Co nowego w Niedźwiedzicy?

Fundusz solecki na rok 2017 właśnie został zrealizowany. Z trudem poszło nam z ostatnim z
zaplanowanych działań, bo o ile bez kłopotu już na początku roku wyremontowana została
świetlica ze wspólnych środków CKIT w Walimiu oraz naszego funduszu sołeckiego, potem
opłacona roczna domena strony internetowej www.niedzwiedzica.pl to już z większym trudem
doszło do wykonania ostatniego zadania czyli zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw.

Zagwarantowane na ten cel środki w wysokości 10.000zł nie wystarczyły i potrzeba było
wsparcia ze strony Gminy o dodatkowe 3000zł. Plac zabaw wzbogacił się o jedno urządzenie
dla najmłodszych i jedno do fitnessu, z którego mogą skorzystać osoby dorosłe. Zapewne
nikogo nie trzeba zapraszać do świetlicy, ani też na plac zabaw – chodźmy tam często, bez
zaproszenia! Pewnie też nikogo nie trzeba upominać żeby dbać o jedno i drugie. Te obiekty są
przecież nasze wspólne.
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Przewidziane na rok 2017 prace nad konserwacją zabytkowych malowideł w naszym kościele
zostały zakończone. W chwili obecnej trwa okres sprawozdania i rozliczenia dotowanych
środków W okresie 4 lat czyli od odkrycia „skarbu” na wszelkie prace remontowe czyli
odwodnienia i położenia nowych tynków, na prace stratygraficzne, montażu kraty w kruchcie
kościoła, montażu podświetlenia malowideł oraz zadania typowo konserwacyjne samych
malowideł ( konserwacja techniczna i estetyczna) wydatkowano 201.644,41zł

Złożyły się na to środki z budżetu gminy Walim, dotacje z Ministerstwa Kultury z programu
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu oraz środki od Parafian i Sponsorów. I tutaj należą się serdeczne
podziękowania dla instytucji dotujących oraz wszystkich życzliwych, którzy mieli dobre serce i
gest. Pozostała jeszcze jedna ściana kościoła, o której wiemy, że pod tynkiem ukryte są dalsze
sceny z życia Świętych. Kolejne wnioski o dotacje do instytucji są lub będą składane, a na
hojność sponsorów nadal liczymy.
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Materiał udostępniony dzięki uprzejmości TV Podgórze Wałbrzych:
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