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Gminny konkurs

"PEGAZIK"

T

egorocznym gospodarzem konkursu recytatorskiego PEGAZIK
by³a Szko³a Podstawowa w Lubachowie. Punktualnie o g. 9.00 dyr. szko³y
Wies³aw Walentowski powita³ w auli
zaproszonych na tê uroczystoœæ goœci:
przewodcznicz¹cego Rady Gminy Œwidnica W.Malisza, wizytatora Kuriatorium Oœwiaty D.Smagie³, dyr. Gminnego Zespo³u Oœwiaty Jadwigê Generowicz, szanowne jury, dyr. szkó³, oraz
uczestników konkursu.
Jury konkursu wys³ucha³o 26 recytatorskich prezentacji w II kategoriach:"m³odsi" - klasy IV-VI SP ,"starsi" - klasy I-III gimnazjum.
Po zakoñczeniu obrad jury konkursu
postanowi³o przyznaæ 7 wyró¿nieñ w
kategorii "m³odsi" dla: Eweliny Ko³odziejczyk, Eweliny Kuciêby, Eweliny
Kurpiewskiej, Agaty Mas³yk, Angeliki
Struzik, Elizy Widery, Angeliki Zabuskiej.
Laureatami gminnego etapu konkursu
recytatorskiego PEGAZIK w w/w kategorii zostali:
Jagoda Glinka za wykonanie utworu
Juliana Tuwima "Ptasie radio";
Jagoda Gryszka za wykonanie "Nieporozumienia" Hanny £ochockiej;
Kamila Kowalska za wykonanie
utworu Beaty Krupskiej "Bajka o z³otej
rybce", oraz
Krystian Pow¹ska za wykonanie "Pani
Twardowskiej" Adama Mickiewicza.
Jury przyzna³o 1 wyró¿nienie w kategorii "starsi", które otrzyma³ £ukasz
Lipiñski za recytacjê utworu Tadeusza

Nagrodzeni i wyró¿nieni
w kategorii „m³odsi”

Ró¿ewicza "Walentynki" i Espia Arbuzy". Trzech uczestników otrzyma³o
zaproszenie do udzia³u w eliminacjach
powiatowych reprezentuj¹c Gminê Œwidnica w kategorii "starsi" - byli to:
Adriana Lisowska za recytacjê utworu
Agnieszki Osieckiej "Przyjdê do siebie"
i Erica-Emmanuela Schmitta "Oskar i
pani Ró¿a";
Agnieszka Lisowska za recytacjê "Trzy
razy osiem" Philla Bosmans'a oraz
Malwina Kotowicz za recytacjê utworu
Wis³awy Szymborskiej "Pisanie ¿yciorysu" i "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk.
Wszyscy zwyciêzcy i wyró¿nieni w konkursie otrzymali nagrody z r¹k przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwidnica Wies³awa Malisza i dyr. Gminnego Zespo³u
Oœwiaty Jadwigi Generowicz, ufundowane przez GZO Gminy Œwidnica.

Nagrodzeni gimnazjaliœci
w kategorii „starsi”

IV Gminny
konkurs
literacki
p.t. „Dzieci
baœnie pisz¹”
„ A ty mnie przenieœ
na skrzyd³ach
w krainê baœni”.
Pod takim tytu³em odby³ siê ju¿ po raz
czwarty konkurs literacki na terenie
gminy Œwidnica. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów klas IV-VI,
którzy pisali prace na jeden wybrany
temat.
Celem konkursu by³o rozwijanie zdolnoœci literackich uczniów, rozbudzanie zainteresowañ ksi¹¿k¹, kszta³cenie
umiejêtnoœci konsekwentnego celowego redagowania tekstu literackiego,
pog³êbianie wspó³pracy miêdzy szko³ami z gminy Œwidnica.
Dnia 14 marca 2006 o g. 9.30 w SP w
Mokrzeszowie oby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród dla laureatów konkursu. Zaproszonych goœci:
przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwidnica - Wies³awa Malisza dyr. Gminnego Zespo³u Oœwiaty Jadwigê Generowicz, radnych gminy Œwidnica: Mariannê Bujko, Zbigniewa Kondziarza
Pani¹ wizytator Danutê Smagie³ dyr.
placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych
na terenie gminy Œwidnica, oraz ro9
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dziców, powita³a dyr. szko³y Pani
Ma³gorzata Urbanek. Do konkursu
zg³osi³y siê nastêpuj¹ce szko³y: SP w
Grodziszczu, SP w Lubachowie, SP w
Lutomi Dolnej, SP w Mokrzeszowie,
SP w Pszennie, SP w Witoszowie Dolnym oraz SP nr 4 w Œwiebodzicach.
Do konkursu przyst¹pi³o ³¹cznie 37
dzieci, które redagowa³y w³asne baœnie, oparte na znanych motywach
tego gatunku. Prace uczniów zakodowane – zosta³y przekazane komisji
konkursowej w sk³ad której weszli:Katarzyna Buczma – polonistka SP w
Mrowinach k/¯arowa - Ma³gorzata
B³aszczyk – polonistka logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Danuta Saul-Kawka – poetka œwidnicka - Ma³gorzata Kowalska – polonistka SP nr 1 w Œwidnicy.

Laureaci konkursu
literackiego.

Przed rozdaniem nagród uczniowie SP
w Mokrzeszowie przygotowali parodiê baœni braci Grimm „Kopciuszek”,
któr¹ mogli ogl¹daæ wszyscy zaproszeni na tê uroczystoœæ goœcie. Nagrodê g³ówn¹ otrzyma³a: Agata Mas³yk ze SP w Lutomi Dolnej oraz Wiktoria Matusiak ze SP w Lubachowie - Sylwia Prygoñ ze SP w Grodziszczu - Maciej Ulgis – ze SP nr 4 w
Œwiebodzicach - Andrzej Wêgorek ze
SP w Mokrzeszowie.
Ponadto wyró¿nione zosta³y baœnie: Adriany Bieniarz – SP Grodziszcze,
£ukasza Czy¿ewskiego – SP Mokrzeszów - Pauliny Frazie – SP Witoszów
Dolny - Joanny Kukli- SP Mokrzeszów - Marleny Olszewskiej – SP nr
4 w Œwiebodzicach - Kingi Szkudlarek – SP Bystrzyca Górna - Paw³a Tarczyñskiego – SP Lutomia Dolna Macieja Weneckiego – SP w Pszennie
Wszystkie nagrody dla nagrodzonych
i wyró¿nionych ufundowa³ Gminny
Zespó³ Oœwiaty, a tak¿e nagrodê specjaln¹ dla Agaty Mas³yk - radny Zbigniew Kondziarz i so³tys wsi Mokrzeszów Jan Pawlica.

I Gminny konkurs
„MOJA GMINA ŒWIDNICA”

G

ospodarzem I Gminnego Konkursu „ Moja Gmina- Œwidnica”
by³a Szko³a Podstawowa w Witoszowie Dolnym pod przewodnictwem
dyr. Ewy Szafraniec. Dzieñ 10 marca
br. by³ III etapem- fina³owym, który
zgromadzi³ w œwietlicy w Witoszowie
Dolnym, szko³y podstawowe oraz gimnazja z terenu Gminy Œwidnica. Konkurs „Moja Gmina Œwidnica” przebiega³ w III etapach i w 3 kategoriach
wiekowych uczniów szkó³ podstawowych, tj. I-III, III-IV, V-VI, oraz uczniów gimnazjów. W I etapie - ka¿da
klasa pod kierunkiem swoich wychowawców wykonywa³a gazetki œcienne
przedstawiaj¹ce Gminê Œwidnica.
Szkolne komisje wy³oni³y po 1 zespole z ka¿dej kategorii wiekowej do
nastêpnego etapu konkursu. W II etapie konkursu uczniowie wykonywali
plakaty przestawiaj¹ce walory i uroki
naszej gminy.
Wszystkie nades³ane prace wyeksponowane zosta³y podczas konkursu na
sali. Komisja w sk³adzie: dyr. GZO
Jadwiga Generowicz, Maria Symonowicz, dyr. Ewa Szafraniec, przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty Henryk
Sara - dokona³a oceny plakatów. W III
etapie - fina³owym ka¿da dru¿yna reprezentuj¹ca swoj¹ szko³ê liczy³a 6
osób z uwzglêdnieniem wszystkich

Nagrodê g³ówna-PUCHAR PRZECHODNI
- SP z Mokrzeszowa wrêcza wójt gminy T.Mazurek
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kategorii wiekowych. 2 osoby z ka¿dej grupy rozwi¹zywa³y test z wiedzy
ogólnej o gminie Œwidnica, a nastêpnie wspólnie przedstawi³y przygotowany program artystyczny.
Uczniowie szkó³ podstawowych - REKLAMÊ - promuj¹c¹ gminê, a gimnazjaliœci baœñ - legendê o swojej miejscowoœci. Fundatorami nagród w tegorocznej I edycji konkursu byli: wójt
gminy Œwidnica Teresa Mazurek, przewodnicz¹cy Rady Gminy Œwidnica
Wies³aw Malisz, dyr. gminnego zespo³u oœwiaty Jadwiga Generowicz.
Po zapoznaniu siê z ca³oœci¹ wyników
jury postanowi³o przyznaæ I nagrodê
w ramach I konkursu „Moja Gmina
Œwidnica” Szkole Podstawowej z Mokrzeszowa, która zdoby³a ³¹cznie
352pkt. - otrzymuj¹c jednoczeœnie PUCHAR PRZECHODNI i staj¹c siê
gospodarzem przysz³orocznego konkursu. Jury postanowi³o równie¿ przyznaæ III wyró¿nienia: I wyró¿nienie
dla Szko³y Podstawowej z Witoszowa
z ³¹czn¹ sum¹ 342pkt. II wyró¿nienie
dla Szko³y Podstawowej im. Jana
Paw³a II z Grodziszcza- z ³¹czn¹ sum¹
327 pkt., III wyró¿nienie dla Szko³y
Postawowej z Lubachowa - z ³¹czn¹
sum¹ 323 pkt. W kategorii gimnazjów
nagrodê g³ówn¹ uzyska³o Gimnazjum
z Lutomi Dolnej uzy- skuj¹c 338 pkt.
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„M³odzi
gminni
bankowcy”

W

dniu 15.03.2006 r. gimnazjaliœci
gminy Œwidnica goœcili w 1 o/
Banku Zachodniego WBK SA w Œwidnicy na pierwszej edycji „Quizu ekonomicznego”. Celem konkursu by³o propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii,
oraz produktów bankowych na przyk³adzie oferty BZ WBK S.A. Quiz ekonomiczny zawiera³ 30 jednakowych pytañ
dla ka¿dej dru¿yny z trzema wariantami
odpowiedzi, a z których tylko jedna,
by³a prawid³owa. Za ka¿d¹ poprawnie
udzielon¹ odp. dru¿yna uzyskiwa³a 1
pkt. Ka¿da z dru¿yn dysponowa³a czasem 30min. na udzielenie odpowiedzi.

Po tym czasie komisja przyst¹pi³a do
spr. prac. Po dokonaniu oceny okaza³o
siê, i¿ 2 gimnazja uzyska³y tak¹ sam¹
liczbê punktów:
Gimnazjum z Witoszowa Dolnego, oraz
Gimnazjum w Lutomi Dolnej - gromadz¹c na swoim koncie po 26 pkt.
Gimnazjum z Pszenna uzyska³o 25pkt.
W wyniku remisu niezbêdne by³o przeprowadzenie dogrywki, dziêki której
komisja wy³oni³a zwyciêzców. Gimnazjum z Witoszowa Dolnego w sk³adzie:
Katarzyna Kiedio, Katarzyna Franczak,
Micha³ Strzy¿owski. zdoby³o najwiêksz¹ liczbê punktów w I edycji quizu
bankowego i otrzyma³o g³ówn¹ nagrodê- odtwarzacz DVD- z r¹k dyr. 1 o/Banku Zachodniego WBK SA Tomasza
Go³êbiowskiego. Gimnazjum z Pszenna
reprezentowane by³o przez Macieja
Mazurka, Dominikê Norbert i Jakuba

Wystawa fotografii "Jan Pawe³ II
Wielki - a¿ po krañce ziemi”

U

czniowie i wychowawcy Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Grodziszczu goœcili w Dzier¿oniowie na wystawie fotografii poœwiêconej Wielkiemu
Polakowi- Papie¿owi Janowi Paw³owi II.
Wyjazd ten by³ piêknym, wychowawczym
akcentem przygotowuj¹cym do pierwszej
rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego, oraz inspiracj¹ do szkolnego konkursu plastycznego "Jan Pawe³ II Wielki- a¿ po krañce
œwiata - w oczach dziecka",

którego rozstrzygniêcie nast¹pi w maju br.
w naszej szkole - relacjonowali wszyscy
goszcz¹cy na wystawie uczniowie i ich
opiekunowie. Uczniowie i wychowawcy
Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w
Grodziszczu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Gminnemu Zespo³owi Oœwiaty
za umo¿liwienie wyjazdu do Dzier¿oniowa, w dniach 2.03 i 10.03.2006r. na
wystawê fotografii p.t.: "Jan Pawe³ II Wielki - a¿ po krañce œwiata."

Koz³owskiego, a Gimnazjum z Lutomi
Dolnej - Piotra Malika, Przemys³awa
Koz³owskiego i Jana Jêdrzejczak. Na
zakoñczenie Dyr. Oddzia³u Tomasz
Go³êbiowski podziêkowa³ wszystkim
gimnazjalistom i ich dyrektorom za
udzia³ w konkursie i wyrazi³ s³owa
uznania dla uczestników quizu za wysoki poziom wiedzy ekonomicznej i bankowej.

Wrêczeni nagrody g³ównej przez
dyr. T. Go³êbiowskiego.

SUKCES M£ODYCH
PIANISTEK
W PARY¯U

S

ylwia Prygoñ i Natalia Król
mieszkaj¹ce w Grodziszczu-gmina
Œwidnica, po krakowskim etapie Concours Musical de France pod patronatem Ministerstwa Kultury Francji, jaki odby³ siê 25 lutego b.r.
otrzyma³y zaproszenie do zaprezentowania swojego talentu muzycznego
podczas fina³owego konkursu w Pary¿u. Dziêki pomocy ze strony gminy
Œwidnica, m³ode pianistki mog³y
uczestniczyæ w fina³owym etapie w
Pary¿u, który odbywa³ siê w dniach
01-02 kwietnia 2006r. Podczas koncertu zaprezentowa³y utwór na 4 rêce
F.Schuberta "Pstr¹g" zdobywaj¹c nagrodê g³ówn¹ PRIEX CMF w kategorii fortepian na cztery rêce.
Zarówno talent Natalii Król jak i Sylwii Prygoñ mogli poznaæ wszyscy goœcie uczestnicz¹cy w uroczystoœci podpisania umowy partnerskiej 18 marca
b.r. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!

Wystawa fotografii „Jan Pawe³ II Wielki - a¿ po krañce ziemi”
Natalia Król i Sylwia Prygoñ przed wejœciem
g³ównym paryskiego konserwatorium.
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Gie³da
edukacyjna
o raz czwarty Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Lutomi Dolnej
by³o gospodarzem „Gie³dy Edukacyjnej” organizowanej na terenie gimnazjum 17 marca 2006r. Celem spotkañ by³a prezentacja oferty edukacyjnej
szkó³ ponadgimnazjalnych dla przysz³ych absolwentów gimnazjów z Witoszowa, Pszenna i Lutomi.
Absolwenci gimnazjów Gminy Œwidnica s¹ uczniami szkó³ ponadgimnazjalnych powiatów: œwidnickiego,
wa³brzyskiego i dzier¿oniowskiego.
Od dwóch lat w gie³dzie uczestniczy
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, które przybli¿a uczniom,
rodzicom i przedstawicielom szkó³ ponadgimnazjalnym "platformê programow¹ dla szkó³" bêd¹c¹ ofert¹ edukacyjn¹, a zarazem propozycj¹ rozwi¹zywania problemów m³odzie¿y wybieraj¹cej start w doros³e ¿ycie. Kolejne ju¿

P

M³odzie¿ gimnazjalna
podczas spotkania w III LO

gie³dy organizowane w Gimnazjum w
Lutomi Dolnej wykaza³y przydatnoœæ
tej formy wspierania wyboru przysz³ej
drogi kszta³cenia, a potem kariery zawodowej. W gie³dach uczestniczy³o
przeciêtnie 500 osób. Prezentacje szkó³
by³y bardzo bogate: od ulotek, broszur,
kronik szkolnych i klasowych, folderów przedstawiaj¹cych poszczególne
kierunki kszta³cenia - do gotowych i
wspania³ych produktów - efektów
pracy uczniów poszczególnych szkó³.
Barwne ciekawe oferty przyci¹ga³y
zwiedzaj¹cych gimnazjalistów, ich rodziców, oraz absolwentów tych szkó³.
Wystêpy zespo³ów muzycznych, pokazy sztuki walki i samoobrony wprowadza³y elementy wzbogacaj¹ce i
uatrakcyjniaj¹ce poprzednie gie³dy. Na
ich sukces wp³ywa³y wspania³a
atmosfera, edukacyjny charakter i ¿yczliwoœæ wszystkich.
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"Pogotowie"
w Przedszkolu
w Pszennie

K

u zaskoczeniu wielu przedszkolaków wizyta pogotowia wcale nie
oznacza³a potrzeby udzielenia pomocy.
Sta³a siê okazj¹ bli¿szego poznania
wyposa¿enia i sposobów pomocy jakie
nios¹ lekarze i personel pracuj¹cy w
pogotowiu. W czwartkowy poranek 23
marca o godz. 10.00 w œwietlicy w
Pszennie odby³a siê ju¿ po raz 3 edycja
konkursu wiedzy o zdrowiu. Ide¹
tegorocznego turnieju p.t. "W zdrowym
ciele, zdrowy duch", by³o: - podnoszenie poziomu wiedzy dziecka i
kszta³towanie w³aœciwych umiejêtnoœci
w odniesieniu do umiejêtnoœci radzenia
sobie w trudnych sytuacjach ¿yciowych
i zdrowotnych, - poznanie, utrwalenie i
przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa na
terenie przedszkola i poza nim ze szczególnym uwzglêdnieniem elementarnych
zasad bezpiecznej zabawy na œwie¿ym
powietrzu. - uœwiadomienie dziecku
koniecznoœci profilaktyki i ochrony
zdrowia w³asnego i najbli¿szych, œwiadomego odbioru siebie jako uczestnika
ruchu drogowego.
Wszystkich zaproszonych goœci powita³a dyr. Ewa Wasilenia, oraz przedszkolacy z Pszenna specjalnie przygotowanym programem artystycznym, po
którym rozpoczê³y siê zmagania wytypowanych dru¿yn.
Do konkursu zg³osi³y siê przedszkolaki
z: oddzia³u przedszkolnego z Grodzi-

Przedszkolaki podczas zwiedzania karetki

szcza, oddzia³u przedszkolnego z
Lubachowa, oddzia³u przedszkolnego z
Witoszowa Dolnego, oddzia³u przedszkolnego z Bystrzycy Górnej, oddzia³u
przedszkolnego z Lutomi Dolnej,
przedszkola w Pszennie Pytania z
zakresu znaków drogowych, numerów
alarmowych, niebezpiecznych miejsc do
zabawy-zw³aszcza w okresie zimowym,
nie stanowi³y problemu dla uczestników
konkursu. Wszystkie dru¿yny wykaza³y
siê szerok¹ znajomoœci¹ zasad
bezpieczeñstwa, oraz higienicznego
trybu ¿ycia. Za ka¿d¹ prawid³owo
udzielon¹ odpowiedŸ przedszkolaki
otrzymywa³y w nagrodê marchewkê.
Ka¿da z dru¿yn musia³a równie¿
przygotowaæ has³a poœwiêcone zdrowiu,
wykazaæ siê zdolnoœciami manualnymi
oraz wiedz¹, które produkty nale¿y
kupiæ w sklepie warzywnym, aby
przygotowaæ zdrowy sok z warzyw,
owoców. Ca³oœæ konkursu by³a przygotowana i prowadzona przez Pani¹
Ma³gorzatê Skorupê z Przedszkola w
Pszennie, która wspólnie w gronem
pedagogicznym realizuje program
profilaktyki zdrowia pt. „Zdrowy
przedszkolaczek”. Najwiêksz¹ radoœæ
sprawi³o dzieciom pojawienie siê
karetki pogotowia, któr¹ mog³y zobaczyæ od œrodka, nie jako pacjenci, ale
jako uczestnicy konkursu. Personel
medyczny zapozna³ przedszkolaków z
wyposa¿eniem karetki i sposobem
udzielania pierwszej pomocy. Z pewnoœci¹ takie spotkanie pozostanie na d³ugo
w pamiêci-ciekawych œwiata przedszkolaków. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y tê
sam¹ liczbê punktów, st¹d wszystkie
nagrody ufundowane przez Gminny
Zespó³ Oœwiaty przy Gminie Œwidnica
by³y identyczne. Nagrody wrêczyli: dyr.
Gminnego Zespo³u Oœwiaty Jadwiga
Generowicz, oraz przewodnicz¹cy Rady
Gminy Wies³aw Malisz. Kolejna edycja
konkursu sta³¹ siê okazj¹ podziêkowania
za trud i opiekê, jak¹ wk³adaj¹ w
wychowanie m³odych przedszkolaków
ich wychowawcy i dyrektorzy. S³owa
podziêkowania z³o¿y³a Pani Wizytator
Danuta Smagie³.

X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE
KLUBU SENIORA Z BYSTRZYCY
GÓRNEJ
W dniu 28 kwietnia 2006r. o godz.18.00 Zarz¹d
Klubu Seniora organizuje Jubileusz X-lecia
istnienia Klubu. Uroczystoœæ odbêdzie siê przy
WDK w Bystrzycy Górnej.
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Dowody osobiste Zmiana nr
kont
bankowych

d 1 stycznia 2003r. obowi¹zuje
nowelizacja ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych. Na
jej podstawie do grudnia 2007r. musi
siê zakoñczyæ wymiana starych tzw.
ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych
na nowe.
Przypominamy, i¿ dowody wydane w
latach 1981-1991 nale¿a³o wymieniæ
w terminie od 1.01-31.12. 2005r.
Dowody wydane w latach 1992-1995
nale¿y wymieniæ do 31grudnia
2006r. Dowody wydane w latach
1996-2000 nale¿y wymieniæ w terminie od 1.01-31.12.2007r.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹
pracownicy zespo³u organizacyjnego
spraw obywatelskich pod nr tel. 074852-30-67 wew. 103.

Spotkanie
so³tysów
w Urzêdzie
Gminy

W

dniu 15 lutego 2006 r. w sali
narad Urzêdu Gminy odby³o siê
doroczne spotkanie so³tysów wsi
po³o¿onych w gminie Œwidnica.
Pierwszym tematem przedstawionym
na spotkaniu by³a kwestia zasi³ków
rodzinnych dla rolników. Z raportu
sporz¹dzonego przez kierownika
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wynika, i¿ z dotychczasowych
œwiadczeñ skorzysta³o nieca³e 20%
uprawnionych. St¹d te¿ ka¿dy z
so³tysów otrzyma³ kpl materia³ów
informacyjnych celem przekazania ich
zainteresowanym i uprawnionym do
w/w œwiadczenia. Jednym z wa¿niejszych spraw omawianych podczas
spotkania by³o zapoznanie so³tysów z
tegorocznym bud¿etem. Zgodnie z

O

d 01.03.2006r. wszystkie dochody i wydatki realizowane przez
Urz¹d Gminy nale¿y regulowaæ poprzez rachunki bankowe Urzêdu Gminy:

konto Urzêdu Gminy
dochody
BZ WBK SA 2 o/Œwidnica
45 1090 2369 0000 0001 0489 0550

konto Urzêdu Gminy
wydatki
BZ WBK SA 2 o/ Œwidnica
45 1090 2819 0000 0006 9400 0104

Woda w gminie..
zwi¹zku podjêciem przez Radê
Gminy Œwidnica po raz drugi
uchwa³y o odmowie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzenie
œcieków na terenie gminy – informujê,
¿e nie ma zagro¿enia dla mieszkañców
gminy Œwidnica w zakresie ograniczenia lub te¿ przerw w dostawie
wody.
Pragnê równoczeœnie poinformowaæ,
i¿ nawet w przypadku uchylenia przez
organ nadzorczy powy¿szej Uchwa³y
Rady Gminy, odbiorcom indywidualnym- czyli mieszkañcom gminy
Œwidnica nie gro¿¹ drastyczne podwy¿ki cen wody.
W³adze gminy do³o¿¹ wszelkich
starañ, aby ewentualne podwy¿ki cen
wody nie zosta³y bezpoœrednio
przerzucone na bud¿ety domowe
samych mieszkañców.

W

Na dotychczasowym koncie bankowym Gminy nie bêd¹ realizowane powy¿sze dochody i wydatki.

zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej œrodki przeznaczane dot¹d
na poszczególne so³ectwa musia³y byæ
podzielone zgodnie z dzia³ami bud¿etu, wg zadañ, na które maj¹ byæ
przeznaczone - wyjaœnia³a Skarbnik
Gminy Anna Szymkiewicz.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ przesuniêcia œrodków z wczeœniej zaplanowanych zadañ na inne cele, jednak¿e
informacje o takim zamiarze powinny

zostaæ pisemnie przedstawione, co
najmniej z 1 miesiêcznym wyprzedzeniem, z uwagi na fakt, i¿ wszystkie zmiany s¹ dokonywane uchwa³¹
Rady Gminy. Zosta³y te¿ wyjaœnione
kwestie zaliczek, których pobieranie
nie zosta³o wstrzymane, a jedynie
wprowadzono ograniczenia.
So³tysi, bowiem nie mog¹ pobraæ
zaliczki, dopóki poprzedni pobieraj¹cy siê nie rozliczy.

Narada so³tysów w sali urzêdu.
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Projekt regulaminu
utrzymania
czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy
Wyciag z projektu regulaminu
uszczegó³owiony o treœæ ustawy " O
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach",
z dnia 13.09.1996r. Dz.U. Nr 132 poz. 622 z
poŸniejszymi zmianami-ostatnia zmiana z
29.07.2005r.

Szanowni Pañstwo, w chwili obecnej
trwaj¹ prace nad przygotowaniem nowego regulaminu, który z chwil¹ zatwierdzenia przez Radê Gminy Œwidnica zast¹pi dotychczasowy „Regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci
na terenie gminy wiejskiej Œwidnica”,
z dnia 12 maja 1997r.
Bêdzie on nak³ada³ na w³aœciciela nieruchomoœci nastêpuj¹ce obowi¹zki:
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie na ich terenie czystoœci
i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno - higienicznego, poprzez:
1.wyposa¿enie ka¿dej zabudowanej
nieruchomoœci w dostateczna iloœæ pojemników s³u¿¹cych do gromadzenia
odpadów;
2.prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powsta³ych na terenie nieruchomoœci.
3.utrzymywanie w nale¿ytym stanie
sanitarnym pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
4.przy³¹czenie nieruchomoœci do
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, a na
terenach na których nie ma sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposa¿enie nieruchomoœci w
szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹
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oczyszczalniê œcieków bytowych,
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w
przepisach odrêbnych;
5.oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6.uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ: z czêœci nieruchomoœci udostêpnionych do u¿ytku
publicznego , z dachów które mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla osób b¹dŸ
budowli, z chodników przylegaj¹cych
bezpoœrednio do nieruchomoœci codziennie po ich ust¹pieniu, natomiast
innych zanieczyszczeñ w miarê potrzeb;
7.usuwanie nawisów (sopli) z okapów,
rynien i innych czêœci nieruchomoœci;
8.usuwanie ze œcian budynków,
ogrodzeñ i innych obiektów, og³oszeñ,
plakatów, napisów, rysunków itp.,
umieszczonych tam bez zachowania
trybu przewidzianego przepisami
prawa;
9.umieszczanie plakatów, reklam,
og³oszeñ, nekrologów wy³¹cznie na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych, za zgod¹ w³aœciciela;
10.niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego
i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
11.oznaczenie nieruchomoœci przez
umieszczenie w widocznym z ulicy
miejscu tablic informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci
oraz nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich
estetyczny i czytelny wygl¹d;
12.umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u wejœcia, tablic
zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
- imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê
w³aœciciela lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
- imiê i nazwisko i adres osoby b¹dŸ
adres podmiotu wykonuj¹cego czyn-

noœci w zakresie utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
- regulamin porz¹dkowy,
- spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoœci:
- stra¿y po¿arnej,
- pogotowia ratunkowego,
- policji,
- pogotowia wodoci¹gowo – kanalizacyjnego,
- pogotowia gazowego;
13.utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych w stanie wolnym od
zakrzaczenia i zachwaszczenia;
14.utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoœci rolnych w stanie tzw. czarnego lub zielonego ugoru;
15.koszenia traw na nieruchomoœciach
zabudowanych co najmniej dwa razy
w sezonie;
16.utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzeniowymi;
17.utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach i torach w stanie
dro¿noœci i wykoszenia;
18.utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci;
19.utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzd³u¿ ci¹gów
komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
20.utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach,
przejœciach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
21.gromadzenie obornika i p³ynnych
odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z
dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz.
991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i
uszczelnionym odpowiednimi p³ytami
i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami
okres;
22.stosowanie obornika i p³ynnych
odchodów zwierzêcych zgodnie z przepisami ;
23.coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
24.selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na
terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
np. medycznych, weterynaryjnych, i
postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z
póŸn. zm.);

WA¯NE INFORMACJE

Budujemy „DOM” na mocnym
fundamencie...

W³adze gminy Œwidnica i miasta Lampertheim po podpisaniu umowy partnerskiej

Dok³adnie miesi¹c po podpisaniu
umowy partnerskiej w Lampertheim,
18 marca 2006r. wójt gminy Teresa Mazurek wraz z przewodnicz¹cym Rady
Gminy Œwidnica Wies³awem Maliszem podpisali I-sz¹ dla Gminy Œwidnica umowê partnersk¹ z miastem
Lampertheim, które reprezentowa³
m.in. burmistrz miasta Erich Maier,
oraz przewodnicz¹cy Rady Maista Dieter Meyer. Uroczystoœci zwi¹zane z
przypieczêtowaniem partnerstwa odby³y siê w Krzy¿owej- w miejscu gdzie
12 listopada 1989 roku zosta³a odprawiona historyczna Msza Pojednania z udzia³em Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i Premiera polskiego
rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. To tu
wymieniono historyczny „znak pokoju”, który zapocz¹tkowa³ pokojowe i
przyjazne s¹siedztwo Polski i Niemiec
- podkreœla³a w swoim przemówieniu
wójt gminy T.Mazurek.
Swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ podpisania umowy zaszczycili m.in.: J.E.
Ks. Bp Prof. dr hab. Ignacy Dec- Bi-

skup Œwidnicki , Ks. Tadeusz Fuksa
Proboszcz Parafii Œw. Anny w Grodziszczu, v-ce starosta powiatu œwidnickiego – Zygmunt Worsa, prezydent
miasta Œwidnicy- Wojciech Murdzek
wraz z ma³¿onk¹ Anette Murdzek, dyrektor Fundacji Krzy¿owa Annemarie
Frank. Po odegraniu hymnów pañstwowych g³os zabra³a wójt gminy T. Mazurek, która nawi¹za³a m.in. w swoim
przemówieniu do idei jaka rodzi³a siê
przy realizacji obustronnej wspó³pracy.
„Symbol znaku pokoju”- by³ równie¿
wymiernym symbolem ideologii za³o¿ycieli Krêgu z Krzy¿owej, wœród
których dzia³a³ Ojciec Jezuita Alfred
Delp urodzony w Lampertheim. Ten
w¹tek historii nas ³¹czy. Cz³onkowie
Krêgu z Krzy¿owej, na czele z Helmutem Jamesem von Moltke, wierzyli, ¿e
woln¹ Europê mo¿na budowaæ jedynie na fundamencie pokoju w prawdzie, sprawiedliwoœci i mi³oœci.
18 lutego 2006 r. goœciliœmy w Lampertheim podpisuj¹c I-sz¹ dla naszej
gminy umowê partnersk¹. Dlatego, ¿e
pierwsza jest dla nas niezmiernie wa¿na. Wszystko zrodzi³o siê w 2002 r.,
kiedy to umowê o partnerstwie podpisa³ Powiat Bergstrasse z miastem
Œwidnica. Z inicjatywy dziœ tu obecnych osób: ówczesnego v-ce przewodnicz¹cego rady powiatu Zygmunta
Worsy-obecnie v-ce starosty, starosty
Wojciecha Murdzka-obecnie prezydenta miasta, oraz v-ce starosty Jacka
Wajsa - obecnie starosty; zrodzi³ siê

pomys³, by gminy le¿¹ce w powiecie
Bergstrasse i powiecie œwidnickim nawi¹za³y równie¿ wspó³pracê. To by³
nasz pocz¹tek.
Myœlê, ¿e po³¹czenie powiatów i gmin
to dobry kierunek wzajemnych kontaktów, porozumieñ i wspó³dzia³ania.
Podczas naszego pobytu w Lampertheim z³o¿yliœmy propozycje wspó³pracy na p³aszczyŸnie m.in. kultury, oœwiaty, sportu i turystyki.
Jestem przekonana, i¿ pomimo odleg³oœci, jaka nas dzieli nie bêdzie przeszkód w realizacji partnerskiego porozumienia. Nasze placówki oœwiatowe
s¹ przygotowane na wspó³pracê z m³odzie¿¹ niemieck¹, na p³aszczyznach:
sportowej, kulturowej, turystycznej.
Do wspó³pracy chêtni s¹ sportowcy,
oraz Klub Seniora, jak równie¿ nasze
liczne zespo³y wokalno-taneczne.
PARTNERSTWO MO¯E BYÆ
TYLKO WTEDY UDANE
I TRWA£E, GDY UCZESTNICZ¥
W NIM LUDZIE
Jestem przekonana, ¿e nasze partnerstwo gmin opiera siê na solidnym fundamencie. To jest tak jak z domem: kamieñ wêgielny zosta³ ju¿ wmurowany
poprzez podpisanie aktu partnerstwa,
ale od nas i naszego zaanga¿owania
zale¿y czy bêd¹ powstawaæ kolejne piêtra tego domu, czy zacznie on têtniæ
¿yciem……..

Przemówienie burmistrza Lampertheim E.Maier

Bezpoœrednio po przemówieniu wójta
gminy Œwidnica, g³os zabra³ burmistrz
miasta Lampertheim Erich Maier,
który w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³
do trudnych chwil obu narodów:
„Ze wzglêdu na wspóln¹ przesz³oœæ to
w³aœnie my Niemcy jesteœmy szczególnie zobowi¹zani do tego, aby w
przyjaŸni i partnerskich stosunkach
podaæ sobie rêce z Polakami. W koñcu
to oddzia³y pod dowództwem nazistów
napad³y 1 wrzeœnia 1939 roku na Polskê i spowodowa³y ogromne cierpienia
wœród polskiej ludnoœci. Ze wzglêdu
na te wydarzenia, moim osobistym ¿yczeniem by³o zawarcie partnerstwa
miêdzy Lampertheim a polsk¹ gmin¹.
Dlatego jestem wdziêczny, ¿e w³adze

Przemówienie wójta gminy T. Mazurek
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naszego miasta jednog³oœnie popar³y
tê propozycjê. Ponadto istnieje szansa,
¿e nasze zachodnio europejskie miasta
partnerskie Ermont (Francja), Maldegem (Belgia) a mo¿e tak¿e i Wierden (Holandia) w³¹cz¹ siê w t¹ wspó³pracê. Po przera¿aj¹cych wydarzeniach II wojny œwiatowej jedynie narody Europy Zachodniej mia³y szansê
na zjednoczenie, natomiast stare europejskie pañstwa jak Polska zosta³y
pod przymusem tej mo¿liwoœci pozbawione. Jednak¿e ten despotyczny
podzia³ miêdzy Zachodem i Wschodem okaza³ siê ostatecznie nietrwa³y w
zetkniêciu z potrzeb¹ walki o wolnoœæ
poszczególnych narodów. Nigdzie indziej walka ta nie przybra³a tak
ogromnych rozmiarów i wyrazistej
formy jak dzia³alnoœæ ruchu zwi¹zkowego „Solidarnoœæ”. Polski naród
udowodni³ swoj¹ jednoœæ i gotowoœæ
do dzia³ania, które zaskoczy³y ca³y
œwiat. Te dzia³ania by³y wspomagane
przez fakt, ¿e polski kardyna³ Karol
Wojty³a zosta³ wybrany na papie¿a
Jana Paw³a II, który znacz¹co, ale
tak¿e bardzo uczuciowo wspiera³ d¹¿enie do wolnoœci swojego narodu..”
Bezpoœrednio po zakoñczeniu przemówienia burmistrza miasta Lampertheim nast¹pi³ historyczny moment podpisania partnerskiej umowy.

J.E. Ks. Bp Prof. Dr hab. Ignacy Dec-Biskup

I para: wójt gminy T. Mazurek

go Zbigniew Worsa i prezydent miasta
Œwidnica Wojciech Murdzek. Wspólne
wybicie okolicznoœciowej monety
przez wójta gminy Œwidnica i burmistrza miasta Lampertheim, na której z
jednej strony widnieje herb Lampertheim, z drugiej zaœ - herb gminy Œwidnica, by³o ukoronowaniem sobotniej
uroczystoœci.

utwór Fridricha Kuhlan’a „Allegro z
Sonatiny C-dur, Opus X nr 1”. Wszystkie m³ode pianistki prowadzi Katarzyna Bajorek - nauczycielka PSM I
stopnia w Œwidnicy. Zarówno Natalia
Król i Sylwia Prygoñ s¹ mieszkankami
Gminy Œwidnica i prezentowa³y swój
talent pianistyczny w fina³owym konkursie w Pary¿u w dniach 01-02.
04.2006r.
Wszyscy zaproszeni goœcie mogli podziwiaæ w holu sali konferencyjnej
prace plastyczne, których autorami s¹
dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Prace te by³y oceniane przez jury konkursowe w ramach
I gminnego konkursu „Moja Gmina
Œwidnica”.
W niedzielê 19 marca 2006r. w obecnoœci w³adz gminy i goœci z Lampertheim wójt gminy T.Mazurek i burmistrz miasta Lampertheim E.Maier
ods³onili przed Urzêdem Gminy
Œwidnica tablicê z herbem miasta
partnerskiego, a nastêpnie zwiedzili
urz¹d.

Monetê wybijaj¹ wójt gminy i burmistrz

Przew.rady gminy Œwidnica i miasta Lampertheim
– w momencie wspólnego wybicia monety

Umowê podpisuj¹ od lewej: przew. Rady
Gminy W.Malisz, wójt gminy T.Mazurek,
burmistrz E.Maier, przew.Rady Miasta D.Meyer

„ Ilekroæ budujemy miêdzy sob¹ mosty, d¹¿ymy do œwietlanej przysz³oœci”
- tymi s³owami J.E. Ks. Bp prof. dr
hab. Ignacy Dec gratulowa³ gminie
Œwidnica i miastu Lampertheim podpisania umowy partnerskiej.
S³owa uznania i gratulacje z³o¿yli równie¿: v-ce starosta powiatu œwidnickie-
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W ramach prezentacji artystycznych
zaprezentowa³y siê: Dzieciêcy Zespó³
Pieœni i Tañca „Ma³a Bystrzyca” i Zespó³ Pieœni i Tañca „Bystrzyca”. Swój
wystêp zespó³ rozpocz¹³ od tradycyjnego polskiego POLONEZA, do którego
zespó³ zaprosi³ wójta gminy T.Mazurek, oraz burmistrza miasta Lampertheim E.Maiera. Swój talent muzyczny
zaprezentowa³y laureatki konkursu pianistycznego z Krakowa, który odbywa³
siê w ramach Concours Musical de
France pod patronatem Min. Kultury
Francji. Zuzanna Reciak - wykona³a
utwór „Taniec wschodni” Georgie
Coultied-Sevestre, Natalia Król i Sylwia Prygoñ, wykona³y utwór na 4 rêce
F.Schuberta "Pstr¹g", Barbara Kuœ

Wspólne ods³oniêcie tablicy.

W³adze gminy Œwidnica oraz miasta Lampertheim
po os³onieciu tablicy miasta partnerskiego

