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Drodzy mieszka cy Gminy Swidnica!

W numerze:

Mam przyjemnośc przedstawic pierwsze wydanie ,,Wieści
z Cminy Swidnica,,. Jestem pewna, ze dzięki tej inicjaĘwie,
wiedza o tym co dzieje się na terenie naszej gminy będzie znacznie szersza. Jest to szczegolnie wazne w takich gminach jak

l
l
l
I
l
I
l
I
I
l
I
I
l
l

nasza, gdzie odległości pomiędzy poszczegolnymi sołectwami
sprawiają ze często brakuje nam rzetelnej inforrnacji lub nie
jest ona pełna. Wem, Ze sprawy lokalne interesują wielu
mieszkaricow.
Celem pracy

władz samorządr'wych jest realizowanie zadan s łużący c h z asp Okgi an iu p ąj 37gw owy c h p eirz e b m i es z kan cÓw' Staramy się zaspokajac te potrzeby realizując inwestycj e w o d,' c iągow e, kanal izacyj ne, buduj emy i rozbudowuj emy
szkoły, remontujemy drogi, budujemy chodniki, boiska sportowe itp. Realizujemy te zadąnia z budżetu gminy, ale rownież
ze środkow zewnętrznych np. Funduszu SAPARD czy Wojewodzkiego Funduszu ochr.',ny Środowiska i Cospodarki Wodnej. Niebawem będziemy składac wnioski o dofinansowanie
inwesQcji ze środki'w strukturalnych Unii Europejskiej. L,zięki tym staraniom, będziemy mo4li realizr-,wac więcej inwesĘcji, tak, aby mieszkanc,'m ,Gminy Swidnica zyłe' się lepiej.
Chcę, aby mieszkancy Gminy Swidnica wiedzieli Cr', Vlładze gminy zrobiły za publiczne pieniądze, jakie są plany na
przyszłośc. Informacja taka jest bardzr', v)ażna, ponieważ w
naszej gminie duzo 5ię inwestuje.
Mam nadzieję, że ta fąy7na przekazywania int)rmacji, o Ęm
co dzieje się w naszej gminie, przypadnie Paristwu do gustu i
będzie jednym z podstaW.',||)lCh zrodeł informacji. ,,Wieści z
3miny Swidnica,, będą się ukazywać kilka razy w roku, tak
aby mogły się w nich znaleźc najwazniejsze
szej gminie.
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Zmieniony Ułząd
kilku miesięcy Urząd Gminy
fuż
) , od
J Swidni ca realizuje swoje zadania w
nowych warunkach..W grudniu 2003
roku Rada Gminy Swidnica podjęła
uchwałęo nabyciu częścibudynkuprzy
ul. Głowackiego 4, ktora dotychczas

tJrząd Gminy Świdnica,

W ciągu niespełnamiesiąca nowe pomięszczenia zostaĘ przystosowane do
potrzeb Urzędu. Utworzona zostałaSala
operacyjna, gdzieklienci Urzędu Gminy Swidnica mogą dziś zała&vićwiększoścurzędowych spraw. Warto pod-

uroczyste otwarcie Sali operacyjnej [lG

byta zajmowana przez Bank Zachodni
wBK S.A. Decyzja ta była uzasadniona wzrastającąilościąsprawjakie musi
r ealtzowac gnrina oraz pottzebą l epszej
obsługimieszkaricÓw.

kreślic.że prace zwląZane z Zagospodarowywanie nowych pomieszczen
wykonanebyty w większośc
I przez pracownikow Urzędu Gminy, co znacznle
obniżyłokoszty.

lnwestycie
w Gminie Swidnica

Oficjalne otwarcie Sali Operacyjnejnastąpiło 6 lutego f004 r. WśrÓd zaproszonych gościbyli parlamentarzyściz
naszego regionu, przedstawiciele sąsiednich samorządÓw, radni, przedstawiciele mieszkaricÓw naszej gminy.
Uroczystego otarcia sali dokonali: Henryk Gołębiewski - bvty Marszałek WojewÓdztwa Dolnośląskiego,Jarosław
Kurzawa - były Przewodniczący Sejmiku, JacekWajs - StarostaSwidnickioraz
TeresaMazurek - wÓjt Gminy Swidnica i Wiesław Malisz - Przewodn|czący
Rady Gminy. Z pewnościąbyło
to duze
wydarzenie' ktÓre zmieniło nie tylko
pracę w Urzędzie Gminy, a|e przede
wszystkim podniosłojakoścobstugi
mieszkaricÓw.
obecnie większośćspraw załatwtanych
jest w jednym miejscu Wprowadzone
zm:'any strukttrra|ne,lepszy przepływ
informacji oraz zmrany w organizacji
pracy wpłynęŁyna udoskonaleniefunkcjonowania Urzędu i wyzszy poziom
świadczonych
usfugw zakresierea|izacji zada gminy. Wprowadzone zmiany Spo w o do w ał yr Ów niez p op rawę
efektywnościpracy,co ma duŻeznaczenie dla funkcjonowaniaUrzędu. Dziś,
w opinii wielu specjalistow,obsługa
mieszkancÓw w Urzędzie Gminy Srvidnica jest na europejskirnpoziomte. Z
pewnością
sąjeszczeSprawy'ktorewymagają zmian,wi elej ednak juŻ zostało
zrobione. aby |JrządGrniny Swidnica
funkcjonowałlepiej.

wykonanaze środkowAgencji WtasnościRolnej Skarbu Pa stwa, Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, budżetuGminy Swidnica oraz mieszkaricÓw Mokrzeszowa, ktÓrzy parryDochody budżetu gminy w 2004 r. - 24,088.250 Do najwazniejszych
cypowali w kosztach inwesĘcji.
Wydatki budżetugminyw 2004 r. .25.378.065 inwestycji-rea|izo- - Od sierpnia 2003 roku trwa moderlnwesĘcje z budżetugminy w 2004 r.. 5.619'106 wanych12004 roku
ntzacja i rozbudowa SzkoĘ Podstanależym.in.
wowej
w Lutomi Dolnej. Jestto najgmina. jak co roku, znaczną
\fasza
- Budowa oczyszczalni ściekÓwwraz
większa
inwestycja oświatowareali1\ częścswojegobudżetuprzeznacza
z kana|izacją sanitarnąw M okrzęSzozowana
na terenie grniriy w ciągu
na inwesĘcje.Na rok 2004 zaplanowawie. Inwestycjata zostałazakonczolat. Inwestycja ta przebteostatnich
no dochodyw wysokości24.088.250zł
na w kwietnia2004 r.. W ramach inga
Pierwszy etap to
dwuetapowo.
a wydatki w wysokosci 25.3,78.065
zł.
westycji wykonana zostata oczyszmodernizacja obecnego budynku
Zap|anowany deficyt w wysokości
czalnia ściekow,2 przepompownie
szkoĘ. Zostaławyrnieniona stolarka
| .289'7I5 zł zostaniepokryty przęz ZaściekÓw
oraz sieć kanalizacyjna w
okienna, instalacjaelektrycznd, Edciągnięcie kredytu bankowego. Na rok
gÓrnej częściMokrzeszowa. ogÓłem
2004 zaplanowane zostaĘ inwestycje w
zow a, kanalizacyjna, wymieniono
wartość
wykonanych robotwyniosła
w y s o k o ś c 5i . 6 1 9 . l 0 6 z ł .c o s t a n o w i
grzejniki.CaĘ budynek zostałocie1 mln f76 tys.zł.Inwestycjazostała
22,|4o/owydatkÓw budzetu.
plony. Przeprowadzono rownięż re-

Ęs. zł. Budowa wodociągu w Bystrzycy
GÓrnej to zadanie,
ktÓre już od kilku lat
czekałona realizacje.
Dzięki pozyskanym
przęz wltadze gminy
ś r o dko mw o do ciąg
moie być już budowany w tym roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej

w Lutomi Dolnej,

mont kapitalny sanitariatÓw,kuchnr
szkolnej i stołowki'Wymienione Zostaną jeszcze posadzki oraz wykładziny w klasach.
Drugi etap to rozbudowa szkoły. W nowym budynku będą f dlię
sale dla oddziałÓw przedszkolnych,
6 sal dla nauczanta zintegrowanego
oraz2 sale dydakĘczne dla klas starszych. Na realizacje tej inwestycji w
budżęcięnaszej gminy zaplanowano
1 ml n 4| 9 Ę s . z ł .
- w bieżącym roku realizowana jest
budowa wodociąg u z przyłączamiw
Bystrzycy GÓrnej. Wartość
tej inwestycji wg projektÓw wynosi l mln
424 Ęs, zł, Zadanie to zostanię zrealizowane w dużejczęścize środkÓw
pozyskanych ze fuÓdęł zewnętrznych. Gmina otrzymałaz Funduszu
SAPARD dotacje w wysokości712

- Gmina Swidnica
każdegoroku modernizuje gminne drogi,
na co sąprzeznaczane środki z budzetu
gminy.W 2004 r. planowana jest odbudowadrogiw Stotwinie,

- Budowa boiska sportowego i szatni
w Grodziszczu. Inwestycja ta jest
realizowanaod kilku lat. Gmina uzyskata na to zadania dotację z MinisterstwaEdukacji Narodowej i Sportu w wysokościl66 Ęs. 362 zł',Wiele prac na boisku zostałorÓwniez wykonanych społecznieprzez mięszkafrcÓw Grodziszcza co znacznie
podwyzszyło wartośc zadania. Prace A^t|ązane
z budową boiska sąjuz
mocno zaawansowanę'Dzięki temu,
na terenie naszej gminy, powstanie
niebawem nowoczesne boisko, na
ktÓrym będąmogĘ się odbywac dl;ze
imprezy sportowe.
W 2004 r. planowana jest rcalizacja
jeszczeinnych inwestycji,jak: Budowa
remizy strażackiejw Grodziszczu' Remont remizy strażackiejw Lutomi Dolnej, Budowa przydomowej oczy szczalni ściękÓww Pszennię, Moderntzacja
oświetlenia.

Budowa chodnika w Grodziszczu,

Dla pnzedsiębio tcaości
informacjao wprowadzonychulgach dla przedsiębiorcow
ada Gminy Swidnica w dniu 9
p
podczasXXIII SeI\czerwca2\}4r.
sj i Rady G min y Swi d n i c a p o d j ę ł a
uchwałęw sprawie zwolnieri w podatku od nięruchomościdla przedsiębiorcÓw na teręnieGminy Swidnica. Wprowadzone rozwiązania mają na celu
wspieranie przedsiębiorczościna terenie gminy,poprzez zachęceniedo fworzer.ranowych miejsc pracy. Jest to
szczego|nie waznę dla naszej gminy,

Pszennie oraz modernizacja drogi
gminnej w Zawiszowie. Inwestycje
na drogach gminnych kosztować
będą budzet gminy w 2004 r. 360
Ęs. zt. Poza tymi inwestycjami, na
bieżącowykonywane sąremonĘ nawierzchni drogowych.

gdzie bezrobocie stanowi jeden z najwazniejszych problemÓw. Stosowane
ulgi dotyc zą przedsiębiorcÓw tw orzą.
cych nowe miejsca pracy.
okres zwolnienia w podatkuod nię.
ruchomośctuza|ężnionyjest od liczby
utworzonych miejsc pracy na terenię
Gminy Swidnica, po uruchomieniu
działalnościi wynosi:
l) 2 lata - jeŻel'iw wyniku inwestycji
utworzono 2-5 miejsc pracy ;

2) 4 lata - jeizeli w wyniku inwestycji
utworzono 6-20 miejsc pracy ;
3) 6 lat - jeŻe|i'w wyniku inwestycji
utworzono fI-50 miejsc pracy ;
4) 8 lat - jeŻe|iw wyniku inwestycji
utworzono51-100miejsc pracy;
5) l0 |at - jeże|iw wyniku inwestycji
utworzono powyzej 100 miejsc pracy.
Ulgi te doĘcząpodatkupodatku od nieruchomości,ktÓry stanowi dochÓd własny gminy. Ze wzg|ędu na trudnościw
oszacowaniutegojaki skutekdla budzetu gminy będąmiaĘ zastosowaneulgi,
uchwałao zastosowaniuulg będzie obow|ąTryac do 31 grudnia 2004 r. Peten
tekst uchwaĘ znajduje się na stronie internetowejwww.gmina.swidni ca. oraz
w Biurze Rady Gminy pok.2I2.
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Ta sze mieszkania
informacja o wprowadzonych zasadach sprzedaży mieszkan
od kilku miesięcy obowiązuje
fuż
J nowa Uchwała Rady Gminy Swidnica regulującazasadynabywania gminnych lokali mieszkalnych.Wprowadzone zostaĘ korzystne dla nabywcÓw zasady wykupu mieszkari komunalnych.
W przypadku jednorazowej zapłaty
ceny przed zawarctem aktu notarialnego sprzedazy lokalu mieszkalnego nabywca otrzymujebonifikatęw wysoko-

sci95o/oceny.Gdy następujejednoczesny wykup wszystkich lokali mieszkalnych przez najemcow,nabywca otrzymuje bonifikatęw wysokości98% ceny.
W przypadku, gdy zapł'ataceny nabycia lokalu mieszkalnegozostaje rozłożonana raty, nabywca otrzymuje bonifikatęw wysokości85% ceny' Gdy następujerÓwnoczesny wykup wszystkich
lokali mieszkalnych przez najemcÓw,

nabywca otrzymuje bonifikatę w wysokości90o/oceny' Powyższe bonifikaty
są stosowanedo 3l grudnia 2004 r,
Szczegołowe intbrmacje na temat
wykupu mieszka udzielane są na Stanowisku ds. Mieszkaniowych - Sala
operacyjna Urzędu Gminy Swidnica,
ul. Gtowackiego 4 tel. 852 24 88, 852
1 22 6 w . 1 0 8

Wypłata zasiłk w

Prace
interwencyine

o świadczeniach
rodzinnych ktÓrzy z dużym zaangaŻowaniemi poJstawa
czuciem odpowiedzialnościr ealtzowaL) z2003 r. nałożyłanagminy nowe
i to nie małęzadania.Podmiotem wła- li swoje obowiązki,tak aby osoby,ktÓściwym do rea|izacji tych zadan stały rym świadczęniasię nalezą otrzymały
się od 1 maja 2004 r. ośrodkipomocy je na czas. DuŻajest tu rÓwniei zasłuspołecznej,a zadanteto finansowane ga kierownikaGOPS pani Ewy Burdek,
jest w dalszym ciągu z budzetupa stwa. ktora organizowałapracęi zdecydowa.
Wielokrotnie media pokazywały,jak
ła o ,,ręcznym,' sporządzaniu decyzji
przyznających świadczen7a,Co przy duży obowiązek zostałnałozony na
gminy, a jak małoczasu dano na wta- s p i e s z ył opr acę na o becnym etapie.
ściweprzygotowaniesię do tego zada- ogołem wpłynęło756 wnioskÓw' W
nia. Gnrinny ośrodekPornocySpołecz- czerwcuwypłaconokwotęna świadczenej w Swidnicy poradziłsobie z tyni
nia rodzinnew wysokości193.328zł,
jest przekazywanazbuproblemamii w Gminie Swidnica za- ktoraw całości
siłki zostaĘ wypłaconena czas' DuŻa dzetuparistwa.
w tym zasługapracownikow GOPS,

podobnie jak w poprzednichlatach.
na terel
trwa1ąpracetnterwęncy.;ne
nie naszejgminy.Od22 kwietniabr. 25
nrieszkaticÓwGminy Sw idnica znalazł'o
zatrudnienre przy budowie chodnikow
i pracachmelioracyjnych.Do tej grupy
od l czerwca br. dołączyłokolejne 5
osob. Zatrudnięnipracownicy zostali
podzielenina kilkuosobowe grupy(2-4
osobowe),ktÓre wykonują pracezwiązane z budowąchodnikoworaz melioracjąrowÓrv. W sumie obecniepracuje
10 takich grup. Do konca czerwca pracownicy intenvencyjniwykonali chodniki w Jakubowie,Burkatowie,MokrzeSzowie,KrzyŻow ej' Pszennie,Grodziszczu, Lutomi Gornej. Wykonanezostały
rowniezpracemelioracyjnew Witoszowie Dolnym, Burkatowie, Pogorzale.
Pankowie,Makowicach. Stotwinie.
Wi lkowie, Pszennie,Bystrzycy Gomej.
W II połroczubr. planowanajest budowa chodnikÓww opoczce.Bojanicach.
Lutomi Dolnej. Lutomi Gcirnej,Pankowie, Mokrzeszowie.Grodziszczu,Lubachowie.Witoszowie Dolnym, Jagodniku, WieruSzowie,Burkatowie,Słotwinie, WiŚniowj, Sulisławicach,Krzczonowej, Komorowie, Bystrzycy Gornej.
Na budowę chodnikow wydane zostanie z budżetugminy 65 Ęs. zł,za ktore
planuje się wykonać 2100 mr '

I bez problemÓw

f

Pracownicy naszego GOPS
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Strona
intetnetowa
gmrny

Oświet|enie

w gmlnle

Tuż od kwietnia br. na terenieGminy
jest w nocy. w
J s*ianica wyłączane
godzinachod23'30 do 3.30,oświetlenie
uliczne.Jestto zw|ązanęzkonięcznością
zna|ęzieniaoszczędności,ponieważ od
drog wojewodzkich
tegoroku oświetlenie
i powiatowych stałosię zadaniem gminy. opłaty z Ęrtufu zuŻyciaenergii elektry cznej znaczl|e przekraczają środki
przewidzianena ten cel w budzecie gminy. W związku z wysokimi kosztami
oświetlenia,jeszcze w tym roku, zostanie przeprowadzonamodemizacjaoświepozwoli obniĄć
tlenia,co w przyszłości
zwląZanez Ęn koszty. Powstałez tego

. źrodłoinformacji

J apraszamy wszystkich zaintereso
do odwiedzania gminnej
Lwanych
str o ny inter neto w ej . P o d ad resem
www.gmina.swidnica .p| zna|eźcmoina
podstawoweinformacje o naszej gminie.
Informacjetam zawartebędąszczegÓlnie
Ę/tutuoszczędnościumozliwią rÓwntez prry datne,dlawszystkich pragnącychpoprowadzenie dalszej modernizacji otaz
szerryc swojąwiedzę na tematymviązaoświepunktow
budowę dodatkowych
ne z naszągminą atakie piszących pratlenia.
ce magisterskie,dyplomowe czy wypracowania. Strona zawrerainformacje dotyczące samorządu gminnego, Urzędu
Gminy, gminnych podatkÓw, a takżętnformacjedotyczącepołozeniagminy,StrategiiRozwoju Lokalnego,ochronyśrodowiska. StronazawierarÓwniez ciekaweingmina organi
f)o raz kolejny nasza
formacje doĘczące historii poszczego|I zuje wakacyjne zajęcia dla dzieci
,,Zie|one Świetlice środowiskcwe''..W
nych miejscowości,zabytkÓw, zamięszczone Sąpropozycje tras rowerowych na
okresiewakacji od l9 do 30 lipca br.,
tereniegminy,umieszczonajestgaleriafonabazie l3 świetlicwiejskich, zostaną
tografii.Ważnączęściąnaszej strony są
zorganlrzowanezajęcia dla dzieci pozoaktualności,gdzie pojawiająsię najwazstającychw okresie wakacji w domu.
niejsze informacjeo uydarzeniachjakie
IJ dział'w n.ich będąbraĘ dzięct zakwamająmiejscena terenienaszejgminy
li fi kowaneprzez opiekunowprowadzących zajęcia.KaŻda świetlicaobejmie
świettica wiejska
opieką około 30 dzieci przez okres 2
w Witoszowie DolnYm
tyg., od poniedziałkudo piątku przez
pięc godzindziennie od 9.00do l4.00.
''Zielonewakacje''sąskierowaneprzede będą Zorgan|zowanew świetlicachw
wszystkim do dzieci z terenu naszej B o l e ścinie,Bystr z ycy Go r nej , Gr o dziszcztt,Mokrzeszowi e, M odl i szowi e,
gminy. ktore w okresie wakacji pozostająw domu. Dla nich organizowane Komorowie, Lutomi Gornej, OPoczce,
Pankowie.Pszennie.Słotwinie,Wilkobędą gry, zabawy.konkursy i wycieczki . ''Z i e l on e ś w i e tl i c es ro d o wi s k o we ' ' wie, WitoszowieDolnym.

Z;aelonewakacie

szkolnych
7 kronikiuroczystości
Uroczystośc nadania imienia
Unii Europeiskiej Gimnazjum
w L u t omi D ol n e i
T Troczystoścnadaniaimienia i nada
LJ ni. szkole sztandarunastąpiław
dniu 5 czerwca2004 r' od początku istnienia gimnazjum, zarowno uczniom,
jak i nauczycielom towarzyszyłamyśl
nadaniaimienia szkolę.Przeprowadzon o k i l k a e t a p o w g ł o s o w a nw ś r Ó d
uczniÓw, ktorych efektem było wybra-

nie imienia Unii Europejskiej. Swięto
nadania imienia wymagato wielu przygotowan. w ktore zaangazowani byli
uczniowie, grono pedagogic zne z dyrek-

Wrocławia, przedstawiciele władz Samorządowych powiatu, miasta, gminy. Uroczystośćuświetnitprogram artysĘczny w
wykonaniu uczniÓw Gimnazjum w Lutomi Dolnei.

torem na czele.
Uroczystośćnadania imienia rozpoczęła
Msza św.celebrowana przęZ Jego Ekscelencję Ks. Bp. Ignacego Deca. WśrÓd zaproSzonych gościbyli posłowie:Mieczysław Jedoil, Adam Markiewicz, Ryszard
Lacher . wicewojewoda dolnośląski'
przedstawiciele Kuratorium oświaty z
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Uroczystość nadania imienia
Jana Pawła ll Szkole Podstawo.
wej w Grodziszczu
zkoła Podstawowa w Grodziszczu
Q
LJ przygotowywałasię do uroczystościnadania imienia ponad dwa lata. W
październiku 2003 roku został złozony
wspÓlny wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady RodzicÓw i SamorząduUczniowskiego Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do Rady Gminy Świdnica o
nadanie szkole imięnia Jana Pawła II
oraz prawo posiadania sztandaru. P ozy tywne stanowisko w sprawie nadania
szkole imienia Jana PawłaII wyraził Ks.
Henryk KardynałGulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.
Uroczystośćnadania imienia szkole
odbyła sięf7 maja 2004 roku. Rozpo-

GrTrinn"Prymusi"
\I
r dniu 24 częrwca f004 r. w Urzę
VV o'i. Gminy Swidnica odbyłosię
spotkaniewładzGminy Swidnica z prymusami, ich rodzicami, wychowawcami i dyrektorami szkÓł, do ktÓrych
uczniowie uczęszczają. Spotkanie otworzyłaPani Tęresa Mazurek - wÓjt Gminy, ktÓra złoŻyłagrafulacjenajlepszym
uczniom. Głos zabierali rowniez: Wiesław Maltsz - Przęwodniczący Rady
Gminy, Jadwiga Generowicz - Dyrektor Gminnego Zespofu oświaty' Henryk Sara - Przewodniczący Komisji
oświaĘ, Kultury Sportu i Turystyki.
Naj lepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. Podczas spotkania prymusi opowiadali o wycie czce, na
ktÓrą wyjechali do Krakowa t Zakopanego w nagrodę zaszczegolne osiągnięcia w nauce.Następnierodzice i wychowawcy przedstawiali swoich prymusow.

częłasię o godzinie 10.00 uroczystą
Mszą św.na placu szkolnym. Licznie
zgromadzonemu przy ołtarzu duchowieristwu przewodniczyt Jego Ekscęlencja Ks. Bp. Ignacy Dec, ktÓry poświęciłrÓwniez sztandari wygłosiłkazanie. Następniemiałomiejsce odsłonięcie i poświęcenie
tablicy pamiątkowej'

osoby tę w obecnościinnych zaproszonych gościdokonaĘ takżeuroczystego
otwarcia pracowni do nauki językÓw
obcych - dar firmy Cargill z Bielan Wrocławskich. Uroczystośćzakonczono
cz ęścią ar tystycz ną w wy k onaniu
uczniÓw szkoły.

Najlepszymiuczniamina terenieGminy Swidnicaw roku szkolnym 2003/2004
są:
Aleksandra Konarska. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy GÓrnej
Patrycja Wrona - Szkoła Podstawowa w Grodziszczu
ressica Matusiak - Szkoła Podstawowa w Lubachowie
Anita Marszałek - Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
Sebastian Rzo ca - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
Katarzyna Kozłowska - Szkoła Podstawowa w Pszennie
Kamila Frazik - Szkota Podstawowa w Witoszowie Dolnym
Justyn! Iędrzejczat. Gimnazjum w Lutomi Dolnej
Piotr Slepokura - Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Piotr Mytych - Gimnazjum w Pszennie

Prymusi Gminy Świdnica
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Dokonali tego zaproszenigościew osobach:
Jego Ekscelencja
Ks. Bp. Ignacy Dec,
Henryk Gołębiewski
- MarszałekWojewÓdz|waDo|nośląskiego,
Sylwester Llrbariski
- Dolnośląski
Wice Kuratoroświaty,
Zygmunt Worsa
- Wice StarostaŚwidnicki'
Wesław Malisz
- PrzewodniczącyRady Gminy Świdnica.

w roku szkolnym 2003/2004

Kultuta w gminie
. sukcesy i występy zespołow,prezentacja,
gmina na|eiy do tych nięlrcz
\Jasza
I \ nych samorządÓw, gdzie aktywnie
działawie|e zespołÓw folklorystycznych. Mamy się więc c7rymchwalićĘm
bardziej, ze zespoĘ te Są docęniane i
nagradzanew regionalnych i krajowych
konkursach.
W ubiegĘm miesiącu ZespÓł Pięśnii
Tarica "Bystrzyca" z Bystrzycy Gornej
zajfilllmiejsce w XVIII Finale Krajowym Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej, ktory odbyłsię w dniach 0912 czerwca 2004 r. Grodzisku Mazowieckim.
organizatorem konkursu był Zarząd
Kraj owy Zw t,ązkuMłodzieĘ Wiej sk i ej .
kulZwiązek zajmuje się działalnością
poprzez
skim
wiej
środowisku
turalnąw
m.in. organizacjęspotka grup folkloryStycznych.Za zajęcie III miejsca w
Konkursie Zespoł otrzymał cenne nagrody.
Rowniez inny gminny zespołgodnie
reprezentrrjenaSZągminęna areniekra2004t.
jowej.W dniach l8-19 kr,vietnia
w Sali Kongresowej w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatow
Kołek i organizacji Rolniczych. Podczas Zjazdu odbyłasię Gala Zespoł w
Ludowych, a gościemspecjalnymbyła
Pani IrenaSantor.Podczas Gali prezentowaĘ się 24 zespoły ludowe z całej
Polski' Grnina Swidnicabyłatam reprezęntowana przez najstarszygnrinnyzespoł''Kądziołeczki''.
Nasz zespołbyłbardzo gorącoprzyjęry

przęzpublicznośći dfugo oklaskiwany.
Chwalono gminne władze,ze tak dobtze, w porÓwnaniu do innych gmin,
dbająo rozwÓj kultury ludowej na Swoim tęrenie. Była to bardzo udana promocja naszej gminy. Zespołowi |iczącemu 16 osÓb w Warszawie towarzyszyłaHelena Wiśniewska- pracownik
Rejonowego Związku Kołek i organizacji Rolntczy,ch,Tadeusz Szybihski radny Gmirry Swidnica oraz Mariusz Jędrzejczak. Zespoł''Kądzioteczki'' w
tym roku obchodził 2O-lecie swojego
istnienia.W jego dorobkujest m.in. na-

granie ptyty z piosenkami ludowymi,
ktÓra zostaławydana przy wspÓŁudziale Polskiego Radia Wrocław. Zesp6ł
uczestniczy w przeg|ądachzespołowludowych' gościnniewystępuje w kzyżowej,a takżebięrzę udziat.w gminnych
dozynkach,okolicznouroczystościach,
ściowych
Warto podkreślić,żeoprÓczwyzej wymienionych zespołÓw na terenie gminy
Swidnica dział'ajeszcze kilka innych
skupiających zarowno dorosĘch, jak
rÓwniez dziect t młodzieŻ:Zespoł'śpie''MaĘ Bowaczy ''Ale Babkl,,, Zespdl
Zespołydziesięce
leścin'',''Bo1ęścin,,,
''Tęcza'', ''Awans'' z Grodziszcza oraz
"WC Dance" z Witoszowa Dolnego.
ZespoĘ biorąudziałw imprezach wiejskich, gminnych, środowiskowych,a
takie przeg|ądachi konkursach.

Zespoł Pieśni i Tanca ,,Kądziołeczki,,

Gminy
Dzielnicowiw Urzędz.e
Tuż od ki|ku miesięcy mieszkaircy
J G*iny Swidnica mająwięk sząmoŻliwośćspotkaniasię ze swoimi dzielnicowyrni st. post. Remigiuszem Strzelczykiem oraz sierŻ.Arkadiuszem Piasecznym. Jeden z pokoi w Urzędzie
Gminy zostałprzygotowany dla funkcjonariuszy policji. Z dzielnicowymi
moina się spotykac w Urzędzie w kazdy wtorek w godzinach od 8.00 do
14.00,pok nr I l8 (parter)Dzielnicowi
pełniądyżuryrowniez w Gimnazjum w
Lutomi Dolnej w pierwszy i trzeci poniedziałekmiesiącaw godzinach15.0018.00.DyŻurypolicjantoww Urzędzie

Gminy z pewnością
pozwalają mieszkat'.rcomna większy
kontakt z dzielnicolvymi.Policjancipomagają mieszkaric o m r o z w iąz yw ac
ich problenry.przyjmują osoby wezwanę, oraz tych ktÓrzy
prrychodząna wtorkowe dyżury do
wÓjt Gminy Świd- s ie rż. Arkad i u sz P iaseczn y
nica.Nasi dzielnico- i st. post. Remigiusz StrzelczYk
wi wykonują row-

7

dież znakowani e wartościowychprzedmiotÓw np. rowerÓw czy telefonÓw komorkowy ch. Znakowanie j est wykony-

wane w godzinachpracy dzielnicowych
w Urzędzie i dla mięszkaricÓw naszej
gminy jest wykonywane bezpłatnie'

Wykaz miejscowościgminy świdnica,ktÓre podlegają dzielnicowym:
DZIELNICA nr XI - st. post' RemigiuszStrzelczvk l 'Słotwtna2.KomorÓw 3.
Mokrzeszow 4. Modliszow 5. Bojanice 6. Opoczka 7. Makowice 8. Pszenno 9.
Wilkow 10. NiegoszÓw l1. PankÓw |f. Sulistawice13. Wiśniowa14. ZawiszÓw
DZIELNICA nr XII - sierż.Arkadiusz Piaseczny 1. WitoszÓw Dolny 2. WitoszÓw GÓrny 3. Pogorzała4. Bystrzyca Dolna 5. Bystrzyca GÓrna 6. BurkatÓw 7.
LubachÓw 8' Lutomia Dolna 9. Lutomia GÓrna l0. Lutomia Mała 1l . Stachowicę 12. Stachowiczki L3, Jakubow l4' Boleścinl5. Krzczonow l6. Grodziszcze
17' Krzyiowa 18' Wieruszow l9' Jagodnik 20. Miłochow 2l ' GogołÓw

Ut-ąd

Gminy

Przyjmowanlemieszka cÓw:

ul. B. Głowackiego4, 58-l00 Swidnica
tel./fax:
(+48 074) 852-rf-26, 8 52-24-88
852-30-67,852-33-98,852 12 f6

w jt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
- wtorek 10.00- 16.00

Godziny urzędowania:
poniedziałek,środa,
- 7.30 - 15.30
czwartek,piątek
-8.00-16.00
wtorek

Sala Operacyjna
Sala operacyjna
SaIa Operacyjna
Sala operacyjna
Sa|a operacyjna
Sala operacyjna

Dyżury
w Urzędzie
GminyŚwidnica
4
ul.Głowackiego
godz,8.00- 14.00
Wtorki
PokÓjnr11B,te|8523067w.11B
policja@gmina.swidnica.pl
e-mail:
Dyżury
w Gimnazjum
Do|nej
w Lutomi
.|5'00
- 18'00
godz.
1 i 3 poniedziałek
miesiqca

Przewodniczący
Rady Gminy Swidnica
WiesławMalisz
- wt o r ek13.00- 15.00

Gminny Zespołoświaty:
ul. B. Głowackiego4, 58-l00 Swidnica
tel./fax:
(+48 074) 852-t2-26, 852-24-88

85f-30-67,852-33-9 88,5 2 r2 2 6
nr w ew . 30 1 ,3 0 2 ,3 0 3
Dyrektor GZO Jadwiga Generowicz
- nr wew. 300

Gminnyośrodek
Pomocy Społecznej:
ul' B' Głowackiego4, 58-l00 Swidnica
tel./fax:
(+48 074) 852-I 2-f6, 852-f4-88
852 12 26
852-30-61,852-33-98,
n r w e w .1 1 1 .1 1 3 . I z f
Kierownik GOPS Ewa Burdek
- nr wew. 1 1 2

o pracy Urzędu
Meldunki, udzielanie informacji adresowych
Dowody osobiste, sprawy wojskowe' sprawy obronności
Sprzedaż nieruchomościniezabudowanych izabudowanych, |oka|i
użytkowych i nieużytkowych
Sprzedaż i dzierżawadziałekrolnych
Działalnośćgospodarcza, wydawanie koncesji na sprzedaż a|koholi'
obsługa SołtysÓw i Rad Sołeckich
Czynsze za |okale mieszkalne i użytkowe'sprawy przydziału
lokalu mieszkalnego

Centrala
104
103
105
106
107
108

109
110

Administrowanie lokalami mieszkalnymi, remonty
Podatki i opłaty|okalne

109,119
110 ,120

116,117

Sprawy dot. Ro|nictwa i leśnictwa
Za m Ó wi e n i a p u b l i c z ne

208

208

116,127
209
212

304' 305

ochrona środowiska,drogi, czystość i porządek na terenie gminy
Biuro Rady Gminy
Promocja Gminy, Informacja Publiczna
Sprawy budżetugminy

308

Pełnomocnik WÓjta ds. Rozwiązywania ProblemÓw A|koho|owych

308

209
212
213

I

Komenda
Powiatowa
Policii
15
u|.0fiar0święcimskich
58-100
Swidnica
PokÓjnr 22,te|'
B528302
pracy-8528379
lnformacja
o godzinach
- 8528379
SekcjiPrewencji
Sekretariat
- 8528310
Z-caNaczelnika
SekcjiPrewencji

Swidnica

Urząd Gminy Świdnica:

urzad@ gmin a.swi dnica.p I
www.gmina.swidnica.pl

Kontakt z Dzielnlcowymi:

213
304,324,305,315

