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Egzemplarz bezpłatny

Niechaj Nowy Rok 2010 przyniesie
radosną nadzieję, szczęście, dobro,
serca otwarte dla ludzi.
Z najlepszymi życzeniami
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

Henryk Sara

Teresa Mazurek

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

Dożynki - Bystrzyca Dolna 2009
Tegoroczne Święto Plonów
organizowane przez Gminę Świdnica
odbyło się 6 września w Bystrzycy
Dolnej. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w kościele pod wezwaniem
św. Józefa w Bystrzycy Dolnej.

Nowe numery kont bankowych
Z dniem 1 września 2009r. uległa
zmianie obsługa bankowa, którą
prowadzi Bank Zachodni WBK S.A. w
Świdnicy.
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11 mln na dokończenie wodociągów
18 sierpnia wniosek dot.
„Zakończenia wodociągowania wraz
z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania
Wody w Gminie Świdnica”- w ramach
działania 4.2 „Infrastruktura wodnościekowa” RPO WD znalazł się na
liście o dofinansowanie. Do 2011
roku Gmina Świdnica otrzyma na na
ten cel aż 11 mln zł.

Maksymalna odnowa wsi
Remont świetlicy w Lutomi Górnej
i budowa świetlicy w Stachowicach
z maksymalnym poziomem
dofinansowania to wynik naboru
projektów, które m.in. zostaną
dofinansowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie „Odnowa
i rozwój wsi”.
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Mur berliński w Krzyżowej

XX-lecie Mszy Św. Pojednania
Dokładnie 20 lat temu polski
premier RP Tadeusz Mazowiecki
i ówczesny kanclerz Niemiec
Helmut Kohl przekazali sobie
symboliczny ZNAK POKOJU, który
zapoczątkował nowy rozdział w
historii stosunków obu narodów.
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11 grudnia 2009 roku Marszałek Sejmu RP Bronisław
Komorowski wraz z Przewodniczącym Niemieckiego
Bundestagu Norbertem Lammertem uroczyście
odsłonili pomnik-fragment muru berlińskiego.
Wydarzenie to było zwieńczeniem polsko-niemieckich
parlamentarnych obchodów 20. rocznicy pokojowej
rewolucji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wydarzenia Str. 32
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WSTĘP
Szanowni Państwo!
Po raz czternasty mam przyjemność przedstawić się Państwu na łamach gminnego biuletynu informacyjnego „Wieści z Gminy”.
Mijający 2009 r. upłynął pod znakiem porządkowania spraw związanych z wodociągowaniem i kanalizowaniem gminy Świdnica.
Rozpoczął się miłym akcentem jakim było
otwarcie największej z dotychczas realizowanych inwestycji w gminie Świdnica tj. hali sportowej w Witoszowie
Dolnym. Jej koszt łącznie z wyposażeniem wyniósł ponad 9,2 mln zł.
Od ponad 12 miesięcy nowoczesny obiekt sportowy służy społeczności
lokalnej, w tym uczniom z czego najbardziej się cieszę.
27 marzec 2009 to wypadek autokaru wiozącego dzieci ze SP
w Bystrzycy Górnej. Niezwykle sprawna akcja służb ratunkowych oraz
wsparcie ze strony psychologów pozwoliła uniknąć tragedii. Pragnę w tym
miejscu po raz kolejny wyrazić słowa uznania i podziękowania tym
wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach.
Kolejne miesiące to rozbudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy
Górnej. W niespełna 4 miesiące powstał nowy budynek, w którym
nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło 139 uczniów. Również strażacy z Grodziszcza, od maja 2009 r. mogą cieszyć się z nowo wyremontowanego budynku remizy strażackiej.
W czerwcu gminę nawiedziły nawalne opady deszczu, które wyrządziły ogromne, bo ponad 14 mln zniszczenia. Dzięki staraniom
udało się pozyskać ponad 4,23 mln zł rządowej pomocy na usuwanie
skutków powodzi. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim
na odtworzenie zniszczonej infrastruktury drogowej, uszkodzonych
mostów i przepustów, regulacje potoku Kotarba, zapewniając rolnikom
możliwość zebrania na czas plonów. Wiele nowo powstałych odcinków
dróg w Lubachowie, Makowicach-Krzyżowej, Grodziszczu, Zawiszowie i Pogorzale zmieniło swój standard z gruntowych na asfaltowe.
To nie jedyne działania władz gminy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze. W ponad 14 miejscowościach za ok. 380 tys. zł.
powstało 2,5 tys. m2 nowych chodników przy drogach powiatowych.
W sierpniu gmina Świdnica otrzymała dobre informacje nt. wniosku dot. „Zakończenia wodociągowania wraz z modernizacją sieci
i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”. Do końca III kw.
2011 roku otrzymamy ponad 11,4 mln zł. (tj. ok. 80% kosztów kwalifikowanych realizowanych inwestycji). W przyszłym roku rozpoczną
się również prace związane z remontem świetlicy w Lutomi Dolnej
oraz budową nowej w Stachowicach. To wynik podpisanych umów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie
ponad 1,77 mln zł, w tym dofinansowanie na poziomie ok. 1 mln zł.
Wrzesień to tradycyjnie czas dożynek. Tegoroczne jakie odbyły się
w Bystrzycy Dolnej, wzbogacone o badania profilaktyczne cieszyły
się niezmierną popularnością. W tym samym miesiącu jako jednej
z pierwszych gmin w powiecie świdnickim udało się zainicjować działalność młodzieżowej Rady Gminy Świdnica. Zwiększyliśmy również
rozwój edukacyjny najmłodszych. Ponad 100 dzieci w wieku 3-5 lat
może od września 2009 r. uczęszczać do czterech nowopowstałych
punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie, Lubachowie
i Pankowie oraz do prywatnego przedszkola w Boleścinie, m.in. dzięki
realizacji programu pt. „Dobry start przedszkolaka”.
Listopad przyniósł międzynarodowe spotkanie w Krzyżowej za
sprawą Jubileuszu XX lecia Mszy Św. Pojednania i odsłonięcia fragmentu Muru Berlińskiego. Te dwa wydarzenia z pewnością na długo
zapadną w pamięci nie tylko mieszkańcom naszej gminy, powiatu czy
województwa, ale również delegacjom z miast partnerskich. Krzyżowa
to nasza perełka, nasze okno na świat. Połączyła ona gminę Świdnica
i niemieckie miasto Lampertheim. Dlatego też w 2010 roku, zamie2
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rzamy podpisać kolejną umowę partnerską z belgijskim miastem Maldegem, które to miasto od kilkudziesięciu lat łączy trwałe partnerstwo
z Lampertheim.
Informuję również, że od 1 września 2009 r. obsługę bankową Urzędu Gminy prowadzi Bank Zachodni WBK S.A. w Świdnicy, w związku
z powyższym obowiązują nowe numery kont bankowych. Więcej informacji na ten i wiele innych tematów znajdą Państwo w niniejszym
numerze biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy Świdnica. Serdecznie zapraszam.
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek
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Odznaczenia za długoletnie pożycie
małżeńskie - Złote Gody
W

odpowiedzi na liczne zapytania ze strony członków rodzin, których najbliżsi obchodzą rocznice pożycia małżeńskiego – Złote
Gody, informujemy o sposobie dokonania formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę
dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on
wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie
składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd
Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe
mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane
w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa.

Poza aktem małżeństwa należy dostarczyć również dowody osobiste
obojga małżonków do wglądu.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy
odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą,
a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą
kolejne okrągłe rocznice.
W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez
Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Wójt Gminy Świdnica wręcza swoim mieszkańcom nadane im
odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle
miłą okazją do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne
piękne jubileusze.

Zwiększyły swój potencjał dzięki UE
27 listopada 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – beneficjent
programu – podsumował I etap realizacji projektu systemowego "Nie
stój w miejscu-bądź aktywny'' współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

G

łównym celem projektu było zwiększenie poprzez pakiet szkoleń
i innych instrumentów wspierających szans na rynku osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w 2009 r.
Celami szczegółowymi projektu było objęcie 12 osobowej grupy
instrumentami aktywnej integracji społecznej poprzez zastosowanie
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym tj. aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa. Rekrutację przeprowadzono już w styczniu
2009 r. i po długich rozmowach z przyszłymi uczestnikami wyłoniono
12 osobową grupę kobiet w wieku od 31 do 54 lat. Pracownicy socjalni,
którzy również uczestniczyli w projekcie systemowym i wykorzystali
nową metodę w pracy socjalnej – kontrakt socjalny i z 12 osobami
zawarli kontrakty, w których ustalili zasady uczestnictwa w projekcie.
Istotnym elementem w realizacji projektu było zawarcie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie partnerstwa zadaniowego, określającego zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy.
Szkolenia i warsztaty prowadzone przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą
Anna Szywała – profesjonalne centrum szkoleniowe, jak podkreślały
same uczestniczki tych kursów rozpoczęły się od 22.04.2009 r. i trwały z wakacyjną przerwą do 29.10.2009 r.
Projekt systemowy współfinansowany był ze środków unii europejskiej. Wartość projektu wyniosła ponad 180 tys. zł, przy wkładzie
środków własnych ponad 18 tys zł.
– Zapytacie Państwo dlaczego tego typu szkolenia? Gmina Świdnica jest gminą wiejską a starzejące się społeczeństwo wymaga pomocy
osób drugich. Sytuacja ekonomiczna kraju zmusza do wyjazdów za
granicę, a pozostający starzy rodzice wymagają opieki. Stąd coraz więkNr 2 (14) Grudzień 2009

Uczestniczki projektu wraz z Wójtem Gminy oraz p. prezes Firmy
Szkoleniowo-Doradczej

sze zapotrzebowanie na fachowców w zakresie opieki. Komputerowe
ABC wybrane też nie przypadkowo. Postępująca informatyzacja w każdej dziedzinie życia wymaga obycia się z obsługą komputera czasami
i w życiu codziennym. Jak Państwo widzicie wszystkie wymienione
działania skierowane były do konkretnych osób i mają dać im szansę
na zmianę życia, możliwość znalezienia pracy, łatwiejszego poruszania
się na rynku pracy i pewność w kontaktach z przyszłymi pracodawcami
- mówiła kierownik ośrodka pomocy Ewa Burdek.
Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek pogratulowała osiągnięć jakie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udało się uzyskać dzięki
realizacji programu „Nie stój w miejscu-bądź aktywny”. – Z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego pragnę przekazać gorące podziękowania dla osób,
które zawodowo pomagają drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów życiowych. Państwa praca, której wykonywanie
wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla
ludzkiej słabości, zasługuje na uznanie. Dziękuję za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz za wszelką pomoc, życzliwość,
otwartość serca dla osób potrzebujących. Proszę przyjąć najlepsze życzenia: dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy, a na co dzień
ludzkiej wdzięczności i życzliwości – życzyła wójt gminy.
3
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Przedszkola szansą
szybkiego rozwoju Twojego dziecka
Blisko 100 dzieci w wieku 3-5 lat może od
września 2009 r. uczęszczać do czterech nowo
powstałych punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie, Lubachowie i Pankowie oraz
do prywatnego przedszkola w Boleścinie.

W

szystko za sprawą Polskiego Towarzystwa Dyslekcji o/Świdnica, które
w porozumieniu z Gminą Świdnica realizuje projekt pn. „Dobry start przedszkolaka
w gminach Świdnica i Krośnice”. Przez 10

miesięcy grupa 64 dzieci w wieku 3-5 lat
uczęszcza na zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w świetlicach wiejskich.
Wszystkie punkty przedszkolne (tj. w Lubachowie, Pankowie, Bojanicach i Komorowie) zostały wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne, każde dziecko otrzymało
również pakiet startowy – podręczniki i przybory szkolne. Dzieci, które mieszkają w innych miejscowościach są dowożone, ponad
to każde z nich w ramach projektu otrzymuje

bezpłatny posiłek. Zajęcia odbywają się przez
5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Projekt realizowany będzie do końca czerwca
2010 roku.
Również od września na terenie gminy
funkcjonuje prywatne przedszkole „Mała
Akademia” w Boleścinie. Obecnie zapisanych
jest ok. 20 dzieci i dysponuje jeszcze 20 miejscami wolnymi.
Łącznie do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza blisko 220 dzieci – tj. ok. 50%
ogółu dzieci w wieku 3-5 lat .

Ponad 50 tys. na edukację z PFRON-u
Ponad 51 tys. złotych trafi do 27 uczniów
w Gminie Świdnica w ramach programu
„Uczeń na Wsi”.

8

grudnia
2009r.
Wójt Gminy
Świdnica Teresa
Mazurek podpisała
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych umowę na realizację obszaru A pilotażowego programu
„UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie.
Na realizację programu Gmina Świdnica
otrzyma kwotę 51 216,89 złotych z przeznaczeniem dla 27 uczniów, z czego:
vv13 uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych (kwota do dyspozycji ponad
20 tys zł)
vv8 uczniów uczęszczających do gimnazjum
(kwota do dyspozycji ponad 12 tys zł)
vv7 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (kwota do dyspozycji ponad
16 tys zł)

Zmiany w zasadach
ubiegania się o zasiłek
rodzinny i becikowe

Rachunek za wodę
płatny w siedzibie
spółki

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia
ciąży do porodu.

P

owyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób,
które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie
dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z dnia 31 grudnia 2008 r., nr 237, poz. 1654).

4

Realizacja programu trwać będzie do 25
czerwca 2010 r., a otrzymane środki można
przeznaczyć na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, a także na
opłaty za uczestnictwo w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności psychicznej
lub fizycznej, zakwaterowanie w internacie
i dojazd do szkoły.
Już po raz trzeci w Gminie Świdnica
realizowany jest Program „UCZEŃ NA
WSI” i rok rocznie zwiększa się liczba
osób korzystających ze wsparcia środków
PFRON.

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1.06.2009 r. kasa
w Urzędzie Gminy Świdnica zaprzestała przyjmować wpłaty za faktury dot. usług dostawy wody
i odprowadzania ścieków, wystawione przez nasze przedsiębiorstwo.

O

d dnia 01.06.2009 r. wpłaty te przyjmowane są w kasie przedsiębiorstwa w Słotwinie 36 (budynek świetlicy wiejskiej) w dni robocze
w godz. 7.30-14.00. Przypominamy, że wpłaty można dokonać gotówką
u inkasenta przy wystawianiu faktury – bez dodatkowych opłat prowizyjnych, przelewem na konto wskazane na fakturze, gotówką w banku BZ WBK
S.A. o/ w Świdnicy lub gotówką w innych bankach, na poczcie, w instytucjach pośredniczących w przekazywaniu wpłat. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy ŚGPK pod nr tel. 74-851-59-80.

Nr 2 (14) Grudzień 2009

Ważne informacje

www.gmina.swidnica.pl

Profesjonalne podnoszenie kwalifikacji
Jak radzić sobie ze stresem, na co zwracać uwagę podczas komunikacji, czym jest stres i jak jemu przeciwdziałać oraz jak rozpoznać symptomy
i przyczyny wypalenia zawodowego? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukała 11 osobowa grupa pracowników Urzędu Gminy Świdnica
podczas 2 dniowego szkolenia w siedzibie urzędu.

T

o już drugie tego typu szkolenie, z którego skorzystali pracownicy
urzędu. Poprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Rozwoju
Osiedla Świniary w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności
i sprawności działania Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez
specjalistyczne szkolenia pracowników. Koszt uczestnictwa w 95%
dofinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach
POKL i EFS.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału jednostek
samorządu terytorialnego poprzez szkolenia specjalistyczne pracowników urzędu. Szkolenia ukierunkowane są na nabycie umiejętności stosowania odpowiednich aktów prawnych, radzenia z natłokiem informacyjnym, efektywniejszego gospodarowania środkami publicznymi
oraz usprawnienie właściwych procesów komunikacyjnych wewnątrz
organizacji, a także poprawę wizerunku urzędu poprzez profesjonalną obsługę klienta opartą na standardach Unii Europejskiej. Celem
projektu jest wskazanie modeli i rozwiązań, które można zastosować
w praktyce w zakresie nowoczesnych metod funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wiążących się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (NPM – New Public Management).
Podczas 2 dniowego szkolenia pracownicy urzędu podnieśli swoje
kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę w zakresie profesjonalnej obsługi
klienta, radzenia sobie w trudnych, zawodowych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji, zwiększenia stopnia zaangażowania
w wykonywane zadania oraz wzrostu poczucia odpowiedzialności.

Urzędnicy podczas szkolenia w sali narad

Wykładowcy wykorzystali zróżnicowane metody poprzez prezentacje,
miniwykłady, case study oraz ćwiczenia.
Wszystkie te działania możliwe są dzięki przeprowadzeniu w 100
jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska – badań metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu narzędzia ankiety
indywidualnej (1110 szt.). Ich efektem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz plan szkoleniowy dla pracowników, którego beneficjentem jest również Urząd Gminy Świdnica.

Oferty pracy również w urzędzie

Jeżeli szukasz ofert pracy, możesz sprawdzić je również w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica. Od
września działa specjalny infokiosk, w całości sfinansowany ze środków PUP. Tym samym Gmina
Świdnica dołączyła do kilku gmin powiatu świdnickiego, w których działają już takie urządzenia.

I

nfokiosk to komputer multimedialny,
który udostępnia klientom bezpłatny dostęp do wybranych zasobów internetowych.
W swoich zasobach posiada aktualne oferty
pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, bieżące informacje trzech portali internetowych: Urzędu Gminy Świdnica, Urzędu

Miasta Świdnica oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Sama obsługa urządzenia jest
niezmiernie prosta, nawet dla osób, które
na co dzień nie mają do czynienia z komputerem. Panel dotykowy umożliwia proste
i szybkie wyszukanie właściwych informacji.
Serdecznie zapraszamy.

Wymieniłeś dowód
- złóż dokument

Wymieniłeś dowód osobisty – jesteś zobowiązany do niezwłocznego złożenia w Urzędzie
Skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego. Już teraz istnieje możliwość złożenia go bezpośrednio w miejscu wydania dokumentu tożsamości.

U

przejmie informujemy, iż zgodnie z art. 9
ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995
r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz.2681
z późn. zm.) każda osoba odbierająca dowód osobisty ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym
zgłoszenia aktualizacyjnego). Dodaje się, że istnieje
Nr 2 (14) Grudzień 2009

możliwość dokonania tej czynności za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty – w przypadku Urzędu Gminy Świdnica na stanowisku
103. W przypadku osób fizycznych jest to druk
NIP-3. Natomiast osoby prowadzące działalność
gospodarczą mają obowiązek złożenia zgłoszenia
identyfikacyjnego EDG-1 na stanowisku 106.

OPŁATA ZA
DOWÓD ZERO
ZŁOTYCH!
Od 1 stycznia 2010 roku
zlikwidowany zostanie
obowiązek opłaty za wydanie
dowodu osobistego.
Zgodnie z ustawą o zmianie
ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 39, poz. 306)
uchyla się art. 36a.
Oznacza to, że z dniem 1
stycznia 2010 r. dotychczasowa
opłata w wysokości 30 zł.
nie będzie wymagana celem
wymiany lub otrzymania
nowego dowodu osobistego.
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Gmina Świdnica
w setce najlepszych gmin w Polsce
Już po raz 11 Rzeczpospolita opublikowała ranking najlepszych samorządów w Polsce. W tegorocznym rankingu Gmina Świdnica, jako jedyna
z powiatu świdnickiego znalazła się w pierwszej setce najlepszych gmin wiejskich w Polsce, zajmując 65 pozycję.

L

aury dla najlepszych Kapituła Rankingu
„Rzeczpospolitej” przyznaje w trzech kategoriach: miasta, gminy miejskie i miejskowiejskie oraz gminy wiejskie.
Na terenie kraju jest obecnie 2478 gmin
trzech rodzajów:
vv1586 gmin wiejskich,
vv586 gminy wiejsko-miejskie,
vv306 gmin miejskich.
– Ten ranking to pozytywne współzawodnictwo – podkreślał prof. Michał Kulesza,
jeden z współautorów polskiej reformy samorządowej podczas uroczystej gali. Sporządzając ranking, oceniający – tak jak w poprzednich latach – uhonorowali samorządy, które
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie ja-

kości życia, przy jednoczesnym zachowaniu
reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa
finansowego.
Kapitułę rankingu tworzyli m.in. prof. dr
hab. Jerzy Buzek – obecnie Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Michał Kulesza, jeden z współautorów reformy
samorządowej, obecnie społeczny doradca
ministra spraw wewnętrznych i administracji, Elżbieta Suchocka-Rogacka – sekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów.
Ranking przeprowadzony został w dwóch
etapach. W pierwszym wybrano miasta
i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2005 – 2008
i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

ZMIANA NUMERÓW KONT
BANKOWYCH
Z dniem 1 września 2009r. uległa zmianie obsługa
bankowa, którą prowadzi Bank Zachodni WBK S.A.
w Świdnicy. W związku z powyższym podajemy
nowe rachunki bankowe:
Urząd Gminy Świdnica
konto wydatków 22 1090 2369 0000 0001 1241 4090
konto dochodów 32 1090 2369 0000 0001 1241 4104
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za wydanie dowodu osobistego, opłata
za udostępnienie danych osobowych, opłata skarbowa, renta planistyczna, zakup
działki, zakup lokalu)
konto depozytów 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)
konto ZFŚS 20 1090 2369 0000 0001 1241 4126

Gmina Świdnica
konto ORGAN 87 1090 2369 0000 0001 1242 2135
konto GFOŚiGW 88 1090 2369 0000 0001 1241 4066

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
konto 76 1090 2369 0000 0001 1243 0190

(opłaty za wynajem świetlic, korzystanie z hali sportowej)
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W pierwszym etapie analizowano dane
pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce
mieszczących się w wyodrębnionych przez
Kapitułę kategoriach. Aby wybrać samorządy
do drugiego etapu, punktowano:
• dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne)
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004-2007,
• wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach
2006-2008 wpłynęły na rachunek budżetu
gminy/miasta,
• zadłużenie samorządu w stosunku do
dochodów w latach 2005-2008,
• nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2006-2008,
• dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 2005-2008,
• relację nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłużenia w latach 2005-2008,
• dynamikę wzrostu wydatków ogółem na
jednego mieszkańca w wybranych działach
w poszczególnych latach 2005-2008,
• transport i łączność,
• ochrona środowiska.
Po przeprowadzeniu analizy w/w danych
Kapituła dokonała wyboru 464 samorządów,
które zostały zakwalifikowane do drugiego
etapu. W tym gronie znalazło się 64 miast
na prawach powiatu, 200 pozostałych miast
i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich.
Do wybranych 464 gmin zostały wysłane ankiety z 15 pytaniami, a udzielone w nich odpowiedzi pozwoliły Kapitule Rankingu wybrać najlepszych sto samorządów w kat. gmin miejskich,
miejsko-wiejskich oraz wiejskich. W tym etapie
samorząd mógł uzyskać ponad 40 punktów.
W tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej
najlepszymi samorządami w Polsce są:

W kategorii miast na prawach powiatu:
1. Poznań
2. Sopot
3. Gdańsk

W kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich:
1. Grodzisk Mazowiecki - woj. mazowieckie

Ciąg dalszy na stronie obok
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2. Dzierżoniów - woj. dolnośląskie
3. Goleniów - woj. zachodniopomorskie

W kategorii gmin wiejskich:

1. Kobylanka - woj. zachodniopomorskie
2. Zielona - woj. małopolskie
3. Mszana Dolna - woj. małopolskie
….
65. Świdnica - woj. dolnośląskie
Listy gratulacyjne na ręce wójta gminy
Świdnica Teresy Mazurek przesłali m.in.
Prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego oraz Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, w których czytamy:
„Kierując ten list na Pani ręce gratuluję
i pozdrawiam wszystkich samorządowców
oraz mieszkańców gminy Świdnica. To
dzięki Państwa wspólnymi wysiłkami staje
się ona przykładem sprawnego i mądrego
zarządzania środkami publicznymi, a zarazem miejscem przyjaznym dla pracy i życia”
(prof. J. Buzek).

Laureaci rankigu Rzeczpospolitej

„Chciałbym na Pani ręce złożyć moje
gratulacje oraz podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do podjęcia tej inicjatywy.
Dziękuję i gratuluję także mieszkańcom Waszej gminy, udział w rankingu nie

byłby możliwy bez ich współpracy i zaangażowania. Potwierdza to, że jesteście
przyjaznym i innowacyjnym samorządem.
To dzięki takim gminom jak Świdnica,
Dolny Śląsk rozwija się szybciej” (Marek
Łapiński).

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Słotwina 36,  58-100 Świdnica
działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami),
ogłasza
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Świdnica
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Taryfy te zostały zatwierdzone Uchwałą nr LV/467/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 grudnia 2009 r.

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

1.

Przetwórstwo
rolno-spożywcze
PRS

2.

3.

4.

5.

Produkcja i usługi
gr. A
PIU-A

Produkcja i usługi
gr. B
PIU-B

Instytucje użyteczności
publicznej
IUP

Gospodarstwa
domowe
GD

Wyszczególnienie
cena za dostarczoną wodę

Cena / stawka opłaty w zł
netto

z VAT

4,51

4,83

Jednostka miary
m3

cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

8,05

8,61

m3

stawka opłaty abonamentowej za wodę

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

cena za dostarczoną wodę

4,65

4,98

m3

cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

7,00

7,49

m3

stawka opłaty abonamentowej za wodę

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

cena za dostarczoną wodę

4,52

4,84

m3

cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

5,20

5,56

m3

stawka opłaty abonamentowej za wodę

3,16

3,38

p-kt rozlicz./ m-c

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

cena za dostarczoną wodę

4,32

4,62

m3

cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

5,18

5,54

m3

stawka opłaty abonamentowej za wodę

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

cena za dostarczoną wodę

4,32/ /3,13*

4,62/ /3,35*

m3

cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

4,86

5,20

m3

stawka opłaty abonamentowej za wodę

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3,16

3,38

p-kt rozlicz. /m-c

Cena z VAT zwiera podatek od towarów i usług w wysokości 7%.
* - oznaczona cena przewiduje dopłatę Gminy Świdnica do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców gospodarstwa domowe w wysokości 1,27 zł/m3 ( z VAT). Mieszkańcy
gminy zakwalifikowani do tej grupy obciążani będą za dostawę wody wg ceny 3,35 zł/m3 ( z VAT).
Pełny tekst taryf zamieszczono na stronie internetowej spółki: www.sgpk.pl oraz udostępniony jest w siedzibie spółki w Słotwinie nr 36.
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Nowy sołtys
w Modliszowie

Decyzją Rady Gminy Świdnica (uchwały nr: LIV/458/2009
i LIV/459/2009 z dnia 17.11.2009 r.) z dniem 1 stycznia 2010 r. na
terenie gminy obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu. Szczegółowy wykaz stawek znajduje
się na stronie http://bip.swidnica.dolnyslask.pl/ (zakładka PRAWO LOKALNE – PODATKI I OPŁATY LOKALNE)

Z dniem 28 maja 2008 r. nowym
sołtysem wsi Modliszów została
Pani Anna Kucharczyk, zastępując
tym samym pełniącego od 6 lat
obowiązki sołtysa Pana Macieja
Rataja.

P

rzeprowadzenie dodatkowych
wyborów spowodowane było
rezygnacją ze stanowiska p. Rataja
z przyczyn osobistych. Pragniemy
serdecznie podziękować p. Ratajowi za dotychczasową współpracę,
życząc zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Uchwała nr LIV/458/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2009 r. (wyciąg)
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Gminy Świdnica :
1) od gruntów;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,01 zł od 1 ha powierzchni,

Anna Kucharczyk

Bezpieczeństwo w gminie
Z dniem 1 czerwca 2009 r. swoją służbę jako dzielnicowy gminy Świdnica
rozpoczął Aspirant Piotr Kaszubowski.
Pragniemy przypomnieć wszystkim
mieszkańcom, że dzielnicowi gminy
Świdnica pełnią dyżur w siedzibie
Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy w każdy wtorek w godz. 9.00-13.00, tel. 74-852-3067 wew. 118.

J

esteś świadkiem przestępstwa, lub
wypadku, lub masz sprawę, którą
chciałbyś zgłosić swojemu dzielnicowemu. Teraz jest to możliwe, dzwoniąc bezpośrednio pod wskazany poniżej nr tel. komórkowego.
Asp. Piotr Kaszubowski

vvAsp. Remigiusz Strzelczyk +48-788-142-963
vvMł. Asp. Arkadiusz Piaseczny +48-788-142-962
vvAsp. Piotr Kaszubowski +48-889-296-477

MASZ TALENT MUZYCZNY –
PRZYJDŹ DO NAS!
PRO SINFONIA CZEKA!
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Świdnicy dla wszystkich chętnych do rozwijania swoich umiejętności muzycznych
ogłasza nabór do: Gminnej Orkiestry Dętej
oraz Amatorskiego Zespołu Kameralnego
„PRO SINFONIA”.
Szczegółowych informacji udziela Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy przy ul. B. Glowackiego 4 w godz. 7.30-15.30, tel. (74)
852-30-67 wew. 312,313.
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Nowe stawki
podatkowe

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejb w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,16 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 2,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych (budynki gospodarcze) - 4,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f ) garaży - 6,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 6,57 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 nr LIV/459/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2009 r. w
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (wyciąg)
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 602 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 015 zł,
c) powyżej 9 ton - 1 240 zł;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 240 zł;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 073 zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 180 zł;
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 563 zł,
b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznieb - 1 015 zł,
                            
c) powyżej 30 miejsc - 1 995 zł.
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11 mln złotych
na wodociągi
18 sierpnia br. decyzją Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek dot. „Zakończenia wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”- w ramach działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD znalazł się na liście o
dofinansowanie. 27 listopada Wójt Gminy Podpisała stosowną umowę. Do 2011 roku Gmina Świdnica otrzyma na na ten cel aż 11 mln zł.

W

ramach przeprowadzonej 16 lutego br. preselekcji wniosków
gmina Świdnica znalazła na liście 35 beneficjentów zaproszonych do składania wniosków. Ostatecznie tylko 28 z nich otrzymało
dofinansowanie. – To ogromny sukces dla gminy i znaczny przychód
środków do budżetu, który pozwoli uporządkować gospodarkę wodną
i zakończyć proces wodociągowania gminy Świdnica – tak decyzję Zarządu komentuje wójt gminy Świdnica T. Mazurek.
Na 28 projektów, które otrzymały dofinansowanie, Gmina Świdnica jako jedyna w powiecie Świdnickim znalazła się na liście wybranych propozycji. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ponad
14,4 mln zł w tym kwota dofinansowania planowana jest na poziomie ponad 11,4 mln zł. (tj. ok. 80% kosztów kwalifikowanych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 2 stacji uzdatniania wody
(w Komorowie i Jagodniku), budowę nowego ujęcia w Jagodniku,
budowę sieci przesyłowych pomiędzy miejscowościami: Jagodnik
– Bystrzyca Dolna, Słotwina-Komorów-Mokrzeszów, WitoszówSłotwina, Miłochów-Pszenno oraz budowę sieci rozdzielczej w Modliszowie i Jakubowie z doprowadzeniem wody do gospodarstw domowych.
Realizacja tego projektu umożliwi wykorzystanie zasobów wodnych znajdujących się na terenie gminy i w konsekwencji uniezależnienie się od dostaw wody spoza granic administracyjnych gminy
Świdnica, a tym samym zmniejszy koszty funkcjonowania Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Łącznie na 28 wniosków na inwestycje związane z poprawą infrastruktury wodno-ściekowej w woj. dolnośląskim Zarząd województwa
przeznaczy kwotę 205 mln zł. Zakończenie procesu wodociągowania
wraz z modernizacją sieci Stacji Uzdatniania Wody w gminie Świdnica
planowane jest do III kw. 2011 roku.

Na 28 projektów, które otrzymały dofinansowanie, Gmina Świdnica jako
jedyna w powiecie Świdnickim znalazła się na liście wybranych propozycji

Chodniki w gminie
Blisko 2500 m2 nowych chodników w porozumieniu ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, powstało przy drogach publicznych na terenie
gminy Świdnica.

P

race przy ich budowie, które bez wątpienia zwiększają estetykę poszczególnych miejscowości, mają przede wszystkim
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach lokalnych. Dlatego też w pierwszej kolejności
realizowane były odcinki pozwalające na
połączenie chodników wykonanych w latach poprzednich.
Do końca 2008 roku prace przy ich
budowie prowadzone były systemem gospodarczym, przy zaangażowaniu pracowNr 2 (14) Grudzień 2009

ników robót publicznych. Wobec braku
zainteresowania taką formą zatrudnienia
w roku bieżącym budowa nowych chodników przeprowadzona została systemem
zleconym.
Do końca października 2009 r. na terenie 14 miejscowości powstało niespełna
2500 m2 nowych chodników (m.in. w Witoszowie Górnym, Witoszowie Dolnym,
Mokrzeszowie, Komorowie, Grodziszczu,
Bystrzycy Górnej, Wiśniowej, Pszennie,
Bojanicach, Lutomi Dolnej oraz Lutomi

Górnej) za łączna kwotę ponad 380 tys.
zł.
Niezależnie od w/w prac - przy zaangażowaniu pracowników zatrudnionych
w ramach świadczenia robót publicznych
- systemem gospodarczym przeprowadzone
zostały prace związane z budową podestów
pod pojemniki na opakowania PET oraz
mniejszych odcinków chodników w miejscowościach: Miłochów, Opoczka, Makowice, Stachowiceh, Sulisławice, Lubachów,
Słotwina i Lutomia Górna.
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Nowy plac zabaw w Pszennie
26 sierpnia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw w Pszennie przy ul. Działkowej.

N

owy obiekt wyposażono m.in. w zestaw zabawowy, dwa bujaki
sprężynowce, huśtawkę na kwotę ponad 8 tys zł. Cały teren został
ogrodzony, tak aby korzystające z niego dzieci były w pełni bezpieczne.
Zakup materiałów i prace ziemne wraz z utwardzeniem terenu, wykonano dzięki ofiarności sponsorów, którzy przekazali na ten cel m.in.
kostkę granitową, słupki, siatkę oraz usługi transportowe.
Z nowego placu zabaw już cieszą się najmłodsi i ich rodzice, którzy
do tej pory mogli korzystać jedynie z placu zabaw znajdującego się przy
budynku świetlicy. Perspektywa otwarcia nowego placu zabaw napawa
ich ogromną radością. Był to także miły prezent na rozpoczynający
się nowy rok szkolny 2009/2010. Duża w tym zasługa radnego wsi
Pszenno Zbigniewa Karnowskiego, który wiele prac wykonał osobiście,
angażując również licznych sponsorów.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: od lewej: T. Mazurek, H. Sara,
M. Jaworska, Z. Karnowski

Nowy plac zabaw w Pszennie przy ul. Działkowej

Na terenie gminy Świdnica znajduje się łącznie 29 placów zabaw, które rok rocznie staraniem władz gminy i rad sołeckich doposażone są o nowe urządzenia. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele
prac porządkowych na w/w obiektach wykonywanych jest w czynie
społecznym przez mieszkańców poszczególnych miejscowości. Każdego roku odbywają się również kontrole stanu technicznego przeprowadzane przez inspektora nadzoru, zlecane przez Gminny Zespół Oświaty. W planie działań członków Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki dokonuje się również przeglądu i funkcjonalności sprzętu znajdującego się na terenie placów zabaw.
Nowy plac zabaw w Pszennie to już drugi taki obiekt, który został
oddany do użytku w 2009 r. Pierwszym był plac zabaw w Bystrzycy
Górnej, który wyposażono w zestaw zabawowy za ponad 6 tys zł. Łączne wydatki na zakup urządzeń na place zabaw w 2009 roku wyniosły
ponad 30 tys zł.

Wodociąg w Modliszowie
We wrześniu bieżącego roku dobiegły końca
prace związane z budową wodociągu w Modliszowie, które trwały od listopada 2008 r.
Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do
nieruchomości położonych we wsi Modliszów.
Wykonano łącznie około 4 km sieci wodociągowej oraz podłączono około 50 nieruchomości.
Z uwagi na duże przewyższenia terenu, celem
zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci
wybudowano pompownię wody zlokalizowaną
w Pogorzale w oparciu o zestaw hydroforowy
wraz z podziemnym zbiornikiem wody. Pompownia zasilana będzie z sieci wodociągowej
w Pogorzale. Wartość całości inwestycji wyniesie ok. 1.350 tys. złotych z czego gmina wystąpi
o refundację poniesionych nakładów w wysokości 800 tys. złotych w ramach środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwagi na fakt, że projekt ten realizowano w ramach działania 4.2 „Infrastruktura
wodno-ściekowa” RPO WD.
10

Pompownia wody w Pogorzale
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Maksymalna „Odnowa wsi”
Remont świetlicy w Lutomi Górnej i budowa świetlicy w Stachowicach z maksymalnym poziomem dofinansowania (75% kosztów kwalifikowanych) - to wynik naboru projektów, które m.in. zostaną dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,77 mln zl.

O

gółem do konkursu złożono 206 wniosków. Po pozytywnej weryfikacji 180 Zarząd województwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie 163 projektom na łączną kwotą
60 mln zł.
Aż dwa projekty złożone przez: Gminę
Świdnica i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji znalazły się na liście operacji
zakwalifikowanych do współfinansowania
z łączną kwotą 994 327 tys zł.
Remont świetlicy w Lutomi Górnej
obejmował będzie wymianę pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia wraz w wykonaniem elewacji zew., wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
W sali głównej świetlicy wykonane zostaną:
docieplenia stropodachu i wykonany zostanie sufit podwieszany, przeprowadzony
zostanie remont posadzki. Ponad to wyremontowane zostanie zaplecze kuchenne świetlicy, korytarze i klatka schodowa.
Obiekt zostanie dostawany do obsługi osób

niepełnosprawnych. Przewidywany termin
zakończenia w/w prac remontowych planowany jest na kwiecień 2010 r. Natomiast
w przypadku budowy świetlicy w Stachowicach wykonane zostaną prace budowlane wraz z wew. instalacją sanitarną i elektryczną oraz zagospodarowaniem dojścia
do budynku. Realizacja projektu umożliwi
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz przyczyni
się do poprawy jakości życia mieszkańców
Stachowic. Planowany termin zakończenia
inwestycji – lipiec 2010 r.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi”
jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz promowanie tych obszarów. Program
ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wspierać działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej.
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.

Nowa i bezpieczna
ul. Akacjowa w Pszennie
Od października 2009 r. mieszkańcy Pszenna mogą cieszyć się z nowo wyremontowanej drogi gminnej przy ul. Akacjowej w Pszennie. Wartość prac
związanych z jej przebudową wraz z odwodnieniem wyniosła ponad 790 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów realizacji.

I

Poprzednio droga przy ul. Akacjowej w Pszennie posiadała nawierzchnię żwirowo-gruntową, bez
wydzielonego ciągu pieszego
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nwestycja realizowana była w ramach
programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i obejmowała
wykonanie kanalizacji deszczowej, drogi o nawierzchni asfaltowej,
chodników z kostki betonowej oraz barier
energochłonnych i oznakowania pionowego. Poprzednio droga przy ul. Akacjowej
w Pszennie posiadała nawierzchnię żwirowo-gruntową, bez wydzielonego ciągu pieszego. Po przeprowadzeniu prac remontowych, wzdłuż krawężników wykonany
został chodnik dla pieszych, co dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników tego odcinka.
Z uwagi na przebieg drogi wzdłuż rzeki
Piławy na odcinku ponad 150 m na łuku
zewnętrznym dodatkowo zamontowane
zostały bariery energochłonne. Łączna długość zmodernizowanej drogi to 0,75 km.
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Remonty popowodziowe
Do końca listopada 2009 r. trwały prace remontowe związane z odbudową zniszczonego mostu w Lutomi Górnej. Długość odbudowanego
mostu o konstrukcji przepustu żelbetowego wynosi 14m.

M

ost położony w ciągu drogi gminnej
w Lutomi Górnej został uszkodzony
w wyniku pozwodzi w 2006 r. Niezwłocznie po stwierdzeniu zawalenia się przyczółka mostu i uszkodzeniu płyty nośnej
mostu władze gminy przystąpiły do wykonania dokumentacji projektowej i poszukiwania źródeł finansowania.
Koszt inwestycji wyniósł ok. 820 tys
zł., z czego ponad 644 tys. zł. pochodziło
ze środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W ramach prac remontowych wykonana została m.in. przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku 16m i wykonanie
przepustu pod drogą gminną. Powstały
nowe mury oporowe o konstrukcji żelbetowej okładziną kamienną na odcinkach
ok. 6m powyżej mostu i 5m poniżej mostu, zamontowane zostały elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. balustrada stalowa
na moście, bariero-poręcze oraz oznakowanie drogowe.
W ośmiu miejscowościach tj. Lubachowie, Bystrzycy Dolnej, Pogorzale, Grodziszczu, Zawiszowie, Makowicach, Niegoszowie i Mokreszowie realizowane były
prace remontowe związane z odtworzeniem
dróg dojazdowych, ich odwodnieniem i wykonaniem nowych przepustów drogowych
na odcinku ponad 3,9 tys mb. Ponad to
w Bojanicach odbudowany został zniszczony przepust wraz z barierami, ubezpieczeniem potoku na wlocie i wylocie z przepustu, wykonaniem dojazdu i zjazdu
z przepustu z materiału kamiennego.

Odbudowa drogi dojazdowej w Lubachowie
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Remont mostu w Lutomi Górnej

Wyremontowany most w Lutomi Górnej

Odbudowa drogi Makowice-Krzyżowa
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Ponad 14 mln strat po powodzi
Ponad 1480 ha podtopionych upraw rolnych, zniszczone drogi gminne i drogi transportu rolnego (ok. 20 km), zamulone rowy melioracyjne na
odcinku ponad 110 km, uszkodzenia w kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowościach, straty w 6 placówkach oświatowych, 4 budynkach komunalnych i 9 świetlicach, a także straty w mieniu ochotniczych straży pożarnych na łączna kwotę ponad 14,3 mln zł. – to szacunkowy bilans strat
jakie gmina Świdnica poniosła w wyniku intensywnych opadów deszczu 31 maja br. i w dniach od 22.06 do 2 lipca 2009 r.

U

szkodzeniu uległy liczne odcinki dróg
gminnych oraz wewnętrznych, zarówno w terenach zabudowanych jak i na
terenach rolnych łącznie w 12 miejscowościach. Zarwaniu uległ most w Lutomi
Górnej nad potokiem Miła, którego koszt
naprawy wyniesie ok. 40 tys zł.
Uszkodzone zostały również koryta
młynówki w Bystrzycy Górnej oraz Kotarby
w Mokrzeszowie, które obecnie wymagają
natychmiastowego odtworzenia. Zamuleniu uległo blisko 50 % rowów i urządzeń
melioracyjnych na obszarze całej gminy. Zalane zostały 4 budynki komunalne (zniszczenia dot. głównie uszkodzenia dachów
i tynków wew./zew.) oraz w gospodarstwa
indywidualne, łącznie 50 obiektów. Skutkami silnych opadów deszczu dotkniętych
zostało również 9 świetlic wiejskich. Wody
gruntowe oraz intensywne opady deszczu
wywołały również straty w 6 placówkach
oświatowych, na ponad 270 tys. zł.
Gwałtowne opady deszczu wyrządziły szkody w urządzeniach kanalizacji
sanitarnej w 12 wsiach z terenu gminy.
W wyniku naniesienia do kanalizacji du-

Powódź w Lutomi Górnej
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Powódź w Pankowie

żej ilości cząstek stałych część pompowni ścieków została fizycznie unierucho-

miona, a część straciła swoją wydajność,
znaczna część sieci uległa zapiaszczeniu
(m.in. w Słotwinie, Komorowie, Pszennie,
Witoszowie Dolnym Witoszowie Górnym,
Mokrzeszowie). Według danych przekazanych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. oraz
komisję ds. szacowania szkód powstałych w mieniu Gminy Świdnica nakłady
niezbędne do poniesienia na odtworzenie
uszkodzonych urządzeń i przywrócenie
właściwego stanu pracy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej wyniosą ponad
200 tys. zł.
Pierwsze zasiłki celowe, po które zgłosiło się 46 poszkodowanych przez powódź
rodzin wypłacane były przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Taką formą
pomocy zostało objętych ok. 50 gospodarstw na kwotę ok. 100,5 tys zł.
Komisja ds. szacowania strat w uprawach rolnych dokonała oceny zniszczeń
na terenie gminy Świdnica. Jak wynika to
z przeprowadzonych oględzin największe
straty w uprawach rolnych ponieśli rolnicy,
których gospodarstwa zlokalizowane były
w Stachowicach, Lutomi Dolnej i Lutomi
Górnej. Łącznie w gminie Świdnica zalanych zostało 1480 ha.
13

inwestycje
Poza uprawami największe straty poniosła gminna infrastruktura. Uszkodzone,
wymyte nawierzchnie dróg wewnętrznych
i transportu rolnego na odcinku ok. 20 km
wymagały szybkiej naprawy z uwagi na
zbliżający się wówczas okres zbioru płodów
rolnych.
W akcjach zabezpieczających mienie
mieszkańców gminy Świdnica zaangażowane były wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na jej obszarze tj. OSP z: Witoszowa
Dolnego, Burkatowa, Bystrzycy Górnej,
Grodziszcza, Mokrzeszowa, Pankowa,
Gogołowa oraz Lutomi, które w wyniku
prowadzonych działań ratowniczych odniosły straty na ponad 40 tys zł (głownie:
moto-pompy, pompy pływakowe, pompy
szlamowe, ubrania i węże tłoczne).

www.gmina.swidnica.pl

Powódź w Boleścinie

Powódź w Lutomi

Zalane uprawy podczas powodzi
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Mokrzeszow - zniszczenia przy drodze powiatowej
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej
Od kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej trwały prace budowlane związane z rozbudową placówki oświatowej.

I

nwestycja obejmowała 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 została również instalacja centralnego ogrzewania na terenie całego obiektu. Koszt rozbudowy szkoły wyniósł ok. 1,2 mln zł. Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 1 września 2009 r. podczas akademii rozpoczynającej nowy rok
szkolny 2009/2010.

Rozbudowa nowej placówki oświatowej w Bystrzycy Górnej

Nowo wybudowany obiekt szkoły podstawowej

Wnętrze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Wakacyjne remonty w szkołach
Jak co roku wakacje są przede wszystkim czasem wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale są także czasem wytężonych prac remontowych
w placówkach oświatowych. W tym roku na remonty gminnych szkół przeznaczonych zostanie ponad 1,197 mln zł.

W

przedszkolu w Witoszowie Dolnym ze
względu na duże zawilgocenie pomieszczeń konieczne bylo położenie nowych podłóg,
osuszanie ścian oraz ich pomalowanie.
W Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym remont obejmował prace związane
z adaptacją poprzedniej małej sali sportowej
na pomieszczenie dydaktyczne, które pełni
funkcję świetlicy szkolnej. W wyniku prac
remontowo-adaptacyjnych stworzone zostały także dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem m.in. na szatnię dla uczniów.
Wykonano nową instalację elektryczną,
prace hydrauliczne, uzupełnienia tynków
oraz posadzek, a następnie wszystkie remontowane pomieszczenia zostały poma-
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lowane - całość prac oszacowana została na
kwotę ok. 15 tys. zł.
Dodatkowo konieczność wykonania prac
remontowych wymusiły zniszczenia spowodowane w szkołach podczas ulewnych deszczy
– w W przedszkolu w Witoszowie Dolnym ze
względu na duże zawilgocenie pomieszczeń
konieczne bylo położenie nowych podłóg, osuszanie ścian oraz ich pomalowanie.
W Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym remont obejmował prace związane
z adaptacją poprzedniej małej sali sportowej
na pomieszczenie dydaktyczne, które pełni
funkcję świetlicy szkolnej. W wyniku prac
remontowo-adaptacyjnych stworzone zostały także dodatkowe pomieszczenia z prze-

znaczeniem m.in. na szatnię dla uczniów.
Wykonano nową instalację elektryczną, prace
hydrauliczne, uzupełnienia tynków oraz posadzek, a następnie wszystkie remontowane pomieszczenia zostały pomalowane - całość prac
oszacowana została na kwotę ok. 15 tys. zł.
Dodatkowo konieczność wykonania prac
remontowych wymusiły zniszczenia spowodowane w szkołach podczas ulewnych deszczy – w kilku placówkach woda podtopiła
pomieszczenia w podziemiach budynków
oraz kotłownie i piwnice. Zalane zostały
także sale lekcyjne i korytarze na wyższych
kondygnacjach. Niezbędne do wykonania są
prace związane z naprawą dachów i orynnowaniem budynków.
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Jednomyślny budżet na 2010 rok
Podczas LVII Sesji Rady Gminy Świdnica, ostatniej w tym roku kalendarzowym radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Świdnica
na rok 2010.

T

o już kolejny budżet w tej kadencji Rady
Gminy, który jednomyślnie został przyjęty przez radnych. Dziękuję za zaufanie
i współpracę w mijającym roku 2009. „Jednomyślna decyzja, której wyrazem było głosowanie oznacza, że przyszłoroczny budżet dopracowaliśmy w szczegółach. Życzmy sobie
nawzajem abyśmy zrealizowali go w 100%.
Z pewnością będzie to trudny okres ze względu na rok wyborczy i to nie tylko w administracji samorządowej ale i państwowej” – tak
mówiła wójt gminy bezpośrednio po głosowaniu nad budżetem.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara podziękował wszystkim radnym
za jednomyślność i wypracowanie na komisjach wspólnego stanowiska wzorem lat ubiegłych.

Dochody 2010 roku wyniosą 49 626 794
zł, w tym:
- dochody bieżące 35 282 950 zł
- dochody majątkowe 14 343 844 zł
Wydatki budżetu planowane są na poziomie 51 363 069 zł, w tym wydatki na
inwestycje stanowią kwotę 17 378 940 zł.
Wśród planowanych inwestycji na rok 2010
jedną z głównych będzie zakończenie procesu
wodociągowania gminy oraz dalszy etap kanalizowania miejscowości, realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. remont
świetlicy w Lutomi i budowa nowej w Stachowicach, dalsze remonty dróg i budowa chodników przy drogach powiatowych, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej, zakup nowego samochód specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP.

Deficyt budżetu ustala się w wysokości 1
736 275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów
i pożyczek 736 275 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 1 mln zł.
Przychody budżetu ustala się na kwotę 4
912 620 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 176 345 zł.
Nowością w przyszłorocznym budżecie
jest Fundusz Sołecki, który w Gminie Świdnica dla 33 sołectw wyniesie 425 043 zł. Wydatki bieżące stanowić będą 310 469 a wydatki
majątkowe kwotę 114 574 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁ
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3 090

Pomoc społeczna
4 578 759

Rolnictwo
i łowiectwo
11 694 422
Leśnictwo
3 972

Oświata i wychowanie
906 147

Gospodarka
mieszkaniowa
2 493 466
Administracja
publiczna 129 618
Aktualizacja list
wyborców 2 635
Działalność
usługowa 600

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przecipożarowa 451 000

Różne rozliczenia - subwencja ogólna
14 134 958

Dochody z podatków lokalnych
i opłat 15 228 127

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁ
Ochrona zdrowia 217 100
Pomoc społeczna 6 089 299
Oświata i wychowanie
14 780 800

Edukacyjna opieka wychowawcza 197 478
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 1 146 752
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1 688 334

Różne rozliczenia 404 500
Obsługa długu publicznego 820 000

Kultura fizyczna i sport 495 329

Podatki lokalne i opłaty 91 758
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 794 290

Rolnictwo i łowiectwo 15 329 196

Aktualizacja list wyborców 2 635
Administracja publiczna 4 163 509
Działalność usługowa 635 910
Gospodarka mieszkaniowa 1 253 479
Transport i łączność 2 732 700
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Dopłaty do cen wody 520 000
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3 Maja w Gminie Świdnica
3 maja w Komorowie mieszkańcy gminy Świdnica uczcili 218 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

U

roczystości rozpoczęła Msza Św., którą odprawił Ks. dr Jarosław
Lipniak – Proboszcz Parafii Nawiedzenia N.M.P. w Witoszowie
Dolnym. Następnie hołd naszym wielkim poprzednikom i ich wiekopomnemu dziełu jakim była Konstytucja 3 Maja, która zapoczątkowała gruntowne zmiany ustrojowe i dla wielu następnych pokoleń
Polaków i stała się symbolem patriotyzmu oraz dążeń niepodległościowych - oddały dzieci ze świetlicy środowiskowej w Komorowie specjalnie przygotowanym na tę okoliczność programem artystycznym „Witaj
Majowa Jutrzenko”.
Wójt gminy Świdnica T. Mazurek w słowach skierowanych do przybyłych gości podkreśliła, że: „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja miało zapobiec
upadkowi Rzeczypospolitej, było środkiem do zachowania niepodległości.
Świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest umocnieniem
niepodległości Rzeczypospolitej. Dlatego naszym obywatelskim obowiązkiem jest udział w obchodach tej rocznicy, za co Państwu z całego serca
dziękuję i życzę, aby czas, w którym żyjemy, był czasem pokoju i sprawiedliwości społecznej, aby rządzący i rządzeni mieli poczucie współodpowiedzialności za dalsze losy naszego społeczeństwa”.
Wszyscy, którzy zdecydowali się gościć na gminnych obchodach
3 Maja w Komorowie – mogli podziwiać piękno kultury ludowej oglą-

Wójt Gminy Teresa Mazurek podczas okolicznościowego przemówienia w Komorowie

dając ponad godzinny program artystyczny Zespołu Ludowo-Estradowego „Mokrzeszów”. Podczas majowego święta swój talent muzyczny
zaprezentował również zespół „Ale Babki”, a do sportowej walki zachęcała mistrzyni Polski w Taekwondo Angelika Janasz i grupa strongmenów. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do udziału w licznych grach,
zabawach i loteriach fantowych, które przygotowali organizatorzy uroczystości – rada sołecka i mieszkańcy Komorowa.

To już 25 lat Kądziołek
9 maja 2009 r. Zespół „Kądziołeczka” z Lutomi obchodził Jubileusz XXV lecia swojej
działalności.

P

odczas uroczystości, która odbyła się
w świetlicy w Lutomi Górnej, wójt gminy Świdnica wręczyła zespołowi odznakę
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gratulując zespołowi tak zacnego jubileuszu podkreśliła, że naród bez kultury to

jak drzewo bez korzeni. Życzyła sukcesów
w kultywowaniu tego, co nawiązuje do polskiej tradycji, wyśpiewania kolejnych jubileuszy i sukcesów w dalszej pracy. – Niech
odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
przyzna przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego będzie jednocześnie podziękowaniem władz samorządowych za Państwa
pasje i zaangażowanie w życie społeczno
– kulturalne Gminy Świdnica, które trwa
nieprzerwanie od ponad 25 lat – mówiła T.
Mazurek.

Zespół „Kądziołeczka” otrzymał również odznaczenia „Zasłużony dla Wsi” przyznane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za całokształt
działalności – przyznane na wniosek Prezesa
Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Józefa Pawlaka. Był to niewątpliwie wieczór wielu wzruszeń. Życzenia, przemówienia,
gratulacje zaproszonych gości były momentem
najbardziej sentymentalnym. Jubilatki nie kryjąc szczęścia podziękowały wszystkim przybyłym specjalnie przygotowanym na tę uroczystość
programem artystycznym.

Zespół „Kądziołeczka” z Lutomi obchodził Jubileusz XXV lecia swojej działalności
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Złoty Jubileusz
Ks. Kanonika Stanisława Kościelnego
Msza św., specjalnie wydana biografia Jubilata, uroczysta oprawa muzyczna – w taki sposób mieszkańcy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej, rodzina, licznie przybyli goście, uczcili 50 – lecie święceń kapłańskich Ks. Kanonika Stanisława Kościelnego.

W

uroczystościach, jakie odbyły się 7
czerwca w kościele parafialnym wzięli
udział także księża z dekanatu Świdnica Zachód pod przewodnictwem Ks. Infułata Kazimierza Jandziszaka i dziekana dekanatu Ks.
Edwarda Szajdy oraz księża z sąsiednich parafii diecezji świdnickiej. Z życzeniami do zacnego Jubilata, przybył także J.E. Ks. prof. dr
hab. Ignacy Dec – pierwszy biskup świdnicki.
Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo przez
całe swoje życie gorliwie wierzę w Boga i pokładam ufność w Panu – tymi słowami Ks.
Kanonik dziękował parafianom, wszystkim
przybyłym gościom za dar swojego 50 letniego
kapłaństwa. Czcigodny Jubilat pomimo swojego wieku z olbrzymim poczuciem humoru

opowiadał o pierwszych chwilach spędzonych
w parafii w Bystrzycy Górnej, gdzie przed 46
laty rozpoczął swoją posługę duszpasterską.
Wyraził słowa wdzięczności wszystkim, którzy wspomagali go w trudnych czasach budowy plebanii i rozbudowy dwóch kościołów:
w Bystrzycy Górnej i Bystrzycy Dolnej. Dziękował także za życzliwość i wsparcie okazywane na co dzień. O tym jak trudne to były
czasy i o kapłańskiej drodze Ks. Stanisława
Kościelnego mówił w swojej homilii Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak.
Wśród licznych życzeń i gratulacji jakie
w tym dniu Jubilatowi składali parafianie, delegacje sołectw z Bystrzycy Górnej, Bystrzycy
Dolnej, Bukatowa, Lubachowa, OSP BurkaKs. Kanonik Stanisław Kościelny

Specjalnego błogosławieństwa zacnemu Jubilatowi udzielił Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak

tów, dyrektorzy placówek oświatowych z Bystrzycy Górnej, Bystrzycy Dolnej, Lubachowa
– słowa podziękowania i serdeczne życzenia
w imieniu władz samorządowych złożyła
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz
przewodniczący Rady Gminy Henryk Sara.
Uroczystości zakończyły się poświęceniem przez J.E. Ks. Ignacego Deca – biskupa świdnickiego dwóch tablic pamiątkowych
z okazji Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich i za posługę kapłańską w parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej. Zostały
one zamontowane w kościele parafialnym
w Bystrzycy Górnej oraz filialnym w Bystrzycy Dolnej. Nowym proboszczem Parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej został Ks. Wiesław Mróz.

X jubileuszowe „Wysypisko”
„Szanujmy wspomnienia…” - pod takim hasłem 16 maja 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej odbył się tegoroczny X Gminny
Przegląd Muzyczny Młodych Artystów – „Wysypisko” organizowany przez Szkołę Podstawową w Lutomi Dolnej oraz Urząd Gminy w Świdnicy.

W

tym roku przegląd miał szczególny
charakter i wymiar, ponieważ obchodził swój jubileusz dziesięciolecia!
Celem od lat przyświecającym temu konkursowi jest poszukiwanie i promowanie
młodych talentów ukrywających się w murach naszych gminnych szkół. Występującym
organizatorzy chcą dać możliwość szerszego
18

zaprezentowania i konfrontacji z jury. Ideą
jest zaś, by był to przegląd jak zawsze bez
barier, prowadzony przez dzieci dla dzieci.
Nie zależy w nim bowiem na twardej walce
i rywalizacji, ale na wspólnym muzykowaniu
i obcowaniu z muzyką formie zabawy.
Tegoroczna gala stała się źródłem szczególnej wymiany doświadczeń, bowiem tym

razem propozycję do muzycznej zabawy zaproszono laureatów z lat ubiegłych oraz…
samorządowców. Wzorem lat ubiegłych
dla zwycięzców przygotowano nagrody, dla
wszystkich wspaniałą zabawę i nowe doświadczenia, ponieważ wszystkie utwory wykonywane były z żywym akompaniamentem
zespołu.
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Gminne święto strażaka
w Grodziszczu
10 maja 2009 r. przy dźwiękach strażackich syren nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej remizy strażackiej w Grodziszczu.
Z tej to okazji gminne obchody z okazji Dnia Strażaka zostały przeniesione z 4 na 10 maja 2009 r.

U

roczystości rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Grodziszczu w intencji wszystkich
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świdnica. Mszę
Św. odprawił, homilię wygłosił oraz poświęcenia nowego budynku
remizy strażackiej dokonał Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak – proboszcz parafii N.M.P. Królowej Polski w Świdnicy.
Następnie przy dźwiękach orkiestry strażackiej delegacje pocztów sztandarowych wraz z zaproszonymi gośćmi udały się pod budynek odbudowanej remizy strażackiej w Grodziszczu, gdzie odbyły
się dalsze gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Ks. Infułat Kazimierz
Jandziszak, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Prezes Zarządu Wojew. Związku OSP RP we Wrocławiu – Wacław Dziendziel, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Świdnicy Roman Etel, Wójt
Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Henryk Sara, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy Tomasz Szuszwalak, Komendant Gminny
OSP Henryk Muraszko.
Nowy budynek remizy strażackiej to wspólne działanie władz
gminy, firm i instytucji prywatnych oraz mieszkańców Grodziszcza,
którzy wspierali władze samorządowe w działaniach zmierzających
do jej odbudowy – mówił przewodniczący Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara wręczając listy gratulacyjne z podziękowaniami.

Budynek wyremontowanej remizy strażackiej w Grodziszczu

Listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami za działania ratownicze otrzymali:
vvPrezes OSP Witoszów - Anatol Mirośniczenko
vvDruhowie z OSP Witoszów: Wojciech Zabuski, Paweł Wicher,
Krzysztof Boczar, Piotr Gancarczyk.
vvPrezes OSP Burkatów - Piotr Kulak
vvDruhowie z OSP Burkatów: Sebastian Konarski, Jarosław Migas,
Krystian Jabczyk, Stanisław Bekas
vvRyszard Wikliński - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Dzień Strażaka to również czas podziękowań i wręczanie odznaczeń za zaangażowanie na rzecz pożarnictwa: Postanowieniem
numer 1/OP/2009 oraz 3/OP/2009 Minister MSWiA nadał Brązową
Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” Asp. Sztab.
Dariuszowi Szymaniakowi, Prezydentowi Miasta Świdnica Wojciechowi Murdzkowi, Gminnemu Komendantowi OSP Henrykowi Muraszko.
Rozkazem personalnym nr 1/2009 i 5/2009 Komendant Główny Państwowej Straży pożarnej nadał stopień aspiranta sztabowego
dla st. asp. Sławomira Mackiewicza, stopień aspiranta dla mł. asp.
Andrzeja Herdzina.
Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
Kadela Marcin, Gancarczyk Bronisław, Boczar Krzysztof, KuNr 2 (14) Grudzień 2009

Moment uroczystego przecięcia wstęgi

lik Marcin, Fijałkowski Roman. Srebrnym Medalem Zasługi dla
Pożarnictwa zasłużeni zostali: Kulik Andrzej, Wicher Paweł, Maruda Janusz. Brązowym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Kozina Piotr, Somala Paweł, Osadczuk Zdzisław,
Sara Henryk, Chaj Ryszard, Szwedo Ryszard. Odznakę Wzorowy
Strażak otrzymali: Prorok Grzegorz, Sendo Przemysław, Chaj Ryszard, Zborowski Jan, Kozina Arkadiusz, Chrzan Paweł.
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Kangur w matematyce z Lutomi
Paweł Tarczyński uczeń II klasy Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, zapewnił sobie miejsce w gronie laureatów prestiżowego
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2009”, (zdobywając 100 punktów i wygrywając tym samym dwudniową wycieczkę
do Pragi).

P

aweł należy do nielicznej grupy uczniów,
którzy od lat pasjonują się matematyką
i nie jest to jego pierwsze zwycięstwo w tym
trudnym konkursie.
Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od
klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez
międzynarodową komisję. Na rozwiązanie
testu przeznaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi,
z których dokładnie jedna jest poprawna. Za
brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero

punktów, natomiast za odpowiedź błędną
lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi,
otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Wspólna dla wszystkich
krajów data konkursu oraz te same zestawy
pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu,
„Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu
krajów prawdziwym świętem matematyki, nie
ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych
form popularyzacji matematyki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Paweł Tarczyński

Liderzy Europy są w Gminie Świdnica
Od 25 do 27 listopada 2009 r. uczniowie 3 gminnych gimnazjów z Pszenna, Witoszowa Dolnego, Lutomi Dolnej zmagali się z grą edukacyjną
„Liderzy Europy”, którą przeprowadzili pracownicy 1 Oddziału BZWBK SA w Świdnicy.

Z

adaniem drużyn biorących udział w grze
o charakterze ekonomiczno-finansowym było zgromadzenie jak największej
ilości środków finansowych (posiadanie na
koniec gry największego budżetu). Uczniowie odpowiadali na pytania z dziedziny ekonomii i finansów oraz rozwiązywali zadania
matematyczno-ekonomiczne.
Był to pierwszy wewnątrzszkolny etap,
który wyłonił zwycięską drużynę do rozgrywek finałowych. Podobne eliminacje odbywają się na terenie gimnazjów
w gminie miasto Świdnica. Z każdej szkoły drużyna, która na koniec gry zgromadzi największy budżet „wchodzi" na listę
zwycięzców.
Trzy drużyny z największym budżetem będą brały udział w finale,
który odbędzie się w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK SA w Świdnicy.
Dotychczas przeprowadzono już grę w gimnazjach gminnych.
Największy budżet zgromadziła drużyna nr 3 z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w składzie Łukasz Czyżewski, Paweł
Kaczmarczyk, Mateusz Konicki, Wojciech
Maruszewski oraz Marcel Nowakowski
- 7345 EUR, następna była drużyna nr 4
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Uczestnicy gry edukacyjnej podczas zadań testowych

z Lutomi Dolnej w składzie Magdalena
Stankiewicz, Katarzyna Zelek, Justyna
Pakuła, Michał Pernet oraz Paweł Popkowski - 6940 EUR, kolejny wynik uzy-

skała drużyna nr 3 z Pszenna w składzie
Anna Sączawa, Adrian Dudzik, Ewa Pieczarka oraz Sebastian Kalista - 6410 EUR.
Gratulujemy bardzo dobrych wyników!
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To już 5 lat z Janem Pawłem II
W atmosferze zadumy i odpowiedzi na pytanie: Kim dla mnie
był Jan Paweł II? – uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II świętowali V rocznicę nadania imienia
Wielkiego Polaka placówce oświatowej w Grodziszczu.

27

maja 2004 r. w piękny słoneczny poranek szkole w Grodziszczu nadano imię Jana Pawła II. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: J.E. Ks. prof. dr hab. Ignacy
Dec, ówczesny Proboszcz Parafii Św. Anny w Grodziszczu Ks. Prałat
Bolesław Kałuża i Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek. Wtedy
to po raz pierwszy dziecięcymi głosami uczniów zabrzmiał hymn
szkoły, którego autorem jest Pani Alina Król – długoletni nauczyciel
języka polskiego placówki oświatowej w Grodziszczu. Muzykę skomponował Marcin Kutny.
27 maja 2009 r., dokładnie w piątą rocznicę od tego wydarzenia, uczniowie i ich nauczyciele po raz kolejny zaśpiewali hymn,
którym rozpoczynają wiele uroczystych akademii w swojej szkole.
„Ojcze Święty – rodaku,
Janie Pawle kochany.
My uczniowie tej Szkoły,
nisko Ci się kłaniamy.
Jesteś dla nas przykładem,
wiary, cnoty, miłości.
Każdy człowiek na świecie,
twej się dziwi mądrości.
To, co jest najpiękniejsze,
chcemy przejąć od Ciebie.
I z uśmiechem na twarzy,
ludziom służyć w potrzebie.
By nie zawieść nadziei,
Jana Pawła – rodaka.
Chcemy być wzorem godnym,
prawdziwego Polaka”.

Uczniowie SP im. Jana Pawła II podczas uroczystej akademii

Otrzymaliśmy od Ciebie – Ojcze Święty tak wiele… Tyle drogowskazów na ścieżce życia, w świecie, w którym tak łatwo pobłądzić. Drogowskazów, która na pewno prowadzą do celu, choć drogę
wskazują może nie najłatwiejszą. Gdybyśmy tylko chcieli zawsze
Ciebie słuchać. Patronujesz nam już 5 lat i wierzymy, że czuwasz
nad nami wszystkimi i każdym z osobna.
– Niecierpliwie czekamy, Ojcze Święty, na Twoją beatyfikację
i wciąż będziemy starać się aby Twoje słowa – „Jesteście moją nadzieją” były dla nas najgłębszą motywacją do wierności wartościom
przekazanym nam przez Ciebie – mówiła do przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców - dyrektor szkoły Alicja Lasocka.
Którą z dróg podążać aby znaleźć odpowiedź na pytanie „Kim dla
mnie był Jan Paweł II? – starali się udzielić uczniowie ze szkoły w Grodziszczu, którzy przygotowali na tę okazję specjalny program artystyczny. Wcielili się oni w role przyjaciół papieża z okresu studiów, lat kapłaństwa i ostatnich chwil Jego życia. Dlatego też w programie nie zabrakło
wielu znanych fragmentów biografii Karola Wojtyły, zamiłowania do
poezji, teatru oraz słynnych papieskich kremówek.

Turniej rycerski w Świebodzicach
20 czerwca 2009 r. już po raz drugi samorządowcy gminy Świdnica stanęli w szranki z rycerzami Zamku Bolków oraz 6 drużynami reprezentującymi Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Po sukcesie w 2007 r. w Wielkiej Bolkowskiej tym razem drużyna Grodu Zacnego Rolniczo Krzyżowo
Gminnego pod dowództwem Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek wróciła z tarczą zdobywając I miejsce.

T

egoroczny turniej rycerski wzbogacił obchody 730-lecia nadania
praw miejskich miastu Świebodzice. Drużynę Gminy Świdnica reprezentowali radni Rady Gminy Świdnica, kierownictwo urzędu oraz
jego pracownicy.
W epokowych strojach samorządowcy z Gminy Świdnica, Powiatu
Świdnickiego, Miasta Świdnicy, Gminy Bolków, Gminy Świebodzice, Gminy Strzegom, Gminy Jawor i Bractwa Rycerskiego walczyli
w tajemniczych konkurencjach i zabawach plebejskich tj. narty Bolka, zbieranie pierścieni czy gotowania, kręciole czy pociągu do rycerza i księżniczki. Drużyna Walecznej Teresy musiała wykazać się nie
lada sprytem, odwagą a przede wszystkim synchronizacją aby pokonać
swoich rywali. Niejednokrotnie o zwycięstwie decydowały sekundy
i dobre zgranie drużyny.
W rycerskich zmaganiach najlepszymi okazała się drużyna Grodu Zacnego z Gminy Świdnica zdobywając I miejsce. Drugie miejsce
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Zwycięska drużyna z gminy Świdnica z cennym trofeum

przypadło w udziale drużynie „Bolkom” z Bolkowa, a trzecie „Granitowym Rycerzom” ze Strzegomia.
Dzięki zwycięstwu w tegorocznych zmaganiach to właśnie Gmina
Świdnica będzie organizatorem następnego III Turnieju Rycerskiego.
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„Z Gminą na ty” - finał II edycji
Konkursu o Laur Młodego Samorządowca
28 maja, dzień po ogólnopolskim dniu pracownika samorządowego - Gimnazjum w Witoszowie Dolnym gościło uczestników II Gminnego
Konkursu o Laur Młodego Samorządowca.

W

II edycji zmagań o Laur Młodego Samorządowca - 20 uczniów z 7 szkół
podstawowych i 3 gimnazjów z terenu gminy Świdnica odpowiadało na serię losowo
wybranych pytań: - na czym polega praca
radnego, do kogo należy się zwrócić o pomoc materialną, co przedstawia herb gminy Świdnica, ilu mieszkańców liczy gmina
i jaka jest jej powierzchnia? – to jedne z wielu pytań na jakie uczniowie musieli udzielić
odpowiedzi. Na uczestników czekała również seria pytań prezentowanych w formie
multimedialnej, gdzie uczestnicy musieli
wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną
ale przede wszystkim dobra pamięcią fotograficzną – rozpoznając na zdjęciach znane
osoby, zabytki i miejsca w gminie Świdnica.
Przeprowadzenie II tury (pisemno-ustnej)
pozwoliło ostatecznie wyłonić finalistów II
Gminnego Konkursu o Laur Młodego samorządowca.

W kategorii szkół podstawowych:
vvI miejsce i tym samym statuetkę „Laur
Młodego Samorządowca” otrzymała Paulina Domagała ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grodziszczu,
vvII miejsce zdobyła Marta Adamczyk ze
Szkoły Podstawowej w Lubachowie,
vvIII miejsce zdobyła Justyna Ładzińska ze
Szkoły Podstawowej w Lutomi

Laur dla Eweliny Kucięby w kategorii gimnazjów
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Laur dla Pauliny Domagała w kategorii szkół podstawowych

W kategorii gimnazjów:
vvI miejsce i tym samym statuetkę „Laur
Młodego Samorządowca” otrzymała
Ewelina Kucięba z Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi
vvII miejsce przypadło w udziale Łukaszowi
Czyżewskiemu z Gimnazjum w Witoszowie
vvIII miejsce zdobyła Karolina Mikulska
z Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie.

W konkursie prac plastycznych, który
podczas tegorocznej edycji przeprowadzony został pod hasłem „Najładniejszy
zakątek mojej miejscowości”
vvI miejsce zdobył Mateusz Dziakowicz ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
vvII miejsce otrzymał Patryk Paruch ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
vvIII miejsce otrzymał Bartłomiej Łach – ze
Szkoły Podstawowej im. L.Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym.
Wyróżnienia za wykonanie prac plastycznych otrzymali: Natalia Kubisztal
– SP w Bystrzycy, Angelika Miciak – SP
w Mokrzeszowie, Gracjan Niemiec - SP
w Lutomi oraz Aleksandra Sygut – z Przedszkola w Pszennie.
Jury konkursu, w składzie: Sekretarz
Gminy Jadwiga Generowicz – przewodnicząca, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska i przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Henryk Sara – członkowie
jury, wyraziło słowa uznania i podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za włożony
trud w przygotowanie uczestników do konkursu.
Uroczyste wręczenie statuetek dla „Młodych Samorządowców” odbyło się podczas
obrad Sesji Rady Gminy Świdnica 26 czerwca 2009 r.
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„Jednym słowem było super”:
prymusi o wyjeździe szlakiem piastowskim
Pełni niezapomnianych wrażeń, bogatsi o nowe wiadomości i doświadczenia wrócili prymusi i osobowości szkoły z wycieczki Szlakiem
Piastowskim, będącej nagrodą za doskonałe wyniki w nauce i sławienie dobrego imienia swoich szkół.

Trzydniowy wyjazd dla grupy 20 uczniów był niespodzianką jaką władze gminy Świdnica zaoferowały prymusom wszystkich placówek oświatowych oraz osobowościom
szkoły.

T

rzydniowy wyjazd dla grupy 20 uczniów
był niespodzianką jaką władze gminy
Świdnica zaoferowały prymusom wszystkich placówek oświatowych oraz osobowościom szkoły.
Jak można się było spodziewać pomysł
organizacji edukacyjnej wycieczki okazał
się strzałem w dziesiątkę. Trudno było zaskoczyć prymusów, ponieważ potwierdzeniem ich zdobytych wyników w nauce jest
wszechstronna wiedza.
Jednakże dla wielu z nich nie była tylko kolejna lekcja historii, czy geografii,
ale przede wszystkim wspaniała przygoda
i zasłużona nagroda za całoroczny trud
nauki.
Zamek w Kórniku, lekcje średniowiecznego tkactwa w Biskupinie, czy wizyta
w muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie,
przejażdżka kolejką wąskotorową z Wenecji do Biskupina, skansen wsi wielkopol-

skiej w Dziekanowicach, Ostrów Lednicki
i wizyta w kolebce polskiej państwowości,
wizyta w katedrze Gnieźnieńskiej – to
jedne z wielu atrakcji jakie mogli na własne oczy zobaczyć uczniowie gminnych
placówek oświatowych. Oto wrażenia samych uczestników:
– Wycieczka ta sprawiła, ze poczułam
się jak księżniczka (w Kórniku), odkrywca
(w Puszczykowie) i archeolog ( w Biskupinie). „Na szlaku Piastowskim”, bo tak się
nazywała wycieczka wszystko mi się podobało. Nie przypominam sobie nudnej rzeczy
w ciągu tych dni. Mimo deszczowej pogody
bawiliśmy się wspaniale. Myślę, że szybko
nie zapomnę o tej wycieczce i dziękuję opiekunom za zapewnienie nam fantastycznej
przygody oraz przewodnikom za przybliżenie nam historii – Paulina D.
– Wspaniała wycieczka z mnóstwem
atrakcji. Szkoda, że taka krótka – Ada W.

Dużym zaskoczeniem dla właścicieli
ośrodka wypoczynkowego i pracowników
zwiedzanych muzeów i pałaców było zachowanie samych uczestników wyjazdu.
Uczniowie wykazali się dużym zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą, która
zwróciła uwagę wielu opiekunów i przewodników miejsc do których przybyli.
Czy poza nagrodami finansowymi warto
nagradzać uczniów organizując wyjazdową
formę wypoczynku. Z pewnością tak, a odpowiedź na to pytanie daje wypowiedź jednego z uczestników: – Skoro przyszło nam
żyć na tym świecie, trzeba ten świat zobaczyć. Wycieczka świetna. Niezapomniane wspomnienia. To wypowiedź jednego
z uczniów w pełni oddaje idee organizacji
wycieczki i rozwijania zainteresowań, wiedzy a niekiedy pasji uczniów, którzy w tym
roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki
w nauce.

Przeżyli ze sobą 50 lat
23

maja 2009r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy Państwo Władysława i Antoni Czemerzyńscy z Witoszowa
Dolnego oraz Kazimiera i Benedykt Kmoch
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z Komorowa obchodzili Jubileusz Złotych
Godów. Medal za długie pożycie małżeńskie
Prezydenta RP wręczyła Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Jubilatom życzymy zdrowia, wspólnego
szczęścia i zadowolenia oraz kolejnych jubileuszy.
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Szkoła w Grodziszczu w hołdzie Papieżowi
„Cokolwiek wam Chrystus powie, czyńcie”- pod takim hasłem dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
obchodzili 16.10.2009 r. 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W

tym szczególnym i wyjątkowym dniu odbył się I Gminny Konkurs
wiedzy o Janie Pawle II – na który przybyli uczniowie z 5 gminnych
placówek oświatowych, tj.
vvSzkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
vvSzkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
vvSzkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie
vvSzkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej
vvoraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu –
gospodarzy tej uroczystości.
W specjalnie przygotowanym programie słowno-muzycznym wybrane fragmenty z życia swojego Patrona przedstawili uczniowie ze szkoły
podstawowej w Grodziszczu. Czytając swoje listy kierowane do Jana Pawła II – wyrażali swoje uczucia, emocje, obawy o przyszłość i żal – że znały
Jego Osobę tylko z telewizji. Kim dla nich był? Czym dla nich - młodych
ludzi są jego listy, encykliki, książki, nauczanie które pozostały po Jego
odejściu?
– 16 października 1978 r., miałam to szczęście dzielić radość z milionami Polaków na całym świecie z wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły. Był to pierwszy po 455 latach papież, który pochodził spoza Włoch.
Jego pontyfikat towarzyszył mi przez cały okres moich studiów i cieszę się,
że dzisiaj pomimo licznych zadań mogę z Wami przeżywać to wydarzenie
– mówiła do przybyłych uczniów wójt gminy.
W tym roku po raz pierwszy odbył się Gminny Konkurs wiedzy
o Janie Pawle II pod hasłem „Cokolwiek wam Chrystus powie, czyńcie”. Przebiegał on w III etapach: test, interpretacja słów Jana Pawła
II oraz krzyżówka. Hasłem krzyżówki było motto tegorocznych Dni
Papieskich JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI. Nad całością konkursu czuwało jury konkursu pod przewodnictwem Marii Jaworskiej
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Członkowie jury wielokrotnie
podkreślali bardzo dobre przygotowanie drużyn do konkursu oraz wiedzę samych uczestników, czego wyrazem była przyznawana punktacja.

G

W klasyfikacji generalnej I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
gospodarzy tej uroczystości - Szkołę im. Jana Pawła II w Grodziszczu.
Ex aequo II miejsca zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej i Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej z Witoszowa Dolnego,
III miejsce przypadło w udziale drużynie ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Na kolejnym uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Pszennie.
Wręczenia nagród ufundowanych przez Gminny Zespół Oświaty,
sołtysa wsi Grodziszcze oraz Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Jana Pawła II „PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ” dokonali: wójt gminy Teresa Mazurek oraz sołtys wsi Zdzisław Osadczuk.
Program artystyczny przygotowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu – p. Ewelina Jezierska-Burdek, p. Irena Maj i p.
Tomasz Czarnecki. Część konkursową opracowała katechetka pani Renata Smolbik. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy,
a nauczycielom - katechetkom zaangażowania w organizację konkursu
i przygotowanie uczniów.

Gimnazjum w Pszennie szkołą sukcesu

imnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie w ocenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdobyło jeden z najlepszych wyników EWD (edukacyjna wartość dodana) w powiecie świdnickim pod względem wyników końcowych i edukacyjnych za lata 2006-2008. Metoda EWD to zestaw technik
statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.
Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Do czego może służyć metoda EWD?
Można wskazać trzy podstawowe zastosowania metody EWD:
1. Zachęcanie szkół do doskonalenia nauczania – ewaluacja wewnątrzszkolna.
2. Rozliczanie i wspieranie rozwoju szkół – ewaluacja zewnętrzna.
3. Dostarczanie informacji dla rodziców/uczniów przydatnych przy
wyborze szkoły.
Az 2 z 3 gimnazjów na terenie gminy Świdnica (Pszenno i Witoszów) w przeprowadzonej analizie wyników przez zespół realizujący
projekt „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” to szkoły sukcesu. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie http://www.cke.scholaris.pl/
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Dać świadectwo czasom...
Realizując priorytet oświatowy Gminy Świdnica na rok szkolny 2009-2010 dotyczący edukacji patriotycznej oraz wpisując się w ogłoszony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rok Historii Najnowszej w polskiej oświacie Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie w dniu 28
września 2009 roku zorganizowało Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej pod tytułem „Na nieludzkiej ziemi”.

D

ata została wybrana nieprzypadkowo
– 27 września br. minęła 70 rocznica
utworzenia Szarych Szeregów – patrona gimnazjum w Pszennie. Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat
II wojny światowej oraz krzewienie uczuć
patriotycznych i budowa pomostów międzypokoleniowych, jako że gośćmi honorowymi
byli przedstawiciele Związku Sybiraków Ziemi Świdnickiej na czele z prezesem Panem
Zygmuntem Zelkiem.
Zamiast referatów i odczytów odbyła się
tu niezwykła lekcja historii. Tym razem to
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Świdnica zaprezentowali swą
wiedzę i erudycję, stając w szrankach konkursu historycznego.
Wiedza o faktach musiała być też poparta znajomością realiów życia w okupowanej
Polsce, a także umiejętnościami praktycznymi, takimi jak udzielenie pierwszej pomocy.
Uczniowie, pracując w grupach, mogli się
nimi wykazać podczas gry terenowej, zorganizowanej przez działającą przy Gimnazjum
w Pszennie, prowadzoną przez p. Elżbietę
Kruk, drużynę starszoharcerską „Mafikeng”,
która pamiętając o patronie szkoły, jakim są
Szare Szeregi, wplotła w konkursowe zadania
wiele dotyczących ich faktów i ciekawostek
. Zmagania uczestników bacznym okiem obserwowało jury w składzie: Członek Związku
Sybiraków Koła Ziemi Świdnickiej - p. Hermina Słowińska, p. Jadwiga Generowicz Sekretarz Gminy Świdnica, p. Krzysztof Jas
- Dyrektor GOKSiR- u, hm. Piotr Pamuła Komendant Hufca ZHP w Świdnicy.

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii
szkół podstawowych zwyciężyli:
vvI miejsce - Kamil Ślęzak ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu
vvII miejsce - Kamil Krzanaka ze Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej
vvIII miejsce - Marta Kubińska ze Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie,

natomiast w kategorii gimnazjów:
vvI miejsce - Ewelina Kucięba z Gimnazjum
w Lutomi Dolnej
vvII miejsce - Marek Janus z Gimnazjum
w Pszennie
vvIII miejsce - Łukasz Czyżewski z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
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Wystawa prac plastycznych

W klasyfikacji zespołowej gimnazjów na
I miejscu uplasowała się drużyna z Gimnazjum w Pszennie (M. Janus, J. Drobny), na
II - z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (Ł.
Czyżewski, K. Frycz), a na III - z Gimnazjum w Lutomi (E. Kucięba, P. Dłutkowski).
Spośród zespołów szkół podstawowych najlepszą okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej (A. Pławecka,
J. Korzeniowski), następnie ex aequo z SP
w Grodziszczu (K. Ślęzak, P. Czaicki) i z SP
w Mokrzeszowie (K. Drożdż, M. Kubińska).
Na III miejscu w tej kategorii znalazła się
drużyna z SP w Witoszowie Dolnym.
W tym niezwykłym dniu szczególna pamięcią
postanowiono uczcić ofiary represji radzieckich
- tysiące ludzi wywiezionych w głąb ZSRR-Sybiraków. Uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem
nauczycielki j. polskiego p. A. Gablewskiej,
przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przypomniano o strasznym losie zesłanych
i zamordowanych na tej „nieludzkiej ziemi”. Nie
zapomniano też o oficerach pomordowanych
w Katyniu. Wśród zaproszonych gości znalazło się
wielu Sybiraków, m. in. Prezes Związku Sybiraków Koła Ziemi Świdnickiej - p. Zygmunt Zelek
oraz członkowie związku: p. Stanisław Kraiński,
p. Hermina Słowińska, p. Bronisława Chromy,
p. Genowefa Homa, p. Maria Iwanicka, p. Józef
Biedroń, nie obyło się więc bez łez wzruszenia.
Słowa płynące ze sceny obudziły wspomnienia,

którymi już w trakcie nieoficjalnego spotkania
Sybiracy podzielili się z młodzieżą i ze zgromadzonymi, dając kolejną lekcję historii, poświęcenia
i patriotyzmu, dając świadectwo czasom…
Nad organizacją i przebiegiem konkursu
czuwał nauczyciel historii - pan Roman Bogusławski. Oprawę plastyczną wykonała nauczycielka plastyki pani Mariola KownackaIwaniec. Gminna Biblioteka przygotowała
na tę okoliczność wystawę książek poświęconych zsyłkom Polaków na Syberię oraz losom
polskich oficerów zamordowanych w Katyniu
i innych miejscach kaźni.

Zygmunt Zelek podczas wręczenia nagród
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Dożynki Gminne 2009
Tegoroczne Dożynki Gminne organizowane przez Gminę Świdnica odbyły się 6 września w Bystrzycy Dolnej. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Bystrzycy Dolnej. Następnie przepięknym, kolorowym korowodem goście udali się na boisko
sportowe, na którym to odbywała się dalsza część uroczystości.

Poświęcenia wieńcow dożynkowych dokonał
Ks. Infułat K. Jandziszak

Stoisko gospodarzy tegorocznych dożynek gminnych - Sołectwa Bystrzycy Dolnej

P

odczas świętowania każdy mógł znaleźć
coś dla siebie - i najmłodsi i ci trochę starsi.
Przepiękne wieńce, smakowite potrawy, kolorowe stragany, wspaniała rodzinna atmosfera,
niezapomniane emocje towarzyszące zmaganiom podczas turnieju sołectw, konkurs na najładniejszy wieniec, konkurs na stragan sołectwa. Na scenie wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca
„Bystrzyca”, Zespół Śpiewaczy „Kądziołeczka”,
„Ale Babki”, Estradowo Ludowy Zespół „Mokrzeszów”, Zespół „Plus” i „Pląs” ze Słotwiny,
Zespół Śpiewaczy „Stokrotka” z Lutomi, „The
First Country” ze Stachowic . Wieczorem do
tańca rozgrzał publiczność zespół ABBA COVER – niezapomnianymi przebojami szwedzkiej grupy ABBA oraz zabawa taneczna. Poza
tym w trakcie imprezy można było uzyskać
poradę zdrowotną. Podczas dożynek Wydział
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zorganizował akcję bezpłatnych
badań profilaktycznych oraz porad specjalistów.
Pogoda dopisała, mieszkańcy Bystrzycy Dolnej
pięknie przyozdobili całą wieś kwiatami i proporczykami, było uroczyście, wesoło i bardzo
rodzinnie.

vvJózef Dreluch – rolnik ,mieszkaniec Bystrzycy Dolnej
vvStanisław Dreluch – rolnik, mieszkaniec
Bystrzyc Dolnej
vvBobowski Stanisław – rolnik, mieszkaniec
Bystrzyc Dolnej
vvRyszard Gawron – rolnik, Prezes RSP
Luromia, radny Rady powiatu
vvAndrzej Korczak – pracownik RSP w Burkatowie
Starosta dożynek – Stanisław Dreluch,
od 28 lat prowadzi gospodarstwo rolnej
o pow. 28 ha, specjalizuje się w produkcji
roślinnej. Jest otwarty na nowości rolnicze, które wdraża w swoim gospodarstwie.
Starościna dożynek – Beata Szewczyk
21 lat prowadzi gospodarstwo rolne o pow.

14,82 ha o kierunku ogólnorolnym. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Jest uczynną i szanowana mieszkanka wśród społeczności lokalnej.
Liczba zgłoszonych wieńców dożynkowych: 20 (sołectwa: Bystrzyca Dolna,
Bojanice, Bystrzyca Górna, Burkatów,
Grodziszcze, Komorów, Krzczonów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mirochów,
Mokrzeszów, Panków, Pszenno, Pogorzała,
Słotwina, Stachowice, Wieruszów, Wilków, Witoszów Dolny, Zawiszów).
Liczba zgłoszonych straganów: 11 (sołectwa: Komorów, Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Stachowice, Bystrzyca Górna,
Mokrzeszów, Bystrzyca Dolna, Pogorzała,
Opoczka, Bojanice, ZNP)
Liczba zgłoszeń do turnieju sołectw: 10
sołectw: Lutomia Górna Lutomia Dolna, Burkatów, Stachowice, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Mokrzeszów, Komorów, Bojanice,
Pszenno. Na uroczystościach dożynkowych
w Bystrzycy Dolnej wójt Gminy odznaczy
bohatera z Komorowa Andrzeja Wincewicza,

Ciąg dalszy na stronie obok

Lista odznaczonych odznaką Zasłużony
dla Rolnictwa:
vvJózef Szewczyk – rolnik z Bystrzycy Dolnej
vvBeata Szewczyk – rolniczka, mieszkanka
Bystrzycy Dolenj
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Wręczenie odznaczenia Prezydenta RP przez Wójta Gminy Świdnica dla Andrzeja
Wincewicza

który uratował życie wędkarzowi – Medalem
za Ofiarność i Odwagę nadanym na wniosek
komenda PPSP w Świdnicy.
Pan Andrzej Wincewicz ma 18 lat, jest
uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych
w Świdnicy. W dniu 31 grudnia 2008 r
wczesnym przedpołudniem pan Andrzej
Wincewicz był jedyną osobą, która pomogła
w uratowaniu życia tonącemu wędkarzowi.
Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Komorów pod Świdnicą. Spacerując

Korowód dożynkowy w Bystrzycy Dolnej

w tym dniu z przyjaciółmi wokół zalewu
zauważył mężczyznę, pod którym załamał
się lód. Bez chwili wahania podjął próbę
ratunkową.
Całemu zajściu przyglądało się kilkanaście osób, jednak żadna z nich nie podjęła próby pomocy tonącemu. Opanowanie
i odwaga nastolatka pozwoliły na przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej. Mimo braku fachowego sprzętu ratunkowego, jedynie za pomocą długiego kija,

doczołgał się do tonącego wędkarza, pomógł
mężczyźnie wdrapać się na lód i wydostać
z niego. Obaj szczęśliwie doczołgali się do
brzegu, gdzie zostali objęci opieką przez
pogotowie ratunkowe. Na uwagę zasługuje
fakt, iż to nie pierwsza akcja pomocniczoratunkowa z udziałem osoby pana Andrzeja
Wincewicza. Kilka lat temu uratował życie
młodszej siostrze, która wpadła do stawu
i dzięki szybkiej reakcji Andrzeja została
wyciągnięta na brzeg.

Młodzież wybrała swoich radnych
17 czerwca 2009 r. w wyniku głosowania w 3 obwodowych komisjach wyborczych na kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
młodzież zdecydowała, kto będzie reprezentował ich interesy w gminie Świdnica.

S

pośród 31 kandydatów uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wybierali 15 radnych do młodzieżowej rady.

Największą liczbę głosów w poszczególnych okręgach
wyborczych zdobyli:
vvOKW nr 1 – Danisiewicz Kacper – 45 głosów
vvOKW nr 2 – Tekiela Aleksandra - 16 głosów
vvOKW nr 3 – Puzio Tomasz – 50 głosów

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica wg porządku
alfabetycznego:
vvDANISIEWICZ Kacper - Burkatów
vvDOMAGAŁA Wojciech - Boleścin
vvDZIEDZIC Wojciech - Lutomia Mała
vvGRADOWSKA Adriana - Lutomia Dolna
vvGRYSZKA JAGODA - Lubachów
vvKUCIĘBA Ewelina - Lubachów
vvKUPIECKA Anna - Pszenno
vvPUZIO Tomasz - Mokrzeszów
vvSOCHA Patryk - Słotwina
vvSTRACH Adam - Gogołów
vvSZCZĘSNA Aleksandra - Mokrzeszów
vvTEKIELA Aleksandra - Pszenno
vvWERNECKI Maciej - Wilków
vvZERKA Agnieszka - Komorów
vvZUCHEWICZ Klaudia - Stachowice
Po ukonstytuowaniu się młodzieżowej rady jej pierwszym przewodniczącym został Kacper Danisiewicz, wiceprzewodniczącą została
Anna Kupiecka a sekretarzem Ewelina Kucięba.
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Prezydium młodzieżowej rady wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Świdnica
Henrykiem Sarą
Liczba
Liczba
radnych z
kandydatów
okręgu

OKW

Granice obwodu

Frekwencja

OKW nr 1
Gimnazjum
im. Unii
Europejskiej

LUTOMIA DOLNA, LUTOMIA
GÓRNA, LUTOMIA
MAŁA, STACHOWICE,
STACHOWICZKI, BYSTRZYCA
GÓRNA, BYSTRZYCA DOLNA,
LUBACHÓW, BURKATÓW,
MAKOWICE, OPOCZKA,
JAKUBÓW, BOJANICE

13

6

25%

OKW nr 2
Gimnazjum
im. Szarych
Szeregów w
Pszennie

PSZENNO, KRZYŻOWA,
WIERUSZÓW, GRODZISZCZE,
BOLEŚCIN, KRZCZONÓW,
MIŁOCHÓW, JAGODNIK,
GOGOŁÓW, PSZENNO,
WILKÓW, NIEGOSZÓW,
PANKÓW, WIŚNIOWA,
SULISŁAWICE, ZAWISZÓW

8

5

12%

OKW nr 3
Gimnazjum
w
Witoszowie
Dolnym

MOKRZESZÓW, POGORZAŁA,
KOMORÓW, SŁOTWINA,
WITOSZÓW GÓRNY,
WITOSZÓW DOLNY,
MODLISZÓW

10

4

24%

Spośród 31 kandydatów uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wybierali 15
radnych do młodzieżowej rady

27

WYDARZENIA kulturalne

www.gmina.swidnica.pl

W hołdzie polskim bohaterom
– wizyta w Maldegem
13 września 2009, dokładnie w 65 rocznicę bitwy o Walter (Belgia) wójt gminy Świdnica uczciła pamięć poległych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka, składając wieniec pod pomnikiem na cmentarzu wojskowym w Adenem.

Moment składania kwiatów na cmentarzu wojskowym w Adenem przez Wójta Gminy Świdnica T. Mazurek

A

degem to miejscowość leżąca 23 km od
Brugii, w kierunku Gandawy, w pobliżu
miasta Maldegem. Znajduje się tutaj Kanadyjski Cmentarz Wojskowy. Opiekunem cmentarza jest Brytyjska Komisja Grobów Wojennych
(Commonwealth War Graves Commission).
Na terenie nekropolii znajduje się 1119
grobów żołnierzy z krajów Alianckich poległych w czasie II Wojny Światowej.
Większość żołnierzy pochowanych w Adegem to ofiary operacji odbijania lewego brzegu
Skaldy, co miało miejsce na przełomie października i listopada 1944 r.
Polacy razem z siłami alianckimi w ostatnim tygodniu września 1944 r. oswobodzili
Antwerpię, leżącą u ujścia rzeki Skalda. Niestety, nie udało się wyprzeć wojsk niemieckich
z całego regionu, co uniemożliwiało wykorzystanie portu w Antwerpii. Zadanie opanowania
lewego brzegu rzeki zostało powierzone 3. Kanadyjskiej Dywizji Piechoty, wspieranej przez
4. Kanadyjską Dywizję Pancerną, 52. Brytyjską
Dywizję Piechoty oraz 1. Dywizję Pancerną gen.
Stanisława Maczka. Działania wojenne trwały
od października do listopada 1944 r. Najcięższe
ponad dwutygodniowe walki toczyły się o zdobycie przeprawy na Kanale Leopolda (na północ
od Gandawy). Do 3 listopada żołnierze niemieccy zostali wyparci z północno - wschodniej
Belgii, a lewy brzeg Skaldy był w końcu wolny.
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Na tym cmentarzu złożone są także prochy żołnierzy walczących w innych rejonach
Belgii, pochowane uprzednio na cmentarzach
parafialnych w różnych zakątkach kraju.
W wydzielonej polskiej kwaterze znajdują
się 33 groby żołnierzy 1. Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka, m.in. poległych
w dn. 9-10 września 1944r. w walkach o Aalter (miejscowość pomiędzy Brugią, a Gandawą). Na kamiennych nagrobkach z wykutym
wizerunkiem orła podano nazwisko, datę
śmierci i przynależność wojskową.

Każdego roku we wrześniu na terenie nekropolii odbywa się ceremonia z udziałem
przedstawicieli władz państwowych i lokalnych oraz członków korpusów dyplomatycznych państw alianckich, upamiętniająca poległych.
Na zaproszenie burmistrza miasta Maldegem Johana De Roo (miasta, które od 1967
r. wiąże partnerska umowa z niemieckim
miastem Lampertheim) w tegorocznych uroczystościach udział wzięła delegacja z gminy
Świdnica. Wójt gminy Teresa Mazurek w hołdzie poległym żołnierzom złożyła wieniec
biało-czerwonych kwiatów. Pamięć poległym
żołnierzom oddawali ambasadorowie Polski
i Kanady pracujący na placówkach dyplomatycznych w Brukseli, przedstawiciele wojsk RP
przy NATO, licznie przybyli weterani wojenni,
żołnierze oraz obywatele Polscy, mieszkający
w Belgii. Całość uroczystości zakończył przelot zabytkowych samolotów, które ze swoich
pokładów zrzuciły setki czerwonych maczków.
Podczas pobytu władze miasta Maldegem
przedstawiły obszary potencjalnej współpracy
partnerskiej: placówki oświatowe, sfery opieki socjalnej i ochrony środowiska, służba na
rzecz wolontariatu i organizacji młodzieżowych. Miłym akcentem był wieczór polski
zorganizowany przez organizację działającą
społecznie przy magistracie miasta Maldegem na rzecz współpracy partnerskiej. Wójt
gminy Świdnica mogła spotkać się z polonią
mieszkającą w gminie Maldegem i okolicznych miejscowościach.

Wójt Gminy wspólnie z burmistrzem miasta Maldegem Johanem De Roo
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Prezentacje Twórczości Artystycznej w Krzyżowej
2 maja 2009 r. w Krzyżowej, odbyły się Prezentacje Twórczości Artystycznej Powiatu Świdnickiego pod hasłem „Festiwalu Kultur”. Była to już
siódma edycja tej imprezy organizowanej rokrocznie przez Starostwo Powiatowe i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

P

odczas festiwalu swoją twórczość zaprezentowali artyści z terenu Powiatu Świdnickiego, jak również goście z partnerskich powiatów Łowickiego, Kartuskiego oraz z Powiatu Bergstarsse i Miasta
Jicin z Czech. Gminę Świdnica reprezentowały zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca” i Ludowo-Estradowy Zespół „Mokrzeszów”.
Wystąpiły także: Zespół Śpiewaczy „Dobromierz”, Zespół Folklorystyczny „KOSTRZANIE” z Gminy Strzegom, Zespół Pieśni i Tańca
„JUBILAT”, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” z Powiatu Kartuskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” z Łowicza, Tetilnehmer „Trachtenkapelle Kocherbach” i Grupa tańca ludowego z Niemiec z Powiatu Bergstrasse oraz Grupa Fidle z Czech.
Oprócz występów scenicznych była możliwość nabycia prac wykonanych przez twórców ludowych: garncarstwa, hafciarstwa kaszubskiego, malarstwa na szkle, wycinanki łowickiej, haftu koralikowego

Gratulacje na ręce Starosty Świdnickiego złożyła Wójt Gminy Świdnica

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Bystrzyca”

i artystycznego oraz koronkarstwa i prac wykonanych na szydełku.
Na miłośników zamków i rycerzy Bractwo Rycerskie Św. Barbary przygotowało gry i zabawy z tego okresu a na miłośników sportu czekały
liczne konkurencje i potyczki rodzinne.
Krzyżową chętnie i licznie w tym dniu odwiedzili mieszkańcy naszego powiatu i jego okolic. To niezwykle miejsce okazało się wspaniałą propozycją na spędzenie wolnego czasu wspólnie z przyjaciółmi,
miejscem na świetną zabawę i odpoczynek na świeżym powietrzu. Na
zakończenie wieczoru na widzów czekała wspaniała niespodzianka
- występ Eli Kuzio, która zaśpiewała piosenki ze swojej nowej płyty
oraz naszej gwiazdy, znanej wszystkim m.in. z programów „Szansa na
sukces” i „Mam talent” - Pauliny Lendy - laureatki i finalistki wielu
festiwali i konkursów.

Aleja Czereśniowa na XX-lecie Fundacji
6 czerwca 2009 r. podczas obchodów XX lecia Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wybudowana i oddana do użytku w czerwcu 2008 r. droga w Krzyżowej otrzymała
nazwę Aleja Czereśniowa.
mnieniach wielu mieszkańców Krzyżowej, w tym Pani Freyi von Moltke,
wdowy po H.J. von Moltke wzdłuż
tej drogi – rosły drzewa czereśni.
Jej budowa łączącej sołectwo Krzyżowa
z drogą wojewódzką nr 382 była prezentem władz samorządowych gminy Świdnica na XX lecie Fundacji „Krzyżowa”.

U

roczystościom towarzyszyło zasadzenie dwóch drzew czereśni,
które tak jak w czasach przedwojennych znajdowały się z obrębie drogi,
która była jedyną trasą łączącą Krzyżową z miastem Świdnica. We wspoNr 2 (14) Grudzień 2009

Symbolicznego odsłonięcia tablicy –
Al.Czereśniowa, dokonały wspólnie: wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz dyrektor Fundacji „Krzyżowa” Annemarie Franke.
Wójt gminy Świdnica przekazała również
na ręce Fundacji akt prawa miejscowego –
uchwałę Rady Gminy o nadaniu drodze nazwy Aleja Czereśniowa.

Moment zasadzenia 2 drzew czereśni przez Wójt
Gminy i dyr. Fundacji „Krzyżowa”

Życzenia na ręce dyr. Fundacji A. Franke złożyła
Wójt Gminy T. Mazurek
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Msza Św. Pojednania 1989-2009
12 listopada 2009 r. Krzyżowa ponownie gościła w centrum uwagi wielu międzynarodowych stacji telewizyjnych, radiowych oraz dzienników
informacyjnych. Dokładnie 20 lat temu polski premier RP Tadeusz Mazowiecki i ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohl przekazali sobie symboliczny ZNAK POKOJU, który zapoczątkował nowy rozdział w historii stosunków obu narodów.

O

d tego momentu Krzyżowa stała się symbolem polsko-niemieckiego pojednania.
Kulminacyjnym punktem obchodów była Jubileuszowa Msza Św. Pojednania, której tak
jak przed 20 laty przewodniczył J.E. Ks. Abp
Alfons Nossol.

Obok słynnego listu polskim biskupów
do niemieckich hierarchów, w których padły
znamienne słowa: „przebaczamy i prosimy
o wybaczenie” – ZNAK POKOJU jaki przekazali sobie mężowie stanu Polski i Niemiec
w Krzyżowej uważany jest przez wielu histo-

Delegacje z miast partnerskich z Lampertheim i Maldegem podczas uroczystości jubileuszowych w Kościele
Pokoju wspólnie z byłym Premierem RP T. Mazowieckim

ryków jako jeden z ważniejszych etapów na
drodze polsko-niemi
– Pojednanie to stan. To nie jest rzecz jednorazowa, dana nam raz na zawsze. Ono się
dokonuje. W tak bardzo obciążonych przeszłością stosunkach polsko-niemieckich należy pamiętać, że ważne jest wzajemne nastawienie. Psuje się je bowiem bardzo łatwo, ale
trudno i długo odbudowuje. Pojednanie jest
procesem, który nigdy się nie kończy – mówił do licznie zgromadzonej w Kościele Pokoju młodzieży były premier T. Mazowiecki.
Wizyta w kościele nawiązywała do spotkania
jakie miało miejsce 12.11.1989 r. pomiędzy
kanclerzem Niemiec i premierem RP. Obaj
politycy modlili się wowczas o pokój i pojednanie.
Następnie zaproszeni goście udali się do
siedziby Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W samo południe przed
wejściem na teren Fundacji - włodarze Ziemi
Świdnickiej, wspólnie z premierem T. Mazowieckim, ministrem kultury B. Zdrojew-

Ciąg dalszy na stronie obok

Freya von Moltke
- wspomnienie
W USA w wieku 98 lat zmarła Freya von Moltke, żona Grafa Helmutha Jamesa von Moltke, znanego działacza „Kręgu z Krzyżowej” opozycji
antyhitlerowskiej z czasów II wojny światowej.

F

reya von Moltke, z domu Deichmann, była absolwentką wydziału
prawa. W latach 30.
pracowała jako asystentka na Uniwersytecie we Wrocławiu,
a w 1935 r. uzyskała
tytuł doktora nauk
prawniczych na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie.
Freya von Moltke
Freya von Moltke, Honorowa Przewodnicząca Fundacji
dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżo30

wej, Honorowy Obywatel Gminy Świdnica,
uczestniczka opozycji anty-hitlerowskiej,
pisarka, wdowa po Grafie Helmucie Jamesie von Moltke, który 23 stycznia 1945 r.
został jako członek „Kręgu z Krzyżowej”
stracony w Berlinie-Plötzensee - uznała za
swoją misję życiową upamiętnianie, przez
liczne wystąpienia i wystawy, niemieckiego
oporu przeciw ideologii nazistowskiej.
Jej działalność była niezbędna w Niemczech, gdzie opozycję anty-hitlerowską doceniono dopiero po latach, zaś zamachowcy
z 20 lipca 1944 r. byli pierwotnie opisywani,
jako zdrajcy. Dzięki wizji i zaangażowaniu
Freyi von Moltke od 1989 r. powiększał się
krąg ludzi, wspierających zamysł odrestau-

rowania jej rodzinnych dóbr Krzyżowa na
Dolnym Śląsku i nadania im statusu Europejskiego Domu Spotkań. Miejsce to służyło także jako punkt spotkań dla działalności
Trójkąta Weimarskiego.
29 sierpnia 2006 r. Komitet Wspierania
współpracy
francusko-niemiecko-polskiej
(Komitet „Trójkąta Weimarskiego”) ufundował nagrodę im. Adama Mickiewicza za
zasługi dla pojednania i współpracy europejskiej. Wśród osób, które zostały uhonorowane tym zaszczytnym wyróżnieniem była dr
Freya von Moltke.
Od lat 60. XX wieku mieszkała w Norwich, w stanie Vermont (na wschodzie)
w USA.
Nr 2 (14) Grudzień 2009
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skim oraz władzami wojewódzkimi odsłonili
tablicę upamiętniającą historyczna Mszę Pojednania z 12.11.1989 r.
O godz. 13.00 w ogromnym, ogrzewanym
namiocie, inaczej aniżeli 20 lat temu rozpoczęła się Jubileuszowa Msza Św. W centralnym punkcie ołtarza stanął krzyż z uformowaną na wzór stuły flagą polsko- niemiecką
i ta sama figura Św. Jadwigi, która obecna była
na dziedzińcu pałacu w Krzyżowej w 1989 r.
podczas historycznej Mszy. Nie zabrakło również słów z Ewangelii wg Św. Mateusza 5,9
„Błogosławieni pokój czyniący – Selig Die Frieden Stiften”. Oprawę muzyczną stanowił chór
III LO w Świdnicy „PRYMA VOCE” oraz schola
ANNUSY z parafii Św. Anny w Grodziszczu.
– Zwycięzcą w starciu jest ten, kto pierwszy przebaczy – mówił w swojej homilii Abp.
A. Nossol. Dziś, tak jak 20 lat temu przewodniczył Jubileuszowej Mszy Św., którą

koncelebrował wspólnie Abp Wrocławskim
Marianem Gołębiewskim i Biskupem Świdnickim Ks. Prof. dr hab. Ignacym Decem.
Znamiennym punktem uroczystej mszy była ekumeniczna modlitwa o jedność. Wersy
psalmu 118 odczytali hierarchowie kościoła
ewangelickiego, prawosławnego i greko-katolickiego w Polsce. Obecny był pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki.
Wielkim nieobecnym był ciężko chory kanclerz Niemiec Helmut Kohl.
– Kiedy zobaczyłem tak dużą liczbę aparatów i kamer w momencie przekazywania
znaku pokoju, uświadomiłem sobie, że nie
jest to zwyczajne pozdrowienie pokoju, ale
coś więcej jeszcze znaczy – mówił do zgromadzonych premier. Jubileuszową Mszę Św.
zakończył symboliczny uścisk dłoni jaki premier Tadeusz Mazowiecki wymienił z głównym celebransem Abp Alfonsem Nossolem.

Wójt Gminy podczas spotkania z byłym Premierem RP
T. Mazowieckim

Msza Św. Pojednania 2009

Przemówienie byłego Premiera RP T. Mazowieckiego
- Krzyżowa 2009

Fotografie archiwalne - L. Griger, Msza Św. Pojedniania 1989
fot. W. Bąkiewicz

Premier RP T.Mazowiecki wraz z głównym
celebransem Abp. A. Nossolem

Od lewej: Wójt Gminy Świdnica T. Mazurek, burmistrz miasta partnerskiego E. Maier wraz z duchowieństwem
diecezji świdnickiej
Nr 2 (14) Grudzień 2009

Otwarcie jubileuszowego Forum przez władze
samorządowe Świdnicy
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Mur berliński w Krzyżowej
11 grudnia 2009 roku Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski wraz z Przewodniczącym Niemieckiego Bundestagu Norbertem Lammertem
uroczyście odsłonili pomnik-fragment muru berlińskiego. Wydarzenie to było zwieńczeniem polsko-niemieckich parlamentarnych obchodów
20. rocznicy pokojowej rewolucji w Europie Środkowej i Wschodniej.

O

bok fragmentu muru została umieszczona tablica upamiętniająca
wkład Polski w przemiany 1989 r., upadek muru berlińskiego oraz
Mszę Pojednania, w której 12 listopada 1989 r. wzięli udział Tadeusz
Mazowiecki i Helmut Kohl.
Marszałek Komorowski podkreślił, że Krzyżowa jest miejsce szczególnym w tradycji demokracji niemieckiej, a także z punktu widzenia
relacji polsko-niemieckich i polsko-niemieckiego pojednania. – Sprawdziły się marzenia o pojednaniu polsko-niemieckim, o demokracji
niemieckiej, które mają swoje korzenie w Krzyżowej, spełniły się marzenia o runięciu murów pomiędzy naszymi narodami – powiedział
Komorowski.
Jednocześnie podziękował stronie niemieckiej, że w Berlinie stanął
„fragment muru Stoczni Gdańskiej, który przypomina o roli polskiej
Solidarności w obaleniu muru berlińskiego i o budowie wspólnej europejskiej wolności”".
Przewodniczący niemieckiego Bundestagu, przypomniał, że II wojna światowa rozpoczęła się od napaści Niemiec na Polskę. – Żaden
inny kraj nie poniósł więcej cierpień niż Polska. Koniec tej wojny oznaczał podział Europy i podział Niemiec – mówił Lammert.
Podkreślił również wkład Polski w przemiany demokratyczne
w Europie Środkowej i Wschodniej. „Dlatego, aby to upamiętnić postanowiliśmy umieścić kawałek muru ze Stoczni Gdańskiej niedaleko
siedziby niemieckiego parlamentu” – mówił Lammert. To, że w Krzyżowej postawiono fragment muru berlińskiego jest „najpiękniejszym
możliwym zakończeniem jubileuszy 2009 r.”.
Uroczystości towarzyszyło spotkanie Marszałka Sejmu i Przewodniczącego z młodzieżą podczas którego dyskutowano na temat roli Polski i Niemiec w Europie.

Moment odsłonięcia fragmentu muru

Uczestnicy spotkania w Domu na Wzgórzu - 11.12.2009 r.

Spotkanie młodzieży z marszałkami rządów Polski i Niemiec

Marszałek Sejmu RP B. Komorowski oraz Przewodniczący Bundestagu
N. Lammert

Wójt Gminy podczas uroczystości odsłonięcia fragmentu muru berlińskiego
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Świąteczne spotkanie 2009
Ogromnie się cieszę, że mogę ten wyjątkowy dzień świętować z tymi, z którymi pracuję na co dzień – mówiła wójt gminy Świdnica podczas
dorocznego spotkania wigilijnego w Urzędzie Gminy Świdnica.

R

ok roczne świąteczne spotkania w siedzibie urzędu należą do gminnej tradycji, podczas których wójt gminy Świdnica dziękuje za
współpracę, pomoc i życzliwość w mijającym
roku. Mają one swój klimat i oprawę, ponieważ
licznie przybyli goście gromadzą się wokół stołu
składając sobie wzajemne życzenia.
Przy wigilijnym stole spotkali się: duchowieństwo diecezji świdnickiej pod przewodnictwem J.E. Ks prof. dr hab. Ignacego Deca –
Biskupa Świdnickiego, przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych i samorządowych z terenu powiatu świdnickiego, radni,
dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi,
przedstawiciele
instytucji państwowych
i prywatnych współpracujących na co dzień
z gminą Świdnica.
Tegoroczne, szóste z kolei spotkanie wójta
gminy z zaproszonymi gośćmi, miało inny
charakter w porównaniu z dotychasowymi.
Wpływ na to miały wydarzenia 2009 roku
w gminie Świdnica. W słowach podziękowania za okazane wsparcie wójt gminy podkreśliła: „Bez was samorząd nie mógłby istnieć”. Pozwólcie, że w tym wyjątkowym dniu
podkreślę trzy najważniejsze daty: 27 marca
br. – wypadek autokaru dzieci ze S.P. w Bystrzycy Górnej. Szybka i sprawa akcja służb
ratunkowych: pogotowia, straży pożarnej,
policji, służb medycznych Szpitala Latawiec
oraz psychologów z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Świdnicy zapobiegły
ogromnej tragedii.

Czerwiec to kolejna data - nawalne
opady deszczu, powódź i ogromne straty
w infrastrukturze. Otrzymaliśmy rządową
pomoc, ale jak to często bywa, musieliśmy się spieszyć aby zdążyć z wszystkimi
pracami, by wykorzystać przyznane środki. Dlatego też pragnę podziękować firmie
EKO-WOD Sp. z o.o. oraz Świdnickiemu
Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów
za współpracę i pomoc przy realizacji prac
remontowych.
Ostatnia data to 12 listopada 2009 r. –
międzynarodowe wydarzenie – Jubileusz
XX lecia Mszy Św. Pojednania w Krzyżowej.
Dziękuję na ręcę Jego Ekscelencji obecnego
tutaj Ks. Biskupa Ignacego Deca za piękną
i godną oprawę liturgiczną tej uroczystości,
a władzom powiatu świdnickiego i miasta
Świdnica za współpracę i wsparcie okazane
podczas przygotowań.
Na zakończenie wójt gminy złożyła
wszystkim przybyłym gościom życzenia zdrowych i spokojnych świąt. Niechaj Święta Bożego Narodzenia przyniosą radosną nadzieję, szczęście, dobro, serca otwarte dla ludzi.
Niech świąteczny uśmiech trwa cały Nowy
2010 Rok. Niechaj bóg się co dzień rodzi
w człowieku, a znak pokoju będzie znakiem
tego wieku – tymi słowami do przybyłych gości zwrócił się przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Henryk Sara.
J.E. Ks. Prof. dr hab. Ignacy Dec – dziękując wójtowi gminy za zaproszenie, podkreślił

Świąteczne spotkanie wójta gminy z zaproszonymi
gośćmi

Jasełka w wykonaniu ZPiT BYSTRZYCA uswietniły jak co roku świąteczne spotkanie
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Wójt Gminy podczas dzielenia się wigilijnym
opłatkiem

zaangażowanie władz gminy w pielęgnowanie pięknych, polskich tradycji bożonarodzeniowych. Podziękował za dbałość i wsparcie
jakie gminny samorząd rok rocznie okazuje
parafiom z terenu gminy Świdnica. Przybyłych gości w świąteczny nastrój wprowadził
- występ kolędników z Zespołu Pieśni i Tańca
„Bystrzyca”.
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Stoły Bożonarodzeniowe
W sobotnie popołudnie 19 grudnia 2009
r. osoby odwiedzające Teatr Miejski
w Świdnicy mogły zobaczyć w jego holu
pięknie przygotowane stoły Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Świdnica i Marcinowice. Gospodynie w ramach konkursu
„Festiwal Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych” zaprezentowały jak powinien
wyglądać tradycyjny stół oraz potrawy
świąteczne.

J

ury, w składzie: Jadwiga Generowicz
(sekretarz Gminy Świdnica), Władysław Gołębiowski (Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Marcinowicach), Anna
Borowska (Dyrektor Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu) oraz Krzysztof
Jas (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu Świdnica) na stołach gospodyń
doszukali się 12 i więcej potraw i po naradzie przyznali następujące nagrody.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Kątkach zostały wyróżnione za karpia
z hodowli Pana Adamowicza, chleb Pani
Joli oraz marynowane grzybki ślężańskie.
Kolejne wyróżnienie zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich ze Stachowic za przyrządzenie kapusty z fasolą, klusek z makiem oraz barszczu z uszkami.
Następne wyróżnienie otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich z Bojanic za przygotowanie pasztecików z grzybami, keksu do
barszczyku z pieczarkami i pierogów z kaszą gryczaną.
Koło Gospodyń Wiejskich z Lutomi Dolnej zostało wyróżnione za zupę
grzybową, kutię oraz piernikowy domek
z ogródkiem.
Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Świdnicy odbyło się na scenie Teatru
Miejskiego tuż przed koncertem Chóru
„Pryma Voce”.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kątek
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Koło Gospodyń Wiejskich ze Stachowic

Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic

Koło Gospodyń Wiejskich z Lutomi wraz z Senatorem RP Stanisławem Jurcewiczem
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Żywa szopka po raz trzeci
„Ześlij nam Syna Swojego” pod takim tytułem samorządowcy
z gminy Świdnica wystąpili w inscenizacji teatralnej podczas obchodów Świdnickiej Kolędy 2009. Nawet siarczysty mróz nie ostudził zapału i gorących serc urzędników, którzy po raz trzeci wcielili się w biblijne postacie, przybliżając tajemnicę narodzin Zbawiciela.

Pasterz 2 – Krzysztof Jas – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
			
Sportu i Rekreacji,
Herod – Tadeusz Szarwaryn – dyr. Szkoły Podstawowej
			
im. Mikołaja Kopernika
				
w Pszennie,
Uczony w piśmie 1 – Henryk Kończak radny Rady Gminy
		
Świdnica,
Uczony w piśmie 2 / Narrator – Janusz Waligóra, rzecznik prasowy.

Autorem scenariusza był Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie. Nowością w tym roku był
udział żywego osiołka w inscenizacji. A w główne role podczas przedstawienia na świdnickim rynku wcielili się:
Ojciec - Henryk Sara – przewodniczący Rady Gminy Świdnica,
Sara - Paulina Komaiszko – mł. insp. ds. elektronicznego obiegu
			
dokumentów,
Józef – Sławomir Pamuła – inspektor ds. inwestycji i infrastruktury
			
technicznej,
Maryja – Anna Szymkiewicz – skarbnik gminy,
Anioł Gabriel – Jadwiga Generowicz – sekretarz gminy,
Mędrcy: Bartłomiej Strózik – kierownik DIIT
Jarosław Socha - inspektor ds. inwestycji i infrastruktury technicznej
Sebastian Pietraga – mł. referent ds. zamówień publicznych,
Pasterz 1 – Zbigniew Kondziarz – radny Rady Gminy Świdnica,

Pomimo, że od narodzin Chrystusa minęło ponad 2000 lat, za
każdym razem tajemnica ta niesie ze sobą ogromny ładunek emocji,
refleksji i wzruszeń. Przygotowując rok rocznie inscenizację teatralną
w ramach obchodów świdnickiej kolędy staramy się nie tylko ubogacić
ten przedświąteczny czas swoją grą aktorską i żywą szopka, ale wszystkim pragniemy aby niosła ona pewne przesłanie – mówi wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek.
Z pewnością słowa wypowiedziane ustami „tegorocznego” Józefa:
„Szukając Boga, nie znajdziesz go tam gdzie gwar i przepych. Szukając
Boga szukaj cichością serca, a odnajdziesz go w drugim człowieku” – są
jednymi z tych myśli, które stanowią przesłanie tegorocznej inscenizacji teatralnej.

Samorządowcy z Gminy Świdnica podczas inscenizacji teatralnej
na świdnickim rynku

Tym razem w rolę Ojca swojej córki Sary wcielił się
Przewodniczący Rady Gminy H.Sara

Pomimo ogromnego mrozu serca widzów kolędami rozgrzewał
Zespół „Kądziołeczka”

Józef (S. Pamuła) wraz z Maryją (A.Szymkiewicz)
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Atrakcyjne tereny mieszkaniowe
z zasobu Gminy Świdnica na sprzedaż

W roku 2010 z zasobów nieruchomości Gminy Świdnica przeznaczonych
do zbycia zostanie 26 działek położonych w Bystrzycy Górnej przy ul.
Osiedle Sowie, u zbiegu ciągów komunikacyjnych łączących Świdnicę
z Walimiem oraz Dzierżoniów z Wałbrzychem.

O

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 nie występuje
powszechnie na obszarze gmin wiejskich Dolnego Śląska. Obecnie prowadzone są prace projektowe zmierzające do wykonania rozdzielczej sieci
wodociągowej oraz sieci energetycznej a także instalacji oświetlenia ulicznego. Korzystne położenie względem układu komunikacyjnego i osadniczego oraz istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,
a także walory przyrodnicze terenów sąsiednich sprawiają, że teren ten
jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. W latach 2008-2009 w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych terenów sprzedano już 25 działek.
Ponadto w drugiej połowie 2010 roku zaoferowane zostaną działki
przeznaczone pod zabudowę zlokalizowane na terenie wsi Pszenno.
Informacje o trybach i terminach przeprowadzenia sprzedaży publikowane będą na stronach internetowych Urzędu Gminy w Świdnicy www.
gmina.swidnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Świdnica, a także w prasie lokalnej.
Kontakt:
Dział Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. 74 852 30 67; 852 33 98, wew. 105
36

Wiesci z Gminy
Wydawca: Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
tel. +48/74/852 12 26, +48/74/852 30 67
urzad@gmina.swidnica.pl, www.gmina.swidnica.pl
Redakcja: Rzecznik Prasowy - Janusz Waligóra
tel. +48 74 852 12 26 w. 213
rzecznik@gmina.swidnica.pl
Zdjęcia: Janusz Waligóra, Krzysztof Jas

Współpraca:
Jadwiga Generowicz, Ewa Burdek,
Maria Jaworska, Zbigniew
Kanicki, Szczepan Kownacki,
Jarosław Socha,
Bartłomiej Strózik, Anna
Szymkiewicz, Ewa Wasilenia,
Agata Malik, Alicja Lasocka,
Małgorzata Urbanek, Wiesław
Walentowski, Tadeusz Szarwaryn,
Krystyna Kwaśnik,  Zbigniew
Janus, Sławomir Pamuła,
Krzysztof Jas

Nr 2 (14) Grudzień 2009

