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Szanowni Państwo!

egzemplarz bezpłatny

W numerze:

j

uż po raz dziewiąty mam przyjemność
spotkać się z Państwem na łamach
gminnego biuletynu informacyjnego
„Wieści z Gminy”. Tegoroczny numer
jest pierwszym w roku bieżącym, a także pierwszym w V kadencji wójta i Rady
Gminy Świdnica.
Dlatego pragnę serdecznie podziękować wyborcom Gminy Świdnica, którzy
w dniu 12.11.2006r. wzięli udział w wyborach samorządowych.
Jest to dowód odpowiedzialności społeczności lokalnej za nasze wspólne
działania. Szczególnie cenię sobie ocenę wyborców z wykonanych zadań sprawując
urząd wójta w IV kadencji (2003-2006). Miała ona wyraz właśnie w 60% poparciu
mojej kandydatury na wójta w I turze wyborów. Wysokie poparcie jest dla mnie
mobilizacją do dalszych wytężonych działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców.
W latach 2006-2010 będziemy z pewnością kontynuować dotychczasowe
działania jakie sobie wyznaczyliśmy. Ich właściwa realizacja została dostrzeżona nie tylko na forum powiatu świdnickiego ale i województwa dolnośląskiego,
czego dowodem było zajęcie przez Gminę Świdnica II miejsca w prestiżowym
rankingu Dolnośląskich Gmin 2006.
Priorytetem naszych działań będzie pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na dalszy rozwój gminy, aby mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Na
lata 2007-2013 przewidziano 1.622,1 mln euro na rozwój i inwestycje, które będą
realizowane m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego. Zgodnie z projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 wspierane będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych.
Działania Osi 1: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
Działania Osi 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
Działania Osi 3: Odnowa i rozwój wsi,
Działania Osi 4: Leader.
Już teraz zachęcam mieszkańców gminy Świdnica do tworzenia lokalnych
grup działania, które opracują projekty związane m.in. z odnową wsi. Dowodem na możliwość pozyskania unijnych funduszy na ten właśnie cel niech będzie
Pogorzała. Dzięki zaangażowaniu jej mieszkańców złożony projekt otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania tj. 450 tys. zł. na realizację Projektu „Odnowa wsi
Pogorzała”. W ramach tego Programu wybudowano pętlę autobusową z parkingiem, wyremontowano świetlicę i zagospodarowano teren cmentarza ewangelickiego. Dzięki temu Pogorzała zyskała na atrakcyjności turystycznej.
Zachęcam także do zapoznania się ze strukturą budżetu gminy Świdnica
na 2007 rok – jego dochodami i wydatkami, a także z ważnymi informacjami
zamieszczonymi na łamach niniejszego biuletynu.
Z poważaniem
Teresa Mazurek - Wójt Gminy Świdnica
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Wyniki wyborcze w Gminie Świdnica
W wyborach samorządowych przeprowadzonych przez 10 obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006 roku
w głosowaniu na wójta gminy wyborcy wybrali Teresę Mazurek (udzielając 59,95% poparcia) - na kolejną kadencję Wójta
Gminy Świdnica w latach 2006-2010. Poniżej prezentujemy łączne wyniki wyborcze na poszczególnych kandydatów.

Nazwisko kandydata

Ilość głosów
ważnych

MARCINKOWSKA ANNA TERESA
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej
Polskiej

262

MAZUREK TERESA STEFANIA
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy
Mazurek-Wspólna Gmina, nie należy do partii politycznej

3402

MUCHA ROBERT PIOTR
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna
Gmina Świdnica”, nie należy do partii politycznej

795

OLEJARCZYK BOLESŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
nie należy do partii politycznej

229

WACHOWIAK STANISŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

987

W skład V-kadencji Rady Gminy Świdnica
weszli następujący radni:

Lisowski Marek
Okręg wyborczy nr 1
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 154

Dudzic Kazimierz
Okręg wyborczy nr 2
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 206

Sara Henryk
Okręg wyborczy nr 2
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 183

Kończak Henryk
Okręg wyborczy nr 3
Ilość ważnych głosów
w okręgu -223

Maruda Janusz
Okręg wyborczy nr 3
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 406

Bogusławski Roman
Okręg wyborczy nr 4
Ilość ważnych głosów
w okręgu -105

Żuberek Tadeusz
Okręg wyborczy nr 5
Ilość ważnych głosów
w okręgu 356

Gancarczyk Piotr
Okręg wyborczy nr 5
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 235

Uprawnionych do głosowania w gminie Świdnica było 12.349 wyborców. W wyborach
na wójta gminy wydano 5820 kart do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,13%.

Rada Gminy Świdnica
V kadencji 2006-2010
27 listopada 2006 roku na I sesji Rady Gminy Świdnica Radni,
po uroczystym złożeniu ślubowania, przystąpili do prac związanych z ukonstytuowaniem się Rady oraz wyborem składów
Komisji stałych Rady Gminy Świdnica. W wyniku głosowania
- przewodniczącym Rady Gminy Świdnica został Pan Henryk
Sara, a wiceprzewodniczącymi: Pan Wiesław Malisz i Pan
Jan Mytych.

Henryk Sara
Przewodniczący Rady Gminy.
Godziny urzędowania: wtorek 1200-1500

Wiesław Malisz

Jan Mytych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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Składy Komisji stałych
Rady Gminy Świdnica
Przewodniczący
Komisji Budżetu
i Finansów
- Janusz Maruda

Szybiński Tadeusz
Okręg wyborczy nr 6
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 143

Skład Komisji:
Kazimierz Dudzic
Eligiusz Janasik
Zbigniew Kondziarz
Marek Lisowski
Wiesław Malisz
Jan Mytych
Tadeusz Szybiński
Tadeusz Żuberek

Malisz Wiesław
Okręg wyborczy nr 7
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 191

Przewodnicząca
Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki
- Regina Adamska
Skład Komisji:
Zbigniew Karnowski
Henryk Kończak
Tadeusz Żuberek

Kondziarz Zbigniew
Okręg wyborczy nr 8
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 101

Adamska Regina
Okręg wyborczy nr 9
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 227

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa
i Gospodarki
Żywnościowej
- Tadeusz Szybiński
Skład Komisji:
Piotr Gancarczyk
Janusz Maruda

Mytych Jan
Okręg wyborczy nr 10
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 301

Karnowski Zbigniew
Okręg wyborczy nr 10
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 234

Przewodniczący
Komisji Gospodarki
Komunalnej,
Przestrzennej
i Budownictwa
- Kazimierz Dudzic
Skład Komisji:
Piotr Gancarczyk
Eligiusz Janasik
Henryk Kończak
Marek Lisowski
Wiesław Malisz
Jan Mytych
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
- Henryk Kończak
Skład Komisji:
Roman Bogusławski
Kazimierz Dudzic
Zbigniew Karnowski
Zbigniew Kondziarz

Przewodniczący
Komisji Zdrowia,
Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych
- Eligiusz Janasik
Skład komisji:
Regina Adamska
Roman Bogusławski

Wybory Sołtysów wsi
i Rad Sołeckich
Z dniem 6 lutego 2007r. na terenie gminy Świdnica ruszyły
wybory Sołtysów wsi i Rad Sołeckich.

Z
Janasik Eligiusz
Okręg wyborczy nr 11
Ilość ważnych głosów
w okręgu - 320

uwagi na rozległy obszar gminy Świdnica zebrania sprawozdawczowyborcze obsługiwane są przez Wójta Gminy Świdnica Teresę
Mazurek, Zastępcę Wójta Gminy Zbigniewa Kanickiego oraz
Sekretarz Gminy Jadwigę Generowicz. Kolejny numer „Wieści
z Gminy” zostanie poświęcony prezentacji nowych gospodarzy wsi
wraz z Radami Sołeckimi. Ostatnie zebranie wyborcze odbędzie się
17 marca 2007 r. w Witoszowie Dolnym.

Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach
samorządowych w dniu 12.11.2006 r. na terenie gminy
Świdnica wynosiła 12.349 wyborców.
W wyborach do Rady Gminy Świdnica wydano 5821 kart do
głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,13%.
O mandat Radnego Gminy Świdnica w ubiegłorocznych
wyborach samorządowych ubiegało się 70 kandydatów
na 15 mandatów.

Narada sołtysów w gminie Świdnica
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Wymiana dowodów
i zdjęcia biometryczne
W związku z wystąpieniem problemów z przyjmowaniem fotografii biometrycznych
do wniosków o wydanie dowodów osobistych Urząd Gminy informuje, iż:

Z

godnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 listopada 2000 r. w sprawie
wzoru dowodu osobistego oraz
trybu postępowania w sprawach
wydawania dowodów osobistych,
ich wymiany, zwrotu lub utraty
(Dz.U. nr 112 z 2000 r., z poz. 1182
z późń. zm.) – do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza
się 2 aktualne, wyraźne fotografie, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób,
aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie
załączane do wniosku powinny przedstawiać
przede wszystkim wyraźny wizerunek twarzy
osoby, a nie całą górną część ciała.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa fotografie biometryczne mogą być
zamieszczane wyłącznie w paszportach biometrycznych.
Jednocześnie Urząd Gminy informuje, iż

od 1 stycznia 2003r. obowiązuje
nowelizacja ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych.
Na jej podstawie do grudnia
2007r. musi się zakończyć wymiana starych tzw. książeczkowych dowodów osobistych na
nowe. Dowody wydane w latach
1981-1991 należało wymienić
w terminie od 1.01-31.12.2005r.;
dowody wydane w latach 19921995 należało wymienić do 31grudnia 2006r.
Dowody wydane w latach 1996-2000 należy
wymienić w terminie od 1.01-31.12.2007r.
W dalszym ciągu wielu mieszkańców gminy
Świdnica nie dopełniło formalności związanych
z wymianą dowodów. Pozostawienie wymiany
dokumentu tożsamości na koniec 2007 r. może
spowodować wydłużony okres na jego oczekiwanie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Organizacyjnego Spraw Obywatelskich pod nr tel. 074-852-30-67 wew. 103
w godzinach pracy Urzędu Gminy Świdnica.

Zmiana na stanowisku dyrektora
Gminnego Zespołu Oświaty
Z dniem 2 stycznia 2007 r. stanowisko
dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty
objęła Pani Maria Jaworska, zastępując dotychczas pełniącą obowiązki dyr. GZO - Panią Ewę Szafraniec.

O

d dnia 21 sierpnia 2006 r. Pani Ewa Szafraniec pełniła obowiązki dyr. gminnej
oświaty. Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek dziękując ustępującej dyrektor, podkreśliła zaangażowanie z jakim wykonywała swoje
obowiązki.
Nowa dyr. GZO Maria Jaworska objęła w/w
stanowisko w wyniku konkursu. Jest mieszkanką Dobromierza, od 1985r. nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Dobromierzu,
w latach 1998-2006 wójt gminy Dobromierz.
Ukończyła studia w zakresie historii na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej



na Uniwersytecie Wrocławskim, a także
w zakresie bankowości w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu. Pani Maria Jaworska ukończyła również studia podyplomowe
w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu i kurs kwalifikacyjny
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Posiada wieloletnie doświadczenie w oświacie
i samorządzie.

Zabiegi
rehabilitacyjne
Wójt Gminy Świdnica zaprasza
wszystkich
mieszkańców
gminy do korzystania z nieodpłatnych
zabiegów
rehabilitacyjnych w gabinecie w Boleścinie nr 5 (budynek byłej szkoły).
Gabinet rehabilitacyjny przyjmuje
ze skierowaniem lekarskim codziennie
w godz. od 1300 do 1700.
Rejestracja prowadzona jest pod nr
tel. 074-853-76-06 (ze wskazaniem gabinetu w Boleścinie).

Zmiany
w opłacie skarbowej
Urząd Gminy Świdnica informuje, że
od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
Ustawa zmienia zakres obowiązku
poboru opłaty skarbowej oraz formy jej
uiszczania. Z dniem 1 stycznia 2007r.
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy
dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oznacza to,
iż  z dniem 1 stycznia 2007r. tracą moc
dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty
skarbowej zobowiązana jest przedłożyć
dowód jej uiszczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świdnica
– konto dochody:
BGŻ o/Świdnica
45 2030 0045 1110 0000 0121 9070
lub bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy.
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Bonifikata
przy zakupie mieszkań
14 grudnia 2006r. na posiedzeniu Rady Gminy została podjęta uchwała dot. zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Świdnica.

W

uchwale nr LV/458/98 Rady Gminy
Świdnica z dnia 20 maja 1998 roku
w sprawie ustalania zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Świdnica w §6 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„2. bonifikaty, o których mowa w ust. 1 stosuje
się w okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku”.
Oznacza to tym samym, że ulgi dla nabywców gminnych lokali mieszkalnych po-

zostaną na tym samym poziomie co w roku
ubiegłym i wynosić będą odpowiednio:
a) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny
przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego nabywca otrzymuje
bonifikatę w wysokości 95% ceny.
W przypadku gdy następuje równoczesny
wykup wszystkich lokali mieszkalnych przez
najemców nabywca otrzymuje bonifikatę

w wysokości 98% ceny.
b) w przypadku gdy zapłata ceny nabycia
lokalu mieszkalnego zostaje rozłożona na
raty nabywca otrzymuje bonifikatę w wysokości 85% ceny.
W przypadku gdy następuje równoczesny
wykup wszystkich lokali mieszkalnych przez
najemców nabywca otrzymuje bonifikatę
w wysokości 90% ceny.

Wycinka drzew i krzewów: zezwolenia i kary
P

odstawowym środkiem prawnym jest
uzależnienie legalnego usunięcia drzewa lub krzewu od zezwolenia właściwego
organu, którym jest:
1)zasadniczo:
wójt, burmistrz lub prezydent miasta
2)wyjątkowo:
a)wojewódzki konserwator zabytków, jeżeli
drzewo lub krzew rośnie na nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków
b)starosta, jeżeli drzewo lub krzew rośnie na
nieruchomości będącej własnością gminy.
Wyjątki od obowiązku zezwolenia obejmują
drzewa lub krzewy:
• 	w lasach
• 	owocowe (z wyjątkiem rosnących
na niektórych obszarach chronionych)
• 	rosnące na plantacjach
• 	w wieku do 5 lat
• usuwane w związku z funkcjonowaniem
ogrodów botanicznych lub zoologicznych
• usuwane w związku z ochroną
przeciwpowodziową
• 	utrudniające ruch pociągów
• 	stanowiące przeszkody lotnicze
Nie oznacza to, że ich usuwanie nie podlega
żadnym rygorom prawnym. Poza tymi wyjątkami obowiązuje zasada, że posiadacz nieruchomości chcąc z niej legalnie usunąć
drzewo lub krzew musi uzyskać zezwolenie,
a jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest
jej właścicielem – do wniosku o zezwolenie
musi dołączyć wyrażoną na piśmie zgodę
właściciela nieruchomości.

W obowiązującej ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustawodawca
przewidział odpowiedni mechanizm prawny składający się z 3 elementów: zezwoleń, opłat i kar
Decyzja organu właściwego do wydania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu
zapadająca po rozpoznaniu wniosku o takie zezwolenie może przybrać postać:
1)udzielenie zezwolenia
a)zwykłego bez żadnych warunków
b)uwarunkowanego alternatywnie
- przesadzeniem drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie
- zastąpieniem usuwanych drzew lub krzewów innymi drzewami lub krzewami w licznie nie mniejszej niż liczba usuwanych.
Posiadacz nieruchomości (obojętnie czy
jest to osoba prawna, inna jednostka organizacyjna czy osoba fizyczna) odpowiada
za delikt (czyli usuwanie drzew i krzewów
bez wymaganej zgody), jeżeli był zobowiązany uzyskać zezwolenie, ale go nie uzyskał, a mimo to drzewo lub krzew usunął.
Osoba „trzecia” usuwająca drzewo lub
krzew z cudzej nieruchomości odpowiada
– w zależności od wartości owego drzewa
lub krzewu – za przestępstwo kradzieży lub
zniszczenia mienia z art. 278 lub art. 288
kodeksu karnego, jeżeli wartość lub szkoda
przekraczają 250zł., albo za wykroczenie kradzieży lub zniszczenia mienia z art. 119 lub
art. 124 kodeksu wykroczeń, jeżeli wartość
lub szkoda nie przekraczają 250 zł.
Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent mia-

sta będzie miał wystarczające podstawy do
stwierdzenia, że usunięcie drzewa przez
rzekomo „nieustalonego sprawcę” nastąpiło
na zlecenie, a co najmniej za wiedzą i zgodą
posiadacza nieruchomości, na której rosło
drzewo wtedy wójt wymierza administracyjną karę pieniężną posiadaczowi nieruchomości, albowiem najzupełniej obojętne
jest, czy ów posiadacz nieruchomości usuwa
drzewo „własnymi” czy cudzymi” rękami.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Zespołu ds. Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica
pod nr tel. 074-852-12-26 wew. 310.



WAŻNE INFORMACJE

Kontrole utrzymania porządku na terenie gminy
W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców gminy Świdnica dot. odpowiedzialności w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Urząd Gminy Świdnica informuje, iż:

R

egulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica został
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr
LV/535 dnia 03 czerwca 2006 r. W roku bieżącym sukcesywnie na terenie całej gminy prowadzone będą kontrole w zakresie
przestrzegania w/w regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać
kontaktując się z Zespołem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Świdnica pod nr tel.
074-852-30-67 wew. 310.
Poniżej publikujemy wyciąg z regulaminu, którego pełna treść dostępna jest

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Świdnica (http:bip.swidnica.dolnyslask.pl/ z menu po lewej stronie należy
wybrać PRAWO LOKALNE a następnie
UCHWAŁY RADY GMINY i 2006).

WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
Właściciel nieruchomości ma w obowiązku:
1. wyposażenie każdej zabudowanej nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów oraz szczelnego
szamba, jeżeli brak jest możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i zawarcie umów z podmiotami posiadającymi zezwolenie
na odbiór tych nieczystości.
2. uprzątanie błota, śniegu, lodu, nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego.
3. utrzymanie nieruchomości zabudowanej w czystości oraz niezwłoczne usuwanie wszelkich odpadów na niej zgromadzonych.
4. utrzymanie nieruchomości niezabudowanej w stanie wolnym od zakrzaczenia i zachwaszczenia.
5. oznaczenie nieruchomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z numerem porządkowym oraz zadbanie o jej estetyczny
i czytelny wygląd.
6. umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
- imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
- imię i nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości,
- regulamin porządkowy,
- spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia wodociągowo
– kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
7. utrzymywanie poboczy, nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych przylegających do nieruchomości w stanie
wykoszonym.
8. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy
z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym
odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.
9. stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami.

Na terenie gminy zabrania się:
1. spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
2. wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych
nieruchomości, w których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli;
3. spalania odpadów na terenie otwartym i w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia, z wyjątkiem spalania pozostałości roślinnych,
jeżeli to spalanie nie narusza odrębnych przepisów;
4. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
5. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
7. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
8. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkowników nieruchomości;
9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni
dachów, itp.

Obowiązki w zakresie podpisania umów:
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie
odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie
zbiorników bezodpływowych, należy przechowywać przez okres 2 lat.

Konsekwencje nie realizowania obowiązków:
W przypadku stwierdzenia niewykonywania wyżej wymienionych obowiązków Wójt Gminy wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie.
Kto nie wykonuje obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie, będzie podlegał karze grzywny, wg przepisów kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.



Ważne informacje

Ferie zimowe w Gminie Świdnica
W roku szkolnym 2006/2007 ferie zimowe w województwie dolnośląskim przypadły w terminie od 29 stycznia 2007 r. do 8 lutego 2007 r.

W

tym okresie wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja gminy Świdnica zorganizowały szereg różnorodnych zajęć opiekuńczo
– wychowawczych, gry i zabawy, oraz dyskoteki dla swych uczniów. Każdy uczeń mógł skorzystać między innymi z zajęć: tanecznych,
sportowych, fotograficznych, plastycznych,
komputerowych. Zaplanowano także wyjazdy dzieci na basen, lodowisko oraz do kina.
Łącznie z zimowego wypoczynku w gminie
Świdnica skorzystało 670 dzieci.
W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej podczas ferii zimowych w dniach od 5 do
8 lutego br. zorganizowano m.in. naukę tańca
towarzyskiego, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, grę w siatkówkę oraz wyjazd
na basen.
W Szkole Podstawowej w Grodziszczu od
29 stycznia do 1 lutego zorganizowano: zajęcia plastyczno-muzyczne, gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.

W Szkole Podstawowej w Lubachowie od
30 stycznia do 8 lutego br. odbyły się następujące zajęcia: konkurs plastyczny: „Ilustracja
przeczytanych baśni”, projekcja filmu i bajek,
zabawy przy muzyce (tańce integracyjne),
zajęcia w pracowni komputerowej, turniej tenisa stołowego-rozgrywki, zajęcia w pracowni
plastycznej, turniej warcabowy, finał turnieju tenisa stołowego, wyjazd na lodowisko do
Świdnicy
W Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej
od 29 stycznia do 2 lutego br. podczas ferii
zimowych odbyły się zajęcia: komputerowe,
muzyczno-taneczne, fotograficzne, ogólnorozwojowe, tenisa stołowego, plastyczne, sportowe, wyjazd na basen.
W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie
w okresie ferii zimowych od 29 stycznia do
2 lutego br. zorganizowano zajęcia sportowe
– turniej tenisa stołowego, zajęcia plastyczne,
gry i zabawy stolikowe, zajęcia komputerowe.

Stypendia
W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 (który 4 września 2006 r. został uroczyście
rozpoczęty podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w Pszennie)
zostało przyznanych 73 stypendiów, w tym: 55 za najwyższe wyniki w nauce
i 18 za osiągnięcia sportowe na łączą kwotę 7300 zł. Poniżej prezentujemy zbiorcze
zestawienie przyznanych stypendiów w poszczególnych placówkach oświatowych.
Stypendium za:
Lp.

Placówka

Wyniki
w nauce

Ogółem
wniosków

Osiągnięcia
sportowe

1.

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

2

3

5

2.

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

1

Brak

1

3.

Szkoła Podstawowa w Lubachowie

4

Brak

4

4.

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

4

Brak

4

5.

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Brak

Brak

Brak

6.

Szkoła Podstawowa w Pszennie

5

Brak

5

7.

Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

2

Brak

2

8.

Gimnazjum w Lutomi Dolnej

12

7

19

9.

Gimnazjum w Pszennie

12

4

16

10.

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

13

4

17

55

18

73

Ogółem wniosków

Szkoła Podstawowa w Pszennie w okresie
od 29 stycznia do 9 lutego br. zorganizowała
następujące zajęcia: sportowo-rekreacyjne,
wyjazd na basen do Świdnicy, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, zajęcia na świetlicy.
W Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym od 30 stycznia do 2 lutego br. odbyły się
zajęcia sportowe w sali gimnastycznej oraz
wyjazdy do: Panoramy Racławickiej do Wrocławia,  Świebodzic na basen, do Parku dinozaurów we Wrocławiu.
W Gimnazjum w Lutomi Dolnej w dniach
od 29 stycznia do 3 lutego 2007r. podczas ferii
zimowych odbył się obóz sportowo-profilaktyczny.
W Gimnazjum w Pszennie od 29 stycznia
do 2 lutego br. zorganizowano zajęcia plastyczne, komputerowe, ligę naukowo-humanistyczną.
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
w dniach od 5 do 8 lutego zorganizowało
następujące zajęcia dla swoich uczniów:
filmowy klub dyskusyjny (na terenie szkoły), zajęcia informatyczne oraz filmowy
klub dyskusyjny, wyjazd na basen do Świebodzic.

ZAWIADOMIENIE O ZAPISACH DZIECI
DO PRZEDSZKOLA W PSZENNIE
NA ROK SZKOLNY 2007/2008
Już od 1 do 30 kwietnia 2007r. odbywać się będą zapisy do
Przedszkola w Pszennie.
Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świdnica,
z rocznika: 2004, 2003, 2002 oraz dzieci 6 – letnich (2001r.)
z obwodu Szkoły Podstawowej w Pszennie z miejscowości:
Jagodnik, Miłochów, Gogołów, Wilków, Niegoszów, Panków,
Wiśniowa, Sulisławice, Zawiszów.
Zapisy prowadzi kancelaria Przedszkola, czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, pod nr tel. 074-851-90-28.

Wśród uczniów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego
2006/2007 w placówkach oświatowych na terenie gminy Świdnica znaleźli się:
Lp.

Placówka

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskana
średnia

1.

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

Kacper Danisiewicz

5,67

2.

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

Paulina Głąb

5,2

Wiktoria Matusiak

5,4

Patrycja Partyka

5,4

3.

Szkoła Podstawowa w Lubachowie

4.

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Ewelina Rynkiewicz

5,4

5.

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Brak

Brak

6.

Szkoła Podstawowa w Pszennie

Karolina Majcherczyk

5,43

7.

Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym Ewa Chorągwicka

5,44

8.

Gimnazjum w Lutomi Dolnej

Anita Marszałek

5,43

9.

Gimnazjum w Pszennie

Natalia Jóźwiak

5,42

10.

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Malwina Kotowicz

5,8

W przedszkolu proponujemy dzieciom następujące zajęcia:
naukę języka francuskiego w ramach wolontariatu, naukę języka angielskiego
- odpłatnie, zabawy taneczne – odpłatnie prowadzone przez instruktora tańca,
wspólne gry i zabawy sportowe w ramach wolontariatu prowadzone przez
uczennice z Gimnazjum w Pszennie pod kierunkiem nauczyciela, współpracę
ze szkołą podstawową – prowadzenie wspólnych badań losów naszych
absolwentów, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną przedszkola, bardzo dobre przygotowanie dzieci
6 – letnich do podjęcia obowiązku szkolnego, zabawy warsztatowe:
chór przedszkolny, teatr, zabawy plastyczne „ mały artysta”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!



INWESTYCJE

Otwarcie unijnej inwestycji w Gminie Świdnica
Wartą ponad 955 tys. zł. inwestycję w gminie Świdnica uroczyście otworzyli: Wicemarszałek Województwa Tadeusz Drab,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Piotr Snopczyński – inicjator i koordynator Planu Rozwoju miejscowości Pogorzała.

15

lutego 2007 r. w nowo wyremontowanej świetlicy w Pogorzale odbyły się uroczystości związane z otwarciem świetlicy
wiejskiej wyremontowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”   w zakresie działania
2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dofinansowania w ramach tego działania podlegały projekty
realizowane w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Zadania inwestycyjne, mogły być zrealizowane pod warunkiem, że były zgodne
z przyjętą dla danego obszaru strategią rozwoju i planem zagospodarowania przestrzennego. Poziom pomocy wynosił do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 450.000 zł. dla jednej
miejscowości.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego p. Tadeusza Draba, w asyście Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Dolnośląskiego Stanisława Jurcewicza

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali – Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego T. Drab, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Dolnośląskiego S. Jurcewicz, Wójt Gminy Świdnica T. Mazurek
oraz inicjator i koordynator projektu P. Snopczyński – znany polski
himalaista.
Jak podkreślała w swoim przemówieniu wójt gminy – „Na 176
zgłoszonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego 131 zostało pozytywnie zweryfikowanych.
Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej uzyskało 76 projektów,
z czego 12 z nich maksymalną kwotę dofinansowania tj. 450.000 zł. - w tym
właśnie wniosek na „Odnowę wsi Pogorzała”. Dziś możemy być dumni
nie tylko z przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych ale przede
wszystkim z zaangażowania lokalnej społeczności m.in.: p. Piotra Snopczyńskiego – inicjatora planu rozwoju miejscowości, Sołtysa wsi Pogorzała p. Antoniego Kołodziejczyka, Przewodniczącego Rady Sołeckiej
p. Zdzisława Kawy, p. Leszka Rypszlegera, p. Witolda Gosthorskiego,
p. Justyny Babiny, p. Elżbiety Wiśniewskiej, p. Benedykta Staszuka, której wspólne działania doprowadziły do opracowania planu rozwoju miejscowości Pogorzała.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz
Drab złożył na ręce wójt gminy Świdnica gratulacje z zakończenia
zrealizowanej inwestycji, która jest z pewnością efektem działań
wielu osób.
Prace swoim zakresem obejmowały budowę pętli autobusowej
z parkingiem oraz urządzeń dla potrzeb ruchu komunikacyjnego
i turystycznego, remont i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego.
Jak zrodził się pomysł opracowania Programu „Odnowy Wsi
Pogorzała” i prezentację dokumentacji fotograficznej pokazującej
obiekty przed i po wykonaniu prac remontowych i porządkowych,
zaproszonym gościom, prezentował Pan Piotr Snopczyński.
Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu
świetlicy w Pogorzale, którego dokonał Ks. dr Marek Gałuszka
– Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym. Po
niej zaproszeni goście mogli zapoznać się z zakresem wykonanych
prac na terenie świetlicy, a także podziwiać fotografie z wypraw
alpinistycznych Pana Piotra Snopczyńskiego.


Gratulacje dla wójta gminy Świdnica T. Mazurek składają:
P. Snopczyński, A. Kołodziejczyk, Z. Kawa

Część dolna świetlicy w Pogorzale

Stan świetlicy przed remontem

Uporządkowany cmentarz w Pogorzale

INWESTYCJE

Kanalizacja
sanitarna
Grodziszcze

Budowa hali sportowej
w Witoszowie Dolnym

Wykonawca - Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji
I etapu budowy kanalizacji w Grodziszczu.
Wykonano ok. 40 % zakresu objętego
umową, której wartość wynosi ponad
620 tys. zł. W ramach tego etapu inwestycji wykonanych zostanie 73 przyłączy
kanalizacyjnych. Planowany termin zakończenia I etapu to 30.06.2007 r. Na sfinansowanie inwestycji przyznana została gminie pożyczka w kwocie 258 000,00
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz
dotacja w kwocie 170 000,00 zł. Obecnie
przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z WFOŚiGW.

Wodociąg
Lubachów

Projekt hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Obecnie zakończono budowę fundamentów hali i kotłowni wraz z izolacjami
poziomymi i pionowymi, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz
kanalizację drenażową.

W

wykonywania ścian hali i posadzek. Zakończenie I etapu tj. stanu surowego zamkniętego planowane jest na 31.10.2007 r. W roku bieżącym gmina zamierza rozstrzygnąć
przetarg na drugi etap budowy z terminem
oddania do użytku hali w 2008 r.

W 2007r. gmina Świdnica planuje
przystąpienie do II etapu –końcowego wodociągowania wsi Lubachów.

ykonane roboty obejmują zakres inwestycji przewidziany do dofinansowania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
W lutym złożony zostanie wniosek końcowy
o płatność kwoty 66 166 zł w ramach kontraktu. Obecnie wykonawca przystępuje do

Do wykonania zostało ponad 3 km sieci
wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi o długości ponad 1000 mb
oraz pompownia wody.

4800 m2 nowych chodników
W 2006 roku na terenie gminy Świdnica wybudowano 4787 m2 nowych chodników
i deptaków z zaplanowanych 2410 m2.

D

la porównania z latami 2003-2006 ilość
wybudowanych chodników w każdym
roku wzrasta średnio o 81% w stosunku do
planów. Wzrost ten był możliwy dzięki za-

trudnieniu w 2006r. z Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy 22 pracowników, których
koszty zatrudnienia były w znacznej części
refundowane.

Ponad 10.000 m2
nowych dróg gminnych
Ponadto gmina Świdnica posiada przygotowane dokumentacje projektowe na
inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych drogowych i wodociągowych,
które będą uruchamiane w miarę możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na ich realizację tj.
z funduszy unijnych lub krajowych.

W 2006r. nakładem 525 tys. zł na terenie gminy Świdnica wykonanych zostało
10.689 m2 dróg gminnych.

N

akładki asfaltowe na drogach gminnych
wykonano m.in. w Słotwinie, Wiśniowej, Lutomi Górnej (pętla), Lutomi Dolnej
(droga do szkoły), Sulisławicach, Słotwinie,
Bystrzycy Górnej i Lubachowie.   Przeprowadzono również szczątkową naprawę dróg

gminnych na odcinku 135m2 w 16 miejscowościach w gminie Świdnica na łączną kwotę  ponad 158 tys. zł. Wykonano także prace
związane z naprawą dróg gminnych niesortem, których koszt w 15 miejscowościach wyniósł ponad 77 tys. zł.


finanSe

Budżet gminy na rok 2007
Skąd pieniądze w budżecie ?
W projekcie budżetu na 2007 r.
zaplanowano dochody w wysokości ..........................39,1 mln zł
Źródłami dochodów będą:
i. Dochody własne ................................................21, 9 mln zł
w tym:
v dochody z podatków i opłat lokalnych ............................... 7,1 mln zł
v dochody z majątku gminy .................................................. 1,9 mln zł
v dochody z udziałów w podatkach (CIT i PIT) ..................... 4,1 mln zł
v dochody z funduszy celowych (WFOŚ i GW , PFRON) ...... 0,4 mln zł
v dochody z dotacji na inwestycje z Unii Europejskiej ........... 8,0 mln zł
v dochody pozostałe............................................................... 0,4 mln zł
ii. Subwencja .......................................................10,6 mln zł
w tym:

Budżet 2007 - struktura dochodów
wg źródeł ich uzyskania
17%

27%

56%

v część oświatowa subwencji ogólnej .................................... 8, 2 mln zł
v część wyrównawcza subwencji ogólnej............................... 2, 4 mln zł
iii. Dotacje z budżetu państwa .................................6, 6 mln zł
w tym:

Dochody własne

v dotacje na zadania zlecone ................................................. 5,0 mln zł
v dotacje na dofinansowanie zadań własnych ........................ 0,3 mln zł
v dotacje na inwestycje (budżet państwa, kontrakt wojewódzki) ........1,3 mln zł

Dotacje z budżetu państwa

Subwencja

na co wydamy pieniądze?

W

budżecie na 2007 r. zaplanowano
wydatki w wysokości 43,9 mln zł.
W pierwszej kolejności, zgodnie z obowiązującym prawem, w budżecie zabezpieczono
środki na realizację zadań bieżących dotyczących: oświaty, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury,
kultury fizycznej i sportu, administracji.

W ramach wydatków bieżących prawie 1,5
mln zł zaplanowano na dalsze remonty dróg,
chodników, rowów melioracyjnych, świetlic,
placów zabaw oraz budynków mieszkaniowych. Ponadto ponad 14 mln zł zaplanowano
na inwestycje. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2007 r. pozwoli na dalszą poprawę
gminnej infrastruktury, polepszy warunki

mieszkaniowe oraz poprawi warunki kultury
fizycznej i sportu. W roku 2007 zaplanowano
m.in. budowę hali sportowej w Witoszowie
Dolnym, budowę budynku komunalnego, budowę kolejnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunkiem realizacji tych inwestycji jest uruchomienie krajowych i unijnych
środków pomocowych na lata 2007-2013.

Budżet 2007- poziom wydatków na poszczególne zadania
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Inwestycje
w latach 2003- 2007
Z roku na rok gmina ponosi coraz więcej nakładów finansowych
zarówno na wydatki bieżące, jak
i inwestycyjne. Nowe zadania nakładane na gminę przez państwo,
licznie przeprowadzane remonty
oraz więcej zadań inwestycyjnych,
to wszystko zmusza władze gminy
do ciągłej poprawy efektów swojej
działalności.
Władze gminy sukcesywnie zmierzają
do poprawy życia mieszkańców naszej
gminy, o czym świadczą rosnące wydatki na inwestycje.
Nakłady finansowe na inwestycje
w Gminie Świdnica w latach
2003- 2007

Działania władz gminy, zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy, ukierunkowane są na pokonywanie barier
infrastrukturalnych na terenie gminy
oraz na poprawę jakości usług publicznych. Władze gminy Świdnica uznały,
że bez pozyskanych środków finansowych z zewnątrz realizacja Strategii
Rozwoju Gminy będzie wydłużać się
w czasie, dlatego starają się pozyskiwać środki zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa.
W roku 2006 pracownicy naukowi
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Stanisława Korenika przeprowadzili
badania wskaźników ekonomicznych
naszej gminy. W wyniku tych badań
stwierdzono, iż w ostatnich latach
nasza gmina rozwija się bardzo dynamicznie i wybrana strategia rozwoju
jest właściwa. Wyniki badań zostały
potwierdzone przez kapitułę Rankingu Dolnośląskich Gmin 2006.

Jak minął rok 2006 w pracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej?
W minionym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował głównie zadania
statutowe, a jako priorytetowe dożywianie ok. 322 dzieci na kwotę 169.454 zł.
Dodatkowo zajmował się realizacją rządowych programów zleconych gminie.

Z

adania statutowe to: wypłata świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych /nowym zadaniem była realizacja wniosków o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – w 2006
r. było 151 wniosków/ i dodatków mieszkaniowych.
Rządowe programy to wypłata zasiłków celowych
w związku z klęskami żywiołowymi, klęską powodzi
i suszy. Powodzią na terenie gminy dotkniętych zostało 8 rodzin, a pomocy finansowej ośrodek udzielił
na kwotę 18.000 zł. Środki na wypłatę zasiłków zabezpieczył budżet państwa. W 2006 roku z rezerwy
celowej budżetu państwa przyznano gminie dotację
celową na usuwanie klęski suszy. Pomocy w formie
zasiłków celowych udzielano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2006 r. na
wniosek osoby zainteresowanej. Warunkiem otrzymania jednorazowego zasiłku celowego było sporządzenie protokołu strat i podleganie ubezpieczeniu
społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Wniosków o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego w związku z klęską wpłynęło
288.  9 - przekazanych zostało do sąsiednich gmin,
222 rozpatrzono pozytywnie a na 57 wniosków wydano decyzje odmowne. Na pomoc w tym zakresie
wydatkowano kwotę 239.820 zł.
Ponadto w 2006 roku wzorem lat ubiegłych GOPS zajmował się rozdzielaniem żyw-

ności otrzymanej z Banku Źywności w Świdnicy. W miesiącu kwietniu 2006 żywność
/mleko w kartonach, mąkę, ryż cukier, kaszę, olej/
otrzymało 40 rodzin na ogólną wartość 453 zł,  
a w miesiącu grudniu 50 rodzin na wartość 1.125 zł.
Z uwagi na ogrom klęsk, które dotknęły gminę był to
trudny czas dla mieszkańców i GOPS.
Grudzień to najprzyjemniejszy okres dla najmłodszych mieszkańców gminy. Pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Świdnica Pani Teresy Mazurek redakcja Wiadomości Świdnickich przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowały w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu dla 120 dzieci z terenu gminy wspaniałą imprezę pod nazwą „Mikołaj
Przyjdzie”. Były paczki słodycze a uśmiechom dzieci
nie było końca. Zabawę uświetniły zespoły taneczne
z MDK w Świdnicy. W karnawałowym rytmie zespoły porwały wszystkie dzieci na parkiet do zabawy
i konkursów.
W miesiącu grudniu zmienione zapisy w ustawie o świadczeniach rodzinnych umożliwiły rodzicom otrzymującym zasiłki rodzinne uzyskanie
jednorazowych dodatków na rozpoczęcie przygotowania przedszkolnego w kwocie 100 zł. na 6 latka.
Wypłata dodatków rozpoczęła się już w miesiącu
styczniu 2007 r.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2007 roku
W roku 2007 przed GOPS stoją nowe zadania. Zarządzeniem Nr 181/2006 Wójta
Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2006 r. zadania z realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Budżet ośrodka na realizację dotychczasowych i nowych zadań statutowych wygląda następująco:
1. zadania własne /finansowane z budżetu gminy/:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne – 648.253 zł.,
- usługi opiekuńcze - 58.710 zł.,
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł.,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii – 210.000 zł.,
2. zadania zlecone gminie /finansowane z budżetu państwa/:
- świadczenia rodzinne – 4.662.000 zł.,
- zasiłki stałe – 196.000 zł.,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej i świadczenia rodzinne – 38.000 zł.,
- zasiłki okresowe w części dof. przez wojwodę – 103.000 zł.,
- dożywiane w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 35.000 zł.,
3. Łącznie budżet GOPS na realiazcję świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii wynosi 6.150.963 zł.
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Bogu na chwałę ludziom na pożytek
- obchody 60-lecia OSP Burkatów
4 listopada 2006r. Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie z rąk wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek w asyście Prezesa
Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu Wacława Dziędziela, Komendanta Powiatowego PSP Tomasza Szuszwalaka
otrzymała nowy wóz strażacki.

Uroczyste poświęcenie nowego wozu bojowego przez Ks. Kanonika Stanisława Kościelnego Proboszcza Parafii
Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej

O

chotnicza Straż Pożarna w Burkatowie
powstała w 1946 r. Pierwsi osadnicy
przybyli do Burkatowa tuż po wyzwoleniu –
już w 1945 r. Byli to młodzi ludzie z krakowskiego i ze Wschodu. Zastali oni zachowaną
w dobrym stanie remizę strażacką, w której
znajdowała się sprawna ręczna sikawka
obsługiwana przez 4 strażaków, ciągniona
przez konie. Był też komplet węży oraz ręczny sprzęt gaśniczy: kilofy, łopaty, wiadra, bosaki. Założycielami i pierwszymi członkami
OSP w Burkatowie byli pierwsi mieszkańcy
po wojnie: Józef Chwistek, Ludwik Barcik,
Antoni Witek, Stanisław Kudzia.
Uroczystości były okazja, do przyznania
odznaczeń dla strażaków wyróżniających się
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działalności na rzecz rozwoju pożarnictwa i wsi oraz
czynnego udziału w szkoleniach i zawodach
sportowo-pożarniczych.
Złotym Znakiem Związku został odznaczony Henryk Kończak – od 41 lat działający w ochotniczym pożarnictwie. Wieloletnia
służba na niwie ochotniczego pożarnictwa
nacechowana jest ogromnym osobistym zaangażowaniem i poświęceniem w niesieniu
pomocy potrzebującym. Czynnie uczestniczył
w akcjach ratowniczych i likwidacji skutków
powodzi, które nawiedzały gmine Świdnica,
ewakuując ludzi i mienie.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Po-
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żarnictwa odznaczeni zostali: Karol Jabczyk, Mirosław Migas, Piotr Darasz, Czesław Kmera.
Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni
zostali: Szymon Migas, Krystian Jabczyk,
Kamil Łukaszewski, Michał Bacowski, Jacek Błaszczyk. Wyróżnienia wręczyła wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek i Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Wacław Dziędziel

w asyście Prezesa Powiatowego OSP – Ryszarda Wiklińskiego i Komendanta Powiatowego PSP Tomasza Szuszwalaka.
Punktem kulminacyjnym uroczystości 60
lecia OSP Burkatów było symboliczne przekazanie kluczyków do samochodów przez
wójta gminy Świdnica Teresę Mazurek,
Prezesa Wojewódzkiego Związku OSP RP
we Wrocławiu Wacława Dziędziela, Prezesa
Powiatowego Zarządu OSP RP Ryszarda Wiklińskiego i Komendanta Powiatowego PSP
Tomasza Szuszwalaka przedstawicielom jednostek OSP Burkatów, OSP Witoszów, OSP
Panków, OSP Grodziszcze. Uroczystego poświęcenia nowego wozu strażackiego dokonał Ks. Kanonik Stanisław Kościelny.
Jednostka OSP Burkatów otrzymała
najlepszy w powiecie wóz bojowy. Jest to samochód z napędem uterenowionym 4x4
z funkcją do ograniczania stref skażeń
chemiczno-ekologicznych. Samochód wyposażony jest we wszystkie najnowsze osiągnięcia techniki ratowniczej w pełni zautomatyzowany.
Wartość inwestycji wyniosła 480 tys. zł.
Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 130 tys. zł. Natomiast 350
tys. zł. pochodzi z budżetu gminy.

Kluczyki do nowego wozu bojowego dla OSP Burkatów przekazuje wójt gminy Świdnica T. Mazurek.
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Dobra strategia źródłem sukcesu
6 listopada 2006r. w sali kominkowej Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek odebrała
prestiżową nagrodę za zajęcie II miejsca w rankingu Dolnośląskich Gmin 2006.

Prestiżowa nagroda dla gminy

J

ak uzasadniał sam Marszałek Województwa,
ranking dolnośląskich gmin był bardzo dobrą okazją do szerokiej prezentacji najlepszych
samorządów w regionie. Tego typu konkursy
i plebiscyty mają na celu wskazanie najlepiej
zarządzanych gmin, pozwalają uhonorować te,
które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie
jakości życia swoich mieszkańców. Z drugiej zaś
strony to dobra zachęta i mobilizacja do pracy
dla wszystkich samorządów.
Oceniane były m.in.: polityka finansowa
gminy, wielkość wydatków na inwestycje, pozyskiwanie funduszy unijnych, liczba miejsc pracy. Są to istotne czynniki, ponieważ coraz częściej decyzje inwestorów o lokalizacji kapitału
są oparte na wynikach analizy jakości zarządzania gminą, na badaniu przygotowania władz
i administracji gminy do tworzenia stabilnych
warunków dla działalności gospodarczej.
Kapituła rankingu pod przewodnictwem
prof. dr hab. Bogusława Fiedora dyr. Instytutu
Ekonomii Akademii Ekomicznej we Wrocławiu,
prof. dr hab. Stanisława Korenika i dr Małgorzaty Pięty-Kanurskiej (Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Administracji Samorządowej)
dokonała miarodajnego porównania dokonań
wszystkich gmin w woj. dolnośląskim, w oparciu

II nagroda w rankingu Dolnośl.Gmin 2006; wójt gminy Świdnica w Towarzystwie Marszałka i Dyr. Zarządzającego

o przekształcenia ekonometryczne wszystkich
przesłanych danych. Pozwoliło to uzyskać wskaźnik rozwoju gminy, który wahał się od -150% do
+140%. W opinii kapituły wiele znanych i popularnych gmin w woj. dolnośląskim po analizie
w/w danych nie osiągnęło tak satysfakcjonujących wyników, czego dowodem jest fakt, iż około
40% badanych gmin wg w/w wskaźnika cofnęło
się w swoim rozwoju.
II miejsce w rankingu jest potwierdze-

niem dobrej strategii rozwoju jaka prowadzona jest w gminie Świdnica i właściwego
kierunku do odniesienia sukcesu. W 2006 r.
w powiecie świdnickim gmina Świdnica pozyskała największą wartość środków unijnych
w przeliczeniu na 1 jej mieszkańca. Jak można
zauważyć wyniki działań gminy zostały nie tylko
dostrzeżone w powiecie ale już w woj. dolnośląskim – czego dowodem jest prestiżowa nagroda
w Rankingu Dolnośląskich Gmin 2006.

Próba Rekordu Guinnessa pobita

24 godzinna lekcja języka polskiego w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym to wyczyn młodzieży klasy III c, która od piątku
8 grudnia do soboty 9 grudnia 2006 r. zmagała się z literaturą, ortografią i pięknem polskiej poezji.

U

czniowie klasy III c wraz z wychowawcą osiągnęli zamierzony cel – próbę
związaną z pobiciem rekordu Guinnessa
w najdłuższej lekcji języka polskiego. Jak
mówili sami uczestnicy lekcji - zdarzały
się chwile słabości i oznaki zmęczenia, ale
forma prowadzonych zajęć nie pozwalała się
nudzić.
Szczególne słowa uznania należą się
właśnie samej młodzieży, która była pomysłodawcą i realizatorem tego pomysłu.
Pomimo młodego wieku wykazali się doskonałą organizacją i chęcią nauki – co
zasługuje na szczególną uwagę- podkreślał
dyr. Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Piotr Dubiel.

Uczniowie klasy III c wraz z wychowawcą p. Joanną Meller-Matłosz z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

13

WYDARZENIA KULTURALNE

Uroczystość zaprzysiężenia
Wójta Gminy Świdnica
5 grudnia 2006 r. podczas sesji Rady Gminy Świdnica – drugiej w tej kadencji – dokonano zaprzysiężenia nowo wybranego
wójta gminy Świdnica. Teresa Mazurek odebrała z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Tadeusza Krajewskiego
zaświadczenie o wyborze na wójta gminy. Po uroczystym wysłuchaniu hymnu państwowego, zaproszeni goście i Radni Gminy
Świdnica V kadencji wysłuchali przyrzeczenia nowego wójta.

N

a uroczystość przybyli m.in. członkowie rodziny, pełnomocnik sztabu wyborczego Pani
Grażyna Mosakowska, przedstawiciele OSP, sportowcy, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych
gminy Świdnica wraz z delegacjami uczniów.
Nowo zaprzysiężona wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek podziękowała wszystkim, którzy oddali
na jej osobę swój głos.
„Po raz II obejmuję urząd wójta. Zostałam obdarzona dużym zaufaniem przez mieszkańców gminy
Świdnica. Dla osoby publicznej i samorządowca
to zaufanie jest największą nagrodą, którą można
sobie wymarzyć i ja taką nagrodę otrzymałam.
To zaufanie, na pewno bardzo duże, mobilizuje do
dalszej wytężonej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców. Taką pracę wspólnie z Radą Gminy deklaruję i będę starała się nie zawieźć zaufania, którym
obdarzyli mnie wyborcy. W zakresie realizowanych
działań będzie to dalszy rozwój gminy. Dziękuję za
wsparcie, oznaki sympatii z jakimi się spotykałam
nie tylko ja, ale i mój komitet podczas całej kampanii wyborczej. Dziękuję sportowcom, strażakom,
dyrektorom, dzieciom, wszystkim którzy uczestniczą
w tym ważnym dla mnie dniu. Dziękuję wszystkim,
którzy we mnie wierzyli, którzy mnie wspierali,
którzy poświęcali swój czas i byli ze mną. Szczególne słowa podziękowania kieruję do mojej Rodziny,
która jest dzisiaj ze mną, która wspierała mnie
w tych najtrudniejszych chwilach.”

Moment składania przysięgi przez wójt gminy Świdnica na II sesji Rady Gminy Świdnica V kadencji

W imieniu Rady Gminy Świdnica gratulacje
złożyli wiceprzewodniczący Rady: Jan Mytych
i Wiesław Malisz, życząc wielu sukcesów na zaj-

mowanym stanowisku. „Życzymy dużo wytrwałości i nieustającego poczucia wsparcia ze strony
Rady w realizowanych przedsięwzięciach i satysfakcji z realizowanych obowiązków”
Wśród wielu ciepłych życzeń i gratulacji składanych przez dyrektorów, nauczycieli i uczniów
szkół gminy Świdnica - delegacje placówek
oświatowych życzyły aby na drodze własnego
powołania, służenia mieszkańcom gminy, napotykała zgodnych i mądrych ludzi. Aby wszelka
działalność przekładała się na satysfakcję będącą zarazem niewyczerpanym źródłem radości
i motywacji do kolejnych działań. Jak podkreślali
dyrektorzy „Concordia res parvae cresunt, discordia vel maximae dilabuntur – Zgodą małe
rzeczy wzrastają, niezgodą choćby największe
się rozpadają”.
Wszyscy goście gratulowali wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek zwycięstwa tym bardziej
że powtórzyć sukces jest o wiele trudniej niż
osiągnąć go po raz pierwszy.

Gratulacje dla wójt gminy składa dyr. Gimnazjum im. Unii Europejskiej I. Ognisty
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P

rzy wigilijnym stole, który jest symbolem jedności spotkali się przedstawiciele władz koscielnych: Ks. Tadeusz Fuksa - Proboszcz Parafii
Św. Anny w Grodziszczu, Ks. dr Marek Gałuszka
- Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym, Ks. Stanisław Kościelny - Proboszcz
Parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy, Ks. Roman Tomaszczuk - Dyr. o/ Gościa Niedzielnego
w Świdnicy; przedstawiciele władz wojewódzkich,
Wizytator Kuratorium Oświaty Danuta Smagieł:
powiatowych: Starosta Powiatu Świdnickiego
Zygmunt Worsa, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Anna Zalewska; miejskich: Prezydent
Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek, Przewodniczący Rady Miasta Świdnicy Michał Szukała;
instytucji państwowych Komendant Komendy
Powiatowej PSP w Świdnicy Tomasz Szuszwalak,
Oficer WKU Świdnicy Kpt. Jacek Baran, Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Policji w Świdnicy
Janusz Cygal, Komendant Straży Miejskiej Stanisław Rybak, Kierownik DODR w Świdnicy Marta
Domeracka, Kierownik KRUS o/ Świdnica Ewa
Sakowska, Burmistrz Miasta i Gminy Jaworzyny
Śl. Grzegorz Grzegorzewicz, władze gminy Świdnicy, Radni Gminy Świdnica, prezesi Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych, dyrektorzy placówek
oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Świdnica, sołtysi gminnych wsi, dzielnicowi, oraz zaproszeni goście.
Program artystyczny w wykonaniu dzieci
z Przedszkola w Pszennie wprowadził wszystkich gości w świąteczny nastrój. Dzieci wierszem
i śpiewem złożyły życzenia.
Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek składając życzenia przybyłym gościom nawiązała do
starego, polskiego zwyczaju - wspólnego dzielenia
się chlebem, który to zwyczaj ma szczególny wymiar podczas wigilijnego wieczoru. Podziękowała
wszystkim za współpracę, życzliwość oraz wsparcie w realizowanych działaniach w okresie mijającego roku. Życzyła by nadchodzący Nowy 2007

Świąteczne spotkanie
w Urzędzie Gminy

Uroczystego poświęcenia opłatków dokonał Ks. Tadeusz Fuksa - Proboszcz Parafii Św. Anny w Grodziszczu

Rok przyniósł zadowolenie w życiu prywatnym
i zawodowym. Abyśmy w Nowym Roku mogli cieszyć się ludzkim szczęściem, zdrowiem, pomyślnością
oraz bliskością najbliższych.
Tak jak w roku ubiegłym Ks. Tadeusz Fuksa  
dokonał poświęcenia opłatków, którymi dzielili się
zaproszenie goście. Życzył wszystkim aby w swojej
pracy i życiu codziennym umieli kierować i dzielić
się sercem. Słowa Ewangelii opisujące Narodzenie
Jezusa oczytał Ks. dr Marek Gałuszka po których
nastąpił uroczysty moment składania sobie zyczeń.

Świąteczne życzenia dla wójt gminy Świdnica T.Mazurek składa Prezydent Miasta
Świdnicy W.Murdzek

Przewodniczący Rady Gminy - Henryk
Sara złożył życzenia noworoczne: ...by Nowy
Rok był rokiem naznaczonym radością oraz
realizacją osobistych zamierzeń..., a następnie wójt i przewodniczący wznieśli toast za
szczęśliwy Nowy Rok”.
Przy dźwiękach kolęd zaproszeni goście
składali sobie wiele ciepłych życzeń oraz delektowali sie specjalnie przygotowanymi na tę
uroczystość wigilijnymi potrawami.

Wspólne dzielenie się wigilijnym opłatkiem zainicjowała wójt gminy Świdnica
T. Mazurek
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IV edycja konkursu
ekologicznego

Bezpieczny
„Niebieski Mikołaj”

13 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy w Świdnicy po raz IV zostały wręczone nagrody dla szkół podstawowych i gimnazjów z tereny gminy Świdnica za udział w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów”.

O

d 16 października do 30 listopada 2006 r. uczniowie placówek oświatowych w gminie Świdnica dokonywali zbiórki butelek PET, które następnie zostały przekazane firmie przejmującej odpady. W wyniku przeliczenia ilości zebranych kg komisja konkursowa postanowiła
przyznać nagrody pieniężne.

Rozdanie nagród IV edycji konkursu ekologicznego w sali narad Urzędu Gminy Świdnica

Nagrody zostały wręczone po przyznaniu punktacji przez komisję konkursową, która wynikała z następującego algorytmu:
Ilość butelek PET(kg) / dzielona przez ilość uczniów danej szkoły.
Wójt gminy Świdnica podziękowała młodzieży i ich opiekunom za zaangażowanie się
w zbiórkę odpadów. Natomiast młodzież ze swoimi opiekunami, a także dyrektorzy szkół wyrazili nie tylko chęć, ale i potrzebę kontynuowania konkursu w przyszłym roku szkolnym.
Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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Nazwa placówki oświatowej
Szkoła Podstawowa
w Lubachowie
Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie
Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa
w Witoszowie Dolnym
Szkoła Podstawowa
w Grodziszczu
Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej
Szkoła Podstawowa
w Pszennie
Specj. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bystrzycy Górnej

IX

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

X

Gimnazjum w Pszennie

Ilość zebranych
kg opakowań
PET

Ilość uczniów

Wysokość
nagrody
pieniężnej

561,00

65

2500 zł.

583,00

77

1700 zł.

486,00

84

1500 zł.

438,16

200

800 zł.

150,00

129

700 zł.

225,80

229

550 zł.

229,10

237

500 zł.

486,00

67

450 zł.

100,25

191

400 zł.

96,00

266

400 zł.

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy
Górnej została wytypowana przez
Urząd Gminy Świdnica oraz Komendę Powiatową Policji w Świdnicy do przeprowadzenia akcji pt.
„Bezpieczny Niebieski Mikołaj”,
która odbyła się 6 grudnia 2006r.
W tym dniu klasy od 0 do III tj. 55
dzieci uczestniczyło w spotkaniu ze Św.
Mikołajem. Mikołaj wręczył uczniom
wspaniałe
prezenty.
Uroczystości
uatrakcyjnił „Komisarz Lew”, który
zapoznał dzieci z zasadami bezpieczeństwa w szkole i na drogach.
Dziękując Mikołajowi za niespodzianki dzieci zaśpiewały przygotowaną
specjalnie na tę okazję piosenkę. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej – p. Agata Malik podziękowała
władzom gminy za ufundowanie prezentów uczniom, a przedstawicielom policji
za zaangażowanie i propagowanie zasad
bezpieczeństwa wśród najmłodszych.
W dowód wdzięczności wszystkim zaproszonym gościom dzieci ze szkoły
w Bystrzycy wręczyły wykonane przez
siebie laurki.
Uczestniczący w spotkaniu Mikołajkowym: wójt gminy T. Mazurek, Sekretarz gminy J.Generowicz, Dyr. GZO E.
Szafraniec, oraz przedstawiciele policji
otrzymali zapewnienie od najmłodszych
dzieci o ich obietnicy osiągania najlepszych wyników. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci, pełne wrażeń i emocji powróciły do zajęć.

Dzieci ze SP w Bystrzycy Górnej razem
ze Św. Mikołajem oraz Komisarzem Lwem
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V Międzyszkolny Konkurs Biblijny
1 grudnia 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu odbył się V Międzyszkolny Konkurs Biblijny.

C

elem Konkursu było zainteresowanie
uczniów Ewangelią wg Św. Marka.
W konkursie udział wzięło 9 reprezentacji
szkół podstawowych. Oprócz wszystkich szkół
z terenu gminy Świdnica po raz drugi udział
wzięła Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bliżej dziecka” w Świdnicy oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie.
Zmagania konkursowe obserwowali między innymi p. Ewa Szafraniec dyr. GZO, p.
Danuta Smagieł Starszy Wizytator, ks. dr Marek Korgul Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, ks. Tadeusz
Fuksa, ks. Stanisław Skowron, ks. Stanisław
Kościelny oraz dyrektorzy i opiekunowie poszczególnych reprezentacji.
Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo
dobrą znajomością tematu, wprowadzając niejednokrotnie w zdumienie Komisję i wszystkich przysłuchujących się zmaganiom.
Po długich i trudnych zmaganiach
laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Pszennie,
opiekun p. Krystyna Szczepanik
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej, opiekun p.
Aleksandra Gawron

Jury oraz drużyny V Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego, którego gospodarzem była SP im. J.Pawła II
w Grodziszczu

III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej, opiekun
p. Krystyna Górecka
Na zakończenie zmagań konkursowych

dzięki prezentacji multimedialnej wszyscy
uczestnicy mogli raz jeszcze przenieść się do
Ziemi Świętej i wraz ze Św. Markiem przejść
śladami Jezusa.

Mikołaj obiecał i...przyszedł O
W piątek 15 grudnia 2006 r. w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu odbyła się dla 120
dzieci z gminy Świdnica akcja pt. „Mikołaj przyjdzie”. Pod honorowym patronatem wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek.

rganizacja mikołajkowego spotkania nie
byłaby możliwa bez zaangażowania przede
wszystkim Redaktor Naczelnej ‘’ Wiadomości
Świdnickich’’ Pani Anity Odachowskiej i jej pracowników. Z pomocą w zorganizowaniu imprezy
przyszedł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Artystów ‘’ Do Przyjęcia’’, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Świdnicy a przede
wszystkim pozyskani przez ‘’ Wiadomości Świdnickie’’ sponsorzy – tj. firmy Intermarche, Kokos,
Tesco, Unipap, Frac-Gardiner, jak również przedsiębiorcy z terenu Gminy Świdnica pozyskani
przez GOPS, Gminny Zespół Oświaty i pracownicy Urzędu Gminy w Świdnicy.  Dzieci, które były
głównymi bohaterami tej uroczystości, nadały jej
najpiękniejsze barwy. Roześmiane, zadowolone
bawiły i zachwycały wszystkich przybyłych gości.
To było ‘’ prymne’’ - żartowały niektóre.
Cześć artystyczną uświetniły występy zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy pod kierunkiem dyrektora Pana Zbigniewa
Curyla. Z pewnością tegoroczny Mikołaj na długo
pozostanie w pamięci dzieci i w przyszłym roku
też przyjdzie…

Wójt gminy Świdnica wręcza wspólnie z Mikołajem prezenty dla dzieci
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Wyśpiewane 15-lecie „Jubilatek”
20 stycznia 2007 r. w świetlicy „Leśniczówka” swój Jubileusz 15-lecia istnienia zespołu obchodziły „Jubilatki”.

Zespół „Jubilatki” z zaproszonymi gośćmi

Z

espół powstał 31 stycznia 1992 roku,
w przededniu Jubileuszu 30-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich. Początki zespołu nie
były łatwe. Brak sali, ani środków na stroje
były pierwszymi trudnościami z którymi zmierzył się zespół. Ale wcale to nie zrażało „ Ju-

bilatek”. Z upływem czasu, dzięki staraniom
władz gminy i Rady Gminy Świdnica zespół
mógł odbywać swoje próby w świetlicy, a także
prezentować się w pięknych strojach. Jak mówiła Pani Zofia Fryczyńska: „Na scenie nie tylko liczą się głosy, ale i to jak się prezentujemy”.

Obrady rzeczników prasowych
z Powiatu Świdnickiego
Jak wspólnie promować gminy z Powiatu Świdnickiego zastanawiali się rzecznicy prasowi wraz z przedstawicielami biur promocji i współpracy zagranicznej
w Urzędzie Gminy Świdnica.
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Przyjęto również ustalenia, iż spotkania
takie będą mały charakter cykliczny, co pozwoli na jeszcze lepszą współpracę na rzecz
wspólnej promocji. Jednakże za każdym razem miejscem obrad będzie siedziba innego
urzędu w Powiecie Świdnickim. Pozwoli to
wszystkim uczestnikom spotkania jeszcze lepiej poznać specyfikę funkcjonowania gmin.
Na I-szym spotkaniu
w Urzędzie Gminy w Świdnicy gościli:

31

stycznia 2007 r. na zorganizowanym
przez biuro prasowe Urzędu Gminy
Świdnica spotkaniu debatowano nad wypracowaniem właściwego modelu promocji
i produktu turystycznego, który pozwoli zainteresować turystów podczas wizyty w regionie
świdnicko-jaworskim.
Idea wspólnej promocji zrodziła się jeszcze
w roku ubiegłym. Efektem wspólnych działań
gmin z Powiatu Świdnickiego była edycja kalendarza na 2007, który zawierał charakterystyczne miejsce dla każdej gminy. W planach
na 2007 rok znajdzie się m.in. opracowanie
przewodnika turystycznego, oraz wypromowanie wspólnego produktu turystycznego.
Jak mówiła Pani Edyta Czerniec z Urzędu Miejskiego w Świdnicy – „Tylko wspólne
działania na rzecz promocji regionu mogą przynieść wymierne korzyści. Dlatego w tym celu
ma zostać powołane Stowarzyszenie – Lokalna
Organizacja Turystyczna „Księstwo ŚwidnickoJaworskie”.
Publikacja książek, gazet, czasopism i wy-

15 lat to czas licznych koncertów nie tylko na terenie gminy, ale również w kraju
i zagranicą, m.in. we Francji, Słowacji, na terenie Polski- Świnoujscie, Kamień Pomorski,
Międzyzdroje, Szprotawa, Sobótka, Wołów,
Strzegom.
Zespół bierze udział w koncertach kolęd,
a także uświetnia swoim programem artystycznym liczne uroczystości dożynkowe.
„Podczas występów nasz zespół często zdobywa
I i II miejsca, czego zasługą są z pewnością działania instruktorów- Hani Raszkiewicz i nieżyjącego już Wiktora Janulewicza” – podkreślała
z dumą Pani Zofia Fryczyńska.
Jubileusz 15-lecia istnienia Zespołu „ Jubilatki” był okazją do podziękowań i gratulacji.
Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek gratulując Zespołowi tak zacnej rocznicy podkreśliła, iż „naród bez kultury jest jak drzewo
bez korzeni”. Dlatego też wójt wyraziła słowa
uznania za dotychczasową 15-letnią pracę na
rzecz rozsławiania gminy nie tylko w kraju ale
i poza jego granicami.

Rzecznik prasowy Urzędu Gminy Janusz Waligóra

dawnictw periodycznych, działalność organizatorów turystyki to jedne z wielu zadań jakimi będzie zajmować się Stowarzyszenie.
Reprezentanci urzędów miast, gmin i powiatu podkreślali potrzebę wspólnego wypracowania kalendarza imprez w Powiecie
Świdnickim, który za pośrednictwem elektronicznych serwisów informacyjnych będzie
dostępny na każdej stronie internetowej urzędu. Równolegle będą prowadzone prace nad
wspólnymi publikacjami map, przewodników,
katalogów promujących każdą gminę.

v		Pani Anna Borowska – p.o. Dyrektora 		
		Biura ds. Europejskich i Promocji
		Starostwa Świdnickiego
v Pani Monika Żmijewska – Rzecznik
		Prasowy Starostwa Świdnickiego
v Pani Marzena Korona-Kruk – Inspektor
		w Biurze ds. Europejskich Starostwa
		Świdnickiego
v Pani Edyta Czerniec – Inspektor ds.
		Promocji Turystycznej Urzędu
		Miejskiego w Świdnicy
v Pan Stefan Augustyn – Rzecznik
		Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy
v Pan Tomasz Wanecki – Kierownik
		Biura Promocji i Współpracy
		Zagranicznej Urzędu Miejskiego
		w Strzegomiu
v Pani Sylwia Pawlik – Inspektor ds.
Oświaty w Urzędzie Miejskim w Żarowie
v Pan Przemysław Sikora – Inspektor ds.
		Funduszu Unijnych w Urzędzie
		Miejskim w Żarowie
v Anna Woźna – Inspektor ds. Promocji
		i funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy
		w Marcinowicach
v Pani Agnieszka Bochnowska-Kasprzyk
		– Podinspektor ds. promocji w Urzędzie
		Gminy w Dobromierzu.

Gospodarzem spotkania był rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica Janusz Waligóra.
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50-lecie RSP „Jedność”
50-lat istnienia 27 stycznia 2007 r. obchodziła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” w Boleścinie.

Gratulacje dla Zarządu RSP JEDNOŚĆ w Boleścinie na ręce prezesa Józefa Wrony składa wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek

R

ok powstania RSP „Jedność” datowany jest
na dzień 31 stycznia 1957 r. Jej pierwszym
prezesem był Pan Jan Kukla. Jeszcze przed założeniem obecnej spółdzielni, w Boleścinie istniała przez kilka lat spółdzielnia „Głowacki”.
Jednakże w wyniku zmian ustrojowych została
ona zlikwidowana, a na jej miejsce została założona obecnie funkcjonująca RSP „Jedność”.
Spółdzielnia licząca 34 pracowników (27
członków) gospodaruje na obszarze ponad 300
ha. W produkcji upraw rolnych na w/w obszarze
dominuje rzepak, pszenica ozima, jęczmień ozimy oraz burak cukrowy.
W produkcji przemysłowej spółdzielnia od 6
lat współpracuje z Kamiennogórską Spółdzielnią Mleczarską KAMOS – gdzie rok rocznie
sprzedaje ponad 325 tys. litrów mleka klasy
extra. Niewątpliwym sukcesem i specjałem RSP
„ Jedność” są wyroby mięsne. Od kilkunastu
lat modernizowana (dzięki środkom PHARE,
PFRON) jest masarnia i udoskonalana receptura wyrobów, która dotarła do spółdzielni z Małopolski z jej ówczesnym kierownikiem Janem
Waligóra. Ich wyjątkowy smak dostrzegło jury
VI ogólnopolskiego konkursu „Nasze kulinarne
Dziedzictwo”. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” w Boleścinie – zapraszając do
degustacji swoich wyrobów podczas trwania
konkursu - zdobyła II miejsce na Regionalny
Produkt Kulinarny, którym była boleścińska
kaszanka.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. dziękczynna w kościele pw. Św. Józefa w Boleścinie

za minione 50 lat RSP „ Jedność”. W świetlicy
Walnym Zgromadzeniem członków spółdzielni
rozpoczęła się część oficjalna, którą otworzył
prezes Józef Wrona.
„Mijające 50 lat, to okres wielu zmian w rolnictwie, które dotyczyły również Boleścińskiej
spółdzielni. Wiadomo, że początki jak zwykle byty
trudne. Ponad 50 lat funkcjonowania spółdzielni na pewno nie były łatwym okresem. Wiele się
zmieniło i nadal się zmienia. Za to dzień dzisiejszy
pozwala śmiało patrzeć w przyszłość i snuć dalsze

plany. Dzięki środkom unijnym zamierzamy modernizować bazę transportową, obiekty gospodarcze i inwentarza żywego.” – podkreślał prezes
spółdzielni.
Złoty Jubileusz stał się okazją do wielu gratulacji i przyznania odznaczeń. Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek gratulując tak wspaniałej
rocznicy 50-lecia istnienia podkreślała, iż w każdej działalności najważniejszy jest człowiek.
Przykład RSP „ Jedność” dowodzi, że spółdzielnia miała szczęście do ludzi. Podziękowała za
współpracę, wszelkie działania na rzecz Gminy
Świdnica życząc dalszych sukcesów.
Za wybitne osiągnięcia na rzecz rolnictwa 6
członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
„Jedność” zostało, z rąk wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek odznaczonych Odznaką
Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„ Zasłużony dla Rolnictwa”
• Józef Wrona
• Jerzy Rębilas
• Krystyna Tomikowska
• Władysław Witoń
• Tadeusz Ćwiertnia
• Eugeniusz Bochnia
Odznaczenia za szczególne zasługi dla spółdzielczości wręczył Członek Zarządu Dyrektor
Biura Krajowego Związku Rewizyjnych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Jacek Staciwa.
„Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (powżej 25 lat pracy dla RSP „ Jedność”)
otrzymało 20 pracowników RSP „ Jedność” w Boleścinie.

Honorową Odznakę ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA z rąk wójta gminy Świdnica T. Mazurek otrzymuje
Krystyna Tomikowska
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WYDARZENIA KULTURALNE

X Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
Po 2 dniowych zmaganiach, obejrzeniu 12 przedstawień kolędniczych jury X GMINNEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH postanowiło nagrodzić następujące zespoły
W kategorii przedszkoli i klas 0 – III nagrody otrzymały:
1. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
- przedstawienie „Mali kolędnicy”
2. Przedszkole w Pszennie
– przedstawienie „Cudowna noc”
W kategorii szkół podstawowych klas IV – VI nagrodzono:
1. Szkołę Podstawową w Lubachowie
– przedstawienie „W drodze do Betlejem”
2. Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Pszennie
– przedstawienie „Jasełka”

W

ocenie jury wszystkie tegoroczne prezentacje kolędnicze były
bardzo pracochłonne, mieniące się gamą kolorów, tak scenografia jak i stroje i rekwizyty. Wielkie uznanie za to pedagogom i rodzicom. Z każdym rokiem kolędowania przybywa nowych pomysłów
inscenizacyjnych, a dawne treści o Bożym Narodzeniu są wzbogacane
o treści współczesne.
Tak duża ilość zespołów nagrodzonych i wyróżnionych przez jury
świadczy o wyrównanym poziomie inscenizacyjnym prezentacji. Dostrzegamy pracę z dziećmi i młodzieżą nad poprawnością dykcji,
trafnością gestu i doskonaleniem ruchu scenicznego. Gratulujemy
i dziękujemy wszystkim zespołom i ich opiekunom za udział w X
Przeglądzie i życzymy wszystkim zaangażowanym wielu sukcesów.

Nagroda specjalna dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej
w X przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Bystrzycy

W kategorii zespołów amatorskich jury postanowiło nagrodzić:
1. Zespół śpiewaczy „Ale Babki”
2. Teatrzyk obrzędowy „Tradycja” – przedstawienie „Wesoła kolęda”
Wymienione zespoły otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 350
zł. Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną w wysokości 700
zł dla zespołu z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
za przedstawienie „Nie było miejsca dla Ciebie”.
Jury przyznało również wyróżnienia dla zespołów
z następujących placówek:
1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
2. Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej
3. Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
4. Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – klasy IV - VI
5. Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej
Przyznano również nagrody indywidualne za role aktorskie:
1. dla Klaudii Foryś z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej za rolę Diablicy
2. dla Mateusza Zawala z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej za rolę Żyda
3. dla Mariusza Kropidłowskiego z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej za rolę Pasterza
4. dla Anity Iżykowskiej ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
w Pszennie za wykonanie kolędy „ Jezus malusieńki”
5. dla Sandry Olczak ze Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej za rolę Anioła
6. dla Michała Dobrowolskiego ze Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej za rolę Wróżbity
7. dla Kacpra Danisiewicza ze Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej za rolę Heroda
8. dla Bartłomieja Kopyścia ze Szkoły Podstawowej
w Lubachowie za rolę Heroda
9. dla Eweliny Kucięby ze Szkoły Podstawowej
w Lubachowie za rolę Herodowej
10. dla Natalii Parkitnej z Przedszkola
w Pszennie za rolę Anioła.
20

I nagroda dla SP Bystrzyca Grn w kat. klas O-III

I nagroda dls SP Lubachów w kat. klas IV-VI

I nagrodą za grę aktorską dla Klaudii Foryś wręcza Sekretarz Gminy Świdnica
Jadwiga Generowicz, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica Henryka
Sary i Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej

