Świdnica, sierpień 2006 r. Nr 2 (7)
Szanowni Państwo,
Po raz siódmy spotykam
się z Państwem na łamach
biuletynu „Wieści z Gminy”,
który na stałe zagościł w naszym kalendarzu.
Odkąd 16 lat temu powstały samorządy terytorialne, dokonało się wiele zmian
m.in. w oświacie, kulturze
infrastrukturze, gospodarce i
rolnictwie.
Gmina Świdnica wykorzystuje ten czas na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. Obecnie w skali powiatu jesteśmy gminą, która pozyskała najwięcej środków z UE w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, bo aż 262 zł Ponadto pozyskujemy środki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu wojewody i z budżetu państwa.
Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz gmina ma
szansę na szybszy rozwój i poprawę życia mieszkańców. Za
dotacje z UE zbudowano: kanalizację w Witoszowie Górnym, drogę w Słotwinie oraz drogę w Pszennie. Ponadto rozpoczęto prace budowlane związane z odnową wsi Pogorzała,
modernizacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie, budową kanalizacji w Komorowie i
w Słotwinie oraz budową wodociągu w Lubachowie. Nadal
znaczne środki finansowe przeznaczane są na budowę chodników i remonty dróg, renowację rowów melioracyjnych.
Miesiąc wrzesień to czas wielu uroczystości. 3 września świętować będziemy regionalne obchody 60-lecia działalności LZS w Mokrzeszowie. 4 września br. odbędzie się
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007, a 17
września obchodzić będziemy Gminne Święto Plonów. Nie
był to jednak dobry rok dla rolnictwa z uwagi na klęskę suszy, a następnie powodzi. Jednak należy podziękować za to,
co mamy i prosić o to, by inne klęski nas omijały. Dlatego
też tegoroczne dożynki będą miały skromniejszy charakter
od dotychczasowych.
Realizując kolejny etap poprawy bezpieczeństwa publicznego w gminie od sierpnia br. został uruchomiony kolejny etat dzielnicowego, a tym samym zmianie uległ dotychczasowy zasięg terytorialny działań dzielnicowych.
Szczegółowe informacje na ten temat i wiele innych ważnych informacji znajdą Państwo wewnątrz tego numeru.
Serdecznie zapraszam do lektury!
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WAŻNE TEMATY

ZMIANY NA STANOWISKACH
URZĘDNICZYCH W GMINIE ŚWIDNICA
NOWY SOŁTYS W LUTOMI
GÓRNEJ

8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się
- uchwalili odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Świdnica radnego Pana Zbigniewa Kondziarza. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
NOWA DYR. SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE
DOLNYM

Nowa Sekretarz Gminy
Jadwiga Generowicz.

25 kwietnia br. nowym sołtysem wsi Lutomia Górna została Pani Maria Ćwieląg, zastępując na tym stanowisku dotychczasowego i długoletniego sołtysa,
pana Bartłomieja Piątek. Zmiana nastąpiła na prośbę ustępującego pana B. Piątek. Nowa Pani sołtys od kilkunastu lat
działała na rzecz społeczności lokalnej
poprzez Radę Sołecką.

W dniu 27 czerwca 2006 r. Komisja
Konkursowa wyłoniła Panią KRYSTYNĘ KWAŚNIK na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, która
zastąpiła dotychczasową dyr. szkoły, Panią Ewę Szafraniec.
ZMIANA NA STANOWISKU
SEKRETARZA GMINY

ODWOŁANIE PRZEW. KOMISJI
REWIZYJNEJ

byłego sekretarza gminy na stanowisko
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych. Rada Gminy na wniosek wójta gminy powołała (przy 12 głosach za
i 1 wstrzymującym) na stanowisko Sekretarza Gminy Świdnica Panią Jadwigę
Generowicz. Z gminą Świdnica obecna
Pani Sekretarz związana jest od 25 lat,
a od stycznia 2001 r. rozpoczęła pracę
kierując Zespołem Oświaty w gminie
Świdnica.
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY MA
NOWEGO DYREKTORA

Moment pożegnania Sekretarza Zbigniewa
Mudego.

Dnia 8 czerwca 2006 r. na posiedzeniu
LV Sesji Rady Gminy Świdnica w wyniku głosowania projektu uchwały z dnia
08-06-2006 r. w sprawie odwołania z
funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - na podst. art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolityDz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Radni stosunkiem głosów:
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Podczas LVIII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Świdnica radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska
Sekretarza Gminy Świdnica Zbigniewa Mudego. Mając na uwadze wniosek
Pana Zbigniewa Mudego o rezygnacji
z funkcji Sekretarza Gminy Świdnica,
radni odwołali Z. Mudego z w/w stanowiska. Odwołanie związane jest z powołaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego

Od dnia 21 sierpnia br. peni obowiązki
Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty
Pani Ewa Szafraniec, która od 1974 r.
związana jest z gminną oświatą. Dotychczasowe stanowisko Dyr. GZO pełniła
Jadwiga Generowicz, która od dnia 4
sierpnia br. uchwałą Rady Gminy została powołana na stanowisko Sekretarza
Gminy.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W GMINIE
8 czerwca 2006 r. w sali narad Urzędu
Gminy odbyła się LV Sesja Rady Gminy
Świdnica poświęcona m. in. sprawom
bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Na zaproszenie przewodniczącego Rady
Gminy Świdnica, Wiesława Malisza oraz
wójta gminy, Teresy Mazurek zaproszenie
przyjęli: Starosta powiatu świdnickiego,
Jacek Wajs, z-ca Komendanta Powiatowego Policji Podinspektor, Krzysztof
Niziołek, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
Podinspektor Andrzej Basztura, Zastępca
Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy
Powiatowej w Świdnicy, Komisarz Janusz
Cygal, Dzielnicowi: Młodszy aspirant
Remigiusz Strzelczyk, starszy sierżant
Arkadiusz Piaseczny, Z-ca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mł. Kpt. Dariusz Budkiewicz; Komendant Gminny OSP Gminy Świdnica
St. Aspirant Sztabowy Henryk Muraszko.
W części tematycznej poświeconej bezpieczeństwu została przedstawiona analiza bezpieczeństwa publicznego za 2005 r.
i I kwartał roku 2006 r. Dotyczyła ona
takich zdarzeń jak: bójki, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem. Szczególnie
dwie pierwsze kategorie zdarzeń w ocenie
policji są największym problemem. Ilość
zrealizowanych interwencji domowych
na terenie Gminy Świdnica w roku
2005 wyniosła 69, a ilość wypełnionych
Niebieskich Kart w ramach realizowanej
procedury - 60. W pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy zatrzymano łącznie 41
sprawców przemocy domowej. Pomimo iż
ponad 78% mieszkańców gminy czuje się
bezpiecznie - jak wynika z przeprowadzonych ankiet, to właśnie podczas weekendów, wg policyjnych statystyk, dochodzi
do największych wydarzeń kryminalnych.
Na terenie gminy Świdnica zlokalizowano tereny najbardziej niebezpieczne, w
których dochodzi do największej liczby
rozbojów i wypadków, są to m. in. takie
miejscowości jak: Witoszów Dolny, Lubachów, Pszenno i Złoty Las. Wynikać to
może z faktu, iż w gminie Świdnica, liczącej ponad 15.500 tys. mieszkańców, na
1 dzielnicowego przypada ponad 7 tys.
Dla porównania w gminie Marcinowice
liczba ta wynosi ponad 3 tys., a w gminie
Dobromierz ponad 2 tys. Wójt gminy, Teresa Mazurek, jak i radni gminy zgodnie
przyznali, iż w celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa w gminie Świdnica nale-

ży zwiększyć etaty dzielnicowych co najmniej o 2 stanowiska. Jak zaznaczyła wójt
gminy - nie będą to działania mające na
celu rozbudowę sfery administracyjnej,
ale przede wszystkim realne i wymierne
działanie w terenie, mające zwiększyć
poziom bezpieczeństwa publicznego gminy Świdnica. Ponieważ każda zmiana
to szansa, a każda szansa to możliwość
osiągnięcia sukcesu.
NOWY ETAT DZIELNICOWEGO
W GMINIE
Na wniosek wójta gminy Świdnica, T.
Mazurek, skierowany do Komendanta
KPP w Świdnicy w gminie Świdnica uruchomiono nowy etat dzielnicowego. Jest
to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa
publicznego w gminie Świdnica, szeroko
omawiany m. in. na LV sesji Rady Gminy
8 czerwca br.
Prośba, z którą zwróciła się wójt gminy do
Pana Komendanta, została poparta przez
Radę Gminy Świdnica, sołtysów oraz
mieszkańców gminy. W odpowiedzi Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy,
insp. Andrzej Kląskała utworzył nowy
etat dzielnicowego w gminie Świdnica,
zmieniając jednocześnie dotychczasowy
podział terenu rejonów służbowych dzielnicowych. Nowym dzielnicowym został
St. sierż. Robert Bielec.
Nowy podział terytorialny przedstawia się
następująco:
Mł. asp. Remigiusz Strzelczyk
Lutomia
Dolna
867 mieszkańców
Lutomia
G ó r n a
1035
mieszkańców
Lutomia
Mała - 62
mieszkańców
StachowiMł. asp. Remigiusz
ce - 134
Strzelczyk.
mieszkańców
Stachowiczki- 69 mieszkańców
Bystrzyca Górna- 632 mieszkańców
Burkatów - 543 mieszkańców
Grodziszcze - 891 mieszkańców

Krzyżowa - 215 mieszkańców
Wieruszów- 97 mieszkańców
Opoczka - 231 mieszkańców
Bojanice - 491 mieszkańców
Makowice - 274 mieszkańców
Łącznie 5541 mieszkańców
Sztab. Arkadiusz Piaseczny

Sierż. Sztab. Arkadiusz
Piaseczny.

Zawiszów
- 117 mieszkańców
Sulisławice
- 111 mieszkańców
Wi ś n i o w a
- 191 mieszkańców
Panków 231 mieszkańców
Niegoszów
- 119 mieszkańców

Wilków - 299 mieszkańców
Pszenno - 1638 mieszkańców
Jagodnik- 307 mieszkańców
Miłochów - 215 mieszkańców
Gogołów - 331 mieszkańców
Boleścin - 560 mieszkańców
Krzczonów - 276 mieszkańców
Łącznie 4395 mieszkańców
St. sierż. Robert Bielec

St. sierż. Robert Bielec.

Wi t o s z ó w
Dolny - 1178
mieszkańców
Wi t o s z ó w
Górny - 283
mieszkańców
Pogorzała
- 249 mieszkańców
Mokrzeszów
- 1106 mieszkańców

Komorów- 574 mieszkańców
Słotwina - 853 mieszkańców
Lubachów - 400 mieszkańców
Bystrzyca Dolna - 620 mieszkańców
Złoty Las - 32 mieszkańców
Jakubów - 108 mieszkańców
Modliszów - 166 mieszkańców
Łącznie 5601 mieszkańców
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ZAKOŃCZENIE OBSŁUGI
PASZPORTOWEJ

N

a podstawie
§5 ust. 2 Porozumienia
z dnia 13
lipca 2004
r. w sprawie
prowadzenia
niektórych
zadań wynikających
z przepisów
ustawy
o
paszportach,
zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Świdnica
z dniem 30 kwietnia 2006 r. nastąpiło
wypowiedzenie porozumienia ze skutkiem na dzień 31 lipca 2006 r.

S

tanowisko powyższe podyktowane było potrzebą tworzenia w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu nowej struktury obsługi
obywateli, dostosowanej do wymogów
przyjmowania i wydawania paszportów
z mikroprocesorem.
Dlatego też wszyscy mieszkańcy wiejskiej gminy Świdnica mogli składać
wnioski paszportowe w siedzibie
Urzędu Gminy do dnia 31 lipca 2006
r. Po tym terminie wszystkie wnioski
można składać w oddziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy
ul. Słowackiego 23A w Wałbrzychu
(nr tel. 074 849 40 41). Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy zespołu organizacyjnego spraw obywatelskich Urzędu Gminy Świdnica pod
nr tel. 074 852 30 67 wew. 104.
DOWODY OSOBISTE

P

rzypominamy, iż
od 1 stycznia 2003 r.
obowiązuje
nowelizacja ustawy
o ewidencji
ludności i dowodach osobistych. Na
jej podstawie
do grudnia
2007 r. musi się zakończyć wymiana
starych tzw. książeczkowych dowodów
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osobistych na nowe. Przypominamy,
iż dowody wydane w latach 1981-1991
należało wymienić w terminie od 1.0131.12.2005 r.; Dowody wydane w latach 1992-1995 należy wymienić do
31grudnia 2006 r. Dowody wydane w
latach 1996-2000 należy wymienić w
terminie od 1.01-31.12.2007 r. W dalszym jednak ciągu wielu mieszkańców
gminy nie dokonało jeszcze wymiany.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy zespołu organizacyjnego
spraw obywatelskich pod nr tel. 074
852 30 67 wew. 103
WNIOSKI O STYPENDIA
SZKOLNE

W

dniach od 21 sierpnia do 15
września 2006 r. będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2006/2007,
a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia
25 września do 15 października 2006
r.
Wnioski będą wydawane w Urzędzie
Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego
4 - sala operacyjna - stanowisko 102
(parter), w godzinach urzędowania.
Wypełnione wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 15
września 2006 r., a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów - do
15 października 2006 r. w Urzędzie
Gminy - sala operacyjna - stanowisko
102 (parter).
ZASIŁKI RODZINNE OD
1 WRZEŚNIA 2006 R.

D

nia 31 sierpnia 2006 roku kończy się kolejny okres zasiłkowy
świadczeń rodzinnych. Od 1 września
2006 r. organem właściwym do realizacji świadczeń rodzinnych będzie tylko i wyłącznie wójt gminy, a w naszej
gminie upoważniony przez wójta
ośrodek pomocy społecznej.
Aby otrzymać świadczenia rodzinne na
kolejny okres zasiłkowy należy ponowić wnioski o zasiłki rodzinne i należne do nich dodatki. Zatem prosimy o
przygotowanie niezbędnych dokumentów a przede wszystkim zaświadczeń
o dochodach osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym /
wszystkich członków rodziny, którzy
nie ukończyli 25 roku życia / za 2005
rok z Urzędów Skarbowych właści-

wych ze względu na miejsce zamieszkania. Miesiące lipiec i sierpień były
okresem wytężonej pracy tych urzędów. Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy prosimy osoby,
które ubiegać się będą o świadczenia
rodzinne, aby wystąpiły do urzędów
skarbowych o stosowne zaświadczenia
o dochodach za 2005 rok i kompletowały niezbędne dokumenty.
Ponadto informujemy, że z chwilą wypowiedzenia umowy o pracę osobie
pozostającej na urlopie wychowawczym, należy niezwłocznie powiadomić o tym organ realizujący dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego. Nie powiadomienie o tym fakcie ośrodka pomocy
społecznej spowoduje, że świadczenie
to uznane zostanie za nienależnie pobrane i podlegać będzie zwrotowi w
trybie postępowania egzekucyjnego w
administracji.

K

ryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego i należnych do zasiłku dodatków
nie ulega zmianie i wynosi 504 zł netto
na osobę w rodzinie i 583 zł na osobę,
gdy w rodzinie wychowywane jest
dziecko niepełnosprawne.
W przypadku ubiegania się w nowym
okresie zasiłkowym, tj. w okresie od
1.09.2006 r. do 31.08.2007 r., o zaliczkę alimentacyjną wnioski należy
składać u komornika prowadzącego
egzekucję świadczeń alimentacyjnych.
Osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej, których dłużnik przebywa
za granicą i nie realizuje obowiązku
alimentacyjnego, wniosek o zaliczkę alimentacyjną składają we właściwym ze względu zamieszkania ośrodki pomocy społecznej i dołączają do
wniosku zaświadczenie Prezesa Sądu
Okręgowego, właściwego ze względu
zamieszkania dłużnika, o bezskuteczności świadczenia alimentacyjnego.

N

ie ulega zmianie w nowym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zaliczki alimentacyjnej i wynosi 583 zł
netto na osobę.
Wnioski o świadczenia rodzinne
należy pobierać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul.
Głowackiego 4. Wszelkie informacje na
temat świadczeń rodzinnych udzielane
są w pok. 111, 112 oraz telefonicznie
074 852-30-67 wew. 111, 112. w
godzinach pracy urzędu.

WAŻNE TEMATY
POMOC BANKU ŻYWNOŚCI

B

ank Żywności w Świdnicy, pamiętając o bezrobotnych mieszkańcach
gminy Świdnica, przygotował pomoc
żywnościową. Dla 300 osób zrobiono paczki żywnościowe zawierające
mleko w kartonach, mąkę i ryż. Jest to
bardzo duża pomoc, która nie obciąża
budżetu gminy. Osoby bezrobotne, które
otrzymały zawiadomienia z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy o przyznaniu paczek żywnościowych,
zgłaszały się po nie w Banku Żywności
w Świdnicy, przy ul. Wodnej 6 w dniu
17.07.2006 r.
ZWROT AKCYZY
DLA ROLNIKÓW

W

iceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- w komunikacie z dnia 03.06.2006 r. na
stronie internetowej www.minrol.gov.pl
informuje, iż każdy ROLNIK, który chce
odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji
rolnej, powinien zbierać faktury VAT.
• w terminie od 1 września 2006 r. do
30 września 2006 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od
położenia gruntów rolnych.
• do wniosku należy dołączyć faktury
VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 stycznia
2006 r.

W

tym roku zwrot wydanych środków wynosić będzie:
38,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1
- 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie
urzędu gminy lub miasta, albo przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 r. jest
następująca. Producent rolny w terminie
od 1 września 2006 r. do 30 września
2006 r. składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej od 1 stycznia 2006
r. do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta
rolnego (w tym dzierżawcy).

SUSZA W UPRAWACH

ROLNYCH

W

całej gminie Świdnica zakończyło się szacowanie strat powstałych w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Powołana przez
wójta gminy, T. Mazurek Komisja
Gminna ds. oceny w uprawach rolnych dokonała oceny strat w oparciu
o wizję w terenie. Na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, prowadzących gospodarstwa
rolne i działy specjalne produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku suszy,
komisja sporządziła na tę okoliczność
protokół. Z dotychczasowych ocen
komisji wynika iż ponad 9200 ha zostało dotkniętych skutkami nadmiernej suszy, z czego do Urzędu Gminy
wpłynęło 349 wniosków, w których:
- straty w zbożach ozimych wynoszą
od 30% do 45%
- straty w zbożach jarych wynoszą od
40% do 52%
- straty w roślinach okopowych wynoszą do 40%
- straty w użytkach zielonych wynoszą do 40%

P

o weryfikacji dokumentacji rolnicy będą mogli ubiegać się o
preferencyjne, nisko oprocentowane
(1,2% w skali roku) kredyty klęskowe. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w
godz. 730 - 1530 lub pod nr tel. 074 852
30 67 wew. 311.
„NOWY ZAWÓD DLA
ROLNIKÓW”

N

owy zawód - jest projektem szkoleniowym z elementami doradztwa zawodowego,
skierowanego do rolników, domowników i osób zatrudnionych
w rolnictwie, oferowanym przez
Wrocławską Federację Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej-NOT we
Wrocławiu, współfinansowanym w
75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% z Budżetu Państwa. Szkolenia mają na celu zdobycie zawodu: doradcy ds. funduszy
unijnych, pracownika administracyjno-biurowego, pracownika budowlanego, sprzedawcy. Szkolenia są bezpłatne.

W

szyscy uczestnicy szkoleń
będą mieli zagwarantowane
zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz zwracany koszt przejazdu.
Uczestnikami szkolenia mogą być
rolnicy, domownicy (z wyłączeniem
emerytów i osób zarejestrowanych
jako bezrobotne), osoby zatrudnione
w rolnictwie. Szczegółowe informacje udziela Pan Jarosław Socha w
Urzędzie Gminy Świdnica 074 852
30 67 wew. 209.
ZMIANA OBSŁUGI BANKOWEJ
W URZĘDZIE GMINY

W

związku ze zmianą dotychczasowej obsługi bankowej
prowadzonej przez Bank Zachodni
SA II o/Świdnica na Bank BGŻ SA
o/Świdnica od dnia 01.09.2006 r.
zmianie ulegają obecne nr kont bankowych: dochody i wydatki Urzędu
Gminy Świdnica. Nowe numery kont
są następujące:
konto Urzędu Gminy - dochody
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
o/ Świdnica
45 2030 0045 1110 0000 0121 9070
konto Urzędu Gminy wydatki
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
o/ Świdnica
24 2030 0045 1110 0000 0121 9060

N

a dotychczasowych numerach kont bankowych można
było dokonywać rozliczeń do dnia
31.08.2006 r. Po upływie w/w terminu nie będą realizowane powyższe
dochody i wydatki.



WAŻNE TEMATY
CO DALEJ Z WODĄ W GMINIE
ŚWIDNICA?

N

a posiedzeniu LVII sesji Rady
Gminy Świdnica w dniu 20 lipca
2006 r. po raz 3 została podjęta uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Świdnica. Rada Gminy
Świdnica podejmując decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf po pierwsze wskazuje na fakt obowiązywania
między gminą Świdnica oraz gminą
miastem Świdnica porozumienia międzygminnego. Wśród uzasadnień, które znalazły się w treści w/w uchwały,
podano, iż przedłożone taryfy należy uznać za niezgodne z prawem ze
względu na brak załączonego doń aktualnego wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

D

ziałanie ŚPWiK, polegające na
jednorazowej podwyżce ceny
taryfowej wody dla gospodarstw domowych o około 86% (w poprzednim
wniosku taryfowym wzrost wynosił
ok. 67%), jest przejawem praktyki
monopolistycznej.

T

ymczasem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w §3 ust. 1
pkt. B wyraźnie wskazuje, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
jest zobowiązane opracować taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sposób zapewniający ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym
wzrostem opłat i cen.

O

becnie trwają prace i uzgodnienia w sprawie zniwelowania różnicy cen w zaopatrzeniu gospodarstw domowych występującej
pomiędzy taryfami przyjętymi dla
miasta Świdnicy i gminy Świdnica w
przypadku rozstrzygnięcia sądowego i
ewentualnego unieważnienia uchwały
Rady Gminy odrzucającej wniosek o
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

J

ednocześnie przygotowywana jest
dokumentacja w zakresie połączenia Mokrzeszowa z siecią i źródłem w
zaopatrzenie w wodę zlokalizowanym
w Komorowie w celu zmniejszenia
kosztów pozyskania wody.

G


mina Świdnica planuje przeprowadzenie tej inwestycji w 2007 r.
Wieści z Gminy

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA
ROKU SZKOLNEGO W GMINIE
ŚWIDNICA

- przejażdżki konne i bryczkami,
- prezentacja i pokazy klubu motorowego Red Rider,
1800 - zabawa taneczna 60-lecia
ZAPROSZENIE NA GMINNE
UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE
2006 W GMINIE ŚWIDNICA

D

olnośląski Kurator Oświaty, Beata Pawłowicz i Wójt Gminy
Świdnica Teresa Mazurek mają zaszczyt serdecznie zaprosić na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego
2006/2007. Uroczystość odbędzie się
4 września 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Pszennie.
Program uroczystości:
1000- Uroczysta Msza Święta na placu
szkolnym.
1050- Powitanie. Wystąpienia zaproszonych gości.
1200- Część artystyczna.
1230- Spotkanie zaproszonych gości
z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty i
Wójtem Gminy Świdnica. Zwiedzanie
obiektów szkolnych.
REGIONALNE OBCHODY
60-LECIA DZIAŁALNOŚCI LZS
„Z LUDŹMI - DLA LUDZI”
Rada Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Świdnicy
zaprasza na
uroczystość
obchodów
60-lecia
Ludowych
Zespołów
Sportowych
Regionu wałbrzyskiego, która odbędzie
się w dniu 03 września 2006 roku w
Mokrzeszowie gm. Świdnica. - obiekty
sportowe LZS
W programie :
1100 - 1200 - uroczysta Msza Św. na boisku,
1200 - 1400 - część oficjalna - wręczenie
odznaczeń,
1400 - 1530 - występy zespołów artystycznych,
1400 - blok sportowy dla dzieci,
- prezentacje wyrobów rękodzieła,

D

rodzy mieszkańcy, po ostatnich
wydarzeniach zastanawialiśmy
się, co zrobić z dożynkami. Ze względu na suszę i nadmierne opady deszczu, będą one miały inny charakter niż
zwykle. Nie jest to dobry rok dla rolnictwa, ale należy podziękować za to, co
mamy i prosić o to, by inne klęski nas
nie dotykały. Dlatego wraz z sołtysami
wsi Lutomia Dolna, Panem Stanisławem
Mroczek, Lutomia Górna, Panią Marią
Ćwieląg i Stachowic, Panią Ireną Tyc
mam zaszczyt serdecznie zaprosić na
gminne uroczystości dożynkowe organizowane w Lutomi 17 września 2006 r.
Gminne Święto Plonów rozpocznie się
uroczystą Mszą Świętą, podczas której
nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych i chleba.
Program uroczystości:
godz. 13:00 - Uroczysta Msza Święta.
Poświęcenie wieńców dożynkowych
i chleba na terenie Zespołu Szkół w
Lutomi Dolnej.
godz. 14:30 - Korowód dożynkowy przejście na stadion sportowy.
godz. 15:00 - Program artystyczny występy zespołów tanecznych i wokalnych.
godz. 17:00 - Festyn dożynkowy zakończony zabawą taneczną.

INWESTYCJE W GMINIE

ZPORR-e PIENIĄDZE
P

onad 5mln 274 tys. gmina Świdnica pozyskała w ramach dofinansowania ze środków unijnych i budżetu
państwa na inwestycje prowadzone w
gminie. W skali powiatu świdnickiego
jesteśmy gminą, która pozyskała najwięcej środków z UE w przeliczeniu
na 1 mieszkańca, bo aż 262 zł. Ponadto pozyskujemy środki z WFOŚiGW, z
budżetu wojewody i budżetu państwa.
Dzięki środkom pozyskanym z zew.
gmina ma szansę na szybszy rozwój i
poprawę życia mieszkańców.
Legenda skrótów
WFOŚiGW: - Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Działanie 1.2 - działanie 1.2 w ramach
ZPORR ochrony środowiska
Działanie 3.1 - działanie 3.1. w ramach
ZPORR - rozwój obszarów wiejskich
Działanie 3.5 - działanie 3.5 w ramach
ZPORR - lokalna infrastruktura społeczna

pomieszczenia związane z funkcją administracyjną, socjalną i higieniczną pracowników oraz szatnie dla dzieci zorganizowane w przestrzeni komunikacyjnej.
Na piętrze przestrzeń komunikacyjna o
pow. 61 m2 przeznaczona jest na funkcję
rekreacyjno-integracyjną. Na realizację
inwestycji gmina otrzymała dotację w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego w
wysokości 150 000 zł. Wniosek, którego
wielkość inwestycji wyniosła ok. 2 mln
zł. na budowę przedszkola oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pszennie
w ramach poddziałania 3.5.1 ZPORR,
przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Uzyskał ocenę pozytywną przez panel ekspertów. Niestety, łączna wielkość
dotacji unijnej w projektach rozpatrywanych przez Regionalny Komitet Sterujący, a następnie przez Zarząd Województwa (ponad 29 mln euro) w znacznym
stopniu przewyższyła ilość środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.5.1
ZPORR przeznaczonych dla Dolnego
Śląska w alokacji na lata 2004-2005 (2
396 315 euro). Z tego też względu Zarząd Województwa mógł przyznać dofinansowanie tylko na dwa pierwsze projekty spośród rekomendowanych.

Inwestycje realizowane
w ramach dofinansowania
z KONTRAKTU
WOJEWÓDZKIEGO
1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Pszennie o nowy budynek przedszkola i
stołówkę” Zadanie obejmowało budowę
dwukondygnacyjnego budynku przedszkola w obrębie działek 272 i 589 w
Pszennie. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 251,3 m2, o powierzchni
użytkowej 395 m2 i kubaturze 1252 m3.
Budynek został wyposażony w: instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. W budynku zaprojektowano 3 sale zajęć po ok. 52 m2,
przeznaczone do zajęć dzieci w grupach
po 25 osób. Każda z sal posiada odrębne pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Ponadto wszystkie sale połączone są
bezpośrednio z wydawalnią posiłków i
zmywalnią, w których to pomieszczeniach zamontowana jest winda towarowa do przesyłania posiłków na I piętro.
Na parterze budynku zlokalizowane są

Inwestycje realizowane
w ramach dofinansowania
z ZPORR
1. „Modernizacja drogi gminnej nr
111819D w miejscowości Słotwina”
W ramach inwestycji w 2005 r. wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o
długości 805 mb, powierzchni 2 802 m2
wraz z odwodnieniem- kanalizacja deszczowa o dł. 562 mb, wraz z wjazdami o
nawierzchni asfaltowej o pow. 347 m2
na posesje i oznakowaniem pionowym
o łącznej wartości 861 648 zł. Na realizację drogi gmina złożyła wniosek do
ZPORR, który przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. Inwestycja została dofinansowana ze
ZPORR w ramach wygospodarowanych
oszczędności poprzetargowych w kwocie dotacji z EFRR - 565 758,06 zł, dotacji z budżetu państwa - 86 164,79 zł,
zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem
o dofinansowanie projektu. 18 sierpnia 2006 r. została podpisana umowa

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a
Gminą Świdnica o dofinansowanie w/
w projektu.
2. „Modernizacja drogi gminnej nr
111796 D w Pszennie”
W ramach inwestycji wykonano drogę
o długości ok. 820 mb o nawierzchni
asfaltowej o pow. 5 110 m2 wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczowa o
dł. 579 mb, krawężnikami i wjazdami
z kostki betonowej o pow. 239 m2 na
posesje i oznakowaniem pionowym o
łącznej wartości 1 202 378,50 zł. Na realizację drogi gmina złożyła wniosek o
dofinansowanie do ZPORR i otrzymała
dotację z EFRR w kwocie 883 570,13 zł
oraz z budżetu państwa - 118 194,00 zł.
3. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Pogorzała”
W ramach inwestycji wykonano sieć
wodociągową PE o długości 3049 mb
wraz z pompownią o poj 75 m3 i hydrofornią o łącznej wartości 932 574,25 zł.
Na realizację wodociągu gmina otrzymała w ramach ZPORR dotację z EFRR
w kwocie 488 711,97 zł oraz z budżetu
państwa w kwocie 65 161,59 zł.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami we wsi Witoszów Górny”
W ramach inwestycji wykonano sieć
kanalizacji sanitarnej PVC o długości
2390 mb. Wartość inwestycji to 1 839
080,00 zł. Na realizację wodociągu gmina otrzymła dotację EFRR w ramach
ZPORR w kwocie 1 221 163,12 zł oraz
z budżetu państwa w kwocie 162 821,75
zł.
5. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową kotłowni
gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej doziemnej instalacji
gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
Inwestycja obejmuje wymianę kotłowni węglowej na gazową i wymianę c.o.
gmina przygotowała dokumentację projektową. Wg kosztorysu inwestorskiego
wartość inwestycji wyniesie 404 30,04
zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR - projekt
został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez instytucję pośredniczącą.
Wysokość dofinansowania wyniesie 303
247,53 zł z EFRR oraz z budżetu państwa 40 433,00 zł.


WYDARZENIA KULTURALNE
Inwestycje realizowane
z SEKTOROWEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO

NA POMOC ZWIERZĘTOM

Z

łożono trzy wnioski o dofinansowanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 - 2006”
Do dofinansowania zatwierdzono projekt
Odnowa wsi Pogorzała - inwestycja obejmuje: remont i przebudowę budynku
świetlicy wiejskiej, budowę pętli autobusowej z parkingiem oraz urządzeniami
informacji turystycznej, zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego. Podpisano umowę o dofinansowanie
w kwocie 450 000 zł. Wartość projektu
wynosi 1 109 139 zł.

W

chwili obecnej na cmentarzu wykonano już przycinkę drzewostanu
, usunięto uschnięte i porażone drzewa i
krzewy oraz samosiewy, odsłonięto ruiny
po byłej kaplicy, ustawiono zachowane
płyty nagrobkowe. Trwają prace przy budowie pętli autobusowej z parkingiem dla
samochodów osobowych na 16 miejsc postojowych, na pętli zostanie zamontowana
wiata przystankowa, kiosk , tablice reklamowe, ławki.

R

easumując, należy podkreślić, iż max.
dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, a z budżetu państwa 10%.
Wszystkie inwestycje w gminie Świdnica
uzyskały maksymalne kwoty dofinansowania z możliwych do osiągnięcia, z
wyłączeniem poz. nr 1. Otrzymała ona
65,66% z uwagi na przewyższającą liczbę
wniosków w stosunku do ilości środków
finansowych.
Inwestycje realizowane z
budżetu gminy
BUDOWA CHODNIKÓW
Zgodnie z założonym planem na rok 2006
przewidziano położenie 2410 m2 chodników z czego do końca czerwca br. wykonano 1233 m2. Dla porównania w roku
ubiegłym z założonego planu 2345 m2 wykonano 4603 m2 z czego 870 m2 na terenie
kompleksu edukacyjnego w Pszennie.
Prace remontowe objęły również naprawy
szczątkowe dróg asfaltowych na terenie
wsi Grodziszcze, Burkatowa i Bystrzycy
Górnej o łącznej długości 750 m2 oraz naprawy dróg transporu rolnego na terenie
gminy.


Wieści z Gminy

FIRST CONTACT WEEK
ak dziś żyją Polacy i Niemcy? Co wiemy o sobie? Jak przełamywać stereotypy? - na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy szóstego już spotkania
młodzieży polskiej i niemieckiej, organizowanego w ramach FIRST CONTACT WEEK w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

J

Nagrodzeni w konkursie laureaci.

W

dniu 20 kwietnia br. w Szkole
Podstawowej w Lutomi Dolnej
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
organizowanego z inicjatywy Koła
Łowieckiego „KNIEJA” w Świdnicy. W wyniku ogłoszonego konkursu
na terenie szkół i gimnazjów gminy
Świdnica, związanego ze zbieraniem
jak największej ilości kasztanów i żołędzi przeznaczonych na dokarmianie
zwierzyny w obwodach dzierżawionych przez w/w koło wyłoniono 3
szkoły z największą ilością pozyskanych kg. Szkołom podstawowym w
Mokrzeszowie, w Lubachowie i Lutomi Dolnej przypadł zaszczyt wyłonienia przedstawicieli do kolejnego etapu,
jakim był test z wiedzy łowiecko-przyrodniczej. We wszystkich placówkach
oświatowych młodzież zebrała 11 ton
karmy. W klasyfikacji drużynowej:
1-sze miejsce zajęła SP w Lutomi
Dln.
2-gie miejsce zajęła SP w Lubachowie
3-cie miejsce zajęła SP w Mokrzeszowie

W

klasyfikacji indywidualnej, po
przeanalizowaniu 5 najlepszych
rozwiązań testu we wszystkich szkołach, miejsca zajęli:
1 miejsce: ex aequo: Paulina Lorens i
Agata Masłyk z SP w Lutomi Dolnej.
2 miejsce: ex aequo: Konrad Mojsa z
SP w Lubachowie, oraz Łukasz Kucia
i Kacper Mucha z SP w Lutomi Dolnej.
3 miejsce: Andrzej Węgorek z SP w
Mokrzeszowie.

W

szystkie nagrody: sprzęt radiowy i publikacje albumowe,
ufundowało Koło Łowieckie KNIEJA ze Świdnicy wspólnie z Nadleśnictwem Świdnica i Biurem Polowań
„LUKS” Anny Dębickiej-Micińskiej,
które wręczył prezes koła, Zbigniew
Kosarzewski.

Uczestnicy spotkania z Polski i Niemiec.

Spotkanie odbyło się w dniach 23. 04
– 29. 04. 2006 r., a uczestniczyli w nim,
jak co roku, uczniowie Gimnazjum w
Pszennie i Altkönigsschule Kronberg
pod opieką swoich nauczycieli.
Program imprezy był bardzo atrakcyjny
i obejmował, m. in.: gry integracyjne i
językowe, wspólne zajęcia sportowe czy
projekty artystyczne. Istotnym elementem
spotkań, ułatwiającym wzajemne zrozumienie i pokonywanie barier, były wyjazdy do muzeum Gross Rosen, Walimia czy
wspólne prace porządkowe na Wzgórzu
Cmentarnym w Krzyżowej. Atrakcyjnymi
punktami programu były też: całodniowa
wycieczka do Wrocławia, z obejrzeniem
Panoramy Racławickiej oraz wędrówka
w Góry Sowie. Nie zapomniano o zajęciach pozwalających na nawiązanie bardziej osobistych relacji, tj. dyskotekach,
ogniskach, wieczorach filmowych. Nic
zatem dziwnego, że młodzież niechętnie
opuszczała Krzyżową. Warto dodać, że
uczestnicy nie płacili za pobyt w Krzyżowej, gdyż była to forma nagrody dla
wyróżniających się uczniów klas I i II
Gimnazjum w Pszennie, oraz laureatów
konkursów języka angielskiego i niemieckiego, organizowanych na terenie gimnazjum. Część kosztów pokryła szkoła, a
większość - Fundacja Krzyżowa.
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JUBILEUSZ 10-LECIA KLUBU
SENIORA

Wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy
składają gratulacje prezesowi klubu.

W

piątkowy wieczór 28.04.2006 r.
w świetlicy WDK w Bystrzycy
Górnej Klub Seniora obchodził swój
X jubileusz. Działalność Klubu Seniora
rozpoczęła się 10 lat temu 12.04.1996 r.
Założycielem klubu jest Stanisław Kraiński, który zaprosił wtedy ludzi takich
jak on, z Bystrzycy Górnej, Lubachowa,
Burkatowa. Pozyskał sponsorów i zorganizował I spotkanie na którym było
128 osób. Działalność Klubu Seniora
to przede wszystkim praca dla siebie i
dla innych, wspieranie się w trudnych
chwilach, w chorobie lub śmierci kogoś
bliskiego. Są sobie wzajemnie potrzebni. Klub Seniora zmienia się nieustannie, jedni odchodzą, inni przychodzą.
Na dzień dzisiejszy klub liczy 48 osób
+ 5 osób to członkowie honorowi.

oświatowych, radni gminy Świdnica,
rady sołeckie i sołtysi wsi z Bystrzycy Górnej, Lubachowa i Burkatowa. Z
okazji jubileuszu gratulacje na ręce prezesa klubu Stanisława Kraińskiego złożyła wójt gminy Teresa Mazurek wraz
z przew. Rady gminy Świdnica, Wiesławem Maliszem oraz dyr. Gminnego
Zespołu Oświaty Jadwigą Generowicz,
a także licznie zaproszeni na tę uroczystość goście. W dowód wdzięczności za
krzewienie kultury i wspieranie działań na terenie gminy Świdnica przedstawiciele Klubu EiR podziękowali p.
wójt, T.Mazurek i wręczyli pamiątkową tablicę wraz z albumami. Po części
oficjalnej nastąpił program artystyczny
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
„Bystrzyca”, po którym członkowie klubu wraz z gośćmi przeżywali radosne
chwile jubileuszu.

nemu dobru. Dajecie przykład godny
do naśladowania. Tak naprawdę żadna
miejscowość nie może funkcjonować
bez straży pożarnej. To wy, bez względu na zagrożenie życia, ratujecie nasze mienie i zdrowie. Stoicie na straży
ludzkich domostw, bogactw naturalnych i kulturowych. Chronicie dorobek

UROCZYSTOŚCI 3 MAJA I DZIEŃ
STRAŻAKA W PSZENNIE

wielu pokoleń naszej małej ojczyzny. W
tym szczególnym dniu życzę wam spełnienia planów zawodowych, żebyście
mieli jak najmniej pracy. Oby wasze
wozy bojowe jak najdłużej przebywały
w garażach.”

P

o zakończeniu części oficjalnej
swój program artystyczny zaprezentowali: uczniowie Gimnazjum w
Pszennie nawiązujący w swej treści do
obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzieci z Przedszkola w
Pszennie, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Pszennie, którzy wykonali
tańce narodowe.

W

Wiejskim Domu Kultury członkowie klubu spotykają się 2 razy w
miesiącu, a czasem częściej w zależności
od potrzeb. Klub organizuje wspólną wigilię, Dzień Matki, bierze czynny udział
w festynach, organizacjach.

W

śród imprez towarzyszących odbyły się gry i zabawy sportoworekreacyjne: tzw. potyczki rodzinne,
loteria fantowa, konkursy dla dzieci,

W

ciągu 10 lat działalności Klubu
Seniora zorganizował 25 wycieczek krajoznawczych i jedną do Niemiec.
Dwukrotnie miał przyjemność gościć
delegację z bratniego Klubu Emerytów i
Rencistów z Niemiec. Częstymi gośćmi
byli również w Krzyżowej, ostatnio 1417 września 2005 r. wspólnie z przyjaciółmi z Niemiec.

U

roczystość jubileuszu X-lecia Klubu Seniora swoją obecnością zaszczycili m. in.:proboszcz parafii pw.
NMP, ks. kanonik Stanisław Kościelny,
wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek,
przewodniczący Rady Gminy, Wiesław
Malisz, dyr. Gminnego Zespołu Oświaty, Jadwiga Generowicz, skarbnik gminy, Anna Szymkiewicz - dyr. placówek

Delegacje z pocztami sztandarowymi
przybyłe na uroczystość.

Wójt gminy, Teresa Mazurek podczas
przemówienia.

T

egoroczne uroczystości święta 3
maja połączone z Dniem Strażaka
odbyły się w Pszennie. Mszę Św., która rozpoczęła obchody upamiętniające
uchwalenie Konstytucji 3 Maja i patrona strażaków Św. Floriana, celebrował
Ks. Proboszcz Parafii Św. Mikołaja
w Pszennie, Kazimierz Gniot. Pani
wójt gminy, Teresa Mazurek w swoim
przemówieniu nawiązała do historii
tworzenia konstytucji, oraz podziękowała wszystkim strażakom z okazji
ich święta przypadającego na dzień 4
maja. „Drodzy strażacy, jesteście wzorem bezinteresownego służenia wspól-

Program artystyczny.

pokazy strażackie, występ zespołu
„Kwintet bez jednego”. O godz. 18.00
rozpoczęła się zabawa taneczna, która
zakończyła obchody upamiętniające
uroczystości uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz Dzień Strażaka.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W BYSTRZYCY GÓRNEJ NA
PLANIE ZDJĘCIOWYM

Statyści filmu - dzieci z SP
w Bystrzycy Górnej.

13 maja br. od wczesnych godzin porannych Szkoła Podstawowa w Bystrzycy
Górnej stała się planem zdjęciowym kręconego właśnie w tym miejscu filmu fabularnego pt. „Męczeństwo Mariana”.
Film ten jest jednym z 10-ciu filmów
w ramach projektu PROGRAM 30 MINUT. Jak mówi sam reżyser i scenarzysta filmu Adrian Panek- o wyborze
miejsca, SP w Bystrzycy Górnej, zadecydowały walory krajobrazowe gminy
Świdnica na terenie której mieści się
właśnie szkoła, życzliwość ze strony dyr.
szkoły Agaty Malik podczas przygotowania całego przedsięwzięcia, a także
względy osobiste.
Kręcony przez niego film „Męczeństwo
Mariana” to historia młodego, bezrobotnego katechety (w tej roli debiutuje Mateusz Grydlik-absolwent Warszawskiej
Szkoły Filmowej), który wyjeżdża z dużego miasta na prowincję, żeby podjąć
pracę w szkole. Ta ucieczka ma odmienić
jego nieudane życie. Niestety, na miejscu
popada w konflikt z dyr. szkoły (w tej roli
Edward Kalisz, aktor, reżyser, założyciel
Teatru Małego we Wrocławiu, animator
kultury, pedagog, pomysłodawca i założyciel autorskiej klasy z programem
teatralnym w XVII LO im. Agnieszki
Osieckiej we Wrocławiu), a próbując się
bronić staje przed wyborem, którego się
nie spodziewał. Rzeczywistość staje się
groteskowa i złośliwa. Z opresji może go
uratować tylko jedna rzecz...
Jeżeli kalendarz sesji zdjęciowych nie
ulegnie zmianie film zostanie zaprezentowany szerszej publiczności podczas
Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni
podczas pokazów specjalnych - zapewniał reżyser filmu, Adrian Panek. Zarówno uczniowie szkoły, którzy w roli statystów uczestniczyli w sesji zdjęciowej
jak i dyr. szkoły, Agata Malik zgodnie
10
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przyznali, iż jest to dla nich szczególne
wyróżnienie i zaszczyt. Dla większości z
nich był to pierwszy na żywo kontakt z
kamerą, który pozostawił niezapomniane wrażenia, a wśród młodych uczniów
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy zaszczepił bakcyla filmowca.
VI GMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
W dniu 23 maja br. o godz. 10.00 w
Szkole Podstawowej im. M. Kopernika
i Gimnazjum w Pszennie odbył się już
po raz VI Gminny Konkurs Ortograficzny. Po przeprowadzeniu etapów na
terenie placówek oświatowych do konkursu gminnego zakwalifikowało się 48
uczniów.
Eliminacje gminne przebiegały w 3 grupach wiekowych: I grupa: szkoły podstawowe klasy III-IV; II grupa: szkoły podstawowe klasy V-VI; III grupa: gimnazja
klasy I-II. Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja postanowiła przyznać w
grupie wiekowej kl. III-IV
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
ucz. Mateuszowi Radlińskiemu ze SP
w Lutomi Dolnej, opiekun p. Tomasz
Hrynacz

Mistrz ortografii, Przemysław Witoszyński.

III miejsce uczniowi Michałowi Pernet
ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, opiekun p. Tomasz Hrynacz
w grupie wiekowej gimnazjum kl. I-II
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii ucz.
Bartoszowi Czarnocie z Gimnazjum w
Pszennie, opiekun p. Izabella Kozioł
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii

Mistrz ortografii, Bartosz Czarnota.

Mistrz ortografii, Mateusz Radliński.

ucz. Agnieszce Chłoń z Gimnazjum w
Żarowie, opiekun p. Elżbieta Maćkała
III miejsce uczniowi Jagodzie Czarnocie
z Gimnazjum w Pszennie, opiekun p. Urszula Bogusławska
Laureaci konkursu otrzymali pióra, a
wszyscy uczestnicy dyplomy z wyróżnieniami które ufundował Gminny Zespół Oświaty.

II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii
ucz. Krzysztofowi Podwórnemu ze SP
im.M. Kopernika w Pszennie opiekun p.
Janina Wąsowicz
III miejsce uczniowi Magdalenie Łopatowskiej z SP im. M. Kopernika w
Pszennie, opiekun p. Małgorzata Ochenduszko
w grupie wiekowej klas V-VI
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
ucz. Przemysławowi Witoszyńskiemu
ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej, opiekun p. Teresa WagilewiczDurczewska
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii
ucz. Kamili Kowalskiej ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie opiekun, p.
Maria Kubica

II GMINNA KONFERENCJA DOT.
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Po raz drugi na terenie gminy Świdnica odbyła się konferencja poświęcona
profilaktyce uzależnień. Tegoroczne
spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie pt. „WSPIERAMY-WSPOMAGAMY-WYCHOWUJEMY” w ramach profilaktyki
uzależnień a instytucji wspierających.
Wśród zaproszonych prelegentów
swoje spostrzeżenia i uwagi zaprezentowali m.in.
- przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Świdnicy
p. K. Dery - psycholog p. K. Kurasa-pedagog: prezentując profilaktykę
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uzależnień a instytucje wspierające
szkołę
- przedstawiciele KP Policji w Świdnicy: naczelnik sekcji prewencji, Andrzej Basztura, z-ca naczelnika sekcji
prewencji, Janusz Cygal, p. R. Topolski -specjalista ds. prewencji kryminalnej, p. G. Działowska – z sekcji
ds. nieletnich omawiając zagrożenia
przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie woj. dolnośląskiego i powiatu świdnickiego, procedury
postępowania nauczycieli i metody
współpracy szkół z policją. Podczas
swojej prezentacji został zaprezentowany stan bezpieczeństwa na terenie
gminy Świdnica. Konferencja zakończyła się przyjęciem następujących
wniosków
1. Na początku września 2006 r. zorganizować spotkanie dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz wychowawców
z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy w
celu wymiany wiedzy i doświadczeń
na temat profilaktyki uzależnień.
2. Zapraszać przedstawicieli policji na
szkoleniowe Rady Pedagogiczne poruszające tematykę działań w różnego
rodzaju sytuacjach kryzysowych.
3. Zapoznać wszystkich członków Rad
Pedagogicznych z procedurami postępowania w sytuacjach związanych z
problematyką uzależnień i innych zagrożeń.
4. Opracować programy profilaktyczne oraz pozyskiwać środki finansowe
na ich realizację.
5. Zawnioskować do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o zmianę przepisu prawnego dotyczącego umożliwienia szkole zapoznania się z każdą
opinią wydawaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Wszystkie wnioski oraz spostrzeżenia
zostały wykorzystane podczas LV sesji Rady Gminy Świdnica poświęconej
m. in. analizie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Świdnica.

Podinsp. Andrzej Basztura
podczas prelekcji wykładu.

II ROCZNICA NADANIA SP W
GRODZISZCZU
IM. JANA PAWŁA II

Dzieci z SP Grodziszcze
podczas uroczystego apelu.

2 czerwca br. uczniowie i grono pedagogiczne wraz z zaproszonymi na
tę uroczystość gośćmi świętowali II
rocznicę nadania SP w Grodziszczu
imienia Jana Pawła II. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Grodziszczu, którą odprawił ks. proboszcz
Tadeusz Fuksa.
Po zakończeniu Mszy Św. poczet
sztandarowy wraz z zaproszonymi
gośćmi zatrzymał się przed grobem
Ks. Prałata Bolesława Kałuży, a następnie udał się do siedziby szkoły,
gdzie rozpoczęła się część artystyczna
specjalnie przygotowana w II rocznicę
obchodów nadania szkole imienia Jana
Pawła II. W swoim programie artystycznym uczniowie SP w Grodziszczu nawiązali do najważniejszych
wydarzeń z życia swojego patrona.
Była to wspaniała lekcja historii dla
wszystkich, którzy uczestniczyli w
tym niecodziennym wydarzeniu.
Wiele emocji, nie tylko uczestnikom,
ale i wszystkim uczniom, dostarczył
quiz dot. najważniejszych wydarzeń
z okresu życia i działalności kardynała Karola Wojtyły, a później papieża
Jana Pawła II. Pytania quizowe jak i
całość konkursu opracowała i prowadziła Pani Lucyna Griger - katechetka
szkoły w Grodziszczu. Uroczystości
zostały zakończone prezentacjami poszczególnych klas, w ramach zadań
jakie ich uczniowie otrzymali do wykonania. Obejmowały one m. in. prezentacje miejsc podróży apostolskich
papieża Polaka do Ojczyzny. Przedszkolaki miały za zadanie ułożyć z
pociętych fragmentów flagę papieską.
Całość obchodów zakończyło wspólne
odśpiewanie hymnu szkoły.

II GMINNE SPOTKANIA
ARTYSTYCZNE W PSZENNIE
Już po raz II-gi odbyły się na terenie
kompleksu edukacyjnego w Pszennie
- II Gminne Spotkania Artystyczne
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Impreza miała charakter turnieju artystycznego i wspólnej zabawy połączonej z
rozwijaniem umiejętności artystycznych
dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej gminy Świdnica,
którą w imieniu gospodarzy otworzył
dyr. SP w Pszennie Tadeusz Szarwaryn.
Zgodnie z regulaminem uczniowie brali
udział w czterech konkurencjach.
Jury konkursu po dokonaniu oceny każdej konkurencji, których suma punktów
zadecydowała o wygraniu całego turnieju postanowiło przyznać wyróżnienia dla
SP w Lubachowie, SP w Lutomi Dolnej,
SP w Pszennie, Gimnazjum w Lutomi
Dolnej oraz Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym. Pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach zajęły:
- w kat. szkół podstawowych - Szkoła
Podstawowa z Bystrzycy Górnej
- w kat. gimnazjów - Gimnazjum w
Pszennie
Wszyscy zgromadzeni goście i uczestnicy II Gminnego Przeglądu Artystycznego doskonale dopingowali swoje drużyny oraz wspaniale się bawili.

Nagrodzeni uczniowie SP w Bystrzycy
Górnej w kat. szkoły podstawowe.

Nagrodzeni uczniowie Gimnazjum
w Pszennie w kat. gimnazjum.
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Lp.

Emerytowani dyrektorzy szkół i nauczyciele
podczas wizyty w Gimn. w Pszennie.

W

dniu 8 czerwca br. dyrektorzy szkół
i nauczyciele, będący już na emeryturze, złożyli wizyty w niektórych placówkach oświatowych na terenie gminy.
Pierwsze kroki skierowali do kompleksu
edukacyjnego w Pszennie, gdzie zwiedzili
gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole. Wiele radości samym uczestnikom
spotkania zgotowali najmłodsi z przedszkola z Pszenna witając gości kwiatami
i piosenkami specjalnie przygotowanymi
na tę uroczystość.

R

ównie gorące powitanie zgotowali nauczycielom uczniowie i grono
pedagogiczne SP i Gimnazjum w Lutomi
Dolnej. Po powitaniu gości przez p. dyrektor Elżbietę Dolińską nastąpiło zwiedzanie szkoły.

Imię i nazwisko

1

Kacper Danisiewicz

2

Sylwia Prygoń

3

Wiktoria Matusiak

4

Paweł Tarczyński

5

Weronika Ślusarczyk

6

Aneta Szumowska

7

Ewa Chorągwicka

8

Anita Marszałek

9

Katarzyna Kozłowska

10

Malwina Kotowicz

Placówka
Klasa Średnia
Szkoła Podstawowa w ByV
5,60
strzycy Górnej
Szkoła Podstawowa im. Jana
VI
5,20
Pawła II w Grodziszczu
Szkoła Podstawowa w LubaV
5,70
chowie
Szkoła Podstawowa w LutoV
5,60
mi Dolnej
Szkoła Podstawowa w MokVI
5,20
rzeszowie
Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika w PszenIV
5,78
nie
Szkoła Podstawowa
im. L. Wawrzyńskiej w WitoIV
5,30
szowie Dolnym
Gimnazjum im. Unii EuroII A
5,77
pejskiej w Lutomi Dolnej
Gimnazjum w Pszennie
II C
5,91
Gimnazjum w Witoszowie
II C
6,00
Dolnym

E

merytowani nauczyciele mieli okazję spotkać się z dyrektorami szkół,
nauczycielami oraz z młodzieżą i wymienić się doświadczeniami na temat
organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w poprzednich latach i obecnie.
Wszyscy goście zgodnie podkreślili, iż
zwiedzane przez nich placówki oświatowe posiadają bogate wyposażenie w
zakresie pomocy dydaktycznych, co z
pewnością zwiększa ich atrakcyjność,
nie tylko na terenie gminy ale również
poza nią.

D

owodem tego są zapytania o możliwość kontynuowania nauki w placówkach szkolnych przez uczniów nie
będących mieszkańcami gminy Świdnica. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy
szkół podstawowych i gimnazjów, jest to
zasługa gminy, a w szczególności wójt,
Pani T. Mazurek. Emerytowani nauczyciele nadal chcą aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym swoich lokalnych
środowisk, a zwłaszcza na polu kultury
i oświaty. Organizatorami wizyty był
Związek Nauczycielstwa Polskiego, oraz
Gminny Zespół Oświaty.
12
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Gratulacje od wójta gminy, T. Mazurek odbiera prymus prymusów, Malwina Kotowicz.

22 czerwca Dom Kultury w Bystrzycy Górnej gościł PRYMUSÓW, najzdolniejszych
uczniów i sportowców szkół z terenu gminy Świdnica. Uroczystości rozpoczęła dyr.
Gminnego Zespołu Oświaty, Jadwiga Generowicz, witając zaproszonych gości. Wśród
139 uczniów wyróżnionych stypendium
naukowym w roku szkolnym 2005/2006,
znalazło się:
• 10 PRYMUSÓW ze szkół podstawowych
i gimnazjów, którzy otrzymali pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy z gratulacjami,
• 125 uczniów wyróżniających się najwyższymi wynikami w nauce
• 14 uczniów wyróżniających się osiągnięciami w sporcie.
Należy podkreślić, iż w poprzednim semestrze uprawnionych do stypendium naukowego było 51 uczniów, co w porównaniu
z obecnymi wynikami stanowi wzrost o

Prymusi roku szkolnego 2005 - 2006

ponad 170%. Wysokość tegorocznego stypendium wyniosła 100 zł zarówno za wyniki w nauce jak i osiągnięcia sportowe.
Wręczając nagrody PRYMUSA szkoły
wójt gminy, T. Mazurek wyraziła uznanie
wszystkim nagrodzonym podkreślając, iż
jest to pokolenie, które powinno spokojnie
patrzeć w przyszłość, mając takie osiągnięcia. Jest to z pewnością zasługa nie tylko
samych nagrodzonych, ale również ich rodziców, pedagogów i dyrektorów szkół.
TYTUŁ PRYMUSA PRYMUSÓW
Otrzymała, Malwina Kotowicz z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym uzyskując średnią ocen 6,0 za wyniki w nauce w
roku szkolnym 2005/2006.
Nagrodzeni uczniowie złożyli podziękowania na ręce Pani wójt, oraz dyr. Gminnego
Zespołu Oświaty, dziękując za troskę i zaangażowanie, jaką otrzymują i doświadczają na każdym etapie swojej edukacji.

WYDARZENIA KULTURALNE
WIZYTA WICEMARSZAŁKA W
GMINIE ŚWIDNICA

Wizyta wicemarszałka w Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym.

23 czerwca 2006 r. na uroczystościach
zakończenia roku szkolnego 2005/2006
w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
gościli: Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego, Artur Paprota, wójt
gminy, Teresa Mazurek, dyrektor departamentu polityki socjalnej, Bogusław
Szpytman, dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty, Jadwiga Generowicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świdnica,
Mariusz Barcicki i v-ce prezes LPR powiatu świdnickiego, Lidia Bakalarczyk.
Uroczystości zakończenia roku szkolnego były okazją do przedstawienia
Panu Wicemarszałkowi A. Paprocie
realizowanej inwestycji – budowy hali
sportowej przy budynku Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym. Budowa hali
będzie największą z dotychczas realizowanych inwestycji oświatowych w gminie Świdnica. Pan wicemarszałek został
zapoznany z koncepcją budowy hali, a
także omówiono możliwości wsparcia
finansowego w/w inwestycji.
PODSUMOWANIE ROKU
SZKOLNEGO 2005/2006

2005/2006.
W roku szkolnym 2005/2006 do szkół
podstawowych uczęszczało 1026 uczniów w 57 oddziałach. Na jeden oddział
przypadało średnio 18,00 uczniów.
Do gimnazjów uczęszczało 744 uczniów
w 34 oddziałach. Na jeden oddział przypadało średnio 21,88 uczniów
Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 1770 uczniów w 91
oddziałach. Średnia ilość uczniów na jeden oddział wynosiła 19,45.
- do 7 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 109 dzieci.
- do 2 przedszkoli uczęszczało 127 dzieci.
- dzieci 6-letnich (do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli) - 152
- dzieci 3,4,5-letnich - 66.
Ogółem edukacją objętych było 2006
dzieci.
•Ogółem w roku szkolnym 2005/2006
przyznano 171 stypendiów za wyniki
w nauce oraz 19 stypendiów za osiągnięcia sportowe. Uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej zostały
przyznane stypendia szkolne oraz zasiłki
szkolne.
•Ilość przyznanych stypendiów szkolnych wyniosła w szkołach podstawowych 233, w gimnazjach 144, oraz w
szkołach ponadgimnazjalnych 140
•W roku szkolnym 2005/2006 tytuł absolwenta szkoły uzyskało 420 uczniów,
w tym ze szkoły podstawowej 167 uczniów oraz z gimnazjum 253 uczniów.
•W roku szkolnym 2006/2007 w klasach I rozpocznie naukę 392 uczniów,
w tym 245 w gimnazjach oraz 147 w
szkołach podstawowych.
•Do klasy „0” zostało zapisanych na
rok szkolny 2006/2007 156 sześciolatków.
ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
- SPOTYKAMY SIĘ W SZKOLE

Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy Swidnica.

30 czerwca 2006 r. dyr. szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Świdnica podsumowali w Pszennie
wyniki zakończonego roku szkolnego

Przedszkolaki z Przedszkola w Pszennie
podczas pożegnalnego przedstawienia.

Pod takim hasłem ponad 80 dzieci z

Przedszkola w Pszennie żegnało mijający
rok szkolny. Dla wielu z nich były to ostatnie chwile w nowym budynku przedszkola. Od września rozpoczynają kolejny etap
swojej edukacji, tym razem jednak już w
szkolnych ławkach. Budowa przedszkola
warta ponad 1 mln zł., została dofinansowana kwotą 150.000 zł dotacji bezzwrotnej
w ramach kontraktu wojewódzkiego dla
województwa dolnośląskiego.
Dziś stanowi jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w powiecie i tworzy
kompleks edukacyjny wraz z przylegającymi budynkami: Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika i Gimnazjum Pszennie.
Zaproszonych gości: wójta gminy Świdnica, T. Mazurek, przewodniczącego Rady
Gminy, W. Malisza, dyr. Gminnego Zespołu Oświaty, J. Generowicz, radnych gminy
Świdnica, oraz rodziców i gości powitały
przedszkolaki specjalnie przygotowanym
na tę uroczystość programem artystycznym. Po jego zakończeniu gratulacje rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola w Pszennie złożyła dyr. przedszkola
Ewa Wasilenia, podkreślając szczególne
zaangażowanie i chęć współpracy jakiego
doświadczyła ze strony rodziców.
Słowa uznania i wyrazy wdzięczności
skierowała również na ręce wójta gminy Świdnica T. Mazurek, przew. Rady
Gminy Świdnica W. Malisza, dyr. GZO
J.Generowicz, za szczególne zaangażowanie i trud jaki został włożony w budowę i
oddanie nowego budynku przedszkola, troskę i nieustanną pomoc.
LETNI WYPOCZYNEK 2006
Ponad 500 dzieci z terenu gminy Świdnica skorzystało tegorocznego lata z letniego wypoczynku. Oprócz organizowanych
od ponad 5 lat przez gminę Świdnica w ramach profilaktyki zdrowotnej „Zielonych
świetlic środowiskowych” i letniego wypoczynku w Niesulicach, dzieci i młodzież
wypoczywała w:
• Lubiatowie k/Gdańska na obozie integracyjnym zorganizowanym przez KRUS
dla 7 dzieci rolników
• Płotkach k/Piły na Pojezierzu Pomorskim i Borowicach k/Żywca na letnich
koloniach zorganizowanych przez Caritas
Diecezji Świdnickiej – 38 dzieci z SP w
Lubachowie
• Lewinie Kłodzkim na kolonii zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, której koszty w całości pokrywa kuratorium - 9 dzieci
• miejscowościach nadmorskich na obozie sportowym - 16 uczniów z Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej.
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• oraz w Niesulicach na obozie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Świdnicy dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin byłych
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Program rekreacyjny obozu połączony był z elementami jazdy konnej i
żeglarstwa. Całość przedsięwzięcia sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komendant Hufca ZHP w Świdnicy.
Organizacja „Zielonych świetlic” w okresie wakacji była dla dzieci i ich rodzin wspaniałym wypoczynkiem i atrakcją. W planach
zajęć półkolonii znalazły się takie pozycje, jak zabawy ze śpiewem, konkursy sprawnościowe, zajęcia plastyczne czy sportowe, gry stolikowe, poznawanie ciekawych miejsc naszej okolicy, piesze wycieczki do lasu, nad staw, nauka tańca ludowego, a także profilaktyka
antyalkoholowa i antynikotynowa, spotkania z przedstawicielami policji.
Właśnie te ostatnie dostarczyły najmniejszym uczestnikom spotkań najwięcej wrażeń. W tym roku spotkania z policją poświęcone były
propagowaniu bezpiecznej zabawy, szczególnie w okresie wakacji, ale również po ich zakończeniu. Przedstawiciele policji zapoznawali
uczestników wakacyjnych kolonii z prawidłowymi przepisami ruchu drogowego, właściwego oznaczenia pojazdów rowerowych i
ich zaopatrzeniu w światła odblaskowe, posiadanie kasku przy jeździe na rowerze, bezpieczeństwie w domu, podwórku.

Asp. sztab. Ewa Wiśniewska podczas wręczenia
odblaskowych zawieszek.

Dzieci i młodzież z Boleścina podczas letniego wypoczynku w progr.
Zielonych świetlic.

Dla dzieci, które pozostały w swoim domach, gmina Świdnica oddała wyremontowane place zabaw. Ponadto w Bojanicach, Burkatowie, Komorowie, Makowicach, Pankowie, Pszennie place zabaw zostały doposażone o nowe urządzenia, tj. huśtawki, ławki, domki,
bujaki sprężynowe. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci korzystających z placów zabaw mieszczących się na terenie gminy
Świdnica, sołtysi oraz Rady Sołeckie zadeklarowały pomoc w systematycznym sprawdzaniu sprawności sprzętu rekreacyjnego znajdującego się na placach, a w przypadku ich uszkodzeń lub wad w funkcjonowaniu podjęcie działań w kierunku ich używalności. W przypadku
skomplikowanych uszkodzeń zgłoszenie faktu do Gminnego Zespołu Oświaty.
AWANS NA NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
24 sierpnia w Urzędzie Gminy Świdnica
odbywały się postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele kontraktowi, po odbyciu stażu
2 lat i 9 miesięcy, przystąpili do ważnego w
ich karierze zawodowej egzaminu.
W tym roku o stopień nauczyciela mianowanego starało się pięciu nauczycieli:
Ewa Podbielska – Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej
Elżbieta Filip-Całka - Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
Elżbieta Kruk – Gimnazjum w Pszennie
Adriana Stadnicka – Szkoła Podstawowa
im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
Dominika Dobosz – Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej
Każdy nauczyciel zaprezentował 5-osobowej komisji swój dorobek zawodowy i musiał zdać specjalny egzamin. W tym roku
kandydaci spełnili wszystkie warunki zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie uzy14
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skiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli. Wszyscy także zaprezentowali
się komisji w sposób interesujący wykazując się wiedzą merytoryczną i prawa oświa-

towego. Wszystkim nowo mianowanym
nauczycielom serdecznie gratulujemy
awansu.

Nowo mianowani nauczyciele wraz z komisją egzaminacyjną.

FINANSE GMINY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIDNICA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.
Realizacja budżetu w 2006 r. kształtowała się następująco:
Wyszczególnienie

Plan wg
uchwały
w zł
30 575 406
35 475 037

Plan po zmianach
w zł
33 968 135
39 317 687

Wykonanie
w zł

% wykonania
do planu po
zmianach
47%
43%

DOCHODY
16 021 722
WYDATKI
16 759 072
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDĩETOWYCH
w tym:
I T
póároczu
roku
% zaplanowanych
dochodów na
áączną
W YW
DA
K I 2006
26 708
671zrealizowano
26 77047751
12 363 267
47%
BIEŻĄC
kwotĊ
16 021 722 zá. Wykonanie dochodów jest wyĪsze o 2 269 491 zá niĪ w analogicznym
W Y poprzedniego
D A T K I roku. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia siĊ nastĊpująco:
okresie
IN
W
E S T Y8 766 366
12 546 936
4 395 805
35%
- dochody wáasne – 47 %, co daje kwotĊ 7 697 161 zá;
CYJNE
-

subwencja ogólna – 38 %, co daje kwotĊ 5 988 022 zá;

-

dotacje celowe z budĪetu paĔstwa – 15 %, co daje kwotĊ 2 336 539 zá.

I. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
W I półroczu 2006 roku zrealizowano 47 %
zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 16 021 722 zł. Wykonanie dochodów
jest wyższe o 2 269 491 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura
uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:
-dochody własne – 47 %, co daje kwotę
7 697 161 zł;
-subwencja ogólna – 38 %, co daje kwotę
5 988 022 zł;
-dotacje celowe z budżetu państwa –
15 %, co daje kwotę 2 336 539 zł.

Wykonanie dochodów w I póároczu w latach 2005 -2006

STRUKTURA DOCHODÓW BUDĩETU GMINY ĝWIDNICA
dotacje 15%

16 021 721
13 752 231

10000000

subwencja 38%

dochody wáasne
47%

5000000
DOCHODY
I PÓàROCZE 2005

I

półrocze 2006 r. jest okresem bogatym
w ważne wydarzenia dla gminy. Do
najważniejszych z nich można zaliczyć
ilość pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej na inwestycje gminne. Obecnie
w skali powiatu jesteśmy gminą, która
pozyskała najwięcej środków z UE w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, bo
aż 262 zł Ponadto pozyskujemy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu wojewody i z budżetu państwa.

D

zięki środkom pozyskanym z zewnątrz gmina ma szansę na szybszy
rozwój i poprawę życia mieszkańców. Za
dotacje z UE zbudowano: kanalizację w
Witoszowie Górnym, drogę w Słotwinie
oraz drogę w Pszennie. Ponadto rozpoczęto prace budowlane związane z odnową wsi Pogorzała, modernizacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej
w Mokrzeszowie, budową kanalizacji w

Komorowie i w Słotwinie oraz budową
wodociągu w Lubachowie.

P
W

rzygotowano również dokumentację
na budowę sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.
najbliższym czasie planuje się budowę kanalizacji w Grodziszczu,
w Boleścinie, w Bystrzycy Dolnej i w
Wilkowie.

W

I półroczu br. znaczne środki finansowe, bo aż 144 tys. przeznaczono na porządkowanie gospodarki
przestrzennej na terenie gminy (wykonano kolejne plany zagospodarowania
przestrzennego), co wpłynie na poprawę
gospodarowania mieniem gminnym.

N

asze placówki oświatowe są zadbane i dobrze wyposażone, dzięki
czemu dzieci mają zapewnione dobre
warunki do nauki.

I PÓàROCZE 2006

N

adal znaczne środki finansowe
przeznaczane są na budowę chodników i remonty dróg, renowacje rowów
melioracyjnych.

P

onadto należy podkreślić, iż zadania
bieżące gminy są wykonywane na
odpowiednim poziomie, mimo iż jest
ich z roku na rok więcej. Obecnie gminna opieka społeczna przejęła obowiązki
ZUS-u w zakresie wypłaty świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i można
stwierdzić , że obowiązki są realizowane
terminowo. W związku z powyższym I
półrocze 2006 r. to okres ważnych wydarzeń dla gminy i pracowity dla władz
gminy. Władze gminy są przekonane,
że wysiłek ich nie będzie zmarnowany,
i częściowo zaspokoi potrzeby naszych
mieszkańców.
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POWODZIOWYCH

Naniesione zanieczyszczenia na rzece
Bystrzyca.

Rejon przepompowni ścieków
w Witoszowie Grn.

Zniszczona droga gminna w Bystrzycy Grn.

W

związku z nadmiernymi opadami atmosferycznymi, jakie miały
miejsce w pierwszych dniach sierpnia,
rzeka Bystrzyca zmieniła swój bieg w
granicach administracyjnych gminy
Świdnica, czyniąc rozległe szkody w
infrastrukturze technicznej. Między innymi zniszczeniu uległa sieć wodociągowa (300 mb) na odcinku pomiędzy
Bystrzycą Dolną a Burkatowem. Zniszczona sieć stanowi jedyne stałe źródło
zaopatrzenia w wodę dla ponad 3,0 tys.
mieszkańców gminy. Łączna wartość
szkód w infrastrukturze komunalnej, wyrządzonych przez powódź na
terenie gminy Świdnica w dniach 7-8
sierpnia 2006 r., oszacowana została
na kwotę ponad 5,5 mln złotych, co
stanowi ponad 20% przychodów zaplanowanych na rok 2005.

U

szkodzeniu uległa infrastruktura
gminy, w tym drogi i przepusty
(m.in. zerwanie nawierzchni wraz z podbudową w Bystrzycy Górnej), mosty i
kładki (zerwany przyczółek mostu w Bystrzycy Górnej, podmyty i zarwany przyczółek mostu w Lubachowie, Słotwinie,
Pszennie, Lutomi Górnej, uszkodzony
filar środkowy w Lubachowie, Wiśniowej, uszkodzone i podmyte przyczółki mostu, uszkodzone konstrukcje lin i
zawieszeń kładki w Bystrzycy Górnej).
Zniszczeniu uległy budynki komunalne,
m.in. w Witoszowie Dolnym, Pogorzale,
Lubachowie, Pankowie. Koszt zniszczeń
szacowany jest na 560 tys zł. Naprawa
rowów, przepustów melioracyjnych
kosztować będzie ok. 1 mln 390 tys. złotych. Powódź nie oszczędziła również
pomieszczeń gospodarczych, piwnic i
kotłowni. Szacowane straty wynoszą ponad 1 mln 695 tys. zł. W akcji ratunkowej w gminie Świdnica wykorzystano
m. in. ponad 800 ton piasku, pobrano
15 tys. worków, z których 13 tys. szt.
było użytych w realizowanej akcji.
Łączne koszty akcji wyniosły ponad
40 tys. zł. Należy zaznaczyć iż straty
w infrastrukturze komunalnej wykazane w protokole komisji ds. szacowania szkód po przeprowadzeniu wizji w
terenie są to danymi szacunkowymi,
które z pewnością ulegną zmianie.
Jeżeli chodzi o straty w uprawach rolnych w chwili obecnej trwa ich szacowanie stąd nie można podać dokladnych
danych.
POMOC DLA POWODZIAN

Uszkodzony wodociąg
Bystrzyca Dln. - Burkatów

Nowe koryto rzeki Bystrzyca
na wysokości wsi Bystrzyca Dln.

Zerwany mostek nad „Młynówką”
w Bystrzycy Grn.

R

uszyła wypłata środków z rezerwy
celowej budżetu państwa jaka została przyznana Gminie Świdnica jako
dotacja celowa na 2006 r. na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.
Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu br. Wypłaty
realizowane są niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich dokumentów ze
strony poszkodowanych - jak informuje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Ewa Burdek, która to jednostka będzie koordynowała
wypłaty środków.
W dalszym jednak ciągu GOPS oczekuje
na wnioski od poszkodowanych powodzian.

Zniszczona kładka piesza w Lubachowie.

Uszkodzony mostek w Pogorzale.

