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r z€ s tępca Wójtazostd powołany

ChciałaĄm zurócić szczególną uwagę Państwa na szereg
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Mam nadzieję,ze uiadomościzawarte u tym nulnen.ezaspokojqPaństua potneĄ posiadaniarzttelnychinfmmacji o tym,
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Zastęrca Wóita został powołany
dniem I pztździemlka2004 roku zaJ
I-lrządzeniem Wójta Gminy Swidnica po dokonaniu oceny l5tu kandydatów zostałpowołany nazastępcę Wójta
Gminy Swidnica Pan Zbigniew Kanicki. Świebodziczanin ma wykształcenie
wyżzszezdobyte na wrocławskiej Atademii Rolniczej. Od 1994 roku pracuje
w samorządzieterytorialnym: 4 lata był
Wójtem Gminy Stare Bogaczowice, a
do tej chwili pracowałw Urzędzie Marszałkowskimw Wydziale Rozwoju obszarów Wiejskich. Ma doświadczeniena
stanowiskach kierowniczych. Ponadto
Pan Zbigniew brat udziałw wielu szko-

Paszporty
dla mieszkańców
l wrześniabr. stali mieszkańcy
nd
\-/Gminy Wiejskiej Swidnica mogą
wyrabiać paszpoĘ w Urzędzie Gminy
na Sali Operacyjnej w okienku 104.
Tamtez udzielana jest dokładnainformacja o dokumentach niezbędnych do
wyrobienia paszpońu.

opłatypaszpońowe:
- normalna: 100 zł'
- ulgowa: 50 zł (obowiązujerencistóq
osoby niepełnosprawne' przebywające w domach pomocy społecznej
lub w zakładach opiekuńczych, korzystające z pomocy społecznej
w formie zasiłków stĄch, emęry-
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,,Chętniezaangazuje si? u pracę na rzecz
Gminy -mówt Pan Zbigniew. UĄję ca.
kj swojejuiedz.yi dośuiadczeniado osiągnięcia wspólnegosukcesu.,,

Gminy

tów, uczącą si ę młodzieżi studentów
za okazaniem legitymacji, kombatantów),
małoletni, którzy w dniu złożenia
wniosku nie ukończyli l6 lat: 30 zł,
osoby' które w dniu składaniawnio.
sku ukończyĘ 70 Iat oraz żzoŁnięrzę
pełniącysfużbępoza granicami kraju: bezpłatnie,
z oryginał'em:3
zł,.
wpis dziecka do paszportu: bez- numerkonta:
płatnie,
Dolnośląski
Urząd Wojewódzki
po pierwszej utracię: 300 zl,
wę
Wrocławiu
po kolejnej utracie: 400zł,
Biuro DyrektoraGeneralnego
znaczki skarbowę nakazdv wniosek
NBP o/o Wrocławiu
paszportowy: 5 zł'
26 10101674000071l3 91300000
ewenfualnepotwierdzenie zgodności

Zezwolenia na osiedlenie się repatriantów
dnia8października2004 r. była
T\o
IJ
moŻ|iwośćzłozeniawn iosku repatriantów zamieszkĄch na tęrenięGminy Świdnica do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie zęzwolenia na osiedlenie się.

lęniach i warsztatach, m.in. z zahęsu
ksztattowania wojewódzkiej polityki
wspierania rozwoju maĘch i średnich
przedsiębiorstw,planowania, monitorowania, kontroli finansowej i oceny funduszy strukturalnych, realizacji projektów infrastrukfuralnych i innych. Zna
dwa języki obce. Interesujesię motoryzacja" narciarstwem i lubi majsterkować.

Nastąpiło to w związku zę zmLanaml
ustawy o repatriacji zawartymiw Dz. U.
Nr l75, poz' |69| z dńa 28 sierpnia
2003r.
Wnioski takię mogli składaćwspółmałzonkowie repatriantów, którzy w chwi-

li obecnej przebywająna terenie RP na
podstawie zęzw olenia na zamieszkanie
na czas oznaczony.Wszyscy zainteresowani w razię dodatkowych pytań
mogą kontaktować się telefonicznię z
pracownikiem Wydziatu Spraw Obywatelskich i Migracji Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
pod nr telefonu 340-66-09 codziennie
w godzinach8.00-l6.00.
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Porozumienie
w sptawierealizacji
proiektuE-P0WIAT

\-

kilku miesięcy trwaĘ prace nad
/ld
Vr przygotowaniem do modernizacji
obiegu dokumentów w Gminie Świdnica i caĘm Powiecie Świdnickim.
Podczas XXVII sesji Rady Gminy
z dnia I paźdzlemika podjęto uchwałę
w sprawie zawarciaporozumienia
w celu realizacji projektu E-POWIAT.
Porozumienię zostało zawartę miedzv
Powiatem Swidnickim, Gminą Świdni.
ca, Gminą Marcinowice, Gminą Dobromierz, GminąMiasto Strzegom'Gminą
Miasto Żarow.Gminą Miasto Swiebodzice oraz Gminą Miasto Swidnica.
Powiat Swidnicki ma zadaniestworzyć'
rozbudować i zmodernizować infrastrukturęadministracji elektronicznej.

Ustawy o dostępie do informacji publicznej.o podpisieelekffonicznymoraz
rozporządzenie w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej nakładająna
Gminy obowiązek wprowadzenia nowoczesnych r ozwiązań informatycznych, zapewniających obywatelom
możliwośćdostępu do informacji publicznej oraz rea|izac1i spraw drogą
eIektroniczną.
Na 2006 rok zaplanowanokoniec inwestycji. Będzie wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczny podpis oraz archiwum elektroniczne, atakze elektronicznysystemobsługi Gminy polegającyna przyjmowaniu
wniosków o pozwolenie na budowę'

Swiadczenia rodzinne

v

stawa o świadczeniachrodzinnych
dałasamorządommozliwość przekazania ośrodkompomocy społecznej
realizacji wypłaty tych świadczeń.W
Gminnym ośrodkuPomocy Społecznej
w Swidnicy wnioski o zasiłekrodzinny
i należnędodatki do zasiłkurodzinnegozłożył'o
od l maja2004r.l068osób.
Za okres 5 miesięcy zbudżefupańsfwa
wypłacono świadczeniarodzinnę na
kwotę ok. 1'000'000zł. od września
ośrodękprzystąpiłdo realizacjijednorazowego dodatkuw kwocie 90 zł zty.
flłurozpoczęcia roku szkolnego d|a 835
dzieci na kwotę 75' 150 zł oraz dodatku
z tytufu podjęciaprzezdzięcko nauki w
szkole poza miejscemzamieszkaniadla
240 osób po 40 złmiesięczniena kwotę
9,600 zł za miesiąc wrzesień.
W związku z ko|ejnąnowelizacjąustawy o świadczeniachrodzinnych od 1
paździemlka 2004 r. ośrodekrozpocz.
nie realizację wyrównań dodatków z
Ętułusamotnegowychowywania dziecka za okres I.05 - 3|.|2.2004dla osób,
które do dnia 30'04.2004 otrzymywały
z funduszu alimentacyjnego alimenty
dla dzieci, a dochód w ich rodzinachza
rok 2002 na osobę nie prze|<raczał
5O4
zł lub 583 złw przypadkudziecka niepełnosprawnego.Dodatki te wypłacane będą w wysokości 70oń przysfugującego w kwietniu 2004 świadczenia
z funduszu alimentacyjnego,nie mniej

niż,170zł|ub250złw przypadkudziec.
ka niepełnosprawnego.
Natomiastosoby,które od dnia wejścia
w Ęcie ustawy otrzymywaĘ świadczęnia z funduszu alimentacyjnego,a po
dniu l.05'2004 nie otrzymyrvałydodatku z tytutu samotnego wychowywania
dziecka, na wniosek nabywająprawo do
w/w dodatku w wysokości70%oświadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysfugującegow kwietniu 2004,jeśli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczakwoĘ 6|2 złtrodzina spełniapozostałewarunki określone
w ustawie. Dodatęk ten nie moż.ebyć
wyizszy niż 300 zł na dziecko.
,,Sukcesemu realizacii śuliadczeń
rodzinn1chjest to, ze urlało nam się stzuorzyć
ba,zędanych, co znacznie ułatuliłopracę,
skróciłookres oczekizuaniana śuiadczenia i spozuorLowało,
ż,eich ru1płatapne'' biegałabezzakłór:eń.
mówi Dyrektor
Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej, Ewa Burdek.
Drugim ważnymwydarzeniemw pracy
ośrodka jest obowiązująca od
L05.2004 nowa ustawao pomocy społecznej,na mocy której częścdotychczasowych zadań ręa|izowanych przez
ośrodkiprzekazana zostałado systemu
świadczeńrodzinnych. Nie oznacza to
jednak' Że pracy jest mniej. Wprowadzone nową ustawąo pomocy społecznej zmiany dotyczą m. in. zasiłków

prawojazdy, wydanie dowodu osobistego, czy paszportuprzez Internet.Będzie
mozna zarejestrowaćdziałalność
gospodarczą atakżezłozyćdeklaracje podatkowe korzystając z Intemętu. Będzie
ulatwionydostępdo informacjina temat
toczącejsię sprawy kazdego petenta.
Dzięki temu projektowi procedury urzędowe będą jasne i zrozumiałę d|a
wszystkich mieszkańców, a załatwianie
spraw będzie się odbywało szybciej
i efektvwniei.
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okresowych, które zostały przypisane
do zadań własnych Gminy' Z uwagi na
to, że Gminy w 2004 roku finansowo
nie zostaĘ przygotowanedo realizacji
tegozadaniaze środkówwłasnych,ustawodawca wprowadził tzw. okres przejściowy(od maja 2004 do końca 2006
roku) w dofinansowaniu tych zadań z
budżetupaństwa'
Gminny ośrodekPomocy Społecznej
od maja rozpoczs wypłatę zasiłków
okresowych ze świadczeńrządowych i
na dzten 30.09.2004 przyznano je dla
|67 rodzin na kwotę 3],948 zł.
W związku ztym, że zasiłki okręsowe
nie sązadaniemfakultatywnym,a więc
nie są uznaniową formą pomocy, ich
wysokośculeglazmianie.a nowe zasady ich ustalaniaokreśliła
ustawa o pomocy społecznej.
Realizacja zadań z systemu świadczeń
rodzinnych i zadań wynikających z ustawy o pomocy społecmejstawia pracownikom socjalnym wysokie wyrnagania i
obliguje do szko|ęńzzakresu obu ustaw.
Do powyzszego dodajemy informację
o staĘch terminach wypłat świadczęń
rodzinnych,tj.5,9, |2 i 15 dzieńkaidego miesiąca.Natomiast świadczenia
z pomocy społecznejwypłacanesą w
następujących
terminach:6, |1 ,18 i 25
dzień każdegomiesiąca.
W przypadku, gdy termin wypłaty świadczei przypada na dzięń ustawowo wolny od pracy, wówczas jego w1płatanastępujew dniu następującym
po nim.

3

BUDZET

GMTNY

Skąd pochodzą środki?
W uchwalonym przezRadęGminy Świdnica bud:żeciegminy
na2004 rok ustalono dochody w wysokości24,| m|nzł.
Głównymi źródłani dochodów gminy są
dochody z podatków i opłatlokalnych - 6,5 m|n zł.,
dochody zmienia komunalnego . |,9 m|nzł'.,
udział w podatkach (CIT i PIT) - 2,5 m|n zł,,
subwencja zbudzętu państwa - 9,5 mlnzł,,
dotacja celowa nazadania zlecone gminie- l,l mln zł',
środkiz programu SAPARD- |,6 m|n zt..,
pozostałedochody - l mln zł..

Budżet 2004- struktura dochodów gminy w mln zł.

Na co wydajemy pieniądze?
W obecnym budżecie gminy wydatki stanowią kwotę
25,4 m|n zł.Rada Gminy zdecydowała,iżztęn rok zamknie się deficytem w wysokości 1,3 mln zł. Deficyt ten
zostanie pokryty zaciągniętymi pozyczkami i kredytami inwesĘcyjnymi. W tym roku budżetowym ważną
pozycję, łŻ 5,9 m|n zł, stanowią inwestycje ręa|izowanę w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
lata2004-2006 . Realizacja tego planu pozwoli przede
wszystkim na znięsięnie infrastrukturalnych barier rozwoju oraz poprawi dostęp do edŃacji i informacji. Ponadto w ramach wydatków realizowane sązadnia własne i zlecone gminie. Strukfurę wydatków oraz dochodów gminy prezentująponiższe rysunki:

Budżet 2004- struktura wydatków gminy
wg rodzaju wykonywanych zadań w mln zł.

ź

I Dotacja celowa na
zadania zlecone
gmninie; l,l

E Srodki z programu
SAPARD; 1,6
l Pozostałedochody;l

tr Udział w podatkach
(PlT. ClT):2.5

D Subwencia z budżetu
państ*a:-9.5

lDochodyzpodatkówi
opłatlokalnych;6,5

I Dochodyzmienia
komunalnego;l,9

Budżet 2003- wielkośćplanowanych wydatków
na inwesĘcje w mln zł.

n Administracja plb|iczna;2,7
I Gospodarka mieszkaniowa: 1.2

i łączność;0,9
l Transport
l Rolnictwo i łowiectwo; 3,7
r oświata i wychowanie; 11

r opieka społeczrra; 1,8

.

:.""ffif:l.:""Ti#li.'
Pozostała
działalnośógminy; 3

Budżet 2004- wie|kośćplanowanych wydatków
na inwesĘcje w mln zł.

<,
Wydatki bieżące
gminy;17,9

Nastąpiłwzrost nakładów na inwestycje Gminy w roku 2004 w porównaniu do 2003 r. o 2,7oń

Lp.

Nazwa zadania

DOTACJA

1 . Budowa wodociągu dla wsi Bysfzyca Góma lniosek z 2003 ( pozytyma rct rcryfikacja)

SAPARD538 662,66

2 . Rozbudowa Szko|y w Lńomi Kontak łojew5dzki

Kontrakt
400 000,00

3 . RozbudowaSzkolyw Pszennie ZPORR

zPoRR 2 159000,00
WFoŚiGW 314 700'00

4 . Budowa kan.sanit z oczt/szcz.wMokzeszowie WFośiGW

RAZEM:
pozyskanych
pozabudŻetowych
TABELA 1.zestawienie
środków
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3 412 362,66

Podatki i opłaty

Gospodatka

"p.'vstapiono

\I
I bieŻącym roku zarejestrowano
V V 72 podmioty gospodarcze.Najczęściejwpisów do ewidencji działalnościgospodarczej dokonano w brarzach:.
- handel detaliczny w sklepach oraz na
bazarach i targowiskach - 17
- usługibudowlanę - 15
- usługi transpońowe - 9
- obstuga i naprawa pojazdów samochodowych - 7
W rym samym okresie z ewidencji wykreślono82 podmioty' Najczęściejzaprzestano prowadzenia działalnościw
branzach:
przedsiębiorstwoprodukcyjno-handlowo-usługowe- 21
handel artykułami spozywczymi i
przemysłowymina targowiskach - 10
handel detaliczny w sklepach - 9
usługi transportowe - 8
instalatorstwo elektryczne - 5
obsługa i naprawa pojazdów samo.
chodowych - 4

do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
I Gminy na 2005 rok w podatkach:rolnym, od nieruchomości,
leśnymi od środków transportu.
Przy planowaniu dochodów w podatku od nięruchomościi od środkówtransportowych uwzględniono 3'0%owzrostu od stawekpodatków obowiązującychw 2004r.
Stawki podatku rolnego i leśnegopozostawionona poziomie bieżącegoroku.
Przypomina się o obowiązku składaniainformacji w sprawie podatku rolnego i od
nieruchomości.Druki dostępnesą w pokoju l 10 w siedzibie Urzędu Gminy'
ZbIiż'asię termin płatności
IV raty podatku rolnego i od nieruchomości.W przypadku nie uiszczęnia obowiązującego podatku zostanąwysłanena koszt dfużnika
upomnienia.

Mienie komunalne
zwiazku z obowiązującądo końca 2004 roku bonifikatąod budynku i grun\f, /
wykupem mieszV Y tu pod budynekzaobserwowanowzrost zainleresowania
kań komunalnych. W przypadku wykupu całegobudynku nabywca uzyskuje bonifikatę wysokości980ń,natomiastnabywcy pojedynczegomieszkania przysfuguje 950ń bonifikaty.
Sprzedażmieszkań dla głównychnajemców: 28
Sprzedaz działekbudowlanych: 1 (Wilków)
Sprzedaz dzl,ałekrolnych: 26
Przejęcie działek:3
Lokale mieszkalne przygotowane do zawarcia aktu notarialnego: 41
Działki rolne przygotowane do sprzedazy: 10
Powierzchnia gruntów sprzedanych:5,1922 ha
Powierzchnia gruntów przejęĘch: 5,0058 ha
ogólna suma wpĘwów ze sprzedażymierua komunalnego: 40],]70,62 zł
wpły*y za czynsz dzierż'autygruntów rolnych: 12,248,2] zł
wptyo.ry za uzytkowanie wieczyste: 7,379,49zł

Konkurs
ofert0 dotację
na realizacię
zadafigminy

Remonty
dróg
i chodników
akupiono i posadzono sadzonki
J
I_ldrzęw i krzewów ozdobnych na
placach i skwerach gminnych w sześciu
wsiach; Grodziszcze, Jakubów, ()pocz-

ka' Niegoszów, Jagodnik oraz Lutomia
Dolna. Dokonano cięćpielęgnacyjnych
drzew gminnych, które zagrazały bezpieczeństwu. odłowiono 6 bezpańskich
psów z terenuGminy i umieszczonoje
\I /ojt Gminy Swidnica ogłosiłotwafty konkurs ofert dla organizacjtpozarzą- w schronisku dIa zwierząt ,,AzyI,, w
Y Y dowych pożytkupublicznego na realizacjęnastępującychzadai w 2005r.
Dierżoniowię. Wyremontowano przew zakresie:
jazd w Słotwinie,odbudowano przejazd
o d z i a ł a I n o śc chia r y t a t y w n e j :
o podtrzymaniatradycji narodowej'pielęgnowaniapolskościoraz rozwoju świa- w Witoszowie Dolnym, przebudowano
przepustw Bojanicach oraz Lutomi Madomościnarodowej' oby.watelskieji kulturowej ;
łej.Grupąpracowników robót interweno ochrony i promocji zdrowia;
cyjnych wykonano konserw acjęvrządzei
o promocji zatrudnięnia i aktywizacji zawodowej osób pozostającychbez pracy i
prawie 7000
zagroŻonych zwolnieniem z pracy:
melioracyjnych na długości
o działalności
wspomagającejrozwój gospodarczy'w Ę,rnrozwój przedsiębiorczości; mb. Wybudowano chodniki o łącznej
o działalności
wspomagającejrozwój wspólnot i społeczności
|okalnych;
powierzchni 2 412 m2 we wsiach: Jakuo krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m|odzieży;
bów, Burkatów, Pszenno, Wilków, Groo upowszechniania kultury ftzycznej i spofiu;
dziszczę, Mokrzeszów, Lutomia Góma i
o działanna rzecz integracji europejskiej oraz rorwljania kontaktów i współpracy
Dolna, Ktzyzowa, Panków, Witoszów
między społeczeństwam
i;
Dolny, Bystrzy ca G óma oraz Ktzczonów.
o promocjii organizacjiwolontariatu.
Konkurs został.przeprowadzony
zgodnie zUstawąz dnla24,04.2003o działalno- obecnie w trakcie budowy są chodniki
w Lubachowie, Opoczce i Jagodniku.
ścipożytkupublicznego i o wolontariacieDz.U. 03.96.873ze zmiatam|
Wewnątrzwsi wyremontowanoi utwarofeĄ należałosporządzićwg.wzorów zamieszczonych w Rozporządzeniu Minidzono
ok. 2 000 m2 dróg.
stra Gospodarki i PoliĘki Społecznejz dnia29.|0.2003 w sprawie wzoru oferty
realizacjr zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanapu-
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Eksploatacia
mieszkań
d l ipca do pażdziemikaprzemuro/-)
l\-,,7wano24piece. usunięto l0 awarii
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 5 awarii instalacji elektrycznej,a wymieniono 2 instalacjeelektryczne.
Ponadto wykonano następująceinwestycje: podłączęnieZ-ch budynków do
kanalizacji ogólnosp\rvowej w Witoszowie Dolnym, wzmocnienie stropu
drewnianego w mieszkaniu w Krzyż'owej, wyremontowanie dachu domu w
Pszennie. Planuje się rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Gómej.

Ekologiczny
]ozwóigminy
q ffategia rozwoju gminy jest oparta
L) na zasadzie.zwaną zasadąekorozwoju. Istotnejest w niej to, aby spraw
ochrony środowiskanaturalnego nie
sprowadzac do |ikwidacji skutków gospodarczej działalnościczłowięka, Ięcz
do zapobieganianadmiernemuzniszczeniu środowiska czy|i znajdowaći eliminować przyczyny. Te działaniasąprowadzone w różnoraki sposób, zarówno
bezinwestycyjny jak i z duiymi nakła.
dami. W zależności
od dziedzlny Ęcia,
w jaką będziemy interweniować,te
działańa będą widocznę od,zaraz |ub
teżich pozytywnę skutki uwidoczniąsię
po wielu latach.
Istotnym posunięciemjest zatwierdzenieprzez Radę Gminy częściprogramu
ochrony środowiskapod nazwą,,Plan
Gospodarki Odpadami Gminy Swidnica'', w którym szczegó|ny nacisk położono na zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Swidnica po
raz l1-sty brałaudział w akcji ,,Sprzątanie Świata''. Obecnie przeprow adzany jest konkurs ekologiczny związany
z selektywną zbiórką odpadów. Został
rozstrzygnięty przętargna dostawę pojemników do selęktywnej zbiórki odpadów-butelki-PET. Na przełomie Iat
f004 12005 zostanie przeprowadzona
modernizacjaoświetleniaulicznego na
t e r e n i eg m i n y Ś w i d n i c a .

blicznego i wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadaniaDz.U. 03.193.1981.
oferty zostaĘ ocenione wg. następującychkryteriów:
o koszty zadania,
. merytoryczna wańośćprojekfu zbiezna z hierarchią potrzeb i zadai gminy,
o korzyścipĘnące dla społeczności
lokalnej,
o perspektywa kontynuacji zadania,
o dotychczasowedokonaniaorganizacji.
Termin nadsyłania zgłoszeńupłynąłdnia20 paździemika2004 o godz. 10:00.

Sprzątanie świata
Kolejny taz w sprzątaniu światauczestniczyĘ wszystkie szkoĘ podstawowe w
naszejgminie.
wokół nas'' - pod takim hasłemodbyłosię w tym roku sprzątanieświata
,,Czystość
w Szkole Podstawowejim. Mikołaja Kopernika w Pszennię.od samegorana ponad l40 dzieci brałoudział
w organizowatym przez
szkołę programie edukacji
ekologicznej. Wyposazone
w rękawice i plastikowe
worki dzieci ze starszych
klas krzątaty się na terenie
szkolnym i przyszkolnym
zbierając odpady z boiska,
parkingu oraz w okolicy
ogrodzenia szkoĘ a następ.
je' Dla dzienie segregując
ci z klas młodszychnauczyctele zor ganizowali zabawy
i pogadanki na temat ękoloUczniowie SP w Pszennie sprzątają świat
gii. Dzieci poznĄ sensi nauczyłysię segregowacśmieci' a takze wymyślaĘ hasła propagandowe wyrazając tym Samym zrozumienie
tego waznego przesłania.Po wysprzątaniucałej szkoĘ i jej okolicy uczniowie
malowali kredąna chodniku szko|nym ilustracjeo tematyceekologicznej. W sumię zębranoprawie 10 worków śmieci.
W Szkole Podstawowejw Lubachowie starszedzieci sprzątĄ terenyblisko szkoĘ a
młodsiuczniowie mie|izazadanie oczyścićboisko i terenszkoĘ. Po zebraniu prawie
spoczynek'
30 worków posegregowanychśmieci,uczniowie udali się na zasłużzony
Rada Rodziców ufundowałaucmiom poczęstunekw postaci kiełbasekz gń||ainapoi, który po ciężkiejpracy porządkowaniaświatasmakowałnadzwyczaj dobrze.
Kilka dni wcześniejuczniowie SzkoĘ Podstawowej w Bystrzycy Gómej stworzyli gazetkęna ścianypod hasłem,,Ekologia dla wszystkich''. 1l0 uczniów zebrało
ponad 20 worków z posoftowanymi śmieciami.W jednych był papier,w drugich
plastik, aw jeszcze innych szkło.Po pracy na uczniów czekał'poczęstunęk
ufundowany przez cukiernię,,U Antoniego'' Pana Antoniego Wojewodzica.
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym została
wysprzątanaprzez swoich 76 uczniów wtazztetęnern dookołaszkoĘ remiząstrazacką cmentarzem,leśniczówkąświetlicąwiejskąatakżeprzystankami'na których dzieci codziennie czekająna autobuspo lekcjach' Każ'daz 5ciu klas miała
pod dostatkiemplastikowych worków,
z których 6-7 oddałazapełnionych
śmieciami. W sumie zebrałosię ponad 30
worków.
Wyraźniewidac zainteresowaniegminnych szkół problemami ekologii. Dzieci
chętnieuczą się,jak nie dopuścićdo zanieczyszczeń oraz jak sortować śmieci.
W przyszĘm roku szkoĘ planujązebrać
jeszcze więcej śmiecii organizowaćco.
raz to ciekawsze lmprezy towarzysząaę.
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Dożvnki

Grninne

w pierwszą nieJ sodnie z tradycją
I-ldzie|ę wrześniaodbyłosię to najwazniejsze gminne święto.
W tym roku
gospodarzami było Grodziszcze, wieś
położonau podnóza ma|owniczychGór
Sowich nad brzegiem rzeki Piławy.

Baran' posłowiena Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mirosław Jedoń oraz
Pan Adam Markiewicz, prezes Cukrowni ..Świdnica'' w Pszennie Pan Kazimierz Rutkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnica Pan Michał
Ossowski oraz Radni Powiatu i Gminy
Świdnica, sołtysi,dyrektorzyplacówek
prezesiRolniczych SpóŁ
oświatowych,
dzielni Produkcyjnych z Gminy Swidn i c a .k s i ę z a .k o m b a t a n ci i i n n i .
Tradycyjniew korowodziewidzieliśmy
wieńce prą.więzione z wsi Grodziszczę,
Boleścin,Krzczonów, Krzyżowa, Wieruszów, Gogołów, Słotwina,Mokrzeszów, Lutomia Dolna i Góma, Bystrzyca Górna, Zawiszów, Komorów, Pszenno i Panków. orszak doszędł do ołtarza, na którym następnie zostałaodprawiona dziękczynnaMsza św.
Drugą częśórozpocząłhymn państwowy odegrany przez orkiestrę Strażacką. NastępniePani Wójt TeresaMazurek pozdrowiła rolników, którzy pracują od niedawna w nowych warunkach
unijnych. Pani Wójt życzyłarolnikom
wysokich plonów i zachęcałado korzystaniaz pomocy finansowej oferowanej
przezUnię Europejską.,,NadcfuldząleNr
sze czas) dla polskiego 'rolniclun,,
Q naszetradycjespotuodują,ż.ezuejdzie.my
rlo Unii Ettropejskiejz podniesionlm czolplll...-mówila Pani Wójt.
W rym roku tytuĘ i odznaczenta,,Zasłuzonegodla rolnictwa,, przyznane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z rąk Pana PosłaMieczysława Jedonia, Pani Wójt Teresy Mazuręk oraz
PrzewodniczącegoRady Gminy Pana
WiesławaMalisza otrzymali:
I . KucharskiZygmuntze wsi Grodziszcze,
2. Mitek Władysławze wsi Grodziszcze,
3' Kolwalski Marian ze wsi Krzczonów,
4. Kowalik Marian ze wsi Miłochów
5. Kukla Eugeniusz ze wsi Bolęścin'
Po oficjalnej uroczystej częściodbyła
się częśćartystyczna przygotowana
przęz zespoły działające na terenie
Gminy. Pięrwszeństwomięli gospodarze, a więc dzieci i mł.odzięż
zespofu
Tęcza i Awans z Grodztszcza. Następ.
nie zaprezentowałsię Zespół Pieśni
i Tańca Bystrzycą z Bystrzycy Górnej.
Bys trzyca zapręzęntowałaprogram dozynkowy ,,Plon niesiemy plon". Jako
kolejny zespółśpiewaczy
Ale Eabki zaprezentowałprogram,,Dozynki''.

gorouny ch DoŻynek
Snn owni GoŚcie.'te
Starostamitegorocznychdozynek byli
cieszącysię duĄm szacunkiem,mieszkańcy wsi Grodziszcze, Pani Bogumiła
Szmigielska i Pan WładysławMitęk.
To właśnieim w udzia|ew uznaniu za
zasfugi przystałonieścpachnącybochen
chleba upieczonyz tegorocznegoziarna i zł.ozyćgo w procesji ofiarnej podczas Mszy św.
W tegorocznymkorowodzie rozpoczynającym Dożynki udział wzięła Wójt
Gminy Swidnica Pani TeresaMazurek
oraz Zaproszenigoście:v-ce Starosta
Powiatowy Pan Zygmunt Worsa, prezydent Miasta Świdnica Pan Wojciech
Murdzek oraz v-ce prezydentPan Ryszard Wawryniewicz, radny Sejmiku
Wojewódzkiego Pan JarosławKurzawa,
burmistrzMiasta JaworzynaSląskaPani
Halina Dudycz, sekretarzMiasta Wał.
brzy cha Pan Krzysztof Prędki' zastępca komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnieńw Świdnicy Pan kpt' Jacek

Bystrzyca
Górnaw korowodzie

W składzespołuAle Babki wchodzą 3
zespoĘ: Kalina z PogorzaĘ, Jubilatki
z Witoszowa Dolnego oraz ZłoĘ Kłos
ze Słotwiny.
Po pierwszej części występów artysfycznych nastąpiłoogłoszeniewyników na najładniejszywieniec tegoTocznych gminnych Dożynek Gminy Swid.
nica. Komisja w składzie Szczepan
Kownacki - przewodniczący, Helena
Wiśniewska, Tadęusz Szarwaryn oraz
Marianna Bujko przyznała następującym wsiom:
I miejsca:Bystrzyca Górna i Komorów,
lI miejsca: Słotwina i Grodziszczę,
III miejsca:Gogołów iKrzczonów,
a wszystkie pozostałewsie otrzymaĘ
wyróznienia.
W dalszej częścizabau,y wystąpił zespół Kądziołeczka z Lutomi Dolnej
z programem,,Dozynkowo na ludowo".
Następnie odbyła się zabawa tanęczna
oraz konkursy dla dzieci, na których
świetnie
bawiIi się wszyscy uczestnicy
Dożynek.
Przez cały czas trwania uroczystości
wystawione byĘ stragany sołecfw:Bystrzyca Góma; Grodziszcze; Lutomia
Dolna; Lutomia Góma; Krzyzowa; P anków; Pszenno; Słotwina; Witoszów
Dolny; Gogołów;Mokrzęszów. Wkonkursie na najładniejszy stragan dwa
l miejsca zdobyĘ ęx aequo Bystrzyca

Pani Wójt TeresaMazurekorazPoseł
na SejmMieczysław
Jedoń
dekoruj4ZasłuŻonych
Górna prezeniljącaZespół Pieśnii Tańca Bystrzyca oraz własnoręczniewykonane stroje i Panków, dwukrotny organizator Dożynek (w 1989 i 2000 roku)'
który w ubiegĘm roku zdobył drugie
miejsce w konkursie na najładniejszy
wieniec dożynkowy' zaprezentował
ofertę agroturystyczną a wszystkie pozostałeStraganyotrz}maĘ wyróżnienia.
Wszystkie osiągnięcia sołęctwto zasfuga mieszkańców wsi, którzy są znafiymi w rejonie rolnikami, producentami
żywnościi nasion, hodowcami koni,
ogrodnikami,prowadzą tirmy i gospodarstwa agroturyStycznę.
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Nowa szkoła
w Lutomi Dolnei
l wrześniabr. odbylo się roz
J)nia
LJpoczęcie roku szkolnegow Centrum Edukacyjnym' w którego skład
w chodząf o ddziałypr zedszkolne' szkołapodstawowa oruz gimnazjum. Już od
2 wrześniazajęcia odbywją się zarówno w odnowionych pomieszczeniach
starej szkoĘ podstawowej, jak i w zupełnie nowym budynku SzkoĘ.

Nowa szkoła podstawowa
Dolnej

w Lutomi

Dyrektor mgr Elżbieta Dolińska powitałanauroczystościWójta Gminy Swidnica TeresęMazurek, Przew odniczącego Rady Gminy Świdnica Wiesława
Maliszawraz z Radnymi Gminy, Posła
na Sejm RP Mieczysława Jedonia, dyręktora Gminnego Zespołuoświaty Jadwigę Generowicz, głównego wykonawcę Józefa Turka oraz sołtysów okolicznych wsi. Szkołazostałapoświęcona przęz księdza proboszcza Bogdana
Dęronia.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony złoĘch' W całejGminie Swidnica w roku szkolnym 2004/2005 będzie
się uczyć |7 45 dziect, z tego 532 w no.
wym Centrum Edukacyjnym w Lutomi
Dolnej (41 w oddziałachprzedszkolnych, f49 w szkole podstawowej i 242
w gimnazjum).
Wszystkie będąmiaĘ zapewniony dojazd do szkoĘ bezpie cztymi autobusami szkolnymi i MPK. Uczniowie mają
do dyspozycji pastelowo pomalowane

Pani Dyrektor przecina wstęgę

I

klasy, salę gimnastyczną oraz stołówkę. W planach jest zbudowanie boisk
sportowych.
Pani Dyrektot vryraziłatadziejęna bezpiecznąi owocnąnaukę w pięknej szkolę. od PosłaJędoniauczniowie odebra|i zy czetl'a przyjaznej atmosfery spełnienia planów i zamięrzęi otaz zdrowia
i szczęściana codzień.
16 puździemikauroczyścieotwarto budynek szkolny Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej
Msza świętaodprawiona przez Księdza
Biskupa Ignacego Dec rozpoczęłato
wspaniałewydarzenie. od 9:30 Pani
Wójt Gminy TeresaMazurek, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz
wraz z zaproszonymi gośómiuczestniczyli we Mszy.
Zaproszeni zostali:
- Ksiądz Biskup Ignacy Dec' Ksiądz
Proboszcz parafii Lutomia Dolna
Bogdan Deroń oraz księża ościennych parafii,
- Franciszęk Franczak oraz MieczysławJedoń, Posłowiena Sejm RP,
- Jarosław Kurzawa, radny Sejmiku
Dolnośląskiego,
- Edyta Sobala, dyrektor delegatury
Kuratorium oświaty,
- Danuta Smagieł, wizytator Kuratorium oświaty,
- Józef Gruszka,Prczęs Fundacji Regionu Wałbrzyskiego,
- Jacęk Wajs, StarostaSwidnicki,
- ZygmuntWorsa,WicestarostaSwidnicki,
- Zbigniew Kanicki, Wicewójt Gminy
Swidnica,
- Zbigniew Mudy, Sekrętarz Gminy
Świdnica,
- Anna Szymkiewicz, Skarbnik Gminy Świdnica,
- Jadwiga Generowicz, Dyrektor
Gminnego Zespołu oświaty,
- radnipowiatowii gminni.
. sołtysi i przewodniczący rad sołec.
kich ościennychwsi,
- dyrektorzy gminnych placówek
oświatowych,
- przedstawicielerady rodzicóq
- wykonawcy inwestycji i kierownicy
budowy,
- projektant szkoĘ Edward Rogalski,

- obecni i emerytowani nauczyciele,
- uczniowię i ich rodzice'
oficjalna częścotwarcia zaczęłasię o
godzinie 1l przemówieniem Dy.rektor
SzkoĘ Elżbiety Dolińskiej na temathistorii i promocji szkoĘ połączonym z
podziękowaniami od Przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego Patrycji
Piórkowskiej, Przewodniczącej Rady
Rodziców Iwony Makarewtcz orazDyrektora Szkoły EIżbiety Dolińskiej dla
Pani Wójt Gminy Teresy Mazurek,
Ptzewodniczącego Rady Gminy WiesławaMalisza wraz z RadąGminy. Pani
Dyrektor otrzymałaod Pani Wójt Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy akt przekazani a S zkoĘ Po dstawowej
w Lutomi Dolnei.

Wręczenie Pani Dyrektor aktu
przekazania szkoĘ
]']:':]]:]]]]]]]]:]]l'll].'''...]l...]j]li]]jj*.];..:..:!..|.:.:.:|..||..:|.,||.|

NastępnieprzemawiałaPani Wójt Gminy dziękując ze swojej strony osobom,
i przyktóre wykazaĘ zainteresowanie
czyrllły się do powstania tej pięknej
szkoĘ.
Przemawiał' także Poseł na Sejm RP
Mieczysław Jedoń, Przewodniczący
Rady Gminy Więsław Malisz, dyrektor
delegafury Kuratorium oświaty Edyta
Sobala oraz Ksiądz Biskup IgnacyDec.
Wszyscy jednomyślnieuznali nową
szkoł'ęza piękne, przyjazne ibezpieczne miejsce do nauki.
Następnie uczniowie zapr ezentowali
przygotowany przez siebie zpomocąnauczycieli program aĘsĘczny' Młodzi
recytowali wiersze, odgrywali scenki,
śpiewalipioseŃi w tym nawet najstarsząpieśństudencką',GaudeamusIgitur''.

Sza n own i g ośc ie u roczys tośc i

-

Po programie artystycznym życzenia
otrzymali wszyscy nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce
dyrektorów gminnych placówek oświatowych zostaĘ złozonelisty gratulacyjne oraz kwiaty. Pani Dyrektor Elżbieta
Dolińska otrzymała od władz gminy
komputer dla szkoĘ.
Druga częśćuroczystościrozpoczęłasię
przecięciem wstęgi przez Posłana Sejm
RP Mieczysława Jedonia, Wójta Gminy TeresęMazurek, StarostęPowiatowego Jacka Wajsa, Przewodniczącego

t

Rady Gminy WiesławaMalisza, dyrektor delegafuryKuratorium oświaryEdytę Sobalę, Głównego Wykonawcę Józefa Turka oraz Dyrektor SzkoĘ Elżbietę
Dolińską. Zaraz za uczniami do nowego
budynku weszli zaproszeni gościei rozpoczęli odwiedzaniepomieszczeń dy daktycznych. Ucmiowie witali ich w każdej
klasie wesot}.rn,,Dzięil do - bry!''
Na zakończenie Dyrektor zachęciłagoścido wpisywania się do księgi pamiąt.
kowej i zaprosiłana wspaniaĘ poczęstunek.

Zawody
sportowo.Sttażackie
*L',:j::"il:
W#:ri:,:r*',"f
ściRoztoka gm' Dobromierz odbyły się
,,Powiatowe zawody sportowo-pożamicze jednostekochotniczych StrażyPozamych Powiatu Świdnickiego.''
organizatorem zawodów byłZarząd Po.
wiatowy Związku ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Państwowej StrażyPożarnejw Swidnicy przy
współudziale Zarządow Gminnych
Związku oSP.
W zawodach uczestniczyło 27 druzyn
poiamiczy ch w następujących grupach
wiekowych : MłodzięzowaDrużyna Pozamicza dziewczęta12-15 lat, MDP
chłopcy12-15 lat,MDP dziewczęta|618 lat, MDP chłopcyl 6- l 8 lat oraz Sęniorzy ponad 18 lat.
Komisja sędziowska |iczyła 13 osób
i składałasię z aspirantów i oficerów
Komendy Powiatowej PSP. Dopingowałook. 100 osób. Jednązkonkurencji
byłbieg sztafetowy zprądownicą (urzą-

Szanowni goście

.

" l

Wójt Gminy Teresa Mazurek
wpisuje się do księgi pamiątkowej

4. oSP Smiałowice,
MDP chłopcy12-1Slat:
1. oSP Burkatów,
2. OSP Wierzbna,
3' oSP Goczałków,
4. oSP Panków,
5. oSP Zebrzydów,
6. oSP Bolesławice,
7. OSP Roztoka,
MDP dziewczęta ló-18 lat:
l. OSP Lutomia,
2. oSP Buków,
3. OSP Marcinowice,

Chłopcy na zawodach
dzenie mocowanędo końca węza Strażackiego)przekazyw anąkolejnyn biegnącym. Strazacy po kolei mieli do
wykonania następujące zadania: przykręcenie prądownicy do węza i rozwinięcie go' skakanie przez płotek,bieg
po 4-metrowej równoważni, przeskok
przez ścianęwysokości 2 m, slalom
między ty czkami, dopięcie prądownicy
do węza i przebiegnięcieprzez metę'
Kolejnym zadanięm były ćwiczenia
bojowe na mokro. Zawodnicy musięli
zbudować odcinek z węŻy strażackich
rozpoczynając od pompy wodnej połączonej ze zbiornikiem pełnym wody.
Trudnoścpolegałana tym' Żę woda ze
zbiornika byłapompowanado węŻa,a
w pewnej odległości
ustawiono sfupki
różnych wysokości,które n alezałoprzewrócić strumieniemwody.
Klasyfi kacja generalnaZawodów:
MDP dziewczęta l2-|5 |at:
l ' oSP Bolesławice,
2. OSP Dobromierz,
3. oSP Panków.

MDP chłopcy16-18lat:
l. oSP Burkatów,
2. oSP Witoszów,
3. OSP Stanowice,
4. oSP JaworzynaŚl.,
5. OSP Marcinowice,
6. OSP Mrowiny,
Seniorzy:
1' oSP Burkatów,
2. oSP Witoszów,
3. OSP Dobromierz,
4. oSP PoŻarzysko,
5. OSP Marcinowice,
ó. oSP Stanowice,
7. oSP Bolesławice.
W tym roku puchar przechodni KomenotrzydantaPowiatowego na własność

Przeskok przez ścianę

gll]**::::i
e *lr.l,i;iv i
małajednostka oRP Burkatów, ponieważ już trzęci raz z rzędu zajęłapterwsze miejsce w kategorii Seniorzy. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplom za
uczestnictwo oraz pucharki. Dla Pani
Wójt Gminy Dobromierz przygotowa.
no stauetkę św.Floriana, patrona strażaków. Zostałaona odebrana przezPaniąZastępcę Wójta, Dorotę Puć. Na zakończenie ku posileniu dla kaizdegobyła
strażacka grochówka.
Następne zawody planowane sąza ko|ejnedwa lata' a w międzyczasiezapra-

lfl.1ił'i|lylffiffi&li*#ffiĘjł.ffi*Wfrffi ]]*ffi]]*l!ilBlt
szamy w maju na zawody gminne.
Zdjęcia - organizator zawodów.

Pani Zastępca Wójta Gminy Dobromierz otrzymuje św,Floriana
jt-*iffi

śi]]]:!]]]]]]]]]]]]]l]]]]]]]]]']]]:.
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W okresie od l lipca do,13 puŹdziemi.
ka br. na terenie Gminy Swidnica miało
miejsce |26 zdarzeń, w tym 36 poizarów i 88 miejscowych zagroźrctt
(katastrofa budowlana, wypadek drogowy,
roz|anęoleje). 2 alarmy byĘ fałszywe.
Zużryto2l2m3wody, l28 m3środkapianotwórczego i 315 kg sorbetu. StraĘ
oszacowano na 650'000 zł, a watowano mienie warte 300'000 zł.

MszaSwięta
z okazjixv ]ocznicy
historycznei
MszyPojednania
w Ktzyitowei
/^1 mina Świdnica, Fundacja ..Krzy
dla PorozumieniaEuropejLfzo-u"
skiego razęm z Towarzystwem Przyjaciół Krzyżowej i Parafią Sw. Anny w
Grodziszczu zaprosiły na Mszę Swiętą
z okazjiXY rocznicy history cznejMszy
Pojednaniaw Krzyżowej.
Uroczystej Konc elabrze p rzew o dniczył
Jego Eksce|encjaKsiądz Biskup Profesor Ignacy Dec - ordynariusz Diecezji
Swidnickiej. Msza Sw. zostałaodprawiona 6 listopada 2004 r. o godzinie

Jubileusz
10.leciazespołu
Pieśni
i Tańca'Byst]ryca'
,,Itliechajzagra swojskanuta
Przy zabawach i gawpdach
Z pieśnipokka pieśńuysnuta
Niech odżyjeprzy obrzęd,ach,,
/^t minny Zespółoświatyw Świdni-

\J.y.

Ńi"i'ti Dom Kulturyw By-

strzycy Górnej orazZespołPięśni i Tańca ,,Bystrzyca'' "mieli zaszczyt zaprosić
na Koncęrt Jubileuszowy z okazji |0lecia zespołu Pieśnii Tańca ,,Bystrzyca" w dniu 20 listopada 2004 r. o godzinie 17:00 w Wiejskim Domu Kultury
w Bystrzycy Górnej.
Program uroczystości:
17:00 koncęrt Zespofu Pieśnii Tańca
,,Bystrzyca"
19:00wspólna bięsiada
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10:00nateręnieDomu Spotkańw
Krzvżowei.
Po Mszy Sw. nastąpiłouroczyste
wręczenie odmaczęnia Honorowego obywatela G*i''y Świdnica dla
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej
TadeuszaMazowieckiego oraz nieobecnegoKanclerza Republiki FederalnejNiemięc Helmuta Kohla.
Ęm samym rozpocze,łasię chwila
wspomnień p ołączonaze skromną
agape.

Utoczystośó
z okazjiSwięta
NiepodIegłośc
ójt Gminy Swidnica zaprosiłna
uroczyste spotkanie z okazji86.
rocznicy odzyskania niepodległości,
które odbyło się 10 listopada 2004 roku
o godzinie l8:00 w świetlicywiejskiej
,,Leśniczówka''w Witoszowie Dolnym'
W programie był występ arĘsĘczny
w wykonaniu uczniów SzkoĘ Podstawowej w Witoszowie Dolnym oraz 3
pieśnizespofu,,Alę Babki''.

rfi$]]]{]!$s*#ffiffiWffi]1lllliil11ii][Hi|$]l]ffiffi{&W&ifii;ffiii&ill]il]iillidłi,&i$l1i{łiliillli*l;{;
Szkoty Podstawowe Gminy Świdnica

SzkołaPodstawowaw Bystrzycy
Gómej BystrzycaGórna 64
58 - ll4 Lubachówtel.850-99-65
DyrektorAgataMalik

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 23 A
58-l60 Świebodzice tel. 850-87-33
Dyrektor Mał gorzata Urbanek

Szkoła Podstawowa im' Jana Pawia II
w Grodziszczu Grodziszcze 63 A
58 - 112 Grodziszczetel.850-11-56
Dyrektor Alicja Lasocka

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopemika w Pszennie
ul. Wroctawska l5
58 - |25 Pszęnno
tel. 85 l-95-66. 851-94-22
Dyrektor Tadeusz Szarwaryn

Gimnazja
Gminy Świdnlca

Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej
Lutomia Dolna 12
58- l 13 Lutomia tę|. 850-27-f6
Dyrektor Ignacy Ognisty

Y

!

Szkoła Podstawowa w Lubachowie
Lubachów 12
58 - l 14 Lubachów tęI, 850-99-26
Dyrektor Wiesław Walentowski

SzkołaPodstawowa w Lutomi
Dolnej Lutomia Dolna 12
58 - l13 Lutomiatęl. 850-27-83
Dyrektor Elżbieta Dolińska

SzkołaPodstawowa
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
w WitoszowieDolnym
Witoszów Dolny 59-60
58-100Swidnicatel.853-88-29
DvrektorEwa Szafraniec

Gimnazjum w Pszennie
ul. Wrocławska 15
58 - 125 Pszennotel. 851-95-99
Dyrektor Zbigniew Janus

Gimnazjumw WitoszowieDolnym
WitoszówDolny 59-60
58 - l00 Świdnicatęl.856-98-48
DvrektorPiotr Dubięl

,,Myśltćto coprawdziwe, uuć to copiękne i kochać
co dobre- u tym cel rozumnegoĄcia',,
Platon
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Przedszkola Gminy Swidnica

Skład
RadyGminy
$widnica:
Wiesław Malisz
Przewodniczący Rady Gminy
Eligiusz Janasik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przedszkole w Pszęnnie
ul. Świdnicka 3
58 - 125 Pszennotel. 851-90-28
DyrektorEwa Wasilenia

Przedszkole w Witoszowię Dolnym
Witoszów Dolny 59
58 - l00 Świdnica tęl. 853-83-04
Dvrektor Maria Svmonowicz

Jan Mytych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
1. Regina Adamska
2. FabianBartoszęwicz
3. Roman Bogusławski

Urząd Gminy Swidnica
ul. B. Głowackiego4,
58-100Świdnica
tel./fax.:+48114/ 852-12-26,
852-24-88. 8 52-30-6',7
. 852-33-9 8
www. gmina.swidnica.pl
urzad@ gmina.swi dni ca.p I
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa,
czwartek'piątek
7:30 - 15:30
wtoręk
8:00- 16:00

Sala Operacyjna

Przyjmowanie mieszkańców:
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
wtorek 10:00- 16:00
Przewodniczący
Rady Gminy Świdnica
Wiesław Malisz
w t o r e k1 3 : 0 0- 1 5 : 0 0

4. Marianna Bujko
5. KazimięrzDudzic
6. ZbigniewKotdziarz
7. Henryk Kończak
8. Janusz Maruda
9. Robert Mucha
10.Stanisławochocki
l1.Henryk Sara
l2.Tadeusz Szybiński

Przyjmowanie i rejestracja korespondencji,
o pracy Urzędu

$ala Operacyjna Meldunki, udzielanie informacji adresowych
Sala Operacyjna Dowody osobiste, sprawy wojskowe, sprawy obronności
$ala Operacyjna Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, |oka|i
użfikowych i nieużytkowych

Sala Operacyjna
Sala Operacyina
Sala Operacyjna
109
110
116,117
208
209
212
213
304, 305
308
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Sprzedaż i dzierżawa działek rolnych
Działa|nośćgospodarcza, wydawanie koncesji na sprzedaż alkoho|i,
obsługa Sołtysów i Rad $ołeckich
Czynsze za |oka|e mieszka|ne i użytkowe, sprawy przydziału
lokalu mieszkalnego
Administrowanie lokalami mieszkalnymi, remonty
Podatki i opłaty|oka|ne
Sprawy dot. rolnictwa i |eśnictwa
Zamówienia publiczne
ochrona środowiska, drogi, czystość i porządek na terenie gminy
Biuro Rady Gminy
Promocja Gminy, Informacja Publiczna
Sprawy budżetugminy
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywa nia Prob|emów A| koho|owych

Centrala
,04
103
105
106
107
108
109,119
110,120
116,127
208
209
212
213
304,324,305,315
308

