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Egzemplarz bezpłatny

11 mln na dokończenie
wodociągowania
Gmina Świdnica jako jedyna w Powiecie Świdnickim
znalazła się na liście wybranych propozycji projektów
w ramach preselekcji w trybie systemowym z projektem obejmującym zakończenie wodociągowania wraz
z modernizacją sieci Stacji Uzdatniania Wody
Inwestycje Str. 16

W n u m e r z e m.in.:

Nagroda dla Krzyżowej

Honorowi i Zasłużeni dla Gminy

Fundacja „Krzyżowa" dla
Porozumienia Europejskiego i Akcja
Znak Pokuty zostały w 2008 roku
wyróżnione Polsko - Niemiecką
Nagrodą za szczególne zasługi
w rozwoju stosunków polskoniemieckich. Uroczyste wręczenie
nagrody odbyło się 9 grudnia 2008 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

7 listopada 2008 r. w świetlicy
w Witoszowie Dolnym odbyły się
uroczyste obchody 90 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
W tytm dniu wręczone
zostały medale „Honorowy Obywatel
Gminy Świdnica” i „Zasłużony dla
Gminy Świdnica”
Wydarzenia kulturalne Str. 32-33

Wydarzenia kulturalne Str. 31

Otwarcie hali sportowej
9 stycznia 2008 r. Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Ignacy Dec, Szymon
Kołecki – wicemistrz olimpijski
z Pekinu, licznie przybyli goście
dziękowali wójtowi gminy
Świdnica Pani Teresie Mazurek za
nowoczesną halę sportową
w Witoszowie Dolnym podczas
jej uroczystego otwarcia

Jedno okienko przy zakładaniu firmy
Założenie firmy w Polsce nigdy
jeszcze nie było takie proste.
Od 31 marca br., aby to zrobić
wystarczy tylko wypełnić
dwustronicowy wniosek i złożyć
go w jednym urzędzie, zamiast
obecnych czterech

Inwestycje Str. 10-12

Ważne informacje Str. 3

Jubileuszowy rok w Krzyżowej
12 listopada 2009 r. w Krzyżowej,
dokładnie 20 lat od historycznego
ZNAKU POKOJU, który przekazali
sobie premier RP Tadeusz
Mazowiecki i kanclerz Niemiec
Hemut Kohl spotkają się czołowi
politycy z Polski i Niemiec aby
upamiętnić Jubileusz XX-lecia Mszy
Pojednania
Ważne informacje Str. 7

Wypadek autokaru
27 marca 2009 r. o godz. 10.01.
kierowca piętrowego autobusu
Neoplan wjechał w wiadukt
kolejowy przy ul. Śląskiej. Autobusem
podróżowało 45 dzieci, 3 opiekunów
i kierowca. 34 osoby zostały
przewiezione do szpitala Latawiec
w Świdnicy, w tym 30 dzieci
Ważne informacje Str. 9
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WSTĘP
Szanowni Państwo!
Po raz trzynasty mam przyjemność przedstawić
się Państwu na łamach gminnego biuletynu informacyjnego „Wieści z Gminy”, w którym informuję, że 9 stycznia br. miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej w Witoszowie Dolnym, która
jest niewątpliwie największą inwestycją gminy. Jej
budowę rozpoczęto w drugiej połowie 2006 roku
a wartość inwestycji wyniosła łącznie 9 mln 120
tys. zł. Nowoczesna hala posiada pełnowymiarowe boisko do gier zespołowych,
ściankę wspinaczkową, siłownię, salę do squosha, salę do fitnessu, pokój masażu,
pomieszczenie na solarium, bufet oraz pomieszczenia zaplecza ( magazynek, szatnie, sanitariaty, natryski, pomieszczenia trenerów).
W roku bieżącym gmina Świdnica została zaproszona do złożenia wniosku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
zakończenie wodociągowania i modernizację sieci Stacji Uzdatniania Wody. Kwota dofinansowania, o którą aplikujemy wynosi ponad 11 mln zł. Inwestycje w tym
zakresie obejmować będą budowę sieci wodociągowej w Modliszowie i Jakubowie
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej. Zakończenie procesu wodociągowania planowane jest do 2011 roku.
400 tys. zł to kolejna dotacja jaką otrzymała gmina Świdnica na usuwanie
skutków powodzi powstałych w 2006 roku. Środki te przeznaczone zostaną na odbudowę dróg gminnych i infrastruktury.
Do kolejnych inwestycji jakie planujemy zrealizować w tym roku należą: przebudowa ul. Akacjowej w Pszennie w ramach tzw. „Schetynówek”, rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, kontynuacja prac przy budowie chodników. Gmina Świdnica aplikuje także o środki na termomodernizację budynków
placówek oświatowych i kulturalnych, adaptację budynku po szkole podstawowej
w Lubachowie na schronisko młodzieżowe oraz środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi”.
Rok 2009 to dla Europy Rok Kreatywności i Innowacji. Będzie to także rok wielu interesujących wydarzeń i rocznic w Krzyżowej. W dniach
5 – 7 czerwca Fundacja Krzyżowa obchodzić będzie 20-lecie powstania. Będzie to
także 20 rocznica pierwszej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez
wrocławski Klub Inteligencji Katolickiej, poświęconej Helmuthowi Jamesowi von
Moltke i Kręgowi z Krzyżowej.
12 listopada br. w Krzyżowej odbędzie się Jubileuszowa Msza Pojednania, na
której podobnie jak przed 20 laty spotkają się czołowi politycy z Polski i Niemiec.
Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie szereg uroczystości m.in. liczne konferencje,
sesje plenarne a także Forum Polityczno-Gospodarcze.
Dokładnie miesiąc po I Samorządowym Forum Młodzieży podczas obrad XLII
Sesji Rady Gminy miało miejsce powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. Przesłanką do jej powstania była zarówno chęć młodzieży do działania na rzecz gminy,
wpływania na bieżące wydarzenia i ich zaangażowanie w sprawy istotne dla środowiska lokalnego jak również przekonanie władz gminy, że młodzież powinna
mieć wpływ na opiniowanie działań Rady Gminy i możliwość zgłaszania własnych propozycji.
Szanowni Państwo pragnę poinformować, że od dnia 1 kwietnia 2009 r. gminy będą mogły tworzyć na swoim terenie fundusze sołeckie. Na podjęcie decyzji
w tej sprawie radni będą mieli czas do 30 czerwca br. Sołectwa będą mogły wydać
te pieniądze na drobne przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Nasze działania obejmują również utrzymanie porządku i czystości na terenie
gminy Świdnica. Już po raz trzeci realizowany jest program prac społecznie- użytecznych. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Gminy Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy z programu skorzysta 45 osób bezrobotnych.
12 osób trwale bezrobotnych, w wieku 30-50 lat mieszkających na terenie gminy Świdnica skorzysta także z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma 124 tys. zł. Pierwsze
szkolenia odbędą się w II połowie kwietnia i trwać będą do końca bieżącego roku.
27 marca 2009 o godzinie 10.01 miała miejsce katastrofa w ruchu lądowym,
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w której ucierpiały dzieci i ich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej nikt nie zginął. Wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc psychologiczną a w ramach potrzeb zorganizowana była również pomoc finansowa i żywnościowa. Życzę wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia oraz pragnę zapewnić o pomocy w ramach dostępnych
środków.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z kolejnym numerem
„Wieści z Gminy”.
Z poważaniem
Teresa Mazurek - Wójt Gminy Świdnica
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Sprawozdanie z zebrań wiejskich
w jednostkach pomocniczych na terenie Gminy Świdnica

Z

ebrania wiejskie odbyły się w 33 sołectwach i trwały od 16 stycznia do 20 lutego 2009 roku. Celem zebrań było uchwalenie przez
mieszkańców każdego sołectwa planu finansowo – rzeczowego, a także upoważnienie sołtysa do dysponowania i rozliczania się z Urzędem
Gminy Świdnica ze środków przyznanych do dyspozycji Rady Sołeckiej na rok 2009. Dodatkowo w porządku zebrań znalazły się sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2008. Podczas zebrań mieszkańcy poruszali wiele kwestii związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gminy, budową nowych dróg gminnych, zakończeniem wodociągowania i kanalizacji gminy, remontem
świetlic a także budową chodników i nowych punktów świetlnych.
Jednakże sprawą najczęściej poruszaną przez mieszkańców wszystkich
miejscowości było bezpieczeństwo w gminie.

Narada sołtysów w Urzędzie Gminy Świdnica

Zmiany w funduszu sołeckim
Już od 1 kwietnia 2009 roku gminy będą mogły tworzyć na swoim terenie fundusze sołeckie. Na podjęcie decyzji w tej sprawie radni będą
mieli czas do 30 czerwca br.

16

marca prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o funduszu
sołeckim, która umożliwia sołectwom pozyskiwanie od gmin
środków na realizację inicjatyw lokalnych. Zgodnie z ustawą, o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy będzie decydować każdego roku rada gminy. Stosowną uchwałę będzie musiała podjąć do 31
marca. Przy czym w tym roku ten termin przedłużono do 30 czerwca.
Gminy, które zdecydują się przeznaczyć środki na inicjatywy lokalne
będą musiały podzielić kwoty na poszczególne sołectwa. Będzie się to
odbywało w oparciu o specjalny algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców sołectwa oraz wskaźnik dochodów bieżących gminy.
Sołectwa będą mogły wydać te pieniądze na drobne przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju

gminy. Będą je mogły przeznaczyć także na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Sołectwo, które otrzymało środki od gminy będzie musiało je wydać do końca roku budżetowego, w przeciwnym razie środki wrócą do budżetu gminy.
Gminy, które przekażą swoim sołectwom pieniądze na lokalne inicjatywy otrzymają z budżetu państwa zwrot części wydatków poniesionych na ten cel. Zwrot obejmie wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Warunkiem przyznania środków będzie złożenie
przez sołectwo wniosku do wójta. Dokument uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców trzeba będzie złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Chodzi o to, aby środki zostały zagwarantowane w budżecie gminy na ten rok, którego dotyczy wniosek.

Jedno okienko – szybka i łatwa rejestracja firmy
Założenie firmy w Polsce nigdy jeszcze nie było takie proste. Od 31 marca br., aby to zrobić wystarczy tylko wypełnić dwustronicowy wniosek
i złożyć go w jednym urzędzie, zamiast obecnych czterech.

31

marca 2009 r.
to
przełomowa data dla wszystkich
planujących założenie działalności gospodarczej. Tego dnia weszły w życie przepisy wprowadzające zintegrowany wniosek
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, popularnie zwane „jednym okienkiem”. – To rewolucja w procedurze zakładania firmy w Polsce. Kolejnym krokiem
będzie „zero okienka”, dzięki któremu założymy firmę przez Internet – mówi wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld autor
nowych rozwiązań.
Po wejściu w życie przepisu, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą wypełnia jeden wniosek zamiast
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obecnych czterech. Będzie odwiedzał też
tylko jeden urząd albo prześle wypełniony
wniosek drogą elektroniczną lub pocztą.
Ponadto założenie firmy, jak również dokonanie zmiany w ewidencji już istniejącej firmy, będzie mógł dokonać bezpłatnie.
Aby ułatwić przedsiębiorcom wypełnianie
wniosku, Ministerstwo Gospodarki (MG)
na swojej stronie internetowej założyło
specjalną zakładkę http://www.mg.gov.pl/
Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm.
Zwiera ona m.in. wzór wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, poradnik dla gmin oraz instrukcję dla wnioskodawców. W razie pytań
i wątpliwości można również skontaktować się z MG wysyłając e-mail na adres:

jedno-okienko@mg.gov.pl.
Rozporządzenie wprowadzające „jedno
okienko” określa obok tradycyjnego formularza również elektroniczny wzór wniosku
o wpis do ewidencji. Jest on dostępny
w specjalnej, ogólnodostępnej bazie – Centralnym Repozytorium Wzór Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych.
***
Podstawą prawną „jednego okienka” jest rozporządzenie Rady Ministrów
z 24 marca br. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to wynika
z II etapu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG)
z 19 grudnia 2008 r.
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Stawki podatkowe na 2009 rok
Zgodnie Uchwałą nr XXXV/291,313/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek: podatku od
nieruchomości i w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego stawki na rok 2009 na terenie Gminy Świdnica
przedstawiają się następująco:

Stawki podatku od nieruchomości
1) od gruntów

vvzwiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarcze bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m² powierzchni,
vvpod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,89 zł od 1 ha powierzchni,
vvod pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części
vvmieszkalnych - 0,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
vvzwiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
vvzajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

vvzajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 2,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
vvod pozostałych, /budynki gospodarcze/ 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
vvgaraży - 6,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
vvzajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,38 zł
od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 –7

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie uchwały nr XXXVII/313/2008
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada
2008 r. obniża się średnią cenę skupu żyta
określoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
( M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za
1 dt do kwoty 44,00 zł za 1 dt.
Wszystkie stawki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej BIP
www.bip.swidnica.dolnyslask.pl

Informacja z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej jest
organizacyjnie wyodrębnioną jednostką budżetową gminy Świdnica finansowaną
ze środków wojewody i gminy. Z mocy ustawy o pomocy społecznej ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminie, realizuje także: dodatki mieszkaniowe, świadczenia
rodzinne, zaliczkę alimentacyjną (realizował
do 31.10.2008 roku), fundusz alimentacyjny,
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii, organizuje prace społecznie użyteczne, a od bieżącego roku realizował
będzie również projekt systemowy w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zadania własne gminy finansowane są ze środków gminy i dofinansowywane są z budżetu wojewody. Ze środków wojewody dofinansowywane są zasiłki okresowe,
dożywianie w ramach wieloletniego progra4

mu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W 2008 roku wydatkowano na realizację zadań:
vvwłasnych gminy (świadczenia społeczne, usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej, utrzymanie
ośrodka) na kwotę 867.193 zł,
vvzleconych gminie (świadczenia społeczne,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, opłacanie
składki zdrowotnej, utrzymanie ośrodka)
na kwotę: 436.072 zł,
vvwłasnych gminy dofinansowanych przez
wojewodę (dożywianie w ramach Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
zasiłki okresowe) na kwotę: 275.299 zł,
vvzleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę:
3.566.583 zł,

vvz zakresu dodatków mieszkaniowych na
kwotę: 98.365 zł,
vvz zakresu organizacji prac społecznie użytecznych na kwotę: 73.395 zł (w tym dotacja z PUP w Świdnicy wyniosła: 44.037 zł),
vvz zakresu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii kwotę: 214.965 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej współpracuje
również ze Świdnickim Bankiem Żywności,
który przekazuje żywność mieszkańcom gminy z przeprowadzonych przez siebie zbiórek
żywności., Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Związkiem Kombatantów. Mieszkańców gminy
wspiera także Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż.

Ciąg dalszy na stronie obok
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Od wielu lat obserwujemy niestabilność
przepisów prawa w temacie realizowanych
przez ośrodek zadań. Ostatnio wprowadzone zmiany dotyczą:
vvjednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, są korzystniejsze, albowiem
wydłużony został termin składania wniosków do 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka lub jego przysposobienia,
vvw miejsce zaliczki alimentacyjnej dobrze
już funkcjonującej w ośrodku wprowadzono od października 2008 roku fundusz alimentacyjny a ustawę o zaliczce alimentacyjnej zastąpiła ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Dała ona
możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne na dzieci osobom pozostającym w związkach zarówno formalnych,
jak i nieformalnych,
vvprawnie uregulowano również kwestie
związane z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, po ostatniej nowelizacji wniosek o jego

wypłatę składa się do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny, albo roczne przygotowanie przedszkolne (wcześniej wniosek należało złożyć nie
później niż do 4 miesięcy od rozpoczęcia
roku szkolnego),
vvistotna zmiana dotyczy samego okresu zasiłkowego, od tego roku oznacza on okres
od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki
ustala się prawo do świadczeń rodzinnych
(poprzednio od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Oznacza to, że osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy od 1.11.2009 r. do
31.10.2010 r. nie wcześniej niż od września br. Jednocześnie ustawodawca przedłużył trwający obecnie okres zasiłkowy
do 31.10.2009 roku.
vvzmiany dotyczą również dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Po ostatniej nowelizacji w/w doda-

tek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza
się zaświadczeniem lekarskim. Powyższa
zmiana wchodzi w życie od 1.11.2009
roku. Oznacza to, że wszystkie kobiety,
które urodzą dzieci 1 listopada i później,
by uzyskać prawo do tego dodatku będą
musiały dołączyć do wniosku stosowne
zaświadczenie lekarskie,
vvod stycznia 2009 roku korzystniejsze zmiany wprowadzono w stosunku
do osób, które ubiegają się o przyznanie
świadczenia pielęgnacyjnego. Na mocy nowych przepisów świadczenie to przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny. Wcześniej prawo to przysługiwało tylko matce lub ojcu z tytułu
opieki na niepełnosprawnym dzieckiem.

Prace społecznie użyteczne po raz trzeci w Gminie Świdnica
Już po raz trzeci w gminie Świdnica realizowany jest program prac społecznie
użytecznych. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Gminy Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy z programu
skorzysta 45 osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku i korzystających z pomocy społecznej,
którzy do 30.11.2009 r. przepracują łącznie
ponad 15 tys. godz.
Rodzaj wykonywanych prac obejmować
będzie:
vvporządkowanie terenów zielonych,
vvprace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich
oraz miejscach użyteczności publicznej,
vvporządkowanie chodników i przystanków
autobusowych.

Podmiotem, w którym organizowane będą
prace społecznie użyteczne, jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, który wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie prawidłowość przebiegu prac.
Łączna kwota świadczeń pieniężnych
w okresie obowiązywania porozumienia
wyniesie 99.450 zł, wysokość refundacji
z PUP w Świdnicy wyniesie 60 % wypłaconych świadczeń pieniężnych bezrobotnym tj.
59.670 zł. pozostała kwota zadania tj. 39.780
zł pokryta będzie z budżetu gminy Świdnica.
Dla porównania w roku 2008 program
realizowany był w okresie od 14 kwietnia do 22 października, w ramach którego 39 bezrobotnych przepracowało 11.432

godzin. Wartość wypłaconych świadczeń
wyniosła ponad 73,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę
44.193 zł.

Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku producentom rolnym następować będzie na podstawie złożonych przez nich wniosków do wójta gminy
Świdnica wraz z fakturami VAT lub ich kopiami.

P

roducent rolny będzie otrzymywał dwa razy w roku częściowy zwrot
podatku w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż w ilości 86L na 1 ha użytków rolnych (1L=0,85 zł). Powierzchnia użytków rolnych wykazana we wniosku producenta rolnego powinna być określona na podstawie ewidencji
gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
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Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji wójta
w terminach od dnia 1 maja do 31 maja (za faktury VAT od września
poprzedniego roku do lutego br.) i od dnia 1 listopada do 30 listopada
(od marca br. do końca sierpnia br.) danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pod nr tel. 074-852-1226 wew. 311 w godzinach urzędowania 7.30-15.30. Formularze oraz wypełnione wnioski można pobrać i składać w dziale podatków i opłat.
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Nie stój w miejscu – bądź aktywny
Ponad 124 tys. zł otrzyma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „NIE STÓJ W MIEJSCU - BĄDŹ AKTYWNY”. Wszystko za
sprawą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – Promocja integracji społecznej, z którego skorzysta 12 osób trwale bezrobotnych,
w wieku 30-50 lat mieszkających na terenie gminy Świdnica.

P

rojekt systemowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy jest odpowiedzią na coraz istotniejszy problem zwiększającego się odsetka osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, które
to będąc klientami ośrodka pomocy społecznej mają problemy w poruszaniu się na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie, poprzez
pakiet szkoleń i innych instrumentów wspierających, szans na rynku pracy osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających w 2009 r. ze świadczeń pomocy społecznej, z terenu gminy Świdnica.
Projektem objęta zostanie grupa 12 osób,
która skorzysta z aktywizacji edukacyjnej,
społecznej i zawodowej. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w warsztatach komunikacji, asertywności, budowania pozytywnego
obrazu samego siebie, warsztatów określania
własnych celów, zapobiegania przemocy, aktywizujących zawodowo oraz warsztatach
pozwalających na zdobycie kompetencji zawodowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonując licznych wywiadów śro-

dowiskowych i obserwacji gminy w zakresie
opieki osób starszych zaproponował beneficjentom projektu – realizację kursu pozwalającego otrzymać certyfikat opiekuna osób
starszych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie opieki nad osobami chorymi lub będącymi w jesieni życia – przyszli beneficjenci stanowić będą rezerwę kadrową pracowników mogących świadczyć potencjalne usługi
opiekuńcze a tym samym zdobyć nowe miejsce pracy. Wartość projektu wyniesie ponad
139 tys zł w tym udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowić będzie kwotę ponad 14 tys zł. Pierwsze szkolenia odbędą się w II połowie kwietnia i trwać będą do
końca bieżącego roku. Projekt zakończy konferencja podsumowująca jego rezultaty.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
30 października 2008 roku Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwałę nr XXXV/294/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

W

treści uchwały, której pełny tekst dostępny jest na stronie www.bip.swidnica.dolnyslask.pl czytamy m.in.:
§1. Określa się zasady, na podstawie których dopuszczalne jest udzielenie przez gminę pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
prowadzących działalność na obszarze gminy Świdnica.
§2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz
budowle związane z utworzeniem nowych
miejsc pracy jako regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie gminy Świdnica w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień w podatku
od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927).
§4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle
lub ich części będące w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
stanowiące nową inwestycję, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy.
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§5. Przez tworzenie nowych miejsc pracy
należy rozumieć przyrost netto liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do średniej
z poprzednich 12 miesięcy w odniesieniu do
osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
§6. Miejsca pracy związane z nową inwestycją oznaczają miejsca pracy bezpośrednio związane z działalnością, której dotyczy
inwestycja, jak również stworzone w ciągu
trzech lat od dnia jej zakończenia.
§7. Zwolnienie, o którym mowa w § 4,
przyznaje się na okres:
1) 2 lata w przypadku utworzenia 2-5 nowych miejsc pracy,
2) 4 lata w przypadku utworzenia 6-20 nowych miejsc pracy,
3) 6 lat w przypadku utworzenia 21–50
nowych miejsc pracy,
4) 8 lat w przypadku utworzenia powyżej
51 - 100 nowych miejsc pracy,
5) 10 lat w przypadku utworzenia powyżej
100 nowych miejsc pracy,
§8. Zwolnienie, o którym mowa w § 4,
przysługuje od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Wójt Gminy Świdnica

wydał pismo potwierdzające spełnienie przez
przedsiębiorcę warunków uprawniających do
uzyskania pomocy publicznej na podstawie
niniejszej uchwały.
§9. Zwolnienie, o którym mowa w § 4,
przysługuje pod warunkiem, że nowo utworzone miejsca pracy utrzymywane będą przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3
lat od dnia zakończenia inwestycji.
§10. W przypadku utworzenia nowych
miejsc pracy kosztami kwalifikującymi się
do objęcia pomocą są dwuletnie koszty pracy,
przez które rozumie się wszelkie koszty ponoszone z tytułu zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Pełna treść uchwały znajduje się na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.swidnica.dolnyslask.pl
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Jubileuszowy rok w Krzyżowej
12 listopada 2009 r. w Krzyżowej, dokładnie 20 lat od historycznego ZNAKU POKOJU, który przekazali sobie premier RP Tadeusz Mazowiecki
i kanclerz Niemiec Hemut Kohl spotkają się czołowi politycy z Polski i Niemiec aby upamiętnić Jubileusz XX-lecia Mszy Pojednania. Wydarzenie
to stało się symbolem nowego rozdziału w dziejach obu narodów.

T

o właśnie wtedy zapadła decyzja, że
Krzyżowa – dawna posiadłość rodziny Helmutha Jamesa von Moltke, działacza w czasie wojny opozycyjnego „Kręgu z Krzyżowej” - stanie się miejscem
miedzynarodowych spotkań. Obecnie
mieści się tu Fundacja „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego, która stawia sobie za cel wspieranie rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Realizuje ona przedsięwzięcia
dla młodzieży i z młodzieżą z całej Europy w tym z Polski, Niemiec czy Ukrainy.
W 2009 roku na terenie Fundacji odbędzie się szereg interesujących spotkań, seminariów i konferencji. Rok
2009 będzie rokiem wielu rocznic. W
dniach 5-7 czerwca br. Fundacja Krzyżowa obchodzić będzie 20-lecie powstania. Będą bolesne, jak 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Ale będą też
radosne jak 20 rocznica Okrągłego Stołu, powołania pierwszego, niekomunistycznego rządu Premiera Mazowiec-

kiego, rocznica upadku Muru Berlińskiego i rocznica Mszy Pojednania. Będzie to także 20 rocznica pierwszej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez wrocławski Klub Inteligencji Katolickiej, pod tytułem “Chrześcijanin w społeczeństwie”, poświęconej Helmuthowi Jamesowi von Moltke i Kręgowi z Krzyżowej. W latach
poprzedzających te radosne wydarzenia dokonał się trudny proces budowania świadomości obywatelskiej i pojednania między Polakami a Niemcami.
Owocem tego procesu oraz wydarzeń
1989 roku jest Fundacja “Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego, która założyła sobie jako cel działanie na rzecz
pokojowego współistnienia narodów.
Od 20 lat stwarza ona możliwość spotkania młodzieży i dorosłych, historyków, polityków ze Wschodu i Zachodu
w ośrodku Fundacji „Krzyżowa”. Jest to
także miejsce twórczości artystów z różnych zakątków Europy.

Historyczny Znak Pokoju w Krzyżowej - 12.11.1989

Zmieniłeś adres, nazwisko
niezwłocznie wymień dowód
Nowe dowody osobiste mogą być unieważnione z urzędu nie tylko w przypadku zmiany danych, ale również w przypadku jego zniszczenia lub utraty.

N

a podstawie art. 40 ust. 1 oraz 43 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z poźn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2008 r. nr 195, poz. 1198) – nowe regulacje unieważniają dowód osobisty m.in. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, znajdujących się w dowodzie osobistym (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania po zawarciu ślubu) w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę w ciągu 14
dni. W przypadku obywateli Polski przebywających za granicą
dokument straci ważność po 4
miesiącach. Osoby, które nie dopełnią w/w obowiązku mogą li-
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czyć się z problemami w bankach, urzędach lub przy przekraczaniu granic.
Dowody osobiste unieważniane będą automatycznie
w momencie gdy zostanie on przekazany urzędowi bądź policji przez znalazcę – osobę trzecią. Unieważnienia dokumentu dokona ten organ, który go wydał, tj. wójt, burmistrz
czy prezydent miasta.
Za uchylanie się od wymiany dowodu grozi kara grzywny
lub ograniczenia wolności do 1 miesiąca.
Opłaty
Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty
stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Opłatę za wydanie / wymianę dowodu osobistego wpłaca się
do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty
lub na rachunek bankowy tego urzędu.
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
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Ekologiczne RTV-AGD
Aż 5 tys. zł może kosztować pozostawienie obok śmietnika zepsutej lodówki. Od
2 do 100 tys. zł – tyle zapłaci osoba, która rozłoży ją na części i wyrzuci. Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W

myśl ustawy konsument powinien mieć
możliwość pozbycia się starego sprzętu przy zakupie
nowego. Nowe prawo ma
przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska
szkodliwymi związkami zawartymi np. w zamrażarkach. W związku z powyższym zabronione zostało wyrzucanie sprzętu, który nie nadaje się już do użytku, do kontenerów i pojemników przeznaczonych dla odpadów komunalnych.
Taki sprzęt możemy oddać wyłącznie uprawnionym do tego firmom. Aby usprawnić system do
odbioru zużytego sprzętu zobowiązane zostały
sklepy. Przy zakupie np. pralki powinniśmy mieć
możliwość bezpłatnego oddania zużytej. Odbiorowi nie podlega natomiast sprzęt innego typu.
Oddanie wyeksploatowanego telewizora przy
kupnie pralki nie jest możliwe. Większość dużych sklepów wymienia urządzenia - przywozi
nowo zakupione rzeczy, zabiera stare.
Zużyty sprzęt RTV AGD nie powinien być
składowany w domu czy w garażu, porzucane
na łonie przyrody, ani samodzielnie rozbierane
na części, ponieważ w mechanizmach urządzeń
elektrycznych i elektronicznych zawarte są różne
niebezpieczne i trujące substancje. Łatwo przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych
i w konsekwencji zanieczyszczają środowisko
naturalne, stwarzając tym samym zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Na przykład, stosowane w komputerach związki bromu powodują zaburzenia układu rozrodczego, rtęć w świetlówkach przyczynia się do zaburzeń wzroku, natomiast azbest wykorzystany w urządzeniach elektronicznych może być przyczyną m.in. raka płuc
lub pylicy azbestowej.
Co to są elektrośmieci? To zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Ustawodawca ustalił katalog tego sprzętu.
vvWielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa
domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki,
suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki,
grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne,
urządzenia klimatyzacyjne.
vvMałogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów,
żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.
vvSprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny:
komputery, laptopy (w tym procesor, mysz,
monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do
8

pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
vvSprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt
hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
vvSprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem
opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne
lampy sodowe.
vvNarzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia.
vvZabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo,
kieszonkowe konsole do gier wideo.
vvPrzyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii,
sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do
wentylacji płuc, analizatory.
vvPrzyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki
dymu, regulatory ciepła, termostaty.
vvAutomaty do wydawania: napojów gorących,
butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.
Gdzie mieszkańcy gminy Świdnica mogą
oddać zużyty sprzęt RTV AGD?
vvZakład Oczyszczania Miasta
Świdnica, ul. Metalowców 4
Tel. 074 852-21-04
Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 – 14.00.
vvZakład Usług Komunalnych
Żarów, ul. Słowiańska 16
Tel. 074-858-06-52
Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.
Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu zagwarantowany jest w przypadku osobistego dostarczenia sprzętu pod w/w adres pod warunkiem
posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z daną firmą.
Podstawowy akt prawny określający obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również użytkowników sprzętu i organizacji odzysku, a nadto określający prawne podstawy funkcjonowania rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(z 29 lipca 2005).

Druga
edycja programu
„Uczeń na wsi”
Do końca czerwca 2009 roku Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył
kwotę ponad 18 tys złotychna realizację drugiej już
edycji programu „Uczeń na
wsi – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejskowiejskie”.

C

elem programu jest wyrównanie
szans w zdobyciu wykształcenia
przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców. Cele operacyjne programu to
poprawa warunków kształcenia uczniów,
umożliwienie uczestnictwa w zajęciach
mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidacja barier transportowych utrudniających lub
uniemożliwiających pobieranie przez
uczniów nauki oraz wzrost udziału osób
niepełnosprawnych
zamieszkujących
gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. Program realizowany jest na
terenie całego kraju od dnia 1 września
2007 r. do 30 czerwca 2010 r.
Z pomocy finansowej skorzysta 18
uczniów z terenu Gminy Świdnica,
w tym ośmioro uczniów szkół podstawowych, czworo gimnazjalistów i sześcioro
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przyznane dofinansowanie obejmuje
koszty zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), związane z dostępem do
internetu (instalacja i abonament), a także koszty kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów
językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) oraz koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć
szkolnych.
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Wypadek autokaru
27 marca 2009 r. o godz. 10.01. kierowca autobusu Neoplan wjechał w wiadukt kolejowy przy ul. Śląskiej. Autobusem podróżowało 45 dzieci,
3 opiekunów i kierowca.

B

ezpośrednio po zdarzeniu 34 osoby zostały przewiezione do szpitala Latawiec w Świdnicy, w tym 30 dzieci. 15 osobom pomocy
udzielono na miejscu zdarzenia i zostały zabrane do domu. 19 osób
po udzieleniu pomocy lekarskiej zostało wypisanych do domu, na oddziale szpitalnym pozostało 14 osób. 2 osoby zostały przetransportowane do Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul.
Borowskiej.
30 marca 2009 r. z pierwszym dzwonkiem we wszystkich klasach
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej odbyły się spotkania z psychologami nt. piątkowego wypadku autokaru. W spotkaniach udział
wzięli: wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, dyr. Szkoły Agata Malik, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu Pani Danuta Smagieł. Z wizytą do szkoły w Bystrzycy Dolnej przybyła również
Pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, która przekazała
szczegółowe informacje nt. sprawdzianu w klasie VI.
Wójt gminy przekazała wszystkim uczniom informacje nt. stanu
zdrowia uczniów i ich nauczycieli, którzy w dalszym ciągu wymagali leczenia szpitalnego. Na dzień 30 marca br. tylko 4 osoby w tym
(3 dzieci i 1 nauczyciel) spośród 34 poszkodowanych pozostawało
w szpitalu.
Na podstawie listy obecności liczba uczniów, którzy przybyli na zajęcia lekcyjne przedstawiała się następująco:
klasa IV – na 18 uczniów - obecnych 16 ( 2 nieobecnych)
klasa V – na 14 uczniów – obecnych 9 uczniów ( 5 nieobecnych)
klasa VI - na 18 uczniów – obecnych 9 uczniów ( 9 nieobecnych)
Łącznie w dniu 30 marca br. nieobecnych było 16 uczniów z klas IV-VI.
W pozostałych klasach liczba uczniów wynosiła:
klasa O – obecnych 14 / 14
klasa I - obecnych 14 /14
klasa II – obecnych 12/13
klasa III – obecnych 7/7
Na terenie placówki oświatowej w poniedziałek 30 marca br. w Bystrzycy Górnej dyżurowała grupa psychologów: 3 z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Świdnicy i 1 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Bystrzycy Dolnej, którzy pozostali do dyspozycji dyrekcji szkoły do odwołania. Od piątku gotowość opieki psychologicznej zgłosili wszyscy psycholodzy ze środowiska lokalnego oraz psycholog ze szpitala „Latawiec".
Wsparcie i pomoc otrzymaliśmy również ze strony psychologów z Wro-

Miejsce wypadku autokaru - wiadukt kolejowy przy ul. Śląskiej w Świdnicy

cławia. Na terenie szkoły uruchomiony został ponadto punkt doradztwa
psychologicznego i wsparcia dla rodziców uczniów. Prowadzone były też
zajęcia z wszystkimi zespołami klasowymi. W uzasadnionych przypadkach dzieci kierowane były na pełną diagnozę psychologiczną do poradni.
Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku autokaru z wizytą
do szpitala udał się Biskup Świdnicki J.E. Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec zapewniając o duchowym wsparciu, modlitwie i pomocy oferowanej przez
Caritas Diecezji Świdnickiej.
Mam nadzieję, że uda Wam się szybko o tym zapomnieć i wrócić
do codziennych obowiązków. Wróciliście z dalekiej podróży, na szczęście jesteśmy wszyscy razem. Wasi koledzy i nauczyciele powracają do
zdrowia. Gdybyście mieli jakiekolwiek objawy bólu głowy – zgłaszajcie
to bezpośrednio do waszych rodziców czy nauczycieli. Udzielimy Wam
wszelkiej możliwej pomocy Już teraz możecie korzystać z pomocy rehabilitacyjnej oferowanej przez Caritas Diecezji Świdnickiej. – mówiła wójt gminy.
Na dzień zamknięcia numeru „Wieści z Gminy” tylko jedno dziecko przebywa w szpitalu na oddziale chirurgii dziecięcej we Wrocławiu.

PODZIĘKOWANIE DLA SŁUŻB
Wstrząśnięci wypadkiem autokaru wiozącego dzieci i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej składamy wyrazy najszczerszego współczucia: dzieciom, rodzicom, nauczycielom i ich bliskim.
Pragniemy podziękować wszystkim służbom ratunkowym ze Świdnicy: Pogotowiu, Straży Pożarnej, Policji, oddziałowi ratunkowemu szpitala „Latawiec” w Świdnicy, ich lekarzom i pielęgniarkom za bardzo sprawną akcję ratunkową przeprowadzoną na miejscu wypadku. Dziękujemy
również za wsparcie udzielone przez zespół reanimacyjny i wypadkowy Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
Szybkie skoordynowanie akcji zapewniło niezwłoczną pomoc poszkodowanym dzieciom i ich opiekunom, którzy ucierpieli w wypadku autokaru, a ich rodzinom wsparcie psychologów.
W tych trudnych chwilach nie zostaliśmy sami, otrzymując wsparcie ze strony Wojewody Dolnośląskiego Pana Rafała Jurkowlańca, Wicestarosty Powiatu Świdnickiego Pana Ryszarda Wawryniewicza, Dyrektora Szpitala „Latawiec” Pana Jacka Domejki, Prezydenta Miasta Świdnica Pana
Wojciecha Murdzka oraz licznych służb ratunkowych.
Z wyrazami uznania i podziękowania
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
Agata Malik
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Teresa Mazurek
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Olimpijska hala sportowa
9 stycznia 2008 r. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec, Szymon Kołecki – wicemistrz olimpijski z Pekinu, licznie przybyli goście a przede wszystkim
dzieci i młodzież z całej gminy Świdnica dziękowali wójtowi gminy Świdnica Pani Teresie Mazurek za nowoczesną halę sportową w Witoszowie Dolnym
podczas jej uroczystego otwarcia.
Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie:
vvWójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek
vvJ.E. Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki
vvDolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz
vvCzłonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Zbigniew
Szczygieł
vvStarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa
vvPrzewodniczący Rady Gminy Świdnica Henryk Sara
vvNajlepszy Sportowiec Dolnego Śląska 2008 i wicemistrz
olimpijski z Pekinu p. Szymon Kołecki
Poświecenia nowo wybudowanego obiektu dokonał J.E. Ks. Biskup Ignacy Dec.

Nie sposób było nie zauważyć ogromnej radości szczególnie wśród
dzieci i młodzieży, której dedykowana była budowa tej hali. Wójt gminy Świdnica w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślała, że teraz
wszystkie olimpiady odbywać się będą w nowoczesnej hali w Witoszowie Dolnym. „ Teraz to wy będziecie zapraszać swoich kolegów i koleżanki na zawody sportowe. Do chwili obecnej korzystaliście z gościnności okolicznych gmin” – mówiła wójt gminy.
Otwarcie hali było doskonałą okazją do podziękowań inwestorom,
wykonawcom, wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej największej inwestycji gminy Świdnica.
Słowa podziękowania wójt gminy Świdnica skierowała do:
vvJ.E.Ks. prof. dr hab. Ignacego Deca – Biskupa Świdnickiego
vvPana Stanisława Jurcewicza – Senatora RP
vvPana Piotra Borysa – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
vvPana Zbigniewa Szczygła – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
vvPana Daniela Sip – prezesa firmy SIRBUD MINARI SA
vvPana Konrada Pijanowskiego – kierownika budowy

Moment przecięcia wstęgi przez Wójta Gminy Świdnica

B

udowę pełnowymiarowej hali sportowej z boiskiem do piłki ręcznej przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym rozpoczęto w drugiej połowie 2006 roku. Inwestycja realizowana była etapami. Zadanie obejmowało budowę obiektu o całkowitej powierzchni
2075,5m2, z czego sama hala ma 1015 m2 powierzchni. Obok hali powstały pomieszczenia towarzyszące – siłownia, sala do squosha, sala
do fitnessu, pokój masażu, pomieszczenie na solarium, świetlica, bufet oraz pomieszczenia zaplecza hali – magazynek, szatnie, sanitariaty i natryski, pomieszczenia trenerów. Inwestycja objęła również małą
architekturę, przebudowę sieci kanalizacji deszczowo – drenażowej,
przebudowę sieci energetycznej, budowę drogi wewnętrznej i parkingu,
przebudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowę kotłowni - obiekt
jest ogrzewany przez ekologiczną kotłownię na zrębek drewniany. Hala
posiada profesjonalną ściankę wspinaczkową, (o szerokości 15m , wysokości 10 m, o powierzchni całkowitej ok. 160 m2 z maksymalnym
wysięgiem przewieszenia ok. 2,70 m.) która powstała z dofinansowaniem z Fundacji KGHM. Ścianka wspinaczkowa to nie jedyna atrakcja
hali w Witoszowie Dolnym. Wszyscy jej użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z pełnowymiarowego boiska do gier zespołowych: piłki
ręcznej, siatkówki, koszykówki.
Wartość inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniosła 9 mln
120 tys zł., z czego wartość samego wyposażenia to kwota niespełna
1,5 mln zł.
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Poświęcenie hali przez Biskupa Świdnickiego Igancego Deca

Ścianka wspinaczkowa

Ciąg dalszy na stronie obok
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Wnętrze hali sportowej

Wójt gminy dziękuje bohaterowi z Komorowa

jak również do przedstawicieli urzędu, inspektorów nadzorujących budowę hali:
vvPana Zbigniewa Kanickiego – zastępcy wójta gminy Świdnica
vvPana Wiktora Dynowskiego – inspektora nadzoru
vvPani Iwony Mongiało – inspektora nadzoru
vvPana Jarosława Sochy – inspektora ds. inwestycji
vvPana Andrzeja Daszkiewicza – inspektora nadzoru
vvPana Piotra Dubiela – dyrektora Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

można zdobywać najwyższe osiągnięcia sportowe, w tym olimpijskie
w Europie i na świecie. Wręczając gratulacje wójt gminy życzyła Panu
Szymonowi, aby na następnych igrzyskach olimpijskich udało się zdobyć ten upragniony i najcenniejszy złoty medal.
Drugą osobą, którą wójt gminy Świdnica chciała w sposób szczególny wyróżnić podczas uroczystości otwarcia hali był młody bohater z Komorowa. Uratował on życie wędkarzowi w noc sylwestrową, który wpadł pod lód na Zalewie Komorowskim, niedaleko Świdnicy. Gratulacje dla młodego bohatera z Komorowa przekazała również Pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, podkreślając że ratując życie jednego człowieka, to tak jakby ratować życie całego świata.
Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni gości mogli podziwiać
program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym pt. PERYKLES I ASPAZJA – nawiązujący do Olimpiady
w starożytnych Atenach. Autorem scenariusza i reżyserii była pani
Władysława Łabus, myzyki: Pani Lidia Bakalarczyk a opracowania plastycznego pani Jolanta Gałuszka. Bezpośrednio po jego zakończeniu
odbył się pokaz akrobatyczny w wykonaniu akrobatów z Sekcji Akrobatyki Sportowej w Świdnicy.
Walory ścianki wspinaczkowej, której powstanie było możliwe dzięki Fundacji KGHM, zaprezentowali ratownicy GOPR-u i członkowie
Klubu Wspinaczkowego. Po zakończeniu uroczystości wszyscy gości
udali się na zwiedzanie obiektu, wyrażając chęć skorzystania z bogatego zaplecza sportowo-rekreacyjnego nowej hali w Witoszowie Dolnym.

Otwarciu hali towarzyszyły dwie niezwykłe uroczystości. Wójt
gminy Świdnica uhonorowała: Pana Szymona Kołeckiego – wielokrotnego medalistę olimpijskiego, Europy i świata oraz Pana Andrzeja Wincewicza mieszkańca gminy Świdnica.
Pan Szymon Kołecki jest:
vvczterokrotnym medalistą mistrzostw świata, sześciokrotnym medalistą mistrzostw Europy,
vvpięciokrotnym mistrzem Europy,
vvw 2006 roku zdobył tytuł mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów.
vvw tegorocznym już 56 plebiscycie na najlepszego sportowca Dolnego Śląska 2008 roku Pan Szymon Kołecki zajął I miejsce,
vv10 kwietnia 2008 roku wygrał zorganizowany przez TVP, z okazji
dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości „Wielki Test
z historii”. Okazał się lepszy od wielu polityków, artystów, sportowców i dziennikarz.
Jak mówiła wójt gminy Świdnica, osoba Pana Szymona Kołeckiego
jest potwierdzeniem na to, że mieszkając nawet w małej miejscowości

Hala Sportowa w Witoszowie Dolnym
Cennik wynajmu

Rodzaj usługi

Dzień tyg.

Godziny

Cena

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia z terenu Gminy Świdnica na
1 godzinę

pn. – pt.

16 – 22

35 zł

Wynajem 1/2 boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia z terenu Gminy Świdnica na
1 godzinę

pn. – pt

16 – 22

20 zł

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia z terenu Gminy Świdnica na
1 godzinę

sob. – ni.

9 – 22

40 zł

Wynajem 1/2 boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia z terenu Gminy Świdnica na
1 godzinę

sob. – ni.

9 – 22

25 zł

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne na 1 godzinę
(jednorazowe)

pn. – pt.

16 – 22

150 zł
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Szymon Kołecki i Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa sprawdzali swoje
umiejętności alpinistyczne podczas uroczystości otwarcia
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Rodzaj usługi

Dzień tyg.

Godziny

Cena

Wynajem 1/2 boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne na 1 godzinę
(jednorazowe)

pn. – pt.

16 – 22

75 zł

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne na 1 godzinę
(jednorazowe)

sob. – ni.

9 – 22

150 zł

Wynajem 1/2 boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne na 1 godzinę
(jednorazowe)

sob. – ni.

9 – 22

75 zł

Wynajęcie hali na cały dzień przez kluby
i organizacje

sob – ni.

9 – 22

Według
odrębnych
umów

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia na 1 godzinę przy umowie na
okres 1 miesiąca

pn – pt
sob. - ni.

16 – 22
9 – 22

80 zł

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia na 1 godzinę przy umowie na
okres od 2 do 3 miesięcy

pn. – pt.
sob. - ni.

16 – 22
9 – 22

75 zł

Wynajem boiska głównego na treningi
i zajęcia rekreacyjne przez kluby oraz
stowarzyszenia na 1 godzinę przy umowie na
okres od 4 do 6 miesięcy

pn. – pt.
sob. - ni.

16 – 22
9 – 22

70 zł

Ścianka wspinaczkowa, 1 osoba

pn. – pt.

10 – 22

10 zł

Ścianka wspinaczkowa, 1 osoba

sob. - ni.

9 – 22

10 zł

Ścianka wspinaczkowa, cały dzień

sob. – ni.

9 - 22

Według
odrębnych
umów

Wejście do siłowni dla 1 osoby

pn. - pt.

16 - 22

10 zł

Wejście do siłowni dla 1 osoby

sob. – ni.

9 – 22

10 zł

Wynajęcie siłowi na cały dzień

sob. – ni.

9 – 22

Według
odrębnych
umów

Wynajęcie kortu do squasha na 1 godzinę

pn. – pt.

9 – 15

20 zł

Wynajęcie kortu do squasha na 1 godzinę

pn. – pt.

16 – 22

30 zł

Wynajęcie kortu do squasha na 1 godzinę

sob. – ni.

9 – 22

40 zł

Wypożyczenie sprzętu do squasha na 1
godzinę

-

-

5 zł

Wynajęcie sali fitness na 1 godzinę

pn. – pt.
sob. – ni.

9 – 22

Według
odrębnych
umów

Wynajem hali na obozy sportowe, konsultacje
trenerskie

-

-

Według
odrębnych
umów

Udostępnienie miejsca na reklamę

-

-

50 zł/m2
/miesiąc

Płyta główna hali sportowej

Kort do squasha

Siłownia

Sala fitness

12

Nr 1 (13) Kwiecień 2009

INWESTYCJE

www.gmina.swidnica.pl

Inwestycje 2009 roku
J

Przebudowa ul. Akacjowej
w Pszennie

Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Grn.

O

uż w kwietniu br. rozpoczną się prace budowlane przy ul. Akacjowej w Pszennie. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„CHWASTEK” Sp. z o.o. Wartość prac związanych z przebudową drogi wraz z jej odwodnieniem wyniesie ponad 750 tys zł., w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów realizacji. Zakres zadań do realizacji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, drogi o nawierzchni
asfaltowej, chodników z kostki betonowej wzdłuż drogi oraz barier
energochłonnych i oznakowania pionowego. Łączna długość zmodernizowanej drogi to 0,75 km. Planowany termin zakończenia prac –
wrzesień 2009 r.

d kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej
rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową placówki oświatowej.
Inwestycja obejmie wybudowanie trzech sal lekcyjnych, auli oraz
pomieszczeń administracyjnych i połączenie ich z istniejącą szkołą
i klatką schodową. Łączna powierzchnia użytkowa nowych pomieszczeń to około 400 m2. W ramach inwestycji wymieniona zostanie
również instalacja centralnego ogrzewania na terenie całego obiektu.
Koszt rozbudowy szkoły wyniesie ok. 1 152 tys. zł. Pierwsze prace rozpoczną się w kwietniu br. i trwać będą do końca wakacji tj. 31
sierpnia 2009 r.

Przebudowa ul. Akacjowej w Pszennie

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

400 tys. zł na usuwanie skutków powodzi

Wyremontowana droga asfaltowa w Lutomi

Gmina Świdnica otrzymała 400 tys zł. na naprawę zniszczeń powodziowych powstałych w 2006 roku. Są to kolejne środki przeznaczone dla tych samorządów, które ucierpiały z powodu powodzi. Wśród 41 gmin
które otrzymały dofinansowanie znalazła się
gmina Świdnica. 16 lutego, zastępca wójta
gminy Zbigniew Kanicki odebrał z rąk wicepremiera Grzegorza Schetyny promesę
w wysokości 400 tys. zł.

Ś

rodki te przeznaczone zostaną na odbudowę dróg gminnych i infrastruktury,
które ucierpiały w czasie powodzi w 2006 r.
Do pieniędzy przyznawanych nam przez bu-
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dżet państwa rokrocznie dokładamy środki
z budżetu gminy – mówi zastępca wójta gminy Świdnica.
W 2007 r. gmina Świdnica otrzymała promesę w wysokości ok. 1 mln zł., która została wykorzystana w całości na odtworzenie
zniszczonego rowu RH w miejscowości Witoszów Górny oraz dróg gminnych w Lutomi.
Odbudowywano umocnienia rowu na odcinku 828 m. Na trasie rowu zostały wymienione wszystkie przepusty drogowe w celu poprawy przepływu wód oraz wykonano montaż barier energochłonnych przy drogach.
W okresie ostatnich 3 latach z budżetu gminy na usuwanie skutków powodzi wydatkowano 3,5 mln, w tym budżetu państwa pozyskano środki w kwocie 2,8 mln zł.

kumentacji projektowej odbudowy mostu i rozpoczęła poszukiwania źródeł finansowania. W wyniku składanych wniosków
w dniu 09.01.2009 r. Gmina Świdnica otrzymała promesę przekazania dotacji w wysokości 400 tys.zł na odbudowę mostu z MSWiA
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Obecnie przygotowywany jest przetarg
na wyłonienie wykonawcy mostu. W terminie do 30.05.2009 r. gmina zobowiązana jest
również złożenia pełnego wniosku na podstawie, którego zostanie podpisana umowa
o dofinansowaniu. Koszt inwestycji to ponad
1 mln złotych.

Odbudowa zniszczonego mostu
w Lutomi Górnej
Most położony w ciągu drogi gminnej
w Lutomi Górnej został uszkodzony w wyniku powodzi w 2006 r. Niezwłocznie po
stwierdzeniu zawalenia się przyczółka mostu i uszkodzeniu płyty nośnej mostu gmina Świdnica przystąpiła do wykonania do-

Zniszczony most w Lutomi Górnej
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5 samorządów aplikuje o środki na termomodernizację

Gmina Świdnica wspólnie z powiatem świdnickim, gminą miasto Świdnica, gminą Świebodzice i Jawor aplikować będzie o środki na termomodernizację budynków placówek oświatowych i kulturalnych znajdujących się na terenie powiatu świdnickiego.

4

marca br. partnerzy projektu uroczyście
podpisali wniosek „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej pełniących
funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze
Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej".
Samorządy przygotowały wniosek opiewający w sumie na ponad 30,5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
może wynieść maksymalnie 50% tej kwoty. Z pozyskanych funduszy gmina Świdnica
planuje wykonać termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej oraz termomodernizację Wiejskiego Domu Kultury
w Bystrzycy Górnej. Wartość projektu gminy
Świdnica wyniesie ponad 2,3 mln zł, z czego jest szansa na odzyskanie 50% wartości tej
kwoty.
Gmina Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie dla powyższej inwestycji w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności wspólnie z gminami sąsiednimi
i Starostwem Powiatowym. Realizacja planowana jest na lata 2010-2012.

Projekt obejmuje następujące zadania:
vv„Termomodernizacja budynku Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym”, ocieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną, ocieplenie
dachu łącznika styropianem, wymiana stolarki okiennej w budynku na PCV, wymiana
stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie
budynku styropianem, wykonanie elewacji
zewnętrznej budynku,
vv„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”, ocieplenie
stropu nad piętrem wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej w budynku na PCV,
wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
docieplenie budynku styropianem, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku,
vv„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie”, ocieplenie dachu styropianem, wymiana stolarki okiennej w budynku na PCV, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku styropianem, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku,
vv„Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej”, ocieplenie dachu
styropianem, wymiana stolarki okiennej
w budynku na PCV, wymiana stolarki
drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku styropianem, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Schronisko młodzieżowe w Lubachowie
W

Szkoła Podstawowa w Lubachowie

14

związku z ogłoszeniem naboru wniosków przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) - Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” gmina Świdnica przystąpiła do
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej
w celu ubiegania się o dofinansowanie na adaptację budynku na schronisko młodzieżowe po likwidacji w 2009 roku Szkoły Podstawowej
w Lubachowie. W czerwcu br. zostanie złożony wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach RPO.
Adaptacja na schronisko młodzieżowe polegać będzie na wyburzeniu ścian wewnętrznych budynku, wykonanie nowych ścian działowych, wykonaniu przesklepień, wymianie instalacji wewnętrznych:
elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o., wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie podłóg
w pokojach (salach), posadzek z płytek ceramicznych w korytarzach
i pomieszczeniach sanitarnych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w obiekcie, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
malowanie ścian wewnętrznych, elewacji zewnętrznej wraz z wymianą pokrycia dachowego. Schronisko w ramach projektu wyposażone
zostanie również w niezbędne wyposażenie.
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„Odnowa Wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013
W 2009 r. ogłoszono pierwsze nabory dla działania Odnowa wsi w ramach PROW 2007-2013. Celem działania. Programu
będzie wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkań.

P

rogram umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Zakres działania pomocy finansowej
udziela się podmiotom z tytułu inwestycji
w zakresie:
vvbudowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich,
w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
vvkształtowania obszaru przestrzeni publicznej,
vvbudowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
vvzakupu obiektów charakterystycznych dla
tradycji budownictwa w danym regionie,
w tym budynków będących zabytkami,
z przeznaczeniem na cele publiczne,
vvodnawiania, eksponowania lub konserwacji
lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,
vvkultywowania tradycji społeczności lokalnej
oraz tradycyjnych zawodów.
W 2006 r. dwie wsie z terenu gminy Świdnica: Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” poprawiły swoją infrastrukturę i estetykę, wykorzystując na
ten cel ponad 760 tys. złotych z unijnych funduszy. W ramach dofinansowania wykonano m.in. remonty świetlic wiejskich, budowę parkingu i pętli autobusowej, przebudowano boisko sportowe oraz zagospodarowano teren cmentarza ewangelickiego. W roku bieżą-

Budynek świetlicy w Lutomi Górnej

cym ocenie formalnej poddawane są w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu 2 wnioski dot. remontu świetlicy w Lutomii Górnej
i budowy świetlicy w Stachowicach.

Remont świetlicy
wiejskiej w Lutomi Górnej
Wartość planowanych prac remontowych wynosić będzie około 980 tys. zł, w tym
wnioskowane dofinansowanie na poziomie
500 tys. zł. Remont obejmował będzie wymianę pokrycia dachowego z papy, ocieplenie
budynku wraz z wykonaniem elewacji zew.
Roboty wewnętrzne obejmą: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. W sali głównej w świetlicy wykonane zostanie docieplenie stropodachu wełną mineralną i wykonany zostanie sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych oraz
remont posadzki obejmujący wykonanie izo-

lacji przeciwwilgociowej i termicznej, posadzki betonowej i podłogi z paneli podłogowych.
Wyremontowane zostanie również zaplecze
kuchenne świetlicy, korytarze, klatka schodowa i malowanie pomieszczeń. Zaletą obiektu będzie dostosowanie go do obsługi dla osób
niepełnosprawnych.

Budowa świetlicy
wiejskiej w Stachowicach
Planowana wartość inwestycji wynosić będzie ok. 820 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. Wniosek
dot. powyższej inwestycji złożył Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Wybudowana
zostanie świetlica: budynek parterowy o powierzchni użytkowej 143 m2 z salą biesiadną
o pow. 71,5 m2 i pomieszczeniami towarzyszącymi. Budynek zlokalizowany będzie przy boisku sportowym w Stachowicach.

„Odnowa Wsi” w woj. dolnośląskim

U

rząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w roku bieżącym inauguruje realizację Odnowy Wsi w naszym regionie.
Odnowa wsi, jako metoda rozwoju obszarów wiejskich jest obecna
w Polsce już od 1997r. Zapoczątkowana w województwie opolskim,
jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem
aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym
programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długo-
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terminowego planowania strategicznego. Odnowa ma na celu aktywację społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy wsparciu gminy i regionu do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Dwa sołectwa: Grodziszcze i Bystrzyca
Górna przystąpiły w roku 2009 do realizacji Programu „Odnowa
Wsi”, tworząc tym samym grupę inicjatywną, która przyczyniać
się będzie do rozwoju swoich miejscowości.
15
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11 mln zł na zakończenie wodociągowania gminy
Gmina Świdnica jako jedyna w powiecie Świdnickim znalazła się na liście wybranych propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie
systemowym z projektem obejmującym zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci stacji uzdatniania wody w gminie Świdnica.
Wartość kosztorysowa projektu wynosić będzie ponad 14,1 mln zł w tym kwota dofinansowania planowana jest na poziomie ponad 11,7 mln zł.
tj. 84,38%.

Budowa wodociągu w Modliszowie

16

lutego 2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru
propozycji projektów w ramach preselekcji
w trybie systemowym do działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”, Priorytet 4
„Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, których Wnioskodawcy będą zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013. Wybrano 34 propozycje projektów na
łączną kwotę 187.114.157,00 zł.
Wybór został dokonany zgodnie z kryteriami oceny i wyboru propozycji projektów
w trybie systemowym zatwierdzonymi przez
Komitet Monitorujący Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.
Zakończenie procesu wodociągowania
wraz z modernizacją sieci stacji uzdatniania wody (SUW) w gminie Świdnica planowane jest do 2011 roku.
Obecnie przygotowywany jest wniosek
o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ogromnego przedsięwzięcia zmierzającego
do zakończenia wodociągowania gminy Świdnica przy wykorzystaniu własnych zasobów
wodnych. W ramach całego przedsięwzięcia
planowana jest oprócz wyposażenia Modliszowa i Jakubowa w sieci wodociągowe, również budowa nowych stacji uzdatniania wody
i rurociągów przesyłowych, tak aby w pełni
wykorzystać zasoby wodne znajdujące się na
terenie gminy i zasilić mieszkańców wodą pochodzącą z własnych ujęć.
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Budowa sieci wodociągowej
w Modliszowie

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Bystrzycy Dolnej

W 2008 roku rozpoczęto budowę sieci
wodociągowej z przyłączami we wsi Modliszów. To przedostatnia z 35 miejscowości
z terenu gminy Świdnica, która nie posiada sieci wodociągowej. Po zakończeniu tej
inwestycji do zwodociągowania pozostanie
jeszcze Jakubów. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości około 3,8 km wraz z pompownią wody
i zbiornikiem podziemnym zlokalizowanym w Pogorzale oraz przyłączami do nieruchomości. Wodociąg zostanie zasilony
z sieci wodociągowej w Pogorzale. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2009 r. Realizacja tej inwestycji z pewnością podniesie jakość życia mieszkańców, gdyż do tej pory korzystali oni z własnych ujęć, gdzie niejednokrotnie występowały problemy z nieprzerwaną dostawą
wody do gospodarstw domowych.

W Bystrzycy Dolnej kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Zakończono pierwszy najważniejszy etap związany z budową kanalizacji, który obejmował
wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej w pasach dróg asfaltowych. Na drogach
tych ułożono nową nawierzchnię, po wykonaniu robót instalacyjnych. Zakończenie zadania inwestycyjnego związane z budową kanalizacji sanitarnej planowane jest we wrześniu 2009 roku. Planuje się wykonać około 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz dwiema przepompowniami ścieków. Kolektor zbiorczy zostanie wpięty do sieci kanalizacji miejskiej, a następnie
rurociągami miejskim ścieki będą transportowane i oczyszczane na oczyszczalni ścieków
w Zawiszowie. Będzie to ósma miejscowość
na terenie naszej gminy, która będzie wyposażona w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej.

Kontynuacja prac przy budowie chodników

W

roku 2009 na terenie całej gminy,
w porozumieniu z Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, planowane jest wykonanie łącznie ponad 2000 m2
chodników przy drogach publicznych. Prace przy chodnikach, które bez wątpienia poprawiają estetykę poszczególnych miejscowości, przede wszystkim wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach lokalnych. Dlatego też
w pierwszej kolejności realizowane będą od-

cinki pozwalające na połączenie chodników
wykonanych w latach poprzednich. Do końca 2008 roku prace przy chodnikach na terenie gminy prowadzone były przed wszystkim
systemem gospodarczym przy zaangażowaniu pracowników robót publicznych. Jednak
z uwagi na trudności organizacyjne, związane
ze znikomym zainteresowaniem zatrudnieniem w ramach robót publicznych, w roku 2009
roboty chodnikowe powierzone zostaną wyspecjalizowanemu wykonawcy, wyłonionemu
w drodze przetargu nieograniczonego.
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Program „SOWA” po raz drugi w Gminie Świdnica
Gminny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku- „SOWA 2” - Szkoła Otwarta Wesoła Atrakcyjna był
realizowany od 15 października do 15 grudnia 2008 roku w 11 placówkach oświatowych na terenie Gminy Świdnica.

Piknik pod Wielką Sową

Na szlaku na Wielką Sowę

Program realizowano w trzech modułach:

W trakcie realizacji projektu zostały osiągnięte następujące
rezultaty:

vvwyrównywanie poziomu nauczania i braków edukacyjnych oraz
wspomaganie psychologiczno- pedagogiczne uczniów,
vvrozwijanie zainteresowań i twórczej aktywności,
vvzdrowie, sport i turystyka.

W

trakcie realizacji programu zorganizowano 701 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło 1431 uczniów, z czego 340
godzin przeznaczonych zostało na zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne dla uczniów wymagających wsparcia z przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych oraz z j. polskiego, j. obcych; część tych godzin poświęcono również na zajęcia indywidualne z logopedą, pedagogiem oraz na treningi pamięci i logicznego myślenia. Natomiast 361 godzin były to różnorodne zajęcia rozwijające wszechstronne zainteresowania uczniów, np.
matematyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze, informatyczne, językowe, zajęcia dziennikarskie, warsztaty artystyczne.
Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki dydaktyczne i turystyczne – łącznie zorganizowano 52 wyjazdy, w których uczestniczyło średnio po ok.
40 uczniów. Dzieci były m.in. w Teatrze Lalek we Wrocławiu, w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, w twierdzy kłodzkiej, w podziemnym mieście w Osówce, w Kudowie na szlaku ginących zawodów,
w kopalni złota w Złotym Stoku, w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie
Śląskiej, w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, w fabryce bombek w Złotoryi, w Filharmonii Wrocławskiej na koncercie kolęd,
w Zamku Książ i Palmiarnii w Lubiechowie, na zamkach Czocha, Bolków i Grodno, na Wielkiej Sowie i w wielu innych ciekawych miejscach.
Zajęcia sportowe organizowane były zarówno na boiskach sportowych i salach gimnastycznych, jak i podczas wyjazdów na baseny do
Bielawy i do Świebodzic gdzie doskonalili umiejętność pływania, bądź
uczyli się pływać – łącznie uczniowie skorzystali z pływalni 60 razy,
a uczestniczyło w tych zajęciach 1741 uczniów.
W trakcie realizacji programu zatrudniono ponad 200 nauczycieli do
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz do opieki podczas wyjazdów na
wycieczki i baseny.

Wambierzyce
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vvrozwinięto system zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
vvzagospodarowano czas wolny poprzez udział w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach dydaktycznych i turystycznych oraz udział uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,
vvwzmocniono motywację do nauki i wspomaganie
pedagogiczno-psychologiczne uczniów z dysfunkcjami,
vvpobudzono aspiracje edukacyjne i zainteresowania dzieci
i młodzieży,
vvuczniowie zdobyli i poszerzyli wiedzę w szczególności w obszarze
nauk matematyczno - przyrodniczych oraz innych przedmiotów,
vvrozwinięto indywidualne predyspozycje i zainteresowania
uczniów zdolnych i utalentowanych,
vvwzrosła świadomość prozdrowotna i proekologiczna,
vvstwarzano uczniom możliwości wykorzystywania nowoczesnych
technologii informacyjno- komunikacyjnych w uczeniu się,
vvu uczniów zagrożonych wczesnym wypadnięciem z systemu
edukacji i pochodzących ze środowisk patologicznych rozwinięto
motywację do samodoskonalenia i rozwoju,
vvu dzieci młodszych rozwinięto sprawność manualną i grafomotoryczną.

Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się formy
dzięki, którym pobudzono aspiracje edukacyjne i dostarczono
możliwości rozwoju pasji u dzieci i młodzieży:
vvwycieczki dydaktyczne i turystyczne,
vvzajęcia na basenie,
vvkoła zainteresowań z wykorzystaniem TIK,
vvzajęcia sportowe.
Program SOWA 2 kosztował blisko 180 tys. zł - realizowany był
z dotacji Kuratorium Oświaty w kwocie 131 tys. zł i środków własnych w kwocie 56 tys. zł.

Zamek Bolków
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Ważniejsze inwestycje zrealizowane
przez Gminę Świdnica w latach 2006-2008
Lp.

Nazwa inwestycji

Wartość

Kwota dofinansowania

Instytucja finansująca

Środki budżetu Gminy

1

Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego

479 991,00

130 000,00

WFOŚiGW

349 991,00

2

Budowa kanalizacji sanitarnej Komorów
– Słotwina

450 265, 00

127 600,00

WFOŚiGW

Budowa wodociągu z przyłączami we wsi
Lubachów

914 420,00

0

4

Budowa hali sportowej przy budynku
gimnazjum w Witoszowie Dolnym

4017 93.60

130 952,00

Kontrakt Wojewódzki

270 026,00

5

Usuwanie skutków powodzi

1 868 305,00

1 437 157,00

MSWiA

431 148,00

4 113 959,00

1 825 709,00

3

Rok

2006

RAZEM 2006 r.

914 420,00

1 965 585,00

6

Budowa hali sportowej przy budynku
gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

2 602 455,00

265 000,00
66 166

FRKF
Kontrakt Wojew.

2 271 289,00

7

Usuwanie skutków powodzi

500 000,00

400 000,00

MSWiA

100 000,00

8

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Witoszów Dolny

182 483,00

9

Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków
wraz z odwodnieniem

281 000,00

135 000,00

Inwestor prywatny

146 000,00

10

Budowa kanalizacji w Grodziszczu – I etap

620 548,00

170 000,00

WFOŚiGW

450 548,00

11

Budowa wodociągu w Lubachowie

692 960,00

0

692 960,00

RAZEM 2007 r.

4 879 446,00

1 036 166,00

3 843 280,00

182 483,00

2007

12

Usuwanie skutków powodzi

1 370 000,00

1 000 000,00

MSWiA

370 000,00

13

Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego na dz. nr 272/2 w Pszennie

360 000,00

156 093,00

FRKF

203 907,00

14

Budowa drogi gminnej Krzyżowa – Boleścin

1 200 000

140 000,00

FOGR

1 060 000,00

15

Budowa hali sportowej przy budynku
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

3 669 291,00

500 000,00

FRKF

3 169 291,00

Wodociąg przesyłowy Wieruszów - Lutomia

467 205,00

0

467 205,00

17

Budowa wodociągu w Lubachowie

1 625 000,00

0

1 625 000,00

18

Budowa oświetlenia drogowego w Bystrzycy
Dolnej

42 185,00

0

42 185,00

19

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy
Dolnej

983 000,00

250 000,00

20

Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie

185 000,00

0

185 000,00

21

Modernizacja AKSUW Miłochów

237 900,00

0

237 900,00

RAZEM 2008 r.

10 139 581,00

2 046 093,00

8 093 488,00

OGÓŁEM w latach 2006 -2008

19 132 986,00

4 907 968,00

13 902 353,00

16
2008

18

WFOŚiGW

733 000,00

Nr 1 (13) Kwiecień 2009

FINANSE

www.gmina.swidnica.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
U

chwalony 22 grudnia 2007 roku uchwałą nr XX/179/2007 budżet
Gminy Świdnica na 2008 r. wynosił:

Realizacja budżetu
w 2008 roku kształtowała się następująco:

po stronie dochodów 43 839 997 zł, z tego:
vvdochody własne.............................................................27 383 456 zł
vvsubwencja ogólna..........................................................11 643 828 zł
vvdotacje celowe................................................................ 4 812 713 zł

po stronie wydatków 49 117 585 zł, z tego:
vvwydatki bieżące.............................................................30 663 685 zł
vvwydatki majątkowe.......................................................18 453 900 zł
W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2008 roku plan dochodów wynosił 39 369 015,41 zł, natomiast plan wydatków
44 341 522,20 zł.
Deficyt budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości
4 972 506,79 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody z emisji obligacji.
2008 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie
3 464 150,97 zł i niższy od planowanego o kwotę 1 508 355,82 zł.

Rok 2008 był rokiem trudnym ze względu na brak środków
z UE, ale również pracowitym ze względu na realizację licznych
zadań inwestycyjnych. Podwojenie w roku sprawozdawczym wydatków na inwestycje, w stosunku do roku 2007 sprawia, iż gmina staje coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Realizacja budżetu w tym okresie przebiegała planowo bez większych zakłóceń. Dużo wkładu pracy włożono również w realizację zadań bieżących, jak i w przygotowania gminy do możliwości sięgania po
środki z Unii Europejskiej w latach 2009- 2013.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskich oraz
z innych źródeł w latach 2009-2013, to priorytet dla władz gminy. Oczekuje się na uruchomienie przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego kolejnych programów pomocowych z UE, które pozwolą na przeprowadzenie inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Planowane inwestycje to budowa
i modernizacja: infrastruktury wodno- kanalizacyjnej (infrastruktura wodna to priorytet dla władz gminy), infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej.
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Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg
uchwały
w zł.

Plan po
zmianach
w zł

Wykonanie
w zł

% wykonania
do planu po
zmianach

1

DOCHODY

43 839 997

39 369 015,41

38 215 900,11

97,1

2

WYDATKI

49 117 585

44 341 522,20

41 680 051,08

94,0

3

w tym:
WYDATKI
BIEŻĄCE

30 663 685

31 176 689,93

29 730 731,00

95,4

4

WYDATKI
INWESTYCYJNE

18 453 900

13 164 832,27

11 949 320,08

90,8

W ubiegłym roku największą inwestycją realizowaną przez
gminę była „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. Równolegle trwały prace nad modernizacją ujęć
wodnych, dokończeniem wodociągowania gminy oraz kontynuacją kanalizacji w kolejnych miejscowościach.
Ponadto ogromne nakłady pracy i środki finansowe przeznaczono na budowę, modernizację i remonty dróg gminnych. Na
uwagę zasługuje fakt zakupu w 2008 r. przez gminę nowych terenów budowlano- inwestycyjnych w miejscowości Pszenno.
W 2008 roku w budżecie pojawiły się również środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań bieżących (planuje się kolejny ich wpływ). Środki te umożliwiają realizację dodatkowych
programów oświatowych, tj. program „Szkoła Myśląca o każdym”- SMOK. Ponadto przyznano gminie środki z Rządowego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
pn. „Uczeń na wsi”. W następnych latach budżetowych władze
gminy planują dalsze pozyskiwanie środków z UE i budżetu pań-

Ciąg dalszy na następnej stronie
19
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stwa na zadania bieżące. Nadal remontowane są placówki oświatowe, świetlice i obiekty sportowe. Dzięki oszczędnościom możliwa była realizacja wniosku „Mała Odnowa Wsi” w Krzczonowie.
Zakończone zostały inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu
państwa w kwocie około 1 mln zł.
W roku 2008 kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Jest duża szansa, aby w 2009 roku zakoń-

czyć prace nad „obrębowymi” planami zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy.
Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu
Gminy Świdnica w 2008 roku przyczyniła się do dalszej poprawy gminnej infrastruktury technicznej oraz budowy nowych
obiektów sportowych, a zadania bieżące realizowane były terminowo i w sposób zadawalający mieszkańców naszej gminy.

Jednomyślny budżet na 2009 rok
18 grudnia 2008 r. podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica, 15 głosami za, radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
Dochody budżetu planuje się na poziomie 46 032 909 zł, a wydatki budżetu 48 202 293 zł.

D

eficyt budżetu w 2009 r. planuje się na
poziomie niższym o 50% w porównaniu z rokiem 2008. Zostanie on pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 169
384 zł.
Dług gminy na koniec 2009 roku planuje się na poziomie 43% prognozowanych dochodów gminy na 2009 rok. Zgodnie z prognozą długu w latach 2009-2018
dług gminy nie przekroczy 60% .Spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami w poszczególnych latach nie przekroczą 15%.
Władze gminy mają na względzie fakt,
iż rozwój gminy zależy przede wszystkim od poziomu realizowanych inwestycji dlatego w 2009 roku w budżecie planują wzrost wydatków inwestycyjnych aż
o 32% w stosunku do roku 2008. Najwięcej
środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą . Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wiejskiej Świdnica zaplanowano m.in. dalsze wodociągowanie i kanalizowanie gminy, budowę kolejnych dróg.
Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pocho20

Głosowanie nad budżetem

dzących z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego „Dolny Śląsk” oraz przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z budżetu państwa.
Wydatki na inwestycje stanowić będą
35% planowanych wydatków budżetu
gminy i wynosić będą 16 635 483 zł.

Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, po zakończeniu jednomyślnego głosowania nad uchwała budżetową, podziękowała radnym za współpracę w mijającym roku oraz za przyjęcie budżetu na
2009 rok, który będzie zobowiązaniem do
jeszcze bardziej wytężonej pracy dla dobra
gminy i jej mieszkańców. Dla porównania,
budżet gminy w 5 ostatnich latach wzrósł
aż o 26 mln zł.
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Powiatowe Prezentacje Wielkanocne w Marcinowicach
W niedzielę 5 kwietnia 2009 r. na hali sportowej w Marcinowicach już po raz piąty odbyły się prezentacje konkursowe stołów wielkanocnych
pod nazwą „Tradycje Stołu Wielkanocnego”.

J

ak co roku szczególny klimat tego spotkania przyciąga ogromną ilość reprezentacji gmin i powiatów: świdnickiego, wrocławskiego a także dzierżoniowskiego - dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ślężańskich. Po raz trzeci zaproszono także do udziału cudzoziemców mieszkających na terenie naszego powiatu. W związku
z tym, że nie we wszystkich krajach świętuje się Wielkanoc, stół gości zagranicznych nosił nazwę „Spring Around the World” (Światowa
Wiosna). Na tym stole prezentowane były tradycyjne potrawy z wielu
odległych i egzotycznych krajów świata.
Prezentacje przeplatane były występami zespołów artystycznych,
prezentacją produktu lokalnego a zakończone degustacją niemalże
wszystkich potraw. Największą wartością tej imprezy był fakt, że wystawia tradycyjne potrawy wiele pokoleń: dzieci z przedszkola, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, obok nich rodzice a także dziadkowie; rady sołeckie, koła gospodyń, zespoły folklorystyczne
a również ci, których życie z różnych stron świata przywiodło w nasze strony.
Gminę Świdnica na V już wielkanocnych prezentacjach konkursowych w Marcinowicach reprezentowały sołectwa ze: Stachowic,
Bojanic, Grodziszcza, Pogorzały i Witoszowa.

Sołectwo Grodziszcze

Sołectwo Stachowice

Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice

Koło Gospodyń Wiejskich Witoszów

Wyjazd Zespołu
„Kądziołeczka” do Wrocławia

Sołectwo Pogorzała - Zespół śpiewaczy Kalina
Nr 1 (13) Kwiecień 2009

4 marca 2009 roku Zespół Śpiewaczy „Kądziołeczka” prezentował
tradycje Wielkanocne we Wrocławiu. Zespół, któremu towarzyszyła kapela obok stołu Wielkanocnego, palm oraz przepięknych pisanek
zaprezentował nasz folklor dolnośląski.
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Młodzieżowa Rada Gminy powołana
2 kwietnia 2009r. podczas obrad XLII Sesji Rady Gminy miało miejsce powołanie Młodzieżowej Rady Gminy i nadanie jej statutu.

W

ydarzenia te są następstwem I Samorządowego Forum Młodzieży, które odbyło się dokładnie miesiąc wcześniej i na którym
zrodziła się inicjatywa powołania Rady.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:
vvkształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez
wdrożenie się do działań samorządowych,
vvwłączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu
lokalnego,
vvkształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku,
vvreprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz
gminy oraz innych instytucji zewnętrznych,
vvpostulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,
vvpromowanie idei społeczeństwa demokratycznego,
vvpromowanie kultury,
vvpromowanie samorządności wśród ludzi młodych.

vvpodejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady,
w szczególności w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
vvkoordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty
samorządowej Gminy;
vvprowadzenie działalności informacyjno -- doradczej w sprawach
istotnych dla młodzieży;
vvnawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy zostaną przeprowadzone
na przełomie kwietnia i maja, tak, aby pierwsze posiedzenie inaugurujące działalność młodych radnych odbyło się w dniu 1 czerwca
br. co umożliwiłoby uwzględnienie propozycji młodzieży w projekcie budżetu na 2010 rok.

Cele Młodzieżowej Rady realizowane będą poprzez:
vvopiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Gminy
vvregulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego
pokolenia,
vvinicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców
wspólnoty samorządowej Gminy Świdnica;

Obrady Samorządowego Forum Młodzieży

Samorządowe Forum Młodzieży
2 marca 2009r.w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się I Forum Samorządowe Młodzieży. W forum uczestniczyło 40 uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami samorządów uczniowskich i nauczycielami historii i wiedzy o społeczeństwie oraz młodzież zamieszkująca na terenie gminy Świdnica uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami forum byli uczniowie i młodzież w wieku od
12 do 18 lat reprezentująca 14 wsi.

W

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy Świdnica - Przewodniczący Rady p. Henryk Sara i Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
p. Regina Adamska oraz radny p. Roman Bogusławski będący równocześnie nauczycielem
historii i WOS.
Wójt gminy przypomniała, że już od ponad
roku realizowany był program edukacji samorządowej wśród uczniów gminnych placówek
oświatowych, który miał na celu rozbudzenie
zainteresowania młodzieży samorządnością,
zaangażowania młodych ludzi w sprawy istotne dla środowiska lokalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem wszystkiego, co dotyczy dzieci i młodzieży. Wyraziła przekonanie, że młodzi powinni mieć wpływ na działania gminy,
powinni opiniować propozycje działań Rady
Gminy Świdnica oraz powinni mieć możliwość zgłaszania swoich własnych propozycji.
My dorośli nie zawsze widzimy sprawy
tak samo, jak młodzież, więc bardzo przydatna będzie Wasza opinia w różnych spra22

wach, tak, aby jeszcze lepiej rozwiązywać
gminne problemy, realizować takie działania, które będą zadawalały jeszcze więcej
mieszkańców naszej gminy, w tym młodych
ludzi – powiedziała wójt gminy. Chcę, aby
młodzież przestała przesiadywać na przystankach autobusowych. Młodzieżowa Rada
Gminy to reprezentacja młodzieży, która będzie wpływała na to, co dzieje się w naszej
gminie, co mamy do zaoferowania młodym
mieszkańcom. Chcemy dowiedzieć się, czy
jesteście zainteresowani taką formą współpracy – dodała T. Mazurek. Przewodniczący
Rady Gminy H. Sara przedstawił rolę i zadania rady gminy, procedurę uchwalania budżetu i innych uchwał. Zaznaczył, że bycie radnym to zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność oraz ciężka praca na rzecz całej społeczności gminnej. Pani Regina Adamska wyraziła
zadowolenie z tak licznej obecności młodych
ludzi w obradach forum oraz życzyła dużego
zaangażowania nie tylko w tworzeniu rady, ale
również w jej działaniach.

W dyskusji uczniowie wypowiadali się zdecydowanie za utworzeniem Młodzieżowej
Rady Gminy. Skoro tutaj przyszliśmy, to znaczy, że wykazaliśmy zainteresowanie, że jest
chęć do działania, ale nie jesteśmy jeszcze
wystarczająco dobrze przygotowani – powiedziała Ola Konarska z Burkatowa.
Młodzieżowa Rada Gminy przydałaby
się, ale taka z inicjatywą, aby działała prężnie – powiedział Kacper Danisiewicz z Gimnazjum w Lutomi Dolnej.
Gmina to jest miejsce, gdzie mieszkamy,
gdzie żyjemy. Mało jest osób, które chcą coś
robić, ale my chętnie czymś byśmy się zajęli – stwierdziła Agnieszka Zerka z Komorowa.
Każdy z nas ma jakieś pomysły, które dzięki
Młodzieżowej Radzie Gminy mogą być zrealizowane – powiedział Daniel Traczyński
z Witoszowa Górnego.
Podsumowując obrady Forum wójt gminy Teresa Mazurek podziękowała młodzieży
za aktywność i wyrażenie pozytywnej opinii
w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy.
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W pożarnictwie najlepszy Lubachów
30 marca 2009 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Gminy Świdnica: Karolina Kowalska i Wiktoria Matusiak.

K

arolina jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Lubachowie, jej opiekunem
jest Pani Joanna Tomaszewska. Wiktoria to
uczennica Gimnazjum w Lutomi Dolnej–
opiekun Wiesław Lęga.
Podczas eliminacji miejsko-gminnych,
które odbyły się 12 marca br. Karolina również zdobyła I miejsce kat. szkół podstawowych i tym samym potwierdziła swoją ogromną wiedzę z zakresu wiedzy pożarniczej. W pozostałych kategoriach (gimnazja

i szkoły średnie) laureatami zostali byli
uczniowie i absolwenci SP w Lubachowie,
u których zainteresowania tym konkursem
rozwinęła nauczycielka w/w placówki – Joanna Tomaszewska.
Eliminacje wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Młodzież zapobiega pożarom” odbędą się 28 kwietnia 2009
r. w Miękini. Reprezentantom Powiatu Świdnica życzymy dalszych sukcesów i zakwalifikowania się do eliminacji centralnych.

Laureaci konkursu

Zespół „Mokrzeszów”
gościł we Francji
Ludowo - Estradowy Zespół "Mokrzeszów " działający przy świetlicy
wiejskiej w Mokrzeszowie otrzymał zaproszenie od zespołu "Danserien
Ruiz", który gościł w naszej gminie we wrześniu 2008r. podczas gminnych uroczystości dożynkowych.

O
Zespół „Mokrzeszów” we Francji

d 20 marca do 30 marca, 16 osób z zespołu młodzieżowego i 16
osób z grupy dorosłej oraz 2 opiekunów spędziło 10 dni w Bretanii we Francji . W trakcie pobytu odbyły się koncerty zespołu „Mokrzeszów”, podczas których zespół przedstawił spektakle i tańce promujące Polską kulturę i tradycje.

Gminny „Pegazik” najlepszy w powiecie
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Lubachowie - Marta Adamczyk została laureatką Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego
"PEGAZIK". 17 marca br. wystąpiła w Świdnickim Ośrodku Kultury, prezentując wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: "Najpiękniejszy sen".
Wywalczyła awans do finału wojewódzkiego.

27

marca wystąpiła w Kłodzku jako reprezentantka powiatu świdnickiego.
Opiekunem reprezentantki byla Pani Maria
Kubica - nauczyciel języka polskiego w SP Lubachowie.
***
10 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej
w Lubachowie odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „PEGAZIK",
w którym uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Prezentacje oceniane były przez jury w składzie: p. H. Szymańska, p. T.Kmera i p. T. Cora.

W kategorii szkół podstawowych
nagrody otrzymali:
vvMarta Adamczyk - SP Lubachów (opiekun
– Maria Kubica)
vvMartyna Kowalska - SP Grodziszcze (opiekun – Ewelina Jezierska-Burdek)
vvWiktoria Ślusarczyk - SP Mokrzeszów
(opiekun – Beata Sosnowska)
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W kategorii - gimnazja nagrody
otrzymali:
vvSylwia Stróżyna - Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej (opiekun –
Bogumiła Jas)
vvEwelina Kucięba - Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej (opiekun –
Jolanta Banasik)
vvDominika Dobrowolska - Gimnazjum im.
Szarych Szeregów w Pszennie (opiekun –
Urszula Bogusławska)

vvMarika Hopkowicz - SP Lutomia Dolna
(opiekun – Tomasz Hrynacz)
vvMilena Kamińska - SP Pszenno (opiekun –
Małgorzata Ochenduszko)
vvMartyna Trzaska - SP Grodziszcze (opiekun – Ewelina Jezierska-Burdek)
vvAleksandra Faber - SP Witoszów Dolny
(opiekun – Monika Janiszewska)
vvBarbara Spyra z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej (opiekun – Jolanta Banasik).

Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych.

Wyróżnienia otrzymali:
vvSandra Olczak - SP Bystrzyca Górna
(opiekun – Lidia Głębocka)
vvNatalia Wyrzykowska - SP Lubachów
(opiekun – Maria Kubica)
vvKarolina Szczęsna - SP Mokrzeszów
(opiekun – Beata Sosnowska)

Marta Adamczyk

23

WYDARZENIA KULTURALNE

www.gmina.swidnica.pl

VII Giełda Edukacyjna
Już po raz siódmy Gimnazjum im. Unii Europejskiej zorganizowało giełdę edukacyjną, która skierowana była do absolwentów gimnazjów
gminy Świdnica z Lutomi Dolnej, Witoszowa, Pszenna oraz gminy Marcinowice i Roztoki.

Z

aprosiliśmy 19 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego oraz instytucje wspierające naszych uczniów w wyborze
szkół ponadgimnazjalnych takie jak: Mobilne
Centrum Informacji Zawodoznawczej, Klub
Pracy OHP Świdnica, Centrum Informacji
i Planowania Kariery z Wałbrzycha oraz Poradnię Psychologiczni-Pedagogiczną w Świdnicy. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziło prelekcje z rodzicami
uczniów klas III na temat zawodów przyszłości. Całe to przedsięwzięcie zostało objęte patronatem medialnym przez redaktor naczelną „Wiadomości Świdnickich” – panią Anitę
Odachowską – Mazurek, mówiła Pani Edyta
Zerka, szkolny doradca zawodowy.
W tym roku na nasze zaproszenie odpowiedziało aż 19 szkół ponadgimnazjalnych. Od lat w giełdzie uczestniczy również Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, prezentując własne propozycje edukacyjne oraz udzielając indywidualnych konsultacji. Mamy nadzieję, że tak bogata oferta pomoże absolwentom w wyborze własnej ścieżki kształcenia. Szkołom ponadgimnazjalnym gratulujemy nie tylko ciekawych pomysłów edukacyjnych, ale również interesujących sposobów promowania swoich placówek
– to dzięki Wam, Giełda Edukacyjna obfituje w przeróżne atrakcje. Dziękujemy wszystkim serdecznie za życzliwość i niepowtarzalną atmosferę, z której słyną już nasze wspólne spotkania. Gimnazjalistom życzymy świadomych, trafnych wyborów – mówiła dyrektor gimnazjum Elżbieta Marczyńska.

Uczestniczki VII Giełdy Edukacyjnej

Sami uczestnicy siódmej już giełdy edukacyjnej w Lutomi Dolnej z dumą podkreślali zalety takiej formy prezentacji na wybór przyszłej ścieżki rozwoju edukacyjnego
i zawodowego. „Mój wybór szkoły ponadgimnazjalnej ma wpływ na moją przyszła
ścieżkę zawodową. Mam bardzo szerokie
zainteresowania, ale uważam, że przyszłościowym zawodem będzie ekonomia, dlatego w tym kierunku chciałabym się kształcić. Po Gimnazjum wybieram się na profil
mat-inf do 2 LO. Ponadto moim hobby jest
śpiew i aktorstwo, dlatego też także z tymi

zainteresowaniami wiążę moją przyszłość.
Chciałabym ukończyć dwa kierunki studiów – ekonomię i aktorstwo, uważam, że
są to bardzo przyszłościowe zawody. Uniwersytet Ekonomiczny i Akademia Teatralna jest od zawsze moim marzeniem i pasją.
Myślę, że każdy młody człowiek powinien
połączyć zainteresowania ze swoim przyszłym zawodem, gdyż w życiu zawodowym
będzie czuł się spełniony, a w życiu prywatnym szczęśliwy (mówiła Ewelina Kozłowska, uczennica Gimnazjum w Lutomi Dolnej kl. III a)

Gminna halowa piłka nożna
8 marca 2009 roku na hali sportowej w Witoszowie odbył się
Gminny Turniej Play Off Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Świdnica. Po zakończeniu turnieju dokonano uroczystego podsumowania Gminnej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica, oraz rozgrywek Play Off.

WYNIKI KOŃCOWE ROZGRYWEK PLAY OFF

Wręczenie Pucharu Wójta Gminy

24

1 Miejsce - LKS Pszenno II
2 miejsce - LKS Lutomia
3 miejsce - LKS Bystrzyca Dolna
4 miejsce - LKS Witoszów
5 miejsce - LKS Wiśniowa
6 miejsce - LKS Burkatów
7 miejsce - LKS Bystrzyca Górna
8 miejsce - LKS Panków,
9 miejsce - LKS Komorów
10 miejsce - LKS Pszenno I
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Swoje znamy i swoje chwalimy
Młodzież z teatrzyku obrzędowego „Tradycja" w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi „Kultura Bliska"
pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie" odwiedziła mieszkańców gminy Świdnica, przeprowadzając i rejestrując informacje na temat
osadnictwa, kultury ludowej i tradycji napływowej ludności.

M

łodzi ludzie z ogromnym zaangażowaniem i pasją ruszyli w teren, ocalając od zapomnienia te elementy naszej kultury, które
jeszcze ocalić można. Spotkania z osadnikami bardzo wzbogaciły wiedzę badaczy, pogłębiły szacunek do kultury ludowej i ludzi, którzy ją
z sobą przywieźli. " ... swego nie znacie" nie dotyczy już młodzieży z teatrzyku obrzędowego "Tradycja".
W ramach programu "Kultura Bliska" Teatrzyk Obrzędowy Tradycja otrzymał dotację w wysokości 7 tyś. zł. na organizację zajęć edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, zakup dyktafonów, organizowania widowiska obrzędowego, materiały biurowe i spożywcze na spotkania integracyjne oraz przygotowanie i druk katalogu.
Udział w konkursie polegał na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenie lub
odtworzenie, uczenie i dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej
w rozwoju gospodarczym gminy i wsi, oraz integrujące społeczność
i angażujące różne pokolenia.

Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”

VII Gminny Konkurs Literacki „Dzieci baśnie piszą”
9.02.2009 r. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie była organizatorem VII Gminnego Konkursu Literackiego pt. „Dzieci baśnie piszą”.
Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z gminy Świdnica, SP nr 1 w Świdnicy oraz PZSI ze Świebodzic.

Laureatki konkursu literackiego

Dwudziestu siedmiu uczestników
zmagało się z redagowaniem własnej
baśni. Każdy miał do wyboru jeden
z trzech tematów:
vv„Kiedy marzymy o idealnym świecie”. Napisz baśń.
vv„Nikt nie śmiałby się z czyjegoś kalectwa,
nieszczęścia…” Rozwiń myśl.
vv„Niech magiczne ziarenko grochu zainspiruje cię do stworzenia własnej baśni”.

P

race uczniów były opatrzone godłem, co
zapewniało piszącym pełną anonimowość.
Finał konkursu odbył się w dniu 20.03
2009r. Na zaproszenie dyrektor szkoły Pani
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Małgorzaty Urbanek na VII Gminny Konkurs Literacki przybyli: Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - Maria Jaworska przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki – Zbigniew Karnowski, dyrektorzy
szkół, laureaci konkursu i ich opiekunówie.
Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Bieniasz, Małgorzata Błaszczyk, Katarzyna Buczma oraz Małgorzata Kowalska
po przeczytaniu 27 prac postanowiła nagrodzić 7 prac i 4 wyróżnić. Zdaniem jury nagrodzone i wyróżnione baśnie były oryginalne, interesujące, posiadały poprawną kompozycję, dynamiczną akcję, zaskakującą puentę. Ich autorzy umiejętnie połączyli elementy baśniowe ze współczesnymi, posługiwali
się poprawnym i barwnym stylem wypowiedzi, przestrzegali reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.

Laureatami VI Gminnego Konkursu
Literackiego „Dzieci baśnie piszą” zostali:
vvKatarzyna Janas – SP w Witoszowie Dolnym (opiekun – p. Monika Janiszewska)
vvPatrycja Ziółkowska – SP w Witoszowie
Dolnym (opiekun –p. Monika Janiszewska)
vvPaulina Domagała – SP w Grodziszczu
(opiekun – p. Ewelina Jezierska – Burdek)
vvPaulina Studnicka – SP w Lutomi Dolnej
(opiekun – p. Danuta Ornat – Rogowska)
vvMarta Adamczyk – SP w Lubachowie
(opiekun – p. Maria Kubica)

vvAdrianna Woźniak – SP nr 1 w Świdnicy
(opiekun – p. Małgorzata Kowalska)
vvWeronika Stolarczyk – PZSI w Świebodzicach (opiekun – p. Jolanta Bieniasz)

Ponadto jury wyróżniło baśnie:
vvPatrycji Czaickiej – SP w Grodziszczu
(opiekun – p. Ewelina Jezierska – Burdek)
vvJoanny Czyżewskiej – SP w Mokrzeszowie
(opiekun – p. Beata Sosnowska)
vvMai Wąsowicz – SP nr 1 w Świdnicy
(opiekun – p. Agnieszka Pętal)
vvJulii Byry – PZSI w Świebodzicach
(opiekun – p. Justyna Gąsior)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy. Tradycyjnie finał konkursu „Dzieci baśnie
piszą” uświetnił spektakl, w tym roku była to
bajka pt. „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu
dzieci z klas młodszych pod kierunkiem pani
Eulalii Jennings.

Baśnie laureatów zostaną odczytane podczas Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
organizowanej przez PPP w Świebodzicach
w pierwszym tygodniu czerwca br.
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Ukryty talent Seniora
Czy będąc na emeryturze można się nudzić? Chyba nie. Doskonałym potwierdzeniem tej tezy są Seniorzy z Pszenna. Pomimo, że spotkali się
po raz drugi i działają od 2 miesięcy a już odkryli wśród siebie zaskakujące talenty. Pan Jerzy Białecki z Pszenna był w centrum uwagi swojego
Klubu Seniora w Pszennie jako autor obrazów tworzonych ręcznie haftem krzyżykowym.

W

swoim działaniu Klub Seniora w Pszennie oferuje organizację
spotkań i imprez środowiskowych, współpracę z sołtysem, radą
sołecką, oraz placówkami oświatowymi. Członkowie klubu, którzy
w miniona środę glosowali swój regulamin zgodnie ustalili, że każde spotkanie, będzie poświęcone różnorodnej tematyce.
Stąd właśnie zrodził się pomysł, aby na drugie spotkanie zaprosić Pana Jerzego ze swoimi pracami. Podziwu dla talentu artysty nie kryli zaproszeni goście: wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, sekretarz gminy Jadwiga Generowicz oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Jan Mytych.
Pan Jerzy Białecki od lipca 2008 r. mieszka w Pszennie (wcześniej był mieszkańcem miasta Głogów). Wspólnie z kolegą, w firmie, w której pracował wykonywali podobne prace – ale haftem
maszynowym. Dysponując wolnym czasem, który jak sami mówili woleli spożytkować na wykonywanie takich właśnie obrazów,
zdecydowali się na ręczne wykonanie małych obrazów. Obecnie
Pan Jerzy wykonuje reprodukcje znanych dzieł, których wykonanie
zajmuje mu od 1 do 3 miesięcy.
Jestem pod dużym wrażeniem tego co tutaj zobaczyłam. Takie
spotkania są doskonałą okazją nie tylko do prezentacji własnych
prac, ale przede wszystkim do okrywania talentów, o których wiedzą nieliczni. Cieszę się że dają one możliwość wzajemnego poznania się i zainteresowania swoimi pasjami innych. Ze strony władz
gminy Świdnica deklaruję pomoc w działalności kolejnego już, bo
3 Klubu Seniora na terenie gminy – mówiła wójt gminy.
Seniorzy z Pszenna już mają plany na najbliższy okres – chcą
zwiedzić malowniczą gminę, kolejne spotkanie poświęcić poezji,
a swój wolny czas poświęcić na szlifowanie swojego hymnu Klubu Seniora.

Seniorzy z Pszenna

Pan Jerzy Białecki - autor wystawy

Czasu mamy dużo zdrowia trochę mniej.
Więc dlatego trzeba razem spotkać się.
Ponarzekać na swój los i na inne sprawy złe
I z humorem wspólnie – rozwiązywać je.
Ref.
Bo być seniorem, to frajda jest
I każdy młody przekona się
Kiedy mu stuknie już słusznie lat
Niech nie rozpacza – bo piękny jest ten świat

Złote Gody Państwa Wołoszyn
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lutego 2009r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy Państwo
Stanisława i Józef Wołoszyn z Lutomi Górnej obchodzili Jubileusz pożycia małżeńskiego. Medal za długie pożycie małżeńskie Prezydenta RP wręczyła Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek. Życzymy Jubilatom zdrowia, wspólnego szczęścia i zadowolenia oraz kolejnych jubileuszy.

Niech się młodzi martwią, jak naprawić świat
My im chętnie damy parę dobrych rad
Żeby się kochali, póki na to czas
I świat zaludniali – to obowiązek nasz.

Pomimo, że do długich, jesiennych wieczorów jeszcze sporo czasu Seniorzy z Pszenna już mają pomysł jak wykorzystać te
chwile. Spożytkują je m.in. na spotkaniach organizując naukę haftu krzyżykowego.
26
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Zimowy wypoczynek w Gminie Świdnica
Ponad 1800 dzieci z 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w gminie Świdnica spędziło tegoroczne ferie zimowe na zajęciach: tanecznych,
wokalno-muzycznych, teatralnych, fotograficznych, plastycznych, spotkaniach ze strażakami, a także na turniejach sportowych w nowoczesnej
hali sportowej w Witoszowie Dolnym. Gmina Świdnica przeznaczyła na organizację różnorodnych zajęć podczas ferii zimowych około 15 tys. zł,

P

lacówki oświatowe przygotowały program zajęć wspólnie z Gminnymi Ludowymi Zespołami Sportowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji.
Uczniowie mogli skorzystać z ciekawych zajęć zarówno w swoich szkołach jak i z różnorodnych zajęć sportowych, które odbyły się
podczas ferii. Zaplanowane zostały między
innymi: międzyszkolny turniej tenisa stołowego, który został zorganizowany w świetlicy
w Lutomi Dolnej, natomiast na nowo otwartej hali sportowej w Witoszowie Dolnym odbyły się turniej piłki siatkowej, halowy turniej piłki nożnej i blok zabaw i gier dla dzieci
młodszych. Zajęcia poprowadzili nauczyciele
wychowania fizycznego i instruktorzy sportowi z GLKS.

Uczniowie z poszczególnych
placówek oświatowych uczestniczyli w:
vv SP Bystrzyca Górna – wyjazd na basen do
Świebodzic dla 50 uczniów i udział w turnieju gier i zabaw dla dzieci,
vvSP Grodziszcze – wyjazd uczniów na lodowisko do Świdnicy, udział w turnieju gier
i zabaw dla dzieci oraz udział w rozgrywkach piłki halowej dzieci do lat 13,
vvSP Lubachów – gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, projekcje filmów wideo, zabawy integracyjne, gry planszowe, szkolny turniej tenisa stołowego,
dyskoteka połączona z konkursami, zabawy
na śniegu, udział w turnieju gier i zabaw
dla dzieci oraz udział w rozgrywkach piłki
halowej dzieci do lat 13,

Najmłodsi uczniowie podczas zimowego wypoczynku na hali sportowej

vvSP Lutomia Dolna – dwa wyjazdy na baseny do Bielawy dla dzieci młodszych i klas
IV – VI, rozgrywki w tenisa stołowego oraz
zajęcia biblioteczne w pracowni multimedialnej, udział w turnieju gier i zabaw dla
dzieci oraz udział w rozgrywkach piłki halowej dzieci do lat 13,
vvSP Mokrzeszów – zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, gry
i zabawy logiczne, gry i zabawy stolikowe,
turniej tenisa stołowego, udział w turnieju gier i zabaw dla dzieci oraz udział w rozgrywkach piłki halowej dzieci do lat 13,
vvSP Pszenno – 20 godzin zajęć informatycznych i relaksacyjnych biblioterapia oraz 20
godzin zajęć sportowych, w tym udział
w turnieju gier i zabaw dla dzieci oraz udział
w rozgrywkach piłki halowej dzieci do lat 13,

vvSP Witoszów Dolny – wyjazd na sanki do
Andrzejówki, zajęcia sportowe, w tym udział
w turnieju gier i zabaw dla dzieci oraz udział
w rozgrywkach piłki halowej dzieci do lat 13,
vvGimnazjum Lutomia Dolna – zajęcia informatyczne i sportowe, w tym udział w rozgrywkach piłki halowej do lat 16 i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców do lat 16,
vvGimnazjum Pszenno – zajęcia sportowe na
sali sportowej, zajęcia w kawiarence internetowej, kółko historyczno – filmowe, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, udział
w rozgrywkach piłki halowej do lat 16 i piłki
siatkowej dziewcząt i chłopców do lat 16,
vvGimnazjum Witoszów Dolny – wyjazd do
kina, zajęcia sportowe, w tym udział w rozgrywkach piłki halowej do lat 16 i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców do lat 16.

Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo – w nowoczesnej hali
Gry zespołowe, bieg między linami, slalom z przeplataniem szarfy, rzut od kosza to jedne z wielu konkurencji sportowych pierwszego gminnego turnieju gier
i zabaw – ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo, który zaingurował działalność nowo wybudowanej hali w Witoszowie Dolnym.

W

trakcie trwających ferii zimowych placówki oświatowe przygotowały program zajęć na nowym obiekcie sportowym w Witoszowie Dolnym, wspólnie z: Gminnymi Ludowymi Zespołami Sportowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji. Rozegrany został
między innymi międzyszkolny turniej tenisa stołowego, w Lutomi Dolnej. Natomiast na nowo otwartej hali sportowej w Witoszowie Dolnym
odbył się turniej piłki siatkowej, halowy turniej piłki nożnej i blok zabaw
i gier dla dzieci młodszych. Zajęcia poprowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego i instruktorzy sportowi z GLKS.
Z pewnością największa inwestycja gminy Świdnica, jaką jest hala
sportowa, cieszy najbardziej najmłodszych. To oni jako pierwsi mogli skorzystać z bogatego, wielofunkcyjnego wyposażenia obiektu. Wielka radość,
uśmiech na twarzach, liczba dzieci a przede wszystkich ogromny zapał jaki
można było zauważyć wśród uczestników turnieju mówił sam za siebie.
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Od dziś to wy będziecie zapraszać swoich kolegów i koleżanki na zawody sportowe. Do chwili obecnej korzystaliście z gościnności okolicznych
gmin – słowa, które wypowiedziała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
na uroczystym otwarciu hali – szybko znalazły potwierdzenie w organizacji
zimowego wypoczynku na terenie nowoczesnej hali. Gratuluję Wam osiągnięć i życzę by ten obiekt był dla Was i Waszych trenerów miejscem które
pozwoli formować nowe talenty sportowe – mówiła wójt gminy.
W klasyfikacji końcowej bezapelacyjnie, I miejsce zajęła drużyna
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. II miejsce przypadło
w udziale uczniom ze Szkoły Podstawowej w Pszennie, III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, IV miejsce przyznano uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, V miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie i VI miejsce uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu.
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XII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
12 stycznia 2009r. zakończył się XII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Świdnicy. Po obejrzeniu 13 prezentacji zespołów kolędniczych w dniach 8 i 12 stycznia, 2009 roku jury postanowiło przyznać
cztery Nagrody Specjalne oraz Wyróżnienia zespołowe i indywidualne.

1. NAGRODA SPECJALNA dla
Teatru Obrzędowego "Tradycja"
z Bystrzycy Górnej
za żywiołowe, barwne oraz nawiązujące do
tradycji kolędniczych przedstawienie, w którym poprzez humor i taniec wyrażona została radość z przeżywania Świąt Bożego Narodzenia - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 400 zł.

2. NAGRODA SPECJALNA dla
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej
za ciekawą i barwną opowieść o narodzeniu
Jezusa poprzez śpiew, ruch sceniczny i wartką grę aktorską - przyznano kwotę pieniężną
w wysokości 400 zł.

3. NAGRODA SPECJALNA dla
Szkoły Podstawowej w Lubachowie
za umiejętne połączenie gry aktorskiej oraz wykorzystanie dodatkowych elementów teatralnych, które uatrakcyjniły przekaz tradycji i wartości o tematyce bożonarodzeniowej - przyznano
kwotę pieniężną w wysokości 400 zł.

4. NAGRODA SPECJALNA dla
Zespołu Śpiewaczego "Ale Babki"
za ciekawy i barwny rysunek wokalny, za radosną opowieść o narodzeniu Jezusa poprzez
śpiew - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 400 zł.

Uczestnicy przeglądu kolędniczego

Ponadto jury przyznało Wyróżnienia dla:
vvPrzedszkole w Pszennie - przyznano kwotę
pieniężną w wysokości 100 zł.
vvGimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej - przyznano kwotę pieniężną
w wysokości 200 zł.
vvSzkoła Podstawowa w Mokrzeszowie - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.
vvGimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie - przyznano kwotę pieniężną
w wysokości 100 zł.
vvSzkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.

Zespół spiewaczy „Ale Babki”
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vvSzkoła Podstawowa w Grodziszczu - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.
vvSzkoła Podstawowa w Pszennie - przyznano
kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.
vvGimnazjum w Witoszowie Dolnym - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.
vvSzkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym - przyznano kwotę pieniężną w wysokości 100 zł.

Jury przyznało również wyróżnienia
indywidualne:
vvWyróżnienie indywidualne dla Mariki
Hopkowicz wokalistki ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.
vvWyróżnienie indywidualne dla Pauliny
Studnickiej narratora ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.
vvWyróżnienie specjalne dla Eweliny Kozłowskiej wokalistki z Gimnazjum w Lutomi Dolnej.
vvWyróżnienie specjalne dla Agnieszki
Olczak ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej za rolę aniołka.
vvWyróżnienie indywidualne dla Marty
Adamczyk ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie za rolę śmierci .
vvWyróżnienie specjalne dla Michała Kaźmierczaka ze Szkoły Podstawowej
w Pszennie za wokal.
vvSpecjalne wyróżnienie dla Pani Marii Kubicy opiekuna ze Szkoły Podstawowej
w Lubachowie za opracowanie scenariusza,
w którym z fantazją, polotem i humorem
połączyła tradycję i współczesność
w odniesieniu do Betlejemskiej nocy oraz
za czujność satyryczną zawartą w scenariuszu. (wyróżnienia indywidualne - nagrody
książkowe).
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Spotkania noworoczne w Gminie Świdnica
Spotkania świąteczno-noworoczne w Bystrzycy Górnej, Pszennie, Lutomi, Bojanicach są już gminną tradycją. Każdego roku gromadzą one
licznie przybyłych mieszkańców wsi, zyskują nową oprawę choreograficzną, a czasem są okazją do zaprezentowania nowych talentów.

Spotkanie świąteczne z Seniorami w Lutomi

10

stycznia br. po raz kolejny spotkanie
świąteczno-noworoczne zorganizował Klubie Seniora działającym przy świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej z prezesem
Panem Stanisławem Kraińskim, który powitał przybyłych gości oraz członków klubu życząc wszystkim dużo zdrowia i radości z życia.
Oprawę artystyczną spotkania przygotował
Zespół Pieśni i Tańca "Bystrzyca". Spotkanie
odbywało się w miłej, serdecznej atmosferze.
Podczas spotkania wszyscy mieli okazję wspólnie pokolędować, pośpiewać, nawet zatańczyć
i miło spędzić czas przy kapeli ludowej, która
przygotowała oprawę muzyczną.
Spotkanie w podobnej atmosferze po raz
pierwszy zorganizował nowo utworzony
Klub Seniora w Pszennie przy współudziale
Rady Sołeckiej w Pszennie. Spotkanie uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Pszennie pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Ochenduszko. Uczniowie wprowadzili
zebranych gości w świąteczno-noworoczny nastrój poprzez recytację oraz śpiew kolęd i pastorałek. Klub Seniora powstał w listopadzie
2008 roku, a jego przewodniczącą została Pani
Stanisława Kawaler.

Członkami Zarządu zostali:
vvPani Wanda Kuźma – zastępca przewodniczącego,
vvPani Irena Dzieciątko – skarbnik,
vvPan Józef Szcząbrowski,

Spotkanie świąteczne w Bojanicach
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vvPan Jan Adamus,
vvPan Jan Janicki,
vvPani Alicja Piskadło – Firlej,
vvPan Marian Rut.
W swoim działaniu Klub Seniora oferuje organizację spotkań i imprez środowiskowych,
współpracę z sołtysem, radą sołecką, oraz placówkami oświatowymi. Po złożeniu życzeń noworocznych wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do złożenia sobie życzeń oraz wspólnych rozmów i zabawy tanecznej.
17 stycznia 2009 odbyły się dwa spotkania
noworoczne. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez Rady Sołeckie wsi Lutomia Dolna
i Lutomia Górna odbyło się na świetlicy w Lutomi. Zgromadziło ponad stu seniorów, którzy
wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia
w ramach świetlic środowiskowych oraz Zespołem „Kądziołeczka” śpiewali kolędy i pastorałki. Spotkanie seniorów w Lutomi było doskonałą okazją do złożenia życzeń wszystkich
Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła wszelkiej życiowej pomyślności, aby każda chwila była dla źródłem szczęścia. Niech upływa
w spokoju i zdrowiu- mówiła wójt gminy.
Przedstawiciele obu rad sołeckich na ręce seniorów, którzy ukończyli ponad 80 lat wręczyli
słodkie upominki. Wójt gminy z dumą podkreśliła, że z każdym rokiem w Lutomi przybywa
Seniorów, którzy pomimo jesieni życia potra-

fią aktywnie spędzać czas i licznie brać udział
w spotkaniach noworocznych. Cieszy mnie
Państwa obecność, a szczególnie fakt, że takie spotkania na stałe wpisały się w kalendarz
obu rad sołeckich. Uroczystościom towarzyszył
miły nastrój. Seniorzy wspominali lata, gdy się
poznawali, opowiadali też o swoich zainteresowaniach i dzisiejszym życiu rodzinnym. Tegoroczne spotkanie zakończyła wspólna zabawa, którego sponsorami byli: Rady Sołeckie wsi
Lutomia Dolna i Lutomia Górna, Zespół „Kądziołeczka” Państwo Jędrzejczak z Lutomi Dolnej oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz.
Na szczególną uwagę zasługuje obecność
Państwa Adeli i Mieczysław Szczepanek ze
Stachowic na tegorocznym spotkaniu Seniorów w Lutomi, którzy w 2008 r. obchodzili
swoje Diamentowe Gody. Jak mówili sami
Jubilaci to w zgodzie i miłości małżeńskiej
tkwi - ich zdaniem - tajemnica długoletniego
szczęśliwego związku.
Niemałą atrakcję przygotowały Bojanice. Koło Gospodyń Wiejskich po raz drugi
zorganizowało spotkanie dla osób starszych
i samotnych. Urokliwe jasełka w wykonaniu dzieci z Bojanic zachwyciły swym pięknem wszystkich przybyłych gości. Wójt gminy Świdnica nie kryła wzruszenia i podziwu
dla talentu młodych aktorów. Jestem dumna, że Bojanice dołączyły do miejscowości,
które organizują spotkania noworoczne i aktywnie włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Gratulacje złożył również Ks. Proboszcz Bogdan Deroń – zapraszając młodych aktorów z przedstawieniem jasełek 1 lutego br. do kościołów: parafialnego
pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi oraz
filialnego pw. M.B. Częstochowskiej w Bojanicach. Na zakończenie życzenia wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku w swoim imieniu
a także przewodniczącego Rady Gminy Świdnica wszystkim przybyłym gościom złożyła
wójt gminy Świdnica.

Spotkanie świąteczne w Pszennie
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Świdnicka Kolęda 2008
Już po raz drugi Powiat Świdnicki, Miasto Świdnica i Gmina Świdnica przystąpiły do wspólnego przedsięwzięcia jakim była Świdnicka
Kolęda. Podobnie jak w 2007 r. żywa szopka oraz jarmark bożonarodzeniowy przyciągnęły najliczniejszą rzesze odwiedzających gości
i mieszkańców powiatu świdnickiego.

Szopka bożonarodzeniowa

P

odobnie jak przed rokiem i tym razem
przygotowaliśmy żywą szopkę. Nie
była to jednodniowa propozycja. Co więcej
mieszkańcy gminy pracowali nad wielkimi
postaciami, które tworzyły szopkę. Wszystko po to, by nastrój świąteczny trwał dłużej. Najcenniejszym elementem przedsięwzięcia trzech samorządów jest jednak fakt,
że w świdnickim rynku po raz kolejny spotkają się mieszkańcy powiatu, miasta i gminy Świdnica – dodaje Teresa Mazurek, wójt
gminy Świdnica. Nowością obchodów Świdnickiej Kolędy 2008 były świąteczne wariacje

Nagrodzeni w konkursie bożonarodzeniowych wariacji kulinarnych

Wystawcy na jarmarku

Aktorzy inscenizacji Kolędujmy Maleńkiemu

kulinarne, w których udział wzięły sołectwa
wsi: Stachowice, Pogorzała oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic. Również z bogatą
ofertą ozdób i specjałów świątecznych na drugim już jarmarku bożonarodzeniowym zaprezentowały się: Szkoła Podstawowe z Lutomi
Dolnej, Sołectwo Bojanice, Stachowice, Grodziszcze, Zespół Kądziołeczka i Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic.
Największa atrakcją tegorocznych obchodów Świdnickiej Kolędy była żywa szopka. W tym roku miała ona nieco inny charakter – wzbogacona o specjalnie przygotowane na ten czas postacie cieszyła swym wyglądem wszystkich przybyłych na świdnicki rynek gości. Przez ponad 10 dni (przed Świętami Bożego Narodzenia i w trakcie ich trwania) była licznie odwiedzana przez turystów
i mieszkańców powiatu, a wszystko po to by
nastrój świąt trwał jak najdłużej.
Również i tym razem gminni samorządowcy nie zawiedli tych, którzy tłumnie przybyli na świdnicki rynek 21 grudnia 2008 r.
Przygotowali barwną inscenizację teatralną

pt. „Kolędujmy Maleńkiemu” wcielając się
niejednokrotnie po raz pierwszy w swoim
życiu w role biblijnych postaci z okresu Narodzin Chrystusa. Dopełnieniem wydarzeń
na świdnickim rynku był turniej kolędników w wykonaniu dzieci ze świetlic środowiskowych, które pod okiem swoich opiekunów zaprezentowały oryginalne stroje. Dziękujemy opiekunom zespołów, rodzicom występujących uczniów, a przede
wszystkim samym wykonawcom za duże
zaangażowanie w kultywowaniu tradycji
bożonarodzeniowej.

Uczestnicy konkursu na strój kolędniczy

Spotkanie świąteczne 2008
Raz w roku wójt gminy Świdnica spotyka się z duchowieństwem, szefami władz powiatu świdnickiego, przedstawicielami firm i instytucji
współpracujących z Urzędem Gminy Świdnica na dorocznym spotkaniu świątecznym, aby podziękować za współpracę, życzliwość i wsparcie
w mijającym roku. Ubiegłoroczne spotkanie było szóstym z kolei.

19

grudnia 2008 r. po raz pierwszy
na spotkaniu wigilijnym w Urzędzie Gminy Świdnica gościł J.E. Ks. Bp dr
Adam Bałabuch – Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej. W świąteczny nastrój zaproszonych gości wprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”, który przygotował
program jasełkowy pod kierunkiem Pani
Sylwii Danisiewicz i Teresy Kmery.
W ten szczególny i wyjątkowy dzień
roku najbliżsi gromadzą się przy stole,

30

dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia. Również wójt gminy podziękowała
przybyłym gościom.
Bez państwa pomocy i wsparcia, które
okazujecie przez cały rok nie byłoby nas
tutaj, bez Was nie moglibyśmy funkcjonować. Życzę spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Spotkanie świąteczne w Urzędzie Gminy Świdnica
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Polsko-Niemiecka Nagroda
za rok 2008 dla Fundacji „Krzyżowa”
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Akcja Znak Pokuty zostały w 2008 roku wyróżnione Polsko - Niemiecką Nagrodą
za szczególne zasługi w rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

U

roczyste wręczenie nagrody odbyło się
9 grudnia 2008 r. w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Prof. Bartoszewski, Współprzewodniczący Komitetu Nagrody, podkreślił ciągłość pracy obu nagrodzonych organizacji na rzecz stosunków polsko-niemieckich.
Minister Sikorski przedstawił pokrótce historię Fundacji Krzyżowa i Akcji Znak Pokuty
i mówił, że powstały one w historycznie ważnych momentach dla stosunków polsko-niemiekich. Przypomniał o wielu rocznicach,
które będziemy obchodzić w 2009 r. i podkreślił ich wagę mówiąc, że myśląc o przeszłości należy zawsze pamiętać o przeszłości. Minister Steinmeier gratulował nagrodzonym
i nawiązał do ruchów obywatelskich, z których obie organizacje powstały. Polityka tworzy tylko ramy dla porozumienia i współpra-

cy, prawdziwe głębsze porozumienia dzieje się
już na płaszczyźnie międzyludzkiej.
W uroczystościach udział wzięli m.in. szefowie trzech świdnickich samorządów: Wójt
Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Starosta
Świdnicki Zygmunt Worsa oraz Prezydent
Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek.
Nagroda Polska-Niemiecka została ustanowiona na mocy Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy pomiędzy
Polską w Niemcami w 1991 r. za szczególne
zasługi na rzecz rozwoju stosunków polskoniemieckich.
Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucjom polskim i niemieckim. Dotychczas nagrodą uhonorowani zostali m.in.
Willy Brandt (pośmiertnie), byli ministrowie spraw zagranicznych i ojcowie nagrody,

Dyr. Fundacji Krzyżowa A. Franke z otrzymaną Nagrodą

Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher, a także Tadeusz Mazowiecki, hrabina
Dönhoff, Europejski Uniwersytet Viadrina,
GFPS Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
w Europie Środkowej i Wschodniej a w 2006 r.
komisja przyznała jedną nagrodę dla opolskiego
biskupa Alfonsa Nossola.

O międzynarodowej współpracy w Brukseli
23 i 24 listopada 2008 r. z roboczą wizytą w Brukseli, na spotkaniu miast partnerskich, przebywała wójt gminy Świdnica. Spotkanie było
kolejnym etapem rozmów na temat form i zasad finansowania współpracy pomiędzy miastami partnerskimi miasta Lampertheim.

Obrady w budynku Komitetu Regionów w Brukseli

B

urmistrzowie 5 miast partnerskich Lampertheim (Niemcy),
Ermont (Francja) Maldegem (Belgia), Wierden (Holandia),
Adria (Włochy), Dieulouard (Hiszpania) oraz zaprzyjaźnione
miasto partnerskie - Loja (Hiszpania) przyjęli zasadę corocznego spotkania się w swoim kraju. W 2008 roku na zaproszenie
burmistrza Erich’a Maiera takie spotkanie odbyło się w Lampertheim (w dniach 13-15 czerwca). Po raz pierwszy również
w takich uroczystościach uczestniczyła delegacja z Gminy
Świdnica, której przewodniczyli: wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz przewodniczący Rady Gminy Świdnica wraz
z radnymi. Gospodarzem kolejnego spotkania w IV 2009 roku
było miasto Adria we Włoszech.
Spotkanie w Brukseli, w budynku Komitetu Regionów Unii
Europejskiej (KR UE), było efektem czerwcowego spotkania
Nr 1 (13) Kwiecień 2009

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast partnerskich w Lampertheim. Dyskusja z Przewodniczącym KR UE Panem Luc
VAN DEN BRANDE była doskonałą okazją do obustronnej
dyskusji nt. planowanych projektów współpracy partnerskiej
i poszukiwań źródeł jej finansowania m.in. w budżecie Unii Europejskiej.
Rok 2008 był Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. „Zachowanie własnych tradycji, tożsamości, a jednocześnie wzbogacanie własnej kulturowości poprzez poznawanie innych kultur, to sprawy najważniejsze w budowaniu europejskiej jedności - mówiła wójt gminy Świdnica podczas spotkania w Lampertheim w VI 2008 roku.
Natomiast rok 2009 w Unii Europejskiej ogłoszony jest rokiem kreatywności i innowacji. Będzie to również rok obfitujący
w liczne rocznice i wydarzenia, wśród których dla Wspólnoty Europejskiej najważniejszą będzie XX rocznica upadku Muru Berlińskiego.
Dla nas, mieszkańców gminy Świdnica – będzie to również
szczególny czas. 12 listopada 1989 r. w Krzyżowej miała miejsce historyczna Msza Pojednania, w której uczestniczył Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i Premier RP - Tadeusz Mazowiecki. To właśnie wtedy zapadła decyzja na szczeblu rządowym,
że w Krzyżowej powstanie Międzynarodowy Dom Spotkań.
To ważny moment w naszej historii, to zwrot w stosunkach polsko niemieckich. XX rocznica tych wydarzeń będzie doskonałą
okazją do udziału wszystkich burmistrzów miast partnerskich
w konferencji historycznej jaka planowana na listopad 2009
r. we Wrocławiu i Krzyżowej – mówiła wójt gminy Świdnica
w swoim przemówieniu podczas spotkania w Brukseli.
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11 listopada w Gminie Świdnica
Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Świdnica
7 listopada 2008 r. w świetlicy w Witoszowie Dolnym odbyły się uroczyste obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

P

odczas uroczystości wręczone zostały medale „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” i „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Medalem Honorowego Obywatela Gminy
Świdnica odznaczeni zostali:
vvPan Jerzy Ignaszak - zastępca Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Od kilku lat aktywnie współpracuje z Gminą Świdnica. Dzięki staraniom i zaangażowaniu przyczynił się do realizacji szeregu gminnych inwestycji oraz
pozyskani środków finansowych na projekty inwestycyjne ze środków Funduszu
(budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witoszów Dolny i Górny, Grodziszcze, Mokrzeszów i realizowanego obecnie projektu w Bystrzycy Dolnej oraz sieci wodociągowych w Witoszowie Górnym, Pogorzale,
Bystrzycy Górnej, Lubachowie. Zaangażowanie, ścisła współpraca pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych zasługują na
nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.

Wręczenie tytulu p. Wiesławowi Walentowskiemu

fenomenalna wprost współpraca Dyrektora ze środowiskiem, który stale i na bieżąco podejmuje aktywne działania w zakresie
pozyskiwania sojuszów wspierających działanie szkoły Sołtysa i Rady Sołeckiej, Radnych okręgu wyborczego, organizacji sportowych działających w Lubachowie. Dzięki
operatywności i zaangażowaniu Dyrektora ciągle udoskonalana jest baza dydaktyczna szkoły zapewniane są bezpieczne i higieniczne warunki uczniom i nauczycielom.
W szkole w Lubachowie bardzo dobrze czują się uczęszczający tam wychowankowie
domu dziecka w Bystrzycy Górnej. Obiekt
szkolny w Lubachowie jest funkcjonalnie
zorganizowany- okazały budynek szkolny, boisko sportowe i plac zabaw, wszystko
to służy mieszkańcom wsi, którzy chętnie
tam przebywają przy różnych okazjach.

Medalem Zasłużonego dla Gminy
Świdnica odznaczeni zostali:
Wręczenie tytulu p. Jerzemu Ignaszakowi

vvPan Wiesław Walentowski - dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lubachowie. Kierując szkołą sprawdził sie jako doświadczony
organizator wykazując przy tym ogromne
zainteresowania i pracowitość. Dba o wysoki poziom dydaktyczny, wychowawczy
i opiekuńczy kierowanej przez siebie szkoły
a wszystkie jego działania ukierunkowane
są na doskonalenie procesu edukacyjnego
i organizacyjnego. Pan Dyrektor efektownie
współpracuje z rodzinami zapewniając im
możliwość pełnego udziału w życiu szkoły.
Rodzice bardzo chętnie udzielają pomocy
angażując się w prace społeczno-użyteczne
na rzecz szkoły włączają się - współuczestnicząc w organizacji imprez i uroczystości
szkolnych. Na szczególną uwagę zasługuje
32

vvPani Maria Anna Wojtaszewska - lekarz,
obecnie kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lutomi Dolnej. Od 1990r.
Mieszkanka Lutomi Dolnej. Aktywnie
uczestniczy w życiu wsi poprzez udział
w spotkaniach Rady Sołeckiej, pomoc
w organizacji festynów wiejskich oraz działania dotyczące potrzeb wsi i gminy. Jest
otwarta na działania społeczne, służy radą
i pomocą w akcjach społecznych, które
mają pozytywny wymiar we wsi. Zaangażowanie, poprawa świadczonych usług medycznych, troska o pacjenta, aktywność
w gminie zasługują na nadanie tytułu:
„Zasłużony dla Gminy Świdnica”.
vvPani Anna Pawlica - bibliotekarz, od urodzenia mieszkanka Pszenna, rada II Kadencji Rady Gminy Świdnica, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty Kul-

tury i Sportu. Od 1990r. Jest członkiem
Rady Sołeckiej do chwili obecnej. Aktywnie uczestniczy w pracach Rady Sołeckiej,
pełniła funkcję sekretarza, skarbnika oraz
przewodniczącej Rady. Jest współorganizatorką szeregu uroczystości i imprez wiejskich (festynów wiejskich, spotkań opłatkowych dla seniorów, dożynek). Znajomość
środowiska wiejskiego, jego potrzeb skłoniła Panią Annę Pawlicę do założenia Klubu Pań Wiejskich w Pszennie (2005r.) W latach 1991- 2006 będąc gospodarzem świetlicy wiejskiej w Pszennie, starała się organizować zajęcia pozwalające na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Jest organizatorką spotkań środowiskowych dla członkiń Klubu Pań Wiejskich, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych.
vvPani Zofia Ludwiczak - od 1945 roku jest
mieszkanką Lutomi Dolnej, wiele lat pracowała na gospodarstwie rolnym, które prowadziła razem z mężem. Jest prężnym społecznikiem Gminy Świdnica. Była
inicjatorką oraz jedną z założycieli zespołu śpiewaczego - „Kądziołeczka”. Należy do
niego od początku. Pani Zofia Ludwiczak
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była przewodniczącą Koła Gospodyń
Wiejskich, obecnie jest również członkinią Koła Gospodyń Wiejskich , działa społecznie w środowisku, w którym żyje oraz
na rzecz Gminy Świdnica. Jest otwarta na
współpracę, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku. Jest autorką
przyśpiewek i piosenek ludowych. Pani Zofia Ludwiczak swoją postawą i oddaniem
dla ludowości po przez swoje zaangażowanie porywa środowisko i jest popularyzatorem kultury tradycyjnej, ale przede wszystkim jest miłą sympatyczną skromną i koleżeńską osobą. Została odznaczona: 1) Brązowym Krzyżem Zasługi, 2) Medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”, 3) Orderem “Matkom Wsi”, 4) Odznaczeniem “Zasłużony
dla Kółek Rolniczych.
vvPani Elżbieta Koźbiał - lekarz, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medimex” w Pszennie. Od 1991 r.
mieszkanka Pszenna. Czynnie uczestniczy
w życiu wsi, współpracuje z Sołtysem, Radą
Sołecką, dyrektorami placówek oświatowych. Od kilku lat troszczy się
o poprawę usług medycznych dla swoich
pacjentów. Modernizuje i remontuje po-

Ciąg dalszy na stronie obok
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mieszczenia ośrodka zdrowia, by stworzyć odpowiednią bazę i jakość świadczonych usług. Cieszy się zaufaniem pacjentów, otacza ich troskliwa opieką. Systematycznie prowadzi badania profilaktyczne, w różnych specjalizacjach, organizując „Białe soboty”. Badania te cieszą
się dużym zainteresowaniem. Zaangażowanie, systematyczna poprawa świadczonych usług, troska o pacjenta zasługują
na nadanie Pani Elżbiecie Koźbiał tytułu:
„Zasłużony dla Gminy Świdnica”.
vvPani Krystyna Karbowiak – od urodzenia mieszkanka wsi Grodziszcze. Duży
udział pracy społecznej na rzecz swojej
wsi włożyła współpracując z Radami Sołeckimi kilka kadencji. Od kilku lat pomaga także osobom niepełnosprawnym
i w podeszłym wieku. Jest osobą aktywną
społecznie i przewodniczącą parafii
w Grodziszczu, pomaga społecznie przy
remoncie kościoła w Krzyżowej. Duże
zaangażowanie w tworzeniu warsztatów
z młodzieżą i osobami fizycznymi z parafii przy remoncie w/w kościoła.
vvPan Mieczysław Woźniak - od 1963 r.
mieszkaniec Pankowa. Przez wiele lat
prowadził wspólnie z żoną gospodarstwo
rolne w Pankowie. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi. Od 1963 roku członek i organizator kółek rolniczych, przez
trzy kadencje prezes Kółek Rolniczych
w Pankowie a obecnie członek Rady
Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Przez 45 lat czynnie uczestniczy
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za 40- letni okres pracy w OSP. Od
1964 r. organizator i działacz LZS- Panków. Pan Mieczysław Woźniak od kilku
kadencji jest członkiem Rady Sołeckiej
w Pankowie. Jest otwarty na współpracę,
inicjuje wiele wydarzeń sportowych
i strażackich w swoim środowisku i gminie. Czynnie uczestniczy w pracach na
rzecz rozwoju wsi Panków. Jest współorganizatorem festynów wiejskich, dożynek, rozrywek sportowych. Cieszy się
zaufaniem młodzieży oraz mieszkańców
wsi Panków.
vvPan Jan Niewiadomski - poseł do sejmu
w latach 1972-1976 i 1976-1980 (dwie
kadencje) Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej 1976-1980 i 1980-1984 Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej i Gospodarki Rolnej 1980-1984, Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Grodziszczu od 1970 do 1980, przewodniczący wodociągowania i kanalizacji wsi Grodziszcze od roku 1991 i działa do chwili obecnej na rzecz wsi.
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Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Świdnica - 2008 r.

vvPan Stanisław Kraiński - mieszkaniec Bystrzycy Górnej jest prężnym społecznikiem Gminy Świdnica. Przez wiele lat pracował w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Bystrzycy Górnej na kierowniczych stanowiskach. Obecnie emeryt. Był i jest inicjatorem wielu akcji społecznych inicjatyw, które do dzisiaj służą ludziom
z naszej Gminy. Jest osobą, która
współpracuje ze szkołami, świetlicami, dzieląc się z młodym pokoleniem
wspomnieniami których to los mu
nie szczędził (zsyłka na Sybir oraz pobyt w kolejnych Domach Dziecka).
Był inicjatorem i założycielem Klubu
Seniora z siedzibą przy świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej, a także prezesem Klubu Seniora. Działa społecznie na rzecz środowiska w którym
żyje oraz na rzecz Gminy Świdnica.
Pan Stanisław Kraiński jest także kronikarzem. Prowadzi przepiękne kroniki mówiące nam o dawnych i bliższych czasach, o wydarzeniach bieżących oraz ludziach z naszego środowiska. Swoją postawą i oddaniem dla
drugiego człowieka po przez swoje zaangażowanie porywa środowisko, jest
jego liderem. Jest osobą pełną życzliwości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

vvPan Kazimierz Goździejewski - jest
współzałożycielem i twórcą Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Świdnica- rok
1997. Od tego też roku do chwili obecnej
jest prezesem Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego. Za aktywną działalność sportową został wielokrotnie doceniony przez
Ludowe Zespoły Sportowe i odznaczony
brązową, srebrną i złotą odznaką LZS oraz
odznaczony „Zasłużony Działacz”, natomiast w 2006 roku otrzymał Medal 60- lecia LZS. Ludowy Klub Sportowy „Cukrownik Pszenno” pod kierownictwem Kazimierza Goździejewskiego zajmuje czołowe miejsca w rozgrywkach piłki nożnej
(1993r. - III miejsce, 1994r. - VII miejsce
w Polsce, 2006r.- I miejsce w województwie dolnośląskim). Pan Kazimierz Goździejewski od 1994 r. jest członkiem Rady
Sołeckiej wsi Pszenno. Czynnie uczestniczy w pracach na rzecz rozwoju wsi Pszenno, jest współorganizatorem uroczystości i imprez środowiskowych oraz gminnych (Dzień Seniora, dożynki, festyny rodzinne). W ramach działań Rady Sołeckiej zajmuje sie organizacją imprez sportowych oraz opieką nad sportem. Jego działania mają pozytywny wymiar w środowisku.
Cieszy się uznaniem wśród sportowców.
Całokształt pracy w środowisku wiejskim,
zaangażowanie na rzecz rozwoju wsi i gminy zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony
dla Gminy Świdnica”.
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Gospodarcze rozmowy z Lampertheim
W dniach 23-26 października 2008 r. z 3 dniową wizytą gospodarczą do Gminy Świdnica przybyła delegacja z miasta partnerskiego Lampertheim.

C

elem podpisanej 18 lutego 2006 r. umowy partnerskiej jest wspieranie i pogłębianie kontaktów miedzy mieszkańcami naszych
gmin, kontaktów o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym. W czerwcu br. na zaproszenie burmistrza E.Maier’a do Lampertheim przyjechała ponad 40 osobowa delegacja z gminy Świdnica,
goszcząc na uroczystościach Święta Narodów miast partnerskich. Rok
2008 to Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.
„Zachowanie własnych tradycji, tożsamości, a jednocześnie wzbogacanie własnej kulturowości poprzez poznawanie innych kultur, to
sprawy najważniejsze w budowaniu europejskiej jedności. Bo jak powiedział Robert Schuman: „Nie jednoczymy państw, lecz łączymy ludzi”. Stąd też w maju i czerwcu młodzież z Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Pszennie i Szkoły im. Alfreda Delpa w Lampertheim realizowała wspólny projekt w Krzyżowej i Lampertheim- wykorzystując
na ten cel dotację w wysokości 16.000 euro.
Liczne komentarze w niemieckiej prasie Lampertheim Zeitung
oraz Südhessen Morgen, które pojawiły się w poniedziałkowy poranek
16 czerwca br., m.in. po występie Zespołu Pieśni i Tańca „BYSTRZYCA” dowiodły, iż Gmina Świdnica podbiła serca nie tylko swojego
miasta partnerskiego Lampertheim.
Podczas spotkania w Lampertheim wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wielokrotnie podkreślała gotowość do poszerzenia obustronnej współpracy nie tylko na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, ale również gospodarczej. Stąd też w dniach 23-26 października br. na terenie gminy Świdnica gościła 4 osobowa delegacja gospodarcza z miasta partnerskiego Lampertheim. Tematem rozmów były
zagadnienia związane z prawem budowlanym w Polsce, procesem pozyskiwania niezbędnej dokumentacji do zrealizowania inwestycji,
a także sprzedażą gruntów. Goście z Lampetheim, którym przewodniczył Pierwszy Radny Miejski i prezes Spółki Rozwoju Miasta Lampertheim SEL Sp. z o.o. Pan dr Ulrich Vonderheid, spotkali się również
z przedstawicielami Zarządu Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Świdnicy oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.
Poruszano kwestie obustronnej współpracy ekonomicznej, inwestycji

Od lewej: Z. Worsa, T. Mazurek, U. Vonderheid i D. Meyer

firm polskich w Lampertheim i odwrotnie. Rozmowy gospodarcze poprzedzone były wizytami na terenach inwestycyjnych gminy Świdnica
oraz na obszarze WSSE „Invest-Park” w firmie Cersanit. Jak mówił prezes spółki SEL z Lampertheim – cieszę się, że współpraca partnerska
ma szansę rozwijać się również w takich dziedzinach jak gospodarka, nieruchomości i turystyka. To kooperacja podniesie szczególnie jakość naszego partnerstwa, która znacznie przewyższy zwyczajne normy partnerskiego współdziałania i przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom gminy Świdnicy jak i mieszkańcom Lampertheim. Cieszę się,
że w imieniu burmistrza Lampertheim i swoim mogę zaprosić delegację z gminy Świdnica na targi turystyczne w Mannheim oraz targi nieruchomości do Lampertheim. Będą one kolejnym krokiem do poszerzenia naszej współpracy.
Zaproszenia na obie prestiżowe imprezy targowe dr Ulrich Vonderheid złożył osobiście na ręce wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek podczas spotkania podsumowującego rozmowy gospodarcze w Krzyżowej.

Kulinarny Szlak Granitu
20 października br. w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”,
którego celem było omówienie założeń programu Leader i wypracowanie wspólnych założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Niespodzianką
dla przybyłych gości była degustacja produktów regionalnych wytwarzanych na terenie gminy Świdnica.

W

spotkaniu uczestniczyli sołtysi z terenu
gminy Świdnica, przedstawiciele Rad
Sołeckich oraz sołtysi z obszaru gminy Jaworzyna Śląska.
Leader jest podejściem przekrojowym,
które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw (Lokalnych Grup Działania – LGD). Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw LEADERA na danym obszarze musi
funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd
Województwa do realizacji opracowanej przez
nią LSR. Lokalna Grupa Działania wybiera
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projekty, których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ideę Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz
cele statutowe Stowarzyszenia omówił prezes Pan Piotr Łabędzki – na co dzień zastępca
wójta gminy Udanin. Natomiast z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju przybyłych gości zapoznał Pan dr Andrzej Ferens – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
Praca w grupach roboczych stanowiła podstawę do zdiagnozowania mocnych i słabych
stron, szans i zagrożeń w obszarze partnerstwa czyli tzw. analizy SWOT. Uczestnicy
spotkania poprzez realizację zadania, zorganizowania 3 dniowej wycieczki na terenie part-

nerstwa, wskazali miejsca atrakcyjnie turystycznie podkreślając ich regionalny charakter, co stanowić będzie jeden z elementów do
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Szlakiem
Granitu” zostało powołane
w maju 2008 roku przez założycieli wywodzących się z gmin:
Udanin, Kostomłoty, Żarów, Jaworzyna
Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz.
W sierpniu br. uzyskało pełną osobowość
prawną. KRS: 0000312557, NIP 913159169,
Regon 020820130.

Ciąg dalszy na stronie obok
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Celem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Szlakiem Granitu” jest : budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami
i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania w system
zarządzania obszarem. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez LGD,
polegającym na opracowaniu przez lokalną
społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez LGD, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Lokalne podejście powiązane z obszarem gmin: Udanin,
Kostomłoty, Żarów Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz wpłynie na lep-

sze zdefiniowanie problemów określonego obszaru i wskazanie sposobów ich rozwiązania.
Celem Leadera jest podejście wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, realizowane
lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LEADER realizuje następujące działania:
vvWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
vvWdrażanie Projektów Współpracy
vvFunkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Działanie – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Działanie ma na celu umożliwienie wszystkim mieszkańcom obszaru objętego lokalną
LSR realizacji projektów w ramach tej strategii w celu poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD

wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom
w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą
dotyczyć projektów kwalifikujących się do
udzielenia pomocy w ramach działań osi 3
PROW, a także innych projektów zwanych
„małymi projektami”, które nie kwalifikują się
do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

ZPiT „Bystrzyca” z kulinarnymi specjałami

Perła 2008 dla boleścińskiej kaszanki
K

iełbasa i kaszanka boleścińska – to 2 wyroby regionalne produkowane od kilku lat przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Jedność” w Boleścinie. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2008 roku jeden
z tych produktów (kaszanka) otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie
PERŁĘ 2008 - za najlepszy produkt regionalny w konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo". Z tej to okazji Wójt Gminy Świdnica złożyła na ręce Prezesa Zarządu Pana Józefa Wrony – serdeczne gratulacje
i życzenia.
Zawsze cieszy nas fakt, gdy wyróżnienia, szczególnie te najwyższe, zdobywają osoby i firmy z naszej gminy. Państwa sukces jest dowodem na skuteczny sposób promowania tradycji i kultury. Bardzo
zatem ucieszyła nas wiadomość, że to właśnie Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „Jedność” została laureatem tegorocznej edycji konkur-

su pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw – mówiła wójt gminy.
Wszyscy, którzy przybyli 20 października 2008 r. do siedziby Urzędu Gminy Świdnica na spotkanie Lokalnej Grupy Działania mogli docenić smak nagrodzonych produktów.
Jednakże wyroby boleścińskiej spółdzielni to nie jedyne produkty,
którymi Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca” częstował przybyłych gości.
Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic przygotowało pyszne ciasta wg ściślej strzeżonej receptury: tartę dyniową z pigwy, ciasto marchewkowe
z orzechami i orkiszem, ciasto z cukinii, jajeczka faszerowane od kury
zielononóżki kuropatwiennej (bez cholesterolu). Jeśli komuś było mało
słodyczy – mógł delektować się 4 rodzajami miodów i pyłkiem kwiatowym z obnóży pszczelich z pasieki Pana Jana Kalinowskiego z Bojanic.

Od prawej: Prezes RSP J. Wrona z otrzymaną nagroda - Perłą 2008

Gratulacje na ręce Prezesa Józefa Wrony składa Wójt Gminy T. Mazurek
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Gmina Świdnica uruchamia nowe,
atrakcyjne tereny mieszkaniowe
Rusza kolejna edycja przetargów na zbycie atrakcyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Świdnica. Na XLII sesji Rady Gminy
Świdnica w dniu 2 kwietnia 2009 r. Radni upoważnili Wójta Gminy do zbycia 9 działek położonych w Bystrzycy Górnej, u zbiegu ciągów
komunikacyjnych łączących Świdnicę z Walimiem oraz Dzierżoniów z Wałbrzychem.

Lokalizacja: Bystrzyca Górna
Nr działki:
Powierzchnia [m2]:

Kontakt:

O

381/19

381/20

381/21

381/22

381/23

381/24

381/25

381/26

381/27

381/12

381/38

1016

926

980

1459

1381

852

952

1052

1151

1126

1200

Urząd Gminy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,
Dział Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 0 74 852 30 67; 852 33 98, wew. 105

d centrum Świdnicy oferowany teren dzieli dystans około
6 km w kierunku południowym. Obszar planowanego
osiedla leży u podnóża Obszaru Chronionego Krajobrazu
Gór Bardzkich i Sowich, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych wsi Bystrzyca Górna oraz Burkatów.
Teren ten położony jest w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym również sieci gazowej, która to
niestety na obszarze gmin wiejskich Dolnego Śląska nie jest
powszechnym standardem. Korzystne położenie względem
układu komunikacyjnego i osadniczego oraz istniejących
i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego, a także
ponadprzeciętne walory przyrodnicze terenów sąsiednich
sprawiają, że teren ten jest atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania. W grudniu ubiegłego roku w bezpośrednim
sąsiedztwie sprzedanych zostało dziesięć działek.
Równolegle do nieruchomości w Bystrzycy Górnej przeznaczone do zbycia zostaną pojedyncze działki w Bystrzycy Dolnej, Słotwinie oraz Lubachowie.
Działki zostaną zaoferowane do nabycia w drodze przetargu
36

nieograniczonego na przełomie maja i czerwca bieżącego
roku. Kwoty wywoławcze zaproponowane do przetargu za
jedną działkę zaczynają się już od 28 800 netto. Informacje
o terminie przeprowadzenia przetargu opublikowane zostaną
między innymi na stronach internetowych Urzędu Gminy
w Świdnicy www.gmina.swidnica.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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