dziedzinach ważnych dla
funkcjonowania gminy. Obejmuje między
innymi prezentację procesów zachodzących
w gospodarce narodowej z uwzględnieniem
zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju: procesów demograficznych, tendencji
na rynku pracy i zachowań podmiotów gospodarczych. W 14 blokach tematycznych
prezentuje on informacje o stanie zagospodarowania i trendach rozwojowych oraz
porównuje je do wielkości powiatowych,
14

regionalnych i krajowych. Informacje zostały podzielone na bloki tematyczne obejmujące takie obszary jak:

vvplanowanie przestrzenne,
vvgospodarka finansowa i wartość mienia,
vvsystem zarządzania strukturami samorządu.

vvśrodowisko przyrodnicze,
vvdemografia i mieszkalnictwo,
vvgospodarka i rynek pracy,
vvoświata i wychowanie,
vvkultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
vvturystyka, sport i rekreacja,
vvochrona zdrowia,
vvpomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne,
vvkomunikacja i transport,
vvinfrastruktura techniczna,
vvwspółpraca wewnętrzna i zewnętrzna,

Pełna treść raportu dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.gmina.swidnica.pl
oraz na www.gmina.swidnica.pl
W debacie nad Raportem wzięli udział
przewodniczący komisji tematycznych Rady
Gminy Świdnica wraz z przewodniczącą
rady oraz jej wiceprzewodniczącymi. Następnie radni w głosowaniu jawnym udzielili
Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.
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WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM
Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica za kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium
udzielane jest wójtowi gminy, ale jest to praca zespołowa i za to raz jeszcze dziękuję. Rok 2018 był rekordowym pod względem nakładów na inwestycje, które
z pewnością będą służyły mieszkańcom naszej gminy – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

G

łosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny
z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok
2018. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie
zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman
Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie
Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:
vvprognozowane dochody ogółem w wysokości 90.675.433,02 zł zrealizowano
w kwocie 84.037.643,22 zł, co stanowi
92,68% planu, z tego: dochody bieżące
70.826.075,67 zł, dochody majątkowe
13.211.567,55 zł, w tym ze sprzedaży
majątku w kwocie 918.322,65 zł.
(54,34 % planu)
vvplanowane wydatki ogółem w wysokości
103.190.701,02 zł zrealizowano w kwocie
95.573.900,83 zł, co stanowi 92,62% planu, z tego wydatki bieżące 63.693.126,42 zł,
wydatki majątkowe 31.880.774,41 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych
wyniosło 92,99%, a ich udział w wydatkach ogółem 33,36%. W roku budżetowym
wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 13.500.000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi jest
wielkością dodatnią i wynosi 7.132.949,25 zł
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przy planowanej dodatniej jego wartości
5.416.288,22 zł.
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,04 %
wykonanych dochodów 2018 r. Wymagalne
zobowiązania nie wystąpiły. Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Skład Orzekający kierował się podstawowym

kryterium jakim jest przestrzeganie prawa
przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześni , iż ocena wydatkowanych
środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu
stanowiącego.
Udzielone przez radnych Teresie Mazurek
absolutorium, jest 16 z tyt. wykonania
budżetu, a 17 w dotychczasowej historii
na stanowisku wójta.
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BUDYNEK KOMUNALNY
W PSZENNIE DOCZEKAŁ SIĘ REMONTU

W

kwietniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania
pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1
w Pszennie” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Roboty były realizowane od 25.05.2018 r. W wyniku gruntownej
przebudowy budynku wraz z termomodernizacją oddano do użytku
3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 160 m2.
W wyniku przebudowy wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne
w budynku oraz wykonano nowe posadzki, podłogi, klatkę schodową,
tynki, wykonano nowe łazienki wraz z wyposażeniem. Budynek został wyposażony w nową instalację c.o. z piecem gazowym. Ponadto
parter budynku został przystosowany dla osób niepełnosprawnych
(zamontowano podnośnik dla niepełnosprawnych przy schodach wejściowych). Koszty przebudowy budynku wyniosły ponad 1 200 tys. zł,
w tym dofinansowanie z RPO WD w wysokości ponad 590 tys. zł.

KOLEJNE DROGI GMINNE Z ASFALTOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Na przełomie maja i czerwca br. zakończono przebudowy odcinków dróg gminnych w Witoszowie Dolnym, Grodziszczu i Witoszowie
Górnym. Zadania zrealizowano w całości ze środków własnych gminy.

W

ramach zadania w Witoszowie Dolnym wykonano przebudowę drogi
o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 300 m
i szerokości 3-3,5 m z odwodnieniem korytami ściekowymi. Droga stanowi dojazd
do budynków mieszkalnych i planowanych
terenów pod zabudowę jednorodzinną.
W Witoszowie Górnym wykonano przebudowę dróg o łącznej długości ok. 570 m
i szerokości 3-3,5 m z odwodnieniem o nawierzchni asfaltowej. Łączny koszt robót wyniósł ponad 600 tys. zł.

Droga gminna w Grodziszczu

Przebudowie poddano również odcinek
drogi w Grodziszczu o długości 196 mb,
stanowiący dojazd do budynków 121-127.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano
nawierzchnię asfaltową, wraz z podbudową,
odwodnieniem i poboczami. Łączny koszt
to kwota 106 tys. zł.

Droga gminna w Witoszowie Górnym
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 382
W MIEJSCOWOŚCI BOLEŚCIN
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i kierowców do końca sierpnia planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382
w miejscowości Boleścin. Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy.
Apelujemy do pieszych, kierowców i podróżujących tą trasą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Z

adanie realizowane będzie w porozumieniu z DSDiK we Wrocławiu, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach przebudowy
wykonane zostaną dwie zatoki autobusowe
wraz z chodnikami i oświetlonym przejściem dla pieszychWykonanie zatok wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Boleścina i podróżujących
drogą wojewódzką nr 382. Koszt realizacji
zadania to ponad 400 tys. zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego 40%.
Droga wojewódzka w Boleścinie

GMINA WYKORZYSTUJE ŚRODKI
NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Blisko 74 mln zł. otrzymały 33 gminy i powiaty w woj. dolnośląskim na odbudowę dróg gminnych, mostów i budynków użyteczności
publicznej. Wśród nich jest gmina Świdnica. To kolejne środki, przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które
pozwolą na remont drogi gminnej.

P

rzyznane środki w całości zostały przeznaczone na odbudowę
drogi gminnej w Boleścinie na długości 445 mb. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem MSWiA w kwocie 274 tys. zł, przy
łącznej wartości ponad 340 tys. zł.
Planowany termin zakończenia robót to koniec sierpnia br.
W ramach zadania wykonana będzie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m. ograniczona krawężnikami drogowymi i obrzeżami.
Tylko w 2018 r. dzięki rządowej pomocy odbudowano 2 drogi
gminne w Bojanicach i Makowicach. Zadania zostały dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł.
Droga gminna w Boleścinie
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W BYSTRZYCY DOLNEJ POWSTAJE DROGA ROWEROWA
W Bystrzycy Dolnej budowany jest kilometrowy odcinek drogi pieszo – rowerowej o szerokości 3 m. i ruchu dwukierunkowym
z nawierzchnią asfaltową. Na realizację zadania gmina Świdnica otrzymała dotację w ramach RPO ZIT AW w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kolejna droga rowerowa pojawi się na mapie gminy Świdnica.

B

udowa drogi rowerowej docelowo połączy miejscowość Bystrzycę
Dolną z Miastem Świdnica, gdzie prace przy budowie pierwszego
etapu są już realizowane.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Miastem Świdnica.
W ramach projektu wykonane zostaną trzy zadania:
vvBudowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej,
od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica, wraz z oświetleniem
vvBudowa drogi pieszo - rowerowej na terenie Gminy Świdnica
w miejscowości Bystrzyca Dolna.
vvBudowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki
pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy.

Celem realizacji projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w gminie Świdnica i w centrum miasta Świdnicy, poprzez
ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na rzecz ruchu
rowerowego i pieszego.Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Koszt budowy drogi po
przeprowadzonym zamówieniu publicznym wynosi ponad 960 tys. zł.
W zakres robót wchodzą: droga pieszo-rowerowa, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa i oznakowanie oraz remonty cząstkowe istniejącej jezdni.
Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2019 r.
Droga pieszo-rowerowa w Bystrzycy Dolnej będzie drugą drogą
rowerową w gminie Świdnica z asfaltową nawierzchnią. Pierwsza ma
dokładnie 2,4 km długości i połączyła Świdnicę z Zawiszowem, Sulisławicami oraz Wiśniową. W planach jest kolejna, tym razem przy
okazji remontu drogi wojewódzkiej nr 379 na Modliszów.

RUSZA PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM

G

mina Świdnica wyłoniła wykonawcę zadania „Przebudowa budynku oświaty dla
potrzeb przedszkola gminnego w Witoszowie
Dolnym 59”. Modernizacja budynku oświatowego związana jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca przedszkolne w Witoszowie Dolnym i okolicy. Dotychczas w połowie
budynku mieściło się przedszkole a w drugiej
połowie były sale lekcyjne Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym. Po przebudowie cały
budynek będzie obiektem przedszkolnym.
Zmianie ulegnie układ wewnętrzny pomieszczeń, które zostaną dostosowane do obecnych
potrzeb. W ramach prowadzonej inwestycji zostaną wyremontowane wszystkie pomieszczenia wraz z wymianą instalacji wewnętrznych
w budynku. Szacowany koszt robót wyniesie
ponad 1, 5 mln zł. Planowany termin oddanie
obiektu do użytkowania po przebudowie, to
listopad 2019 r.

18
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GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ
W GOGOŁOWIE
PRZYDOMOWUCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POWSTANIE
Od 2012 roku Gmina Świdnica realizuje Program dofinansowania do budowy przydomoNOWA ŚWIETLICA
wych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach, w których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

W

ysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosiła
maksymalnie: 12 000,00 zł – w przypadku
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
10 000,00 zł – w przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Program realizowano w 11 miejscowościach,
w których to w 257 gospodarstwach domowych zostały wybudowane przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Tylko w tym roku
z budżetu gminy na ten cel zostanie przeznaczone 120 tys. zł.

D

obiega końca procedura wyłonienia wykonawcy budowy świetlicy w Gogołowie.
Otwarcie ofert na budowę świetlicy odbyło
się w dniu 11.04.2019 r. Z uwagi na wątpliwości dot. złożonych ofert władze gminy
Świdnica wystąpiły o opinię prawną do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po blisko
2 miesiącach otrzymaliśmy opinię pozwalającą wyłonić wykonawcę robót budowlanych. W ciągu kilku dni planowane jest podpisanie umowy i przekazanie placu budowy
Wykonawcy. Zadanie realizowane będzie
z dofinansowaniem z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości
500 tys. zł. Szacowany koszt budowy świetlicy
wyniesie ponad 1 mln zł. Mieszkańcy Gogołowa
otrzymają nową funkcjonalną świetlicę wraz
z zapleczem sanitarno-socjalnym o powierzchni użytkowej ponad 185 m2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Wykaz miejscowości objętych programem dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
(stan na koniec grudnia 2018)
Lp.

Miejscowość

Ilość oczyszczalni

Kwota udzielonej dotacji

1

Gogołów

48

598 693,97 zł

2

Modliszów

19

154 616,00 zł

3

Panków

37

393 660,00 zł

4

Stachowice

19

199 500,00 zł

5

Wieruszów

17

203 999,70 zł

6

Pogorzała

25

320 169,50 zł

7

Sulisławice

19

250 673,42 zł

8

Wiśniowa

20

239 998,80 zł

9

Krzczonów

31

371 994,90 zł

10

Miłochów

15

201 757,00 zł

11

Niegoszów

7

130 000,00 zł

SUMA

257

3 065 063,29 zł
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RUSZYŁ GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA WYMIANY
SYSTEMU OGRZEWANIA STAREGO TYPU NA EKOLOGICZNE
ŹRÓDŁA CIEPŁA
300 tys. zł zostało przeznaczonych w tegorocznym budżecie gminy na realizację gminnego programu dot. wymiany systemu ogrzewania starego typu na ekologiczne źródła CIE. Zgodnie z przyjętymi założeniami dotacja będzie udzielana w wysokości do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, a maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 7 000,00 zł.

M

ając na względzie poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie
gminy Świdnica, które wpływa na kondycję
środowiska naturalnego oraz komfort życia,
a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu, Rada Gminy Świdnica postanowiła przyjąć do realizacji „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Świdnica na dofinansowanie
wymiany systemów ogrzewania starego typu
wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne
źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy Świdnica”. Dofinansowanie wpłynie na
wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych nieekologicznych systemów grzewczych
i docelowo będzie miało wpływ na poprawę
jakości powietrza w gminie.

BĘDZIE WYMIANA WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE
WYBRANYCH GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
To nie koniec dobrych wiadomości związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowania na wymianę „starych pieców” 28 marca
Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu
pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

C

elem projektu będzie pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł
ciepła przez Grantobiorców.
Wysokość dofinansowania dla Grantobiorców będzie kształtować się na poziomie
do 70 % poniesionych przez nich wydatków
kwalifikowalnych i wynosić będzie maksymalnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu
mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przypadku domu jednorodzinnego.
Udział finansowy Gminy Świdnica zostanie określony w Umowie partnerskiej,
a środki na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy po pozytywnej
decyzji Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej o przyznaniu dofinansowania.
20
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OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)
POWSTANĄ W KOMOROWIE I WIŚNIOWEJ

W Komorowie i w Wiśniowej powstaną otwarte strefy aktywności, potocznie nazywane OSA. Na realizację inwestycji władze gminy
pozyskały 75 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

C

elem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym jest budowa
ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się
miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla
dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które
podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia
mieszkańców danego obszaru.
OSA w miejscowości Komorów będzie obejmować: montaż urządzeń siłowych (7 szt.),
montaż gier: szachy/warcaby, chińczyk,
montaż ławek (4 szt.), kubłów na śmieci
(2 szt.) i stojaka na rowery, wykonanie nasadzeń. OSA wykonana zostanie na terenie
trawiastym, który jest dopuszczalnym podłożem dla urządzeń siłowych, co powoduje
brak konieczności wykonania stref bezpieczeństwa ze żwiru płukanego.
OSA w miejscowości Wiśniowa będzie obejmować: montaż urządzeń siłowych (7 szt.),

montaż zabawowych urządzeń sprawnościowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa ze żwiru płukanego, montaż gier:
szachy/warcaby, chińczyk, montaż ławek

(7 szt.), kubłów na śmieci (6 szt.) i stojaka na
rowery, wykonanie nasadzeń oraz bezpiecznego ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtkami.

W KOMOROWIE POWSTANIE NOWY PLAC ZABAW
W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 19 czerwca Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przyznaniu gminie
Świdnica dofinansowania w wysokości 30 tys. zł. na realizację projektu pn. „Wykonanie placu zabaw w Komorowie”.
W ramach projektu wykonane zostaną:
vvprace demontażowe,
vvroboty ziemne wraz z wywozem ziemi,
vvmontaż urządzeń zabawowych i urządzeń
małej architektury,
vvmontaż obrzeży elastycznych i wykonanie
nawierzchni bezpiecznej ze żwiru,
vvmontaż stojaka do gry w koszykówkę,
vvwykonanie podbudowy placu do gry
w koszykówkę wraz z montażem obrzeży,
vvwykonanie nawierzchni poliuretanowej placu do gry w koszykówkę wraz z malowaniem linii.

Zdjęcie ilustracyjne
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Projekt zakłada montaż urządzeń małej
architektury, tj. ławek, koszy na śmieci oraz
tablicy z regulaminem przez mieszkańców
Komorowa.
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„MAŁE BYSTRZAKI – RÓWNE SZANSE
PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE ŚWIDNICA”

Jeszcze tylko dwa miesiące potrwa realizacja projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”
w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej dofinansowany przez Unię Europejską (ponad 666 tys. zł) w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

P

rojekt realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019 zakłada
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, a także zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami
podyplomowymi 5 nauczycieli.
Założenia te wymagały przeprowadzenia wielu działań, m. in.
vvdostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;
vvzakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania, wyposażenia do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz
4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalni
naczyń;
vvzakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających
realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu
„Bezpieczny przedszkolak”,
vvwyposażenie i montaż urzadzeń placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
vvzapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli oraz
wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne
spektakle teatralne.
Założenia projektowe, w ciągu roku szkolnego 2018/2019 zostały
w pełni zrealizowane. Dzieci uczestniczyły w comiesięcznych spektaklach
teatralnych, zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola
przez wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie informatyki, robotyki
i programowania, gry w szachy, a także w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych, muzyczno-rytmicznych oraz logopedycznych.
Do realizacji w/w zajęć przedszkole zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne, materiały oraz sprzęt, dzięki któremu łatwiej jest przybliżyć
dzieciom zagadnienia – zestawy szachów, roboty dash i dot, tablety, tablice
interaktywne, magiczny dywan, magnetofony, gry dydaktyczno-logiczne,
materiały do zajęć plastyczno-konstrukcyjnych, pomoce do nauki szyb-

kiego czytania metodą G. Domana, do Metody Dobrego Startu itp.
Dzięki wsparciu projektowemu dzieci odbyły wycieczkę do Wioski
Indiańskiej Pocahontas we Wrocławiu, uczestniczyły w warsztatach organizowanych na terenie przedszkola:
vv„Bajkonur – niebo w zasięgu ręki” – przenośne planetarium,
vv„Świat mrówek” – warsztaty przyrodnicze,
vv„Smakostacja” – warsztaty zdrowego żywienia.
Projekt „Małe Bystrzaki” zakładał również szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Bystrzycy
Dolnej ukończyli studia podyplomowe z zakresu
vvRewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
vvSurdopedagogika – rewalidacja dzieci niesłyszących i niedosłyszących
vvTyflopedagogika – rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
oraz szkolenia
vvMetoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
vvDziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
vvWprowadzenie dziecka w świat pisma – nauka czytania
metodą J. Majchrzak
vvPedagogika Froebla
vvPięcioro nauczycieli z przedszkola w Bystrzycy Dolnej ukończyło Kurs
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, nadający im kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co ważne, działania projektowe nie kończą się wraz z końcem czerwca. W okresie wakacyjnym realizowane będą kolejne zadania:
vvwycieczka do Zagrody Sudeckiej w Dobkowie,
vvwycieczki do kina Cinema 3d w Świdnicy,
vv„Slime”- warsztaty kreatywne dla dzieci,
vv„Sensoplastyka dla dzieci.
Projekt „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie
Świdnica” umożliwił stworzenie nowej, przyjaznej dziecku i nauczycielom placówki na miarę XXI wieku, pełnej radości, zabawy, zrozumienia
i miłości do dziecka oraz dał doskonałe podstawy do rozwoju zarówno dla
dzieci i nauczycieli.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat realizacji projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” na naszej stronie www.ppbystrzycadolna.szkolnastrona.pl.

RÓWNE SZANSE W GMINIE ŚWIDNICA
W czerwcu 2019 r. kończy się realizacja projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł, z tego kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł. W projekcie
uczestniczą uczniowie i nauczyciele z trzech szkół podstawowych: z Lutomi Dolnej, Mokrzeszowa i Pszenna.

G

łównym jego celem było podniesienie
kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw i umiejętności uczniów niezbędnych na
rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego
podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a poprzez to zwiększenie szans edukacyjnych uczniów dzięki
wsparciu w postaci dodatkowych zajęć i szkoleń dla nauczycieli - projekt jest realizowany od
1.01.2018r. Ogółem w projekcie uczestniczyło
467 uczniów, z czego w SP Lutomia Dolna 174 uczniów, w SP Mokrzeszów - 78 uczniów
i w SP Pszenno – 215 uczniów. Zajęcia prowadziło łącznie ponad 50 nauczycieli.
Zajęcia realizowane w grupach liczących
po 8 uczniów rozwinęły ich zdolności poznawcze, zwiększyły samodzielność w uczeniu się
i przyczyniły się do rozwijania kompetencji
Nr 1 (33) Czerwiec 2019
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kluczowych. Uczniowie mieli możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, niwelowania
i wyrównywania braków oraz uzupełniania
umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na
przyszłym rynku pracy. Wyzwalały u uczniów

zachowania twórcze i badawcze oraz kształtowały umiejętność planowania, organizowania i efektywnego działania w grupie. Wykorzystywano szereg pomocy dydaktycznych
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zakupionych w ramach projektu, które przyczyniły się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia
zajęć. Oprócz samodzielnego wykonywania
doświadczeń uczniowie nabyli umiejętności
interpretowania i definiowania wielkości fizycznych, wykonywania pomiarów, prostych
obliczeń, opracowywania wyników pomiarów
z wykorzystaniem komputera. Zajęcia kółka
matematycznego rozwijały zainteresowania
matematyczne oraz umiejętność logicznego
myślenia poprzez wykorzystanie ciekawych
gier edukacyjnych, uczniowie rozwinęli umiejętność nieszablonowego myślenia, ćwiczyli
koncentrację, spostrzegawczość i pamięć.
Zajęcia kółka informatycznego rozbudziły
w uczniach pasje związane z robotyką i programowaniem. Młodsi uczniowie rozwinęli
umiejętność tworzenia prostych algorytmów,
skryptów, animacji oraz gier z wykorzystaniem programów Logomocja i Scratch. Starsi uczniowie zapoznali się z językiem środowiska programowania Lego Mindstorms
EV3, konstruowali, programowali oraz sterowali robotami z komputera oraz tabletów, tworzyli własne strony internetowe
w języku HTML.
Na zajęciach z j. angielskiego uczniowie
doskonalili umiejętności komunikacyjne
w różnych sytuacjach, poznawali i utrwalali
słownictwo z różnych zakresów tematycznych dotyczących życia codziennego, zainteresowań, nowych technologii. Poznali nowoczesne aplikacje służące nauce języków.
Z zaangażowaniem tworzyli atrakcyjne gry
edukacyjne wspierające utrwalanie struktur

www.gmina.swidnica.pl

gramatycznych i słownictwa. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w aranżowanych
sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia zakończą się egzaminem TOEIC Bridge, który
pomoże każdemu uczniowi określić poziom
znajomości języka, ich umiejętności językowych i wyznaczyć dalszą drogę nauki.
Podczas zajęć dla uczniów o specjalnych
potrzebach, które realizowane były w 3-4
osobowych grupach, w zakresie wsparcia
psychologiczno- pedagogicznego uczniowie
rozwinęli swoje umiejętności społeczne, nauczyli się zachowań asertywnych, współpracy
w grupie, konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów, radzenia sobie z przemocą. Nabyli
umiejętności rozpoznawania emocji, budowania pozytywnej samooceny. Poznali konstruktywne, zdrowe sposoby radzenia sobie z
trudnymi uczuciami, np. napięciem, stresem,
złością, lękiem, smutkiem. Odkryli także swoje „mocne strony”, rozwinęli kreatywność.
Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych
uczniowie rozwinęli sprawność manualną,
poprawili koncentrację uwagi, kształtowali
umiejętności grafomotoryczne, wyobraźnię,
rozwijali orientację wzrokowo-przestrzenną, doskonalili umiejętność czytania głośnego oraz cichego ze zrozumieniem, nabywali
umiejętności poprawnego pisania poprzez
ćwiczenia utrwalające poznane zasady ortograficzne. Terapia pedagogiczna to zajęcia
skierowane do uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce, które związane są
z poprawnym pisaniem i czytaniem. Uczestnicy zajęć korzystali z wielu pomocy dy-

Realizacja projektu Równe Szanse w Szkole Podstawowej w Pszennie

Realizacja projektu Równe Szanse
w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej
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daktycznych – gier, układanek, zasobów
platformy edukacyjnej oraz zbiorów ćwiczeń. Starsza grupa pracowała też nad doskonaleniem własnych metod uczenia się,
aby zadbać o efektywność swojej pracy. Na
zajęciach logopedycznych uczniowie pracowali nad poprawą jakości mowy, prawidłową
realizacją zaburzonych głosek, usprawniali
motorykę i koordynację narządów artykulacyjnych, nabywali umiejętność prawidłowego
gospodarowania oddechem. Dzięki udziałowi
w zajęciach logopedycznych uczniowie
usprawnili słuch fonematyczny, technikę czytania i pisania oraz wzbogacili słownictwo.
Zajęcia związane z rynkiem pracy były odpowiedzią na brak samodzielności, niską samoocenę, brak umiejętności współpracy. Zajęcia realizowane były w formie warsztatowej
w nielicznych grupach, a ich celem było
kształtowanie u uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na
rynku pracy: kreatywności, inicjatywności,
przedsiębiorczości. Zajęcia wzmocniły samoocenę uczestników poprzez doświadczalne wskazanie mu, że każde z zadań jakie się
przed nim stawiało, pomimo że początkowo
wyglądało na trudne, mogło zostać przez
niego wykonane. Ponadto każdy uczestnik
projektu uczestniczył w zajęciach z przedsiębiorczości. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, które dzięki zaangażowaniu
nauczycieli okazały się atrakcyjne i ciekawe.
Często wykorzystywane były różnorodne
środki i materiały dydaktyczne zakupione
w ramach projektu.

Realizacja projektu Równe Szanse
w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej

Realizacja projektu Równe Szanse w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie
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WIELE SIĘ DZIEJE U NASZYCH SENIORÓW...

Ubiegłoroczne spotkanie Seniorów w SSM w Lubachowie

K

ażdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszerza ofertę
działań skierownych do seniorów. Tylko w tym roku planowane
są m.in.:
Zajęcia warsztatowe w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje następujące obszary:
vvco to znaczy zdrowe odżywianie (zdrowe zamienniki w diecie
wegańskiej i wegetariańskiej) – gotowanie?
vvco to znaczy zdrowy styl zycia? – ćwiczenia, psychika, odżywianie
u seniorów,
vvprofilaktyka w chorobach autoimmunologicznych i onkologicznych,
vvgluten, cukier, nabiał – dlaczego w nadmiarze nam szkodzą,
vvćwiczenia z pamięcią u seniorów,
vvskąd się biorą moje przekonania?,
vvzajęcia plastyczne – moja mapa marzeń,
vvmoje sposoby na relaks i odpoczynek,
vvrozmowy o duchowości – co dla mnie oznacza pojęcie duchowości,
vvmoje wspomnienia z dzieciństwa – wakacje, świeta, urodziny,
imieniny itp.,
vvprojekcja filmu „Cyrk motyli” – czy mogę brać życie we własne
ręce?,
vvco mogę przekazać kolejnym pokoleniom,
vvmoje bajki z dzieciństwa – zrobienie książeczki dla wnuka razem
z wnukiem,
vvjak chronić się przed oszustami i asertywnie mówić nie?.
To tylko wybrane tematy, którymi będą zajmować się seniorzy podczas tematycznych spotkań w gminie Świdnica. Zajęcia prowadzi Weronika Socha - socjolog, trener mentalny, coach zdrowia i żywienia,
psychoonkolog i autorka programu „Odważ się”.
Za nami pierwsze spotkania z seniorami z Bystrzycy Górnej, Grodziszcza i Pszenna, podczas których omówiono propozycje tematyki
zajęć, nawiązane zostały znajomości, odkryte zostały obszary wspólnych zainteresowań.
Już po pierwszych spotkaniach jedno jest pewne – seniorzy w gminie
Świdnica są aktywni, otwarci, pogodni i bardzo przyjaźni. To ludzie o niebanalnych zainteresowaniach, którzy nie tylko mogą ale przede wszystkim chcą się nadal uczyć, robić ciekawe rzeczy i cieszyć się życiem.
Motywuje to nas do poszukiwania coraz to nowych przedsięwzięć,
nad którymi intensywnie i z satysfakcją pracują pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Świdnicy.
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Przed nami VII edycja programu w całości realizowanego ze środków GOPS p.n. „Bądź swoim przyjacielem”.
Projekt realizowany jest w czasie wakacji w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie. Podobnie jak w latach ubiegłych podczas tegorocznego pobytu na seniorów czeka moc atrakcji i bogaty program zajęć. Spotkania z dietetykiem, pogadanki na temat zdrowego
stylu życia i odżywiania, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe,
zajęcia muzyczne, warsztaty kosmetyczne, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty teatralne, wspólne wyjazdy, wycieczki, spacery po okolicy, pożegnalne ognisko – to tylko niektóre z tych atrakcji. Uzupełnieniem całego pobytu będą także długie, wieczorne rozmowy na temat
codziennych problemów, chorób, kompleksów, pokonywania własnych
słabości i wzmacniania poczucia własnej wartości, które zyskały już
własną nazwę – „pogaduchy do poduchy”. Na tegoroczny wypoczynek
seniorów w Lubachowie GOPS przeznaczył ponad 20 tys. złotych.
124 790 tys. zł. pozyskała gmina Świdnica na rzecz seniorów
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Wniosek o dofinansowanie opracowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wkład własny do realizacji projektu wyniesie
31,2 tys. zł.
Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach środków Programu
w gminie Świdnica powstanie Klub Seniora w Bystrzycy Dolnej. Na
potrzeby Klubu zostaną zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na
I piętrze budynku po byłej placówce oświatowej. W ofercie Klubu są
zaplanowane między innymi: zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności taneczno-ruchowej i sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacji społecznej. Oferta uwzględnia również wyjścia do obiektów
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych. Mamy nadzieję, że dzięki
projektowi nasi seniorzy zyskają nową przyjazną dla siebie przestrzeń
do spotkań, integracji – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.
Rekrutację uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod
nr telefonu 74 852 30 67 wew. 120.
Zaliczasz się do grona seniorów? A może masz bliską osobę w dojrzałym wieku? Już dzisiaj zapraszamy do czynnego udziału w zajęciach
adresowanych do seniorów w Gminie Świdnica. Mamy nadzieję, że
wśród tych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie.
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CZŁOWIEK Z PASJĄ. WALDEMAR WOŹNIAK Z PSZENNA
W CZYNIE SPOŁECZNYM SPRZĄTA MIEJSCOWOŚCI W GMINIE
Obywatelska inicjatywa zrodziła się podczas zebrania dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej Pszenna. - To właśnie w 2015 r. Waldemar Woźniak
złożył deklarację wójt gminy Świdnica Teresie Mazurek, że społecznie, bez żadnych gratyfikacji, swój wolny czas poświęci na sprzątanie swojej miejscowości, czyli Pszenna.

P

ropozycja mieszkańca Pszenna zyskała uznanie władz gminy.
Samorząd dostarcza mu worki do selektywnej zbiórki odpadów,
a po każdym zakończeniu akcji organizuje również wywóz odpadów.
Pan Waldemar Woźniak to emerytowany pracownik Poczty Polskiej
i myśliwy. Jak sam podkreśla bardzo lubi porządek, a będąc od kilkudziesięciu lat myśliwym, wie jak ważna jest równowaga ekosystemu.
Posprzątał już Pszenno, Jagodnik, tereny znajdujące się przy drodze gruntowej łączącej Jagodnik z Jakubowem, nadbrzeża rzeki Piławy, polne drogi od Miłochowa do Boleścina, od Gogołowa do Pszenna,
z Pszenna do Miłochowa, Świdnicy do Witoszowa Dolnego.

26

Efekt. 10 ton śmieci. Niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest wyrzucanie
śmieci, lub wywożenie ich do lasu. Przecież gminy zapewniają odbiór
każdego rodzaju odpadów, a pomimo to liczba ich na terenie lasu i na
naszych ulicach wcale nie maleje – podkreśla pan Woźniak.
Pomimo, że w oczyszczonych kilka lat temu miejscach na nowo
pojawiają się różnego typu odpady, to mieszkaniec Pszenna nie traci
zapału.
Postawa pana Waldemara Woźniaka zasługuje na najwyższe
słowa uznania. Gratulujemy działania i dziękujemy!
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ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
W sobotę, 9 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowali państwo Zofia i Tadeusz Wiącek z Opoczki.
Natomiast 11 maja Złote Gody Małżeńskie obchodzili państwo Regina i Jerzy Gołaszewscy z Witoszowa Dolnego.

Złote Gody Państwa Wiącek (druga para od lewej)

C

eremonie w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Świdnicy to niezwykły czas nie tylko
dla małżonków, ale także dla całych rodzin.
Wywołują wiele wzruszeń, są miłą okazją do
spotkania się z dawno niewidzianymi członkami rodzin, do odświeżenia wspomnień
i wzniesienia toastu za szczęśliwych małżonków. Miłym akcentem każdej uroczystości są
występy artystyczne.
Szanowni Jubilaci. Państwa wspólna miłość przetrwała ponad 50 lat. Pokazujecie tym
samym młodemu pokoleniu czym jest prawdziwe szczęście. Z pewnością na przestrzeni
tych kilkudziesięciu wspólnych lat zdarzały
się trudne chwile. Jak widać udało się Państwu to wszystko przetrwać i udowodnić, że
można zbudować trwały związek i dzisiaj należą się Państwu za to szczególne gratulacje.
Niech kolejne lata upływają we wzajemnym
zrozumieniu i miłości.

Przypominamy:
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat
i więcej, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest
w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest nam potrzebny odpis
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć nam odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa musimy również zobaczyć dowody
osobiste obojga małżonków. Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą,
a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić
o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd
Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt
gminy Świdnica i wójt gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia.
Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia wspomnień
i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze.

Złote Gody Państwa Gołaszewskich (pierwsza para od lewej)
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PRZYJACIELSKA WIZYTA U SĄSIADÓW
Grupa 30 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym brała udział w czwartym i ostatnim już spotkaniu odbywającym się
w ramach projektu pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”, który wspólnie realizują gmina Świdnica i miasto Kopidlno. Odbywające się po obu stronach
granicy cykliczne wizyty miały na celu rozwijanie kompetencji językowych i społecznych uczestników oraz zapoznanie ich z atrakcjami turystycznymi
polsko-czeskiego pogranicza.

P

odczas ostatniego spotkania czescy gospodarze zaprezentowali
krainę zwaną „Czeskim Rajem”, która obfituje w liczne wąwozy,
skały, punkty widokowe i zamki. Wspólne wycieczki do Zoo Safari,
wspinaczki po Prachowskich Skałach, wizyta na Zamku Kost były nie
tylko okazją do podziwiania widoków przepięknej okolicy, poznawania
historii i kultury regionu, ale też treningiem językowym, pogłębianiem
relacji oraz zdobywaniem nowych doświadczeń. Podczas warsztatów
zorganizowanych w czeskiej szkole uczestnicy współpracowali w grupach poznając przydatne słownictwo oraz porównując czeskie i polskie
tradycje i zwyczaje.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wspólnie spędzonego
czasu, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Przyjacielska wizyta uczniów z Witoszowa Dolnego w Czechach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

PARTNERSKIE WIĘZI Z LAMPERTHEIM
Pierwsze spotkanie odbyli w 2008 r. realizując wspólny projekt pn. „Odwaga cywilna w czasie drugiej wojny światowej- śladami Alfreda Delpa - działacza Kręgu z Krzyżowej”. Od tego czasu uczniowie z gminy Świdnica i niemieckiego miasta Lampertheim odbyli kilkadziesiąt wizyt zarówno po stronie
polskiej jak i niemieckiej. Pomaga im w tym postać Alfreda Delpa, który jest patronem ich szkoły i honorowym obywatelem miasta Lampertheim.
Ale nie tylko. Przyjaźń. To właśnie słowo bardzo często pojawiało się w wypowiedziach młodzieży, jako element łączący ich obustronną współpracę.

P

rzez tydzień w Lubachowie młodzi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pszennie wraz z młodzieżą z Alfred-Delp-Schule
w Lampertheim spędzali wspólnie czas. Realizując zaplanowane działania, rozwijali
swoje kompetencje językowe, uczyli się postaw tolerancji i szacunku wobec innych
kultur i narodowości. Nie było tu czasu na
nudę. Realizowane zadania przeplatano zabawami integracyjnymi, grami zespołowymi lub zwiedzaniem np. Sztolni w Walimiu,
Zamku Książ, czy starego miasta w Wałbrzychu. Dużą frajdę sprawiła wszystkim wizyta
na basenie w Witoszowie Dolnym. Ewaluacja
spotkania dała nadzieję na kontynuację tego
typu projektu, a plany na kolejne spotkania
sięgają 2021 r. Historia napisała też zaskakujący scenariusz. Jedną z opiekunek niemieckiej grupy była pani Agata Pater, absolwentka
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, a na co dzień nauczyciel
chemii i matematyki w Alfred-Delp-Schule
w Lampertheim. Pani Pater od kilkudziesięciu
lat uczy w Niemczech, a dzięki współpracy
28

Spotkanie młodzieży w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie

partnerskiej mogła ponownie zobaczyć bliskie
jej sercu okolice. Na uwagę zasługuje fakt,
że filarem blisko 11 letniej współpracy jest
pani Herma Dölger, która uczestniczyła we

wszystkich projektach realizowanych przez
szkoły A. Delpa z Lampertheim i SP w Pszennie. Koordynatorami po stronie polskiej były
panie: Dorota Sierzputowska i Izabela Kozioł.
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LAURY DLA UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKRZESZOWIE
22 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu wiedzy samorządowej o „Laur Młodego
Samorządowca”. Zwycięskiej drużynie z Mokrzeszowa osobiście gratulowała wójt gminy Teresa Mazurek, podczas IX Sesji Rady Gminy Świdnica.

W

konkursie wzięli udział uczniowie gminnych szkół podstawowych
oraz uczniowie klas III gimnazjalnych z terenu naszej gminy.
Tematyką tegorocznej edycji Konkursu był wolontariat realizowany
na terenie szkół oraz w środowisku lokalnym.
Niezmiernie ważne jest inwestowanie w rozwój i edukację młodego pokolenia, bo to procentuje. Tym bardziej cieszę się z osiągnięć
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie, którzy w tym roku
są zwycięzcami w konkursie wiedzy samorządowej i do których wędruje statuetka „Laur Młodego Samorządowca” – podkreślała wójt Teresa
Mazurek.
vvI miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, wraz z opiekunami:
Katarzyną Hrynacz i Lucyną Pietruszką które przygotowały tegoroczny konkurs.
vvII miejsce – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszennie.
vvIII miejsce – Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym.
W kategorii oddziałów gimnazjalnych najwyżej oceniono mowę
motywacyjną przygotowaną przez uczennicę trzeciej klasy gimnazjum
przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Laury dla uczniów ze SP w Mokrzeszowie

MIĘDZYNARODOWY SUKCES GMINNYCH AKROBATEK
Czwarte i piąte miejsce zdobyły utalentowane akrobatki z gminy Świdnica na międzynarodowych zawodach o Puchar „Warsa i Sawy”
w Akrobatyce Sportowej w Warszawie.

P

olskę oraz Gminę i Miasto Świdnicę na
zawodach „Warsa i Sawy” reprezentowały: Roksana Niedziałkowska (Gim. Lutomia
Dolna), Karolina Kozieł (była uczennica SP
Lutomia Dolna), Malwina Kuling (SP Pszenno) oraz Hanna Czoch (Gim. Żarów). Na
co dzień zawodniczki trenują w klubie UKS
Acro Club Świdnica pod czujnym okiem
Anny Kozieł.
W dniach 16-19 maja do Warszawy zjechała się światowa czołówka akrobatów
z Polski, Białorusi, Francji, Izraela, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dwójka żeńska
z klubu UKS Acro Club Świdnica Roksana
Niedziałkowska i Karolina Kozieł otarła się
o podium, zdobywając 4 miejsce w kategorii
13-19. Natomiast Hanna Czoch z Malwiną
Kulig uplasowały się na miejscu 5 w kategorii 11-16. Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
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STRAŻACY OCHOTNICY Z GMINY ŚWIDNICA
POTWIERDZILI SWOJĄ GOTOWOŚĆ
Kolejna edycja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych potwierdziła wyszkolenie bojowe strażaków ochotników. Tym razem
boisko sportowe w Bystrzycy Górnej było areną pożarniczych zmagań. Uczestnicy nie mieli łatwego zadania. Zmagali się ze słońcem, ale
i z deszczem. W grupie „A” mężczyźni - 1 miejsce zdobyła jednostka z OSP Witoszów, a w grupie „C”- kobiety – 1 miejsce przypadło
w udziale dla OSP Burkatów. W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – najlepszą była MDP Witoszów.

Gminne Zawody OSP w Bystrzycy Górnej

N

a uwagę zasługuje fakt, że gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim
zrealizowała program bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu
„S” (OSP: Burkatów, Bystrzyca, Gogołów,
Grodziszcze, Lutomia, Mokrzeszów, Panków
i Witoszów), w tym 3 jednostki włączone są
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP
Witoszów. Ponadto wszystkie jednostki włączone do KSRG są wyposażone w zestawy ratownictwa drogowego. W działaniach ratowniczych czynny udział bierze 172 strażaków
ratowników w pełni przeszkolonych w zakresie podstawowym, w tym 62 druhów strażaków z ukończonym kursem Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Jednostki OSP w Gminie
Świdnica dysponują 13 samochodami ratowniczo-gaśniczymi w tym 4 pojazdy klasy ciężkiej, 6 klasy średniej oraz 3 klasy lekkiej.
30

Ogromnie się cieszę, że tym razem
w Bystrzycy Górnej mogę otwierać
gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Patrząc na liczny udział drużyn,
a w szczególności dzieci i młodzieży
można być spokojnym o przyszłość
naszych jednostek. Życzę Państwu wielu
sukcesów i sportowej rywalizacji
– mówiła wójt gminy Teresa Mazurek,
podczas oficjalnego otwarcia.

Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia konkurencja – ćwiczenia bojowe. Sportowa rywalizacja trwała
do ostatnich minut, a to właśnie sekundy
decydowały o końcowych wynikach.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco:

W grupie MPD „drużyna mieszana”
wiek 12-15 lat
1.miejsce MDP Witoszów
2. miejsce MDP Lutomia
3. miejsce MDP Grodziszcze
W grupie MPD chłopcy wiek 12-15 lat
1.miejsce MDP Witoszów
W grupie MPD chłopcy wiek 16-18 lat
1.miejsce MDP Grodziszcze
W grupie C kobiety
1.miejsce OSP Burkatów
2. miejsce OSP Lutomia
3. miejsce OSP Gogołów
W grupie A mężczyźni
1.miejsce OSP Witoszów
2. miejsce OSP Burkatów
3. miejsce OSP Bystrzyca
4. miejsce OSP Gogołów
5. miejsce OSP Panków
6. miejsce OSP Mokrzeszów
7. miejsce OSP Lutomia
8. miejsce OSP Grodziszcze
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LUDOWO NA FOLKOWO W PSZENNIE
Ludowe, trochę współczesne i te dedykowane mamie piosenki i utwory muzyczne zabrzmiały w Pszennie, podczas tegorocznej Majówki
na ludowo i folkowo. Na scenie wystąpiło 13 zespołów folklorystycznych z 9 gmin: Świdnica, Mirsk, Marcinowice, Męcinka, Dzierżoniów, Mysłakowice, Radków, Strzegom, Jaworzyna Śląska.

P

onad 200 artystów z 13 zespołów oczarowało gości swoim śpiewem, pięknem strojów ludowych, temperamentem i pełnym energii występem na scenie.
To było wyjątkowe święto folkloru. Choć pogoda w tym dniu nie rozpieszczała, to wszystkie
zespoły pięknie prezentowały się w ludowych
strojach, zachęcając do wspólnej zabawy.
Na scenie wystąpiły: Mażoretki, Akacjowe
Śpiewule, Chrośliczanie, Con Moto, Ale Babki,
Bystrzyca, Karkonosze, Katarzynki, Kądziołeczka, Michalinki, Olszaniacy i współgospodarze
sobotniego śpiewania na ludowo i folkowo – zespół A to Heca z Pszenna.
Organizatorem muzycznego wydarzenia
był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, przy współpracy sołtysa, rady sołeckiej wsi
Pszenno, zespołu „A to Heca”, Koła Gospodyń
oraz Stowarzyszenia „Aktywne” Pszenno.

Występy zespołów folklorystycznych na boisku sportowym w Pszennie

I PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
30 maja, na basenie Gminnego Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego w Witoszowie
Dolnym rywalizację o gminny prymat podjęło 73 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe z gminy Świdnica. Walczyli
stylem dowolnym na dystansach od 25 m
(rocznik: 2011-2010), poprzez 50 m (rocznik:
2009-2008), do 100 m (rocznik: 2007-2006)
i kat. 2005-2003).
MIEJSCA I CZASY DEKOROWANYCH
ZAWODNIKÓW
25 metrów (2011-2010)
Dziewczęta:
1. Maja Wojtowicz - 21,22 SP Witoszów Dolny
2. Julia Drozdowska - 22,24 SP Lutomia Dolna
3. Oliwia Matysiak - 23,67 SP Lutomia Dolna
4. Julia Rokicka - 25,31 SP Witoszów Dolny
5. Zuzanna Surowiec - 26,72 SP Pszenno
6. Hanna Bilska - 31,29 SP Bystrzyca Górna
Chłopcy:
1.Bartłomiej Kutyba - 23,77 SP Lutomia Dolna
2.Kamil Nizio - 23,98 SP Witoszów Dolny
3.Jan Olszewski - 25,45 SP Witoszów Dolny
4.Mateusz Politański - 25,73 SP Pszenno
5.Alan Kłusek - 28,83 SP Pszenno
6.Miłosz Zdybel - 30,04 SP Witoszów Dolny
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50 metrów (2009-2008)
Dziewczęta:
1. Maja Derewiecka - 44,26 SP Mokrzeszów
2. Adela Zaremba - 49,44 SP Witoszów Dln.
3. Hanna Suława - 49,96 SP Witoszów Dolny
4. Maja Walendowska - 52,26 SP Witoszów Dln.
5. Lena Skroboń - 54,30 SP Bystrzyca Górna
6. Hanna Jawień - 61,86 SP Witoszów Dolny
Chłopcy:
1. Hubert Lepak - 50,20 SP Bystrzyca Górna
2. Konrad Poliański - 52,86 SP Pszenno
3. Maciej Kazimierczak - 62,99 SP Witoszów
Dolny
100 metrów (2007-2006)
Dziewczęta:
1. Jagoda Babiarz - 1:25,05 SP Witoszów Dolny
2. Martyna Zając - 1:25,86 SP Witoszów Dolny
3. Joanna Mojsej - 1:26,07 SP Witoszów Dolny
4. Weronika Czubacka - 1:27,69 SP Witoszów Dln.
5. Martyna Markiewicz - 1:27,97 SP Witoszów Dln.
6. Amelia Miałszygrosz - 1:28,86 SP Witoszów Dln.
Chłopcy:
1. Jakub Kierul - 1:16,70 SP Witoszów Dolny
2. Adam Wróblewski - 1:18,97 SP Witoszów Dln.
3. Adrian Nizio - 1:27,46 SP Witoszów Dolny
4. Jakub Janik - 1:28,86 SP Witoszów Dolny
5. Igor Swałtek - 1:29,13 SP Witoszów Dolny
6. Mateusz Samek - 1:29,49 SP Witoszów Dolny

100 metrów (2005-2003)
Dziewczęta:
1. Weronika Zając - 1:27,20 SP Witoszów Dolny
2. Karolina Malinowska - 1:33,81 SP Witoszów Dln.
3. Aleksandra Sandecka - 1:52,37 SP Witoszów Dln.
4. Maja Nawrot - 2:08,97 SP Witoszów Dolny
Chłopcy:
1. Jakub Kański - 1:18,30 SP Witoszów Dolny
2. Karim Chromy - 1:18,42 SP Bystrzyca Górna
3. Maciej Calów - 1:55,42 SP Witoszów Dolny
4. Kacper Oko - 4:04,00 SP Mokrzeszów

31

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

KAPŁAŃSTWO I EUCHARYSTIA 40 LAT ŚWIĘCEŃ KS. KAZIMIERZA GNIOT
W niedzielę, 19 maja ks. Kanonik Kazimierz Gniot, obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Swoją duszpasterską posługę
w parafii pw. św. Mikołaja w Pszennie rozpoczął w 2003 roku. Jak sam podkreślał, sakrament kapłaństwa nierozerwalnie łączy się
z Eucharystią. Dlatego dokładnie w dniu swoich jubileuszowych obchodów, 4 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię Św.

Gratulacje z okazji Jubileuszu składa wójt gminy Teresa Mazurek

D

o Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu Ks. Kazimierz Gniot wstąpił w 1973 r., kończąc wcześniej 5 letnie Technikum Górnicze w Zgorzelcu. Po 6-letnich studiach teologicznych,
19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował m.in. na parafiach w Lubawce,
Dzierżoniowie, Niemczy, a pierwszą parafię jako proboszcz otrzymał
w Radzikowie. Następnie po 13 latach, dekretem biskupa objął parafię św. Mikołaja w Pszennie, gdzie swoją posługę pełni do dzisiaj.
Na zakończenie Mszy św. przedszkolaki z Bajkowej Dolinki
w Pszennie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pszennie, przedstawiciele władz gminy Świdnica i sołectw, służba liturgiczna ołtarza, duchowieństwo i rodzina złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Jubilatowi.
Czcigodny Księże Proboszczu, dostojny Jubilacie. Proszę przyjąć

serdeczne gratulacje oraz podziękowania za niestrudzoną posługę
duszpasterską na rzecz wiernych i Parafii św. Mikołaja w Pszennie.
Dziękuję, że ksiądz proboszcz wspólnie z samorządem gminy Świdnica przystąpił do gminnego programu ratowania zabytków, wykonując remonty w tutejszej świątyni. Pięknie odrestaurowana chrzcielnica, a w tym roku trwająca właśnie renowacja ambony. W duchu
wdzięczności za wieloletnią posługę duszpasterską Księdza Kanonika
w Pszennie pragniemy wyrazić nasza radość i powiedzieć serdeczne
„Bóg zapłać” za zaangażowanie w głoszenie prawdy Ewangelii i za
stałą obecność pośród nas. Niech służba Bogu i ludziom przynosi obfite owoce, a Bóg błogosławi oraz obdarza nieustannie zdrowiem, swoją
łaską i pokojem w podejmowaniu kolejnych wyzwań – mówiła podczas mszy św. wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Jubileusz kapłaństwa ks. Kazimierza Gniot
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800 LAT KOŚCIOŁA W GOGOŁOWIE
Gmina Świdnica ma bogata tradycję, a obiekty sakralne są bezcennym źródłem historii tworzonej od wieków przez Polaków, ale
i Czechów, Niemców czy Austriaków. Świadkami tych wydarzeń są właśnie kościoły. 16 czerwca, dokładnie w 800 rocznicę istnienia
kościoła św. Marcina mieszkańcy Gogołowa wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowali za dar istnienia swojej świątyni. Uroczystej Mszy
świętej koncelebrowanej przewodniczył J.E. ks. biskup Ignacy Dec.

P

o raz pierwszy kościół pw. św. Marcina
w Gogołowie (przynależny obecnie do
parafii w Wirach) wspomina się w dokumentach źródłowych 16 czerwca 1219 r. uchodzi
za jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku,
a z pewnością najstarszy w powiecie świdnickim. Początkowo obiekt sakralny był
budowlą jednonawową, na planie prostokąta, krytą stropem z prostym prezbiterium
zamkniętym drewnianą skrzynią więźby
o trapezoidalnym kształcie. Przebudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku.
W latach 1945-2019 parafią w Wirach kierowało czterech proboszczów: ks. Władysław
Pelc (1946-1984), ks. Stanisław Pluta (19842002),ks. Andrzej Pajdak- administrator parafii (2002-2003), Ks. Tadeusz Chlipała (20032005), Ks. Adam Woźniak (2005–nadal).
Życzenia ks. Adamowi Woźniakowi z okazji 800 lat kościoła w Gogołowie składa wójt gminy Teresa Mazurek

Jubileusz 800-lecia powstania kościoła stanowił doskonałą okazję do spojrzenia
w przeszłość, wspomnienia minionych dokonań oraz osób, których zaangażowanie
pomogło zbudować to miejsce. Uroczystość
była przede wszystkim świętem społeczności lokalnej. Jej codziennemu trudowi
i sprawnej organizacji zawdzięczamy historię miejscowości sięgającej XII wieku.
Błagajmy Boga za naszą parafią, abyśmy ciesząc się VIII wiekową tradycją tej świątyni
i kultu Ludu Bożego na tym miejscu, obficie czerpali z Bożych Łask i z nadzieją nieśli
chwałę Bogu i prawdę o Nim następnym pokoleniom – prosili w jednym z wezwań modlitwy powszechnej, mieszkańcy Gogołowa.
W czasie ofiarowania został przekazany dar
jako votum dziękczynne w postaci kielicha
i sztandaru zdobionego rękami członkiń
Koła Gospodyń Wiejskich.
Niech kościół św. Marcina w Gogołowie
dalej jednoczy ludzi i niech będzie podporą
chrześcijańskiego życia. Zapisujcie piękne
karty historii tego miejsca – życzyła mieszkańcom Gogołowa i całej wspólnocie parafialnej, Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica, ofiarując na ręce ks. Adama Woźniaka
– proboszcza miejsca, okolicznościową tablicę.

800 lat kościoła w Gogołowie
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STYPENDIA WÓJTA GMINY WRĘCZONE
Blisko 20% wszystkich uczniów z sześciu gminnych placówek oświatowych może pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce
i osiągnięciami sportowymi. To swoisty rekord w historii gminnej oświaty. Tradycyjnie, na dzień przed zakończeniem roku szkolnego,
wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów, sportowców i osobowości szkół. W tym roku mamy ich
aż 279 – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, która nie kryła dumy i zadowolenia. Prymusem gminy została uczennica Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie, Wiktoria Fudali ze średnią 5,92. W kategorii klas gimnazjalnych prymusem została Karolina Malinowska,
uczennica Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym ze średnią 5,83. Dla porównania, w roku ubiegłym wręczono 231 stypendia.

J ako samorządowcy jesteśmy dumni, że na terenie gminy
Świdnica są tak zdolni młodzi ludzie, którzy osiągają wysokie
wyniki w nauce i laury sportowe. Wręczenie stypendiów jest
jednym z najradośniejszych dni w codziennej pracy.
Raz jeszcze pragnę zapewnić, że na stypendia w gminie
Świdnica nie zabraknie pieniędzy. Słowa podziękowania
kieruję do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców oraz
Waszych rodziców. Życzę wszystkim uczniom słonecznych
i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością
i zapałem do dalszej pracy – podkreślała wójt gminy Teresa

Mazurek.
Prymusi Gminy Świdnica w roku szkolnym 2018-2019

Osobowości Szkół w roku szkolnym 2018-2019

Statuetki Prymus Gminy Świdnica w roku szkolnym 2018-2019

Prymusi, średnia ocen i ilość stypendiów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
Nazwa placówki

Prymus Szkoły

Średnia
ocen

Ilość
stypendiów
naukowych

Ilość
stypendiów
sportowych

Osobowość
szkoły

Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej

Jakub Faryński

5,50

22

6

Tadeusz Pilarski - Traciewicz

Szkoła Podstawowa
w Grodziszczu

Angelika Ślęzak

5,78

7

2

Angelika Ślęzak

Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej

Weronika Bałos (SP)
Anna Natanek (GIM)

5,54
5,66

35

14

Kacper Popiel (SP)
Kinga Półtorak (GIM)

Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie

Wiktoria Fudali

5,66

21

3

Maria Kajewska

Szkoła Podstawowa
w Pszennie

Alicja Grześlowska (SP)
Jakub Kuryło(GIM)

5,67
5,50

69

5

Nina Jarosz (SP)
Jakub Kuryło (GIM)

Szkoła Podstawowa
w Witoszowie Dolnym

Laura Konior (SP)
Malinowska Karolina
(GIM)

5,83
5,83

79

16

Julia Tobiasz (SP)
Panek Magdalena (GIM)

Ciąg dalszy na następnej stronie
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W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 przyznano łącznie 279 stypendiów w tym: 233 naukowe i 46 sportowe. Porównując tylko ubiegłoroczne
wyniki, odnotowaliśmy wzrost o 48 stypendystów Największą ilością stypendiów za wyniki w nauce (79) i osiągnięcia w sporcie (16) może pochwalić

się Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.
Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła 49 950,00 zł. Uroczystość z udziałem władz gminy Świdnica odbyła się w Szkole Podstawowej
w Lutomi Dolnej.

Stypendyści Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym

Stypendyści Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej

Stypendyści Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie

Stypendyści Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie

Stypendyści Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Stypendyści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Biuletyn informacyjny z Gminy Świdnica

Wydawca:
Urząd Gminy Świdnica
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
tel. +48/74/852 12 26, +48/74/852 30 67
urzad@gmina.swidnica.pl, www.gmina.swidnica.pl
www.facebook.com/UrzadGminySwidnica
Redakcja: Rzecznik Prasowy - Janusz Waligóra
tel. +48 74 852 12 26 w. 213, rzecznik@gmina.swidnica.pl
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO I ZASŁUŻONE WAKACJE
W sześciu szkołach podstawowych na terenie gminy Świdnica zakończył się rok szkolny. Wakacje rozpoczęło 1414 uczniów. We wszystkich placówkach wręczano świadectw, dyplomy i gratulacje. W tym roku gminne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego
2018/2019 odbyły się w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej. To w szkole podstawowej wszystko się zaczyna i do tych wspomnień
najczęściej się wraca w dorosłym już życiu – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

N

ajlepsi uczniowie szkoły z rąk wójt gminy Teresy Mazurek, swoich wychowawców i dyrektora otrzymali świadectwa i nagrody
książkowe. Rodzince zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.
Nagrodzono też najlepszych uczniów w konkursach tematycznych.
Stypendia i nagrody ufundowała też Rada Rodziców SP w Bystrzycy
Górnej, w całorocznym konkursie „Klasa z Klasą” oraz dla najlepszego ucznia z kl. VII i VIII. Samorząd uczniowski postanowił wyróżnić
ucznia, który osiągnął największy przyrost średniej z ocen w stosunku do I semestru.
Absolwenci klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Mimo, że za chwilę wakacje, to już teraz mogę Was zapewnić, że
od września rusza kolejny projekt edukacyjny w naszych szkołach.
Dofinansowany kwotą ponad 1,7 mln zł. Na same pomoce dydaktyczne przeznaczymy ponad 900 tys. zł. Zatem odpoczywajcie i gromadźcie siły, bo wiele dobrego będzie się działo w naszych szkołach –
zapewniała wójt gminy. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy
bezpiecznych wakacji, spokojnego wypoczynku i samych słonecznych
dni oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE W BURKATOWIE
Warsztaty ekologiczne, z konstruowania latawców, tworzenia biżuterii, lemolandia, mecze BUMPER BALL, gry i zabawy sportowe,
pokazy jednostki OSP, występy zespołów folklorystycznych, pływanie pontonem a na koniec zabawa taneczna którą poprowadzi
DJ MARQUS. To właśnie dla dzieci organizatorzy przygotowali najwięcej atrakcji, choć i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

XII

Przegląd folklorystyczny „Śpiewanie nad Bystrzycą” otworzył
występ Mażoretek z Pszenna. Na scenie
zaprezentowało się kilkanaście zespołów
ludowych, a wśród nich Zespół „Bystrzyca”
związany z Przeglądem od samego początku.
Mimo upału artyści czarowali gości swoim
śpiewem, pięknem strojów ludowych, temperamentem i pełnym energii występem na
scenie.
Równolegle na płycie boiska sportowego odbywał się festyn rodzinny. Najwięcej
atrakcji przygotowano z myślą o dzieciach.
Pływanie pontonem, warsztaty z konstruowania latawców, tworzenia biżuterii, zjazdy
na linie w asyście OSP Burkatów, dmuchane zamki czy mecze BUMPER BALL przyciągały jak magnes najmłodszych uczestników rodzinnego świętowania w Burkatowie.
Spragnieni odpoczynku rodzice mogli się
zrelaksować przygotowując lemoniadę według własnego uznania i odpocząć na leżakach. Atrakcją festynu było również losowanie kuponów na lot balonem.
36

Piknik Rodzinny w Burkatowie
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