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Egzemplarz bezp³atny

W numerze:

Spotykaj¹c siê z ¿yczliwymi opiniami na temat
prezentowanego biuletynu „Wieœci z Gminy”, kierujê
do Pañstwa kolejn¹ jego edycjê. Jest to jednoczeœnie
pierwszy numer tego roku, dlatego te¿ znajd¹ w nim
Pañstwo sprawozdania finansowe za rok 2005, a tak¿e
opis wydarzeñ kulturalnych jakie mia³y miejsce w
ostatnim kwartale. Niew¹tpliwym wydarzeniem
maj¹cym miêdzynarodowy charakter by³o podpisanie
pierwszej w historii Gminy Œwidnica - partnerskiej
umowy z miastem Lampertheim w Niemczech.
Z uwagi na to, i¿ jest to pierwsza umowa jest ona
dla nas niezmiernie wa¿na. Zachêcam do zapoznania
siê ze szczegó³ami w niniejszym wydaniu.
W dalszym ci¹gu pragnê realizowaæ politykê
poprawy standardu jakoœci ¿ycia mieszkañców gminy
poprzez kolejne inwestycje na p³aszczyŸnie budowy
wodoci¹gów, kanalizacji, budowy obiektów sportowych, dróg. Szczegó³owy plan bud¿etu na 2006r.
zosta³ przedstawiony w grudniowym wydaniu
biuletynu.
Tegoroczna edycja numeru „Wieœci z Gminy”
zbiega siê z okresem Œwi¹t Wielkanocnych, dlatego z
tej okazji proszê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia.
Niech Zmartwychwstanie Pañskie, które niesie
odrodzenie duchowe, nape³ni wszystkich spokojem
i wiar¹, da si³ê w pokonywaniu trudnoœci i pozwoli z
ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Z powa¿aniem
Teresa Mazurek
Wójt Gminy Œwidnica
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WA¯NE INFORMACJE

Lampertheim I-szym miastem
partnerskim Gminy Œwidnica

Podpisanie umowy
–Ratusz Urzêdu miasta Lampertheim 18-02-2006

W

dniu 18 lutego 2006 r. przedstawiciele Gminy Œwidnicy: wójt
gminy Teresa Mazurek, przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw Malisz, sekretarz gminy Zbigniew Mudy, dyrektor
Gminnego Zespo³u Oœwiaty Jadwiga
Generowicz przebywali z delegacj¹ zagraniczn¹ w Lampertheim celem podpisania umowy partnerskiej.
Uroczystoœæ mia³a miejsce w Ratuszu
Urzêdu. Goœci powita³ burmistrz Lampertheim Erich Maier na któr¹ zaproszono przewodnicz¹cego rady Dietera
Meyera, wraz z pozosta³ymi 13-ma
cz³onkami zarz¹du miasta, (który jest
odpowiednikiem polskiego zarz¹du
gminy),oraz 45-ciu radnych. Wœród
zaproszonych goœci uczestnicz¹cych w
historycznym wydarzeniu znaleŸli siê
liczni Polacy oraz mieszkañcy, którzy
maj¹ swoje polskie korzenie.
elem tego partnerstwa mam byæ
przede wszystkim wspieranie i
pog³êbianie kontaktów miêdzy mieszkañcami naszych
gmin, kontaktów o
charakterze kulturalnym, sportowym i
gospodarczym.
Szczególnie naszej
m³odzie¿y ma umo¿liwiæ to szansê na
wymianê i wzajemne poznanie siêmówi³ Burmistrz Erich Maier w
swoim przemówieniu.
”Szanowni Pañstwo, wielu z Pañstwa
zastanawia³o siê ju¿ na pewno, dlaczego podpisujemy umowê o partnerstwie
w³aœnie z Gmin¹ Œwidnica. Istniej¹ w
zasadzie trzy powody, które ostatecznie
zadecydowa³y o tym, ¿e w³adze naszego
miasta w dniu 9 grudnia 2005 roku
jednog³oœnie podjê³y odpowiedni¹
uchwa³ê:
W roku 2002 powiat Bergstraße podpisa³ umowê o partnerstwie z miastem
Œwidnica, wówczas zrodzi³a siê myœl,
aby poszukaæ w powiecie œwidnickim
odpowiedniej gminy partnerskiej.
Wa¿nym kryterium przy wyborze okaza³
siê tak¿e fakt, ¿e wieœ Krzy¿owa le¿y na
terenie Gminy Œwidnica. Posiad³oœæ w
Krzy¿owej- dawna siedziba rodziny von
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Moltke; centrum dzia³alnoœci opozycjonistów nale¿¹cych do Krêgu z Krzy¿owej - ksi¹dz Alfred Delp- cz³onek Krêgu
z Krzy¿owej, a jednoczeœnie honorowy
obywatel miasta Lampertheim, stracony
2 lutego 1945 - wszystko to stanowi
idealne warunki umo¿liwiaj¹ce podjêcie
wspó³pracy miêdzy Lampertheim i
Gmin¹ Œwidnica. Dawna posiad³oœæ w
Krzy¿owej, odbudowana przede wszystkim przy zaanga¿owaniu wczeœniejszego kanclerza Niemiec Helmuta
Kohla, jest dziœ miêdzynarodowym
miejscem spotkañ m³odzie¿y i mo¿e byæ
wykorzystana w celu nawi¹zania kontaktów g³ównie przez szko³y i grupy
m³odzie¿owe. Trzecim, jednak nie mniej
wa¿nym powodem, okaza³o siê serdeczne przyjêcie delegacji z Lampertheim,
do której nale¿eli przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Dieter Meyer, cz³onek Rady
Miejskiej Günther Haas a tak¿e i ja,
podczas naszej pierwszej wizyty w
Œwidnicy w minionym roku.”
o³¹czy³a nas Krzy¿owa - te s³owa,
po oficjalnym powitaniu zaproszonych goœci, rozpoczê³y przemówienie wójta
gminy Œwidnica.
“Dla mieszkañców
Lampertheim to miejsce dzia³alnoœci Ks.
Alfreda Delpa- jezuity, który ur. w Lampertheim dzia³a³ w
"Krêgu Krzy¿owej".
Dla nas, mieszkañców
gminy to pere³ka, to
okno na œwiat, gdzie 12 listopada 1989
r. mia³a miejsce Msza Pojednania, w
której uczestniczy³ Kanclerz Niemiec
Helmut Kohl i Premier rz¹du polskiego - Tadeusz Mazowiecki.
To wa¿ny moment w naszej historii, to
zwrot w stosunkach polsko niemieckich. To w³aœnie wtedy zapad³a decyzja
na szczeblu rz¹dowym, ¿e w Krzy¿owej
powstanie Miêdzynarodowy Dom
Spotkañ. Doceniaj¹c wagê tego wydarzenia w 1998 r. Rada Gminy Œwidnica
przyzna³a tytu³y honorowych obywateli
gminy Œwidnica - Kanclerzowi H.
Kohlowi i Premierowi T. Mazowieckiemu. Przyjechaliœmy do Lampertheim z przygotowanymi propozycjami
wspó³pracy. Sk³adamy je na rêce burmistrza do przedyskutowania i wykorzystania. Mam nadziejê, ¿e znajdziemy
p³aszczyzny wspó³pracy miêdzy naszymi gminami. Krzy¿owa i inne propozycje naszej gminy czekaj¹.” podkreœla³a T.Mazurek w swoim
przemówieniu. Umowê partnersk¹
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podpisali:

Wójt Gminy Œwidnica Teresa Mazurek

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Œwidnica
Wies³aw Malisz

Burmistrz Lampertheim Erich Maier

Przewodnicz¹cy Rady miasta Lampertheim
Dieter Meyer.

Z okazji podpisania umowy wrêczono
tablice pami¹tkowe, oraz wybite na tê
okolicznoœæ medale.
Uroczystoœæ podpisania umowy sta³a siê
okazj¹ do prezentacji obrazów Marioli
Chruœciel - polskiej malarki na sta³e
mieszkaj¹cej w Lampertheim.
Ukoronowaniem podpisania umowy
bylo wspólne zasadzenie drzewa czereœni.

Drzewo czereœni- symbol polsko-niemieckiego
partnerstwa.
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Sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za rok 2005 r.
Realizacja bud¿etu w 2005 r. kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
Wyszczególnienie

Plan wg
uchwa³y
w z³

Plan po
zmianach
w z³

Wykonanie
w z³

% wykonania
do planu po
zmianach

DOCHODY

33 099 691

26 888 201

25 659 412

95,43%

WYDATKI

35 976 195

28 910 922

26 914 849

93,10%

w tym:
WYDATKI BIE¯¥CE

22 986 152

24 080 985

23 250 654

96,55%

WYDATKI
INWESTYCYJNE

12 990 043

4 829 937

3 664 195

75,90%

R

ada Gminy Œwidnica przyjê³a
plan bud¿etu Gminy Œwidnica na
2005 rok w dniu 27 stycznia 2005
roku uchwa³¹ nr XXXIII/380/2005.
Uchwalony na 2005 r. bud¿et wynosi³:
po stronie dochodów 33 099 691 z³, z
tego:
- dochody w³asne 20 896 843 z³,
- subwencja ogólna 9 432 857 z³
- dotacje celowe 2 769 991 z³,.
po stronie wydatków 35 976 195 z³, z
tego:
- wydatki bie¿¹ce 22 986 152 z³,
- wydatki inwestycyjne 12 990 043 z³
W wyniku zmian dokonanych w
bud¿ecie w 2005 roku plan dochodów
wynosi³ 26 888 201 z³, natomiast plan
wydatków 28 910 922 z³. Deficyt
bud¿etu gminy na 2005 rok zaplanowano w wysokoœci 2 022 721 z³.
Jako Ÿród³o pokrycia deficytu zaplanowano wolne œrodki wynikaj¹ce z
rozliczeñ kredytów i po¿yczek za
2005 rok, przychody z zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek oraz przychody z
emisji obligacji.
Rok 2005 zamkn¹³ siê deficytem w
kwocie 1 255 437 z³ i by³ ni¿szy od
planowanego o 767 284 z³.
Sfinansowanie deficytu nast¹pi³o
przychodami z: kredytów i po¿yczek,
wyemitowanych obligacji oraz wolnych œrodków wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat poprzednich.

Rok bud¿etowy 2005 mo¿na uznaæ za
dobry okres dla gminy, zarówno pod
wzglêdem realizacji zadañ bie¿¹cych,
jak i zadañ inwestycyjnych. W roku
tym uda³o siê przeprowadziæ kilka
powa¿nych i znacz¹cych dla mieszkañców inwestycji - budowa wodoci¹gu w Pogorzale, budowa drogi w
S³otwinie, budowa przedszkola w
Pszennie, termomodernizacja SP w
Pszennie oraz modernizacja oœwietlenia ulicznego.
Rozpoczêto równie¿ kolejne inwestycje - budowa drogi w Pszennie, budowa kanalizacji w Witoszowie Górnym,
budowa sali gimnastycznej w Witoszowie Dolnym, itd., których zakoñczenie planuje siê w latach nastêpnych, czyli 2006- 2008. Mimo wielu
dodatkowych zadañ bie¿¹cych dla
gminy, tj. œwiadczenia rodzinne,
pomoc materialna dla uczniów, paszporty, wszystkie zadania uda³o siê
zrealizowaæ zgodnie z planem. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ przyjmuj¹c nowe zadania do realizacji gmina nie zwiêksza³a
zatrudnienia, odby³o siê to kosztem
maksymalizacji wydajnoœci i poœwiêcenia dodatkowego czasu w godzinach ponadwymiarowych przez pracowników gminy. Realizuj¹c zadania
inwestycyjne w oparciu o œrodki
strukturalne UE odpowiedzialni pracownicy równie¿ poœwiêcili du¿o
dodatkowego czasu i zaanga¿owania
poza godzinami pracy.

W 2005 r. prawie 250 tys. przeznaczono na prowadzenie gospodarki
przestrzennej na terenie gminy
(wykonano plany zagospodarowania
przestrzennego), dziêki czemu
poprawi siê gospodarowanie mieniem
gminnym.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ gmina utrzymuje wysoki poziom szkolnictwa.
Placówki oœwiatowe s¹ dobrze wyposa¿one, zatrudniaj¹ wysokiej klasy
specjalistów, dziêki czemu dzieciom
udaje siê zapewniæ bardzo dobre warunki do nauki.
Kolejnym wa¿nym zadaniem dla gminy jest zapewnienie mieszkañcom
w³aœciwej opieki spo³ecznej. Nale¿y
stwierdziæ, i¿ w 2005 r. zadanie to zosta³o realizowane w sposób nale¿yty.
Ponadto trzeba podkreœliæ, i¿ w tym
roku bud¿etowym wybudowano du¿o
chodników oraz wyremontowano
wiele œwietlic.
To wszystko stwarza podstawy do
uznania, i¿ rok 2005 dla w³adz gminy
by³ rokiem pracowitym, dziêki czemu
mieszkañcy mog¹ mieszkaæ w coraz
to lepszych warunkach.
W³adze gminy s¹ œwiadome, i¿ w
2005 r. nie zaspokojono wszystkich
potrzeb naszych mieszkañców, jest ich
bowiem jeszcze bardzo du¿o (szczególnie w gospodarce mieszkaniowej) i
wiedz¹, ¿e nale¿y podj¹æ wszelkie
starania, aby w miarê posiadanych
œrodków sukcesywnie zaspakajaæ
potrzeby.
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na osobê w rodzinie nie przekracza

Udzielona pomoc Gminnego Oœrodka 504 z³ netto lub 583 z³ -je¿eli w
rodzinie jest wychowywane dziecko
Pomocy Spo³ecznej w roku 2005
niepe³nosprawne, ¿e mog¹ zg³aszaæ

G

minny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 2005 r. realizowa³ podstawowe zadania ustawowe i statutowe z zakresu pomocy spo³ecznej
kieruj¹c siê zasad¹ praworz¹dnoœci i
oszczêdnoœci w dysponowaniu œrodkami publicznymi. £¹czne wydatki na
zasi³ki przyznane dla 775 osób w
oparciu o ustawê o pomocy spo³ecznej
w ramach zadañ w³asnych i zleconych
gminie wynios³y 934.165 z³ z tego z
bud¿etu gminy 562.963 z³ i z bud¿etu
pañstwa 371.202 z³. Oprócz œrodków
przeznaczonych z bud¿etu wojewody i
bud¿etu gminy oœrodek pomocy
spo³ecznej otrzyma³ pomoc rzeczow¹
z zewn¹trz tj. z Banku ¯ywnoœci ¿ywnoœæ, z Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego ze Œwidnicy - odzie¿ dla
dzieci, z PKPS i PCK - ¿ywnoœæ i
odzie¿ , ARR we Wroc³awiu i Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu - kolonie letnie.
Obok zadañ wynikaj¹cych z ustawy o
pomocy spo³ecznej oœrodek realizowa³ zadania ustawy o dodatkach
mieszkaniowych, zadania wynikaj¹ce
z ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
i zaliczkê alimentacyjn¹ wynikaj¹c¹ z
ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych. Ustawa o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej
wprowadzi³a nowe zadanie w postaci
zaliczki alimentacyjnej.
Funkcjonuj¹cy do 31 sierpnia 2005 r.
dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka zast¹piony zosta³ zaliczk¹ alimentacyjn¹.
Na bazie tej ustawy organ realizuj¹cy
œwiadczenia rodzinne zobligowany
zosta³ do nawi¹zania œcis³ej wspó³pracy z komornikami, którzy otrzymali wiêksz¹ swobodê dzia³ania w
zakresie egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych.
Oœrodek pomocy spo³ecznej w/w ustaw¹ zobowi¹zany zosta³ do wystêpowania do starosty o kierowanie do
pracy w ramach robót publicznych
d³u¿ników alimentacyjnych, a tak¿e o
wystêpowanie z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy d³u¿ników alimentacyjnych uchylaj¹cych siê od pracy.
Wydatki na œwiadczenia rodzinne w
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2005 r. wynios³y 2.847.799 z³ ,
finansowane w ca³oœci z bud¿etu
pañstwa. Wyp³aconych zosta³o 33.826
œwiadczeñ. Na dzieñ 31.03.2006 r.
wp³ynê³o do GOPS-u 1600 wniosków
o œwiadczenia rodzinne.
W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów
informujemy osoby, których dochód

siê do Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œwidnicy po œwiadczenia rodzinne.
Szczegó³owe zestawienie dot.
udzielonej pomocy œwiadczeniobiorcom za rok 2005 prezentuje
poni¿sza tabela.

Udzielona pomoc œwiadczeniobiorcom za 2005 r.
Miejscowoœæ

BOJANICE
BOLEŒCIN
BURKATÓW
BYSTRZYCA DOL.
BYSTRZYCA GÓR.
GOGO£ÓW
GRODZISZCZE
JAGODNIK
JAKUBÓW
KOMORÓW
KRZCZONÓW
KRZY¯OWA
LUBACHÓW
LUTOMIA DOL.
LUTOMIA GÓR.
MAKOWICE
MI£OCHÓW
MODLISZÓW
MOKRZESZÓW
NIEGOSZÓW
OPOCZKA
PANKÓW
POGORZA£A
PSZENNO
S£OTWINA
SULIS£AWICE
STACHOWICE
STACHOWICZKI
WIERUSZÓW
WILKÓW
WITOSZÓW DOL.
WITOSZÓW GÓR.
WIŒNIOWA
LUTOMIA MA£A
ZAWISZÓW

Liczba
mieszkañców

Liczba or dzin
korzystaj¹cych
z pomocy

Liczba osób w
tych rodzinach

% udzia³
korzystaj¹cych z
pomocy do liczby
mieszkañców

491
560
543
620
632
331
891
307
108
574
276
215
400
867
1035
274
215
198
1106
119
231
231
249
1638
853
111
134
69
97
299
1178
283
191
62
117

17
27
8
11
24
16
44
17
14
25
15
19
37
45
61
29
14
19
26
14
12
13
19
101
44
5
4
4
5
13
41
10
6
6
10

53
64
25
32
72
54
133
57
45
102
27
58
110
166
200
102
47
49
89
59
37
32
47
343
138
14
14
11
26
47
156
15
23
26
31

11
11
5
5
11
16
15
19
42
18
10
27
28
19
19
37
22
25
8
50
16
14
19
21
16
13
10
16
27
16
13
5
12
42
26
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Informacja o inwestycjach planowanych do realizacji w 2006 r.
Szanowni Pañstwo, szczegó³owy podzia³ bud¿etu gminy na rok 2006, w tym na inwestycje
zosta³ przedstawiony w numerze 3 “Wieœci z Gminy” (XII/2005)
£¹czna kwota przeznaczona na inwestycje w 2006 r. wyniesie 12 879 902 z³.
BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ
KOMORÓW – S£OTWINA
W ramach inwestycji œcieki ze wsi
Komorów zostan¹ skierowane kanalizacj¹ sanitarn¹ do wsi S³otwina, a nastêpnie poprzez sieæ kanalizacyjn¹
miasta Œwidnicy do oczyszczalni œcieków komunalnych w Zawiszowie.
W rejonie by³ej oczyszczalni œcieków
w Komorowie wybudowana zostanie
pompownia œcieków odprowadzaj¹ca
je ruroci¹giem t³ocznym do S³otwiny.
W wyniku realizacji inwestycj œcieki z
Komorowa w iloœci ok. 13 000 m3
rocznie zostan¹ odprowadzone do
oczyszczalni œcieków. Zmodernizowana równie¿ zostanie pompownia
œcieków w S³otwinie.
BUDOWA WODOCI¥GU
Z PRZY£¥CZAMI
WE WSI LUBACHÓW
W ramach inwestycji wybudowana
bêdzie sieæ wodoci¹gowa o ³¹cznej
d³ugoœci 2 924 mb wraz z przy³¹czami
do budynków o ³¹cznej d³ugoœci 1 541
mb, zakoñczonych wodomierzami.
Sieæ wodoci¹gowa po³¹czona zostanie
z istniej¹cym wodoci¹giem we wsi
Bystrzyca Górna. Wybudowany wodoci¹g wyposa¿ony bêdzie w sieæ hydrantów p. po¿.

wnêtrznej i parkingu, boiska z bie¿ni¹
60m, przebudowê sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowê kot³owni.
Powierzchnia ca³kowita obiektu wyniesie 2 075,7 m2, powierzchnia u¿ytkowa 1 905,55 m2, kubatura 14 175,5
m3. W ramach inwestycji wybudowana zostanie pe³nowymiarowa hala
sportowa o powierzchni 1 015 m2
wraz z zapleczem techniczno - socjalnym po³¹czona z istniej¹cym budynkiem gimnazjum, w którym zlokalizowana bêdzie œwietlica o pow. 64,31
m2 .
W pomieszczeniach towarzysz¹cych
zlokalizowana bêdzie si³ownia o pow.
48,36 m2, sala fitness o pow. 47,4 m2,
sala squash o pow. 68,20 m2, pokój
masa¿u o pow. 18,38 m2 oraz pomieszczenie na solarium o pow. 9 m2.
W przestrzeni komunikacyjnej umieszczony zostanie sklep – bufet. W piwnicy obiektu wybudowana zostanie
ekologiczna kot³ownia na zrêbek drewniany o pow. 58 m2 wraz ze sk³adem
opa³u o pow. 82,8 m2 wg technologii
HDG Bawaria. W ramach projektu
wykonane zostanie boisko sportowe
zewnêtrzne o nawierzchni z tworzywa
sztucznego poliuretanowo - kauczukowego o pow. 1 002 m2 oraz bie¿nia
d³. 60 m o nawierzchni tartanowej
oraz piaskownicê do skoków w dal. W
ramach zagospodarowania terenu wykonane zostan¹ drogi i œcie¿ki wew.
wraz z parkingiem na ok. 20 samochodów osobowych. Obiekt w godzinach pozalekcyjnych s³u¿y³ bêdzie
równie¿ spo³ecznoœci lokalnej jako
centrum rekreacji. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 20062007.
BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W GRODZISZCZU.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM
W WITOSZOWIE DOLNYM
Projekt obejmuje budowê hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzysz¹cymi przy budynku gimnazjum
w Witoszowie Dolnym, ma³¹ architekturê, przebudowê sieci kanalizacji
deszczowo – drena¿owej, przebudowê
sieci energetycznej, budowê drogi we-

Do realizacji inwestycji gmina zamierza przyst¹piæ w drugiej po³owie
br. W ramach inwestycji wykonana
zostanie sieæ kanalizacji sanitarnej
PVC 160-200 mm w rejonie osiedla
domków (od wjazdu do Grodziszcza
do siedziby RSP), oraz wzd³u¿ drogi
gminnej i powiatowej w kierunku
Krzy¿owej. Œcieki odprowadzone zostan¹ do oczyszczalni w Krzy¿owej.

BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ
JAGODNIK – BOLEŒCIN
Na ukoñczeniu s¹ projekty sieci kanalizacji sanitarnej w tych miejscowoœciach. W roku bie¿¹cym gmina zamierza wykonaæ czêœæ kanalizacji sanitarnej we wsi Jagodnik z w³¹czeniem do miasta Œwidnicy do wysokoœci œrodków zapisanych w bud¿ecie.
Pozosta³a czêœæ realizowana bêdzie w
latach kolejnych.

BUDOWA DROGI KRZY¯OWA
DROGA WOJEWÓDZKA
( D£UGOŒÆ OK 1400M)
Rozstrzygniêto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w
drogi z terminem wykonania 15.08.
2006 r. Po wykonaniu dokumentacji
gmina przyst¹pi do realizacji inwestycji. Na realizacjê gmina otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 105 tys z³ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto gmina zamierza wyst¹piæ do
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej o udzielenie po¿yczkodotacji na realizacjê zadania.
REGULACJA POTOKU
KOTARBA
Rozstrzygniêto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w
inwestycji z terminem wykonania
30.11.2006 r.
KANALIZACJA
BYSTRZYCA DOLNA
Og³oszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Bystrzyca Dolna.
Termin przetargu 14.04.2006 r.
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INWESTYCJE W GMINIE
nabywca otrzymuje bonifikatê w wysokoœci 85% ceny. W przypadku gdy
nastêpuje równoczesny wykup
wszystkich lokali mieszkalnych przez
najemców nabywca otrzymuje bonifikatê w wysokoœci 90% ceny. Bonifikaty w/w wysokoœciach stosuje siê w
okresie do dnia 30 czerwca 2006r.

MODERNIZACJA KOT£OWNI Z
WYMIAN¥ C.O
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MOKRZESZOWIE
W ramach inwestycji wykonana zostanie kot³ownia gazowa wyposa¿ona
w 3 kot³y firmy VIESSMANN, przy³¹cze gazowe do kot³owni oraz wymieniona zostanie instalacja c.o. w
budynku szko³y ze stalowej na miedzian¹ i grzejniki.
Realizacja inwestycji planowana jest
w okresie wakacyjnym. W chwili
obecnej przygotowywany jest przetarg
na wy³onienie wykonawcy robót.
Wartoœæ inwestycji wyniesie 404 tys.
z³. Na realizacjê inwestycji gmina zamierza uzyskaæ dotacjê w ramach programu ZPORR – z³o¿ony wniosek
przeszed³ ocenê formaln¹.
RUSZA SPRZEDA¯ DZIA£EK
BUDOWLANYCH
NALE¯¥CYCH DO GMINY
ŒWIDNICA
Gmina Œwidnica przygotowuje przetarg na dzia³ki budowlane zlokalizowane w nastêpuj¹cych miejscowoœciach:
Mi³ochów: 0,36ha
Modliszów: 0,2362 ha
Bystrzyca Dolna: 0,8074 ha
Witoszów Górny: 0,142 ha
Bystrzyca Górna: 1,35 ha
Komorów: 1,7492 ha
Szczegó³owych informacji udziela zespó³ planowania gospodarki mieniem i
dzia³alnoœci gospodarczej opd nr tel.
074-852-30-67 wew. 105

450 000 Z£. DOFINANSOWANIA
W RAMACH PROGRAMU
„ODNOWA WSI”
DLA POGORZA£Y !

120m2, Witoszów Górny-55m2, Wiœniowa-45m2, Sulis³awice-25m2; Brygada IV- Lutomia Górna-200m2, Lutomia Dolna-145m2, Witoszów Dolny285m2, Bojanice-150m2, Opoczka60m2).
Z bud¿etu rad so³eckich zgodnie z ich
wnioskami na budowê chodników wyasygnowano kwotê w wysokoœci
119 304z³. Œrodki w kwocie 24.824 z³
przeznaczone zostan¹ na prace remontowe i budowlane wiat przystankowych m.in. w Witoszowie Dolnym,
Bystrzycy Górnej, Lutomi Ma³ej,
Pszennie.
Plan remontów i nak³adek na drogach
gminnych w 2006 roku zak³ada m.in.
wykonanie nak³adki asfaltowej w
Sulis³awicach, nak³adki i pêtli autobusowej w Lutomi Górnej, naprawê
drogi betonowej w Komorowie, parking przy œwietlicy w Bystrzycy Górnej.

REMONTY NA TERENIE GMINY

PREFERENCYJNE STAWKI
DLA NIERUCHOMOŒCI

W bud¿ecie gminy na rok 2006 przewidziano 569.000 tys z³otych na budowê chodników i naprawê dróg gminnych. Prace budowlano - remontowe
bêd¹ przebiega³y wg harmonogramu z
podzia³em na brygady, tak aby w tym
samym czasie wykonaæ za³o¿ony plan
na terenie ca³ej gminy. (Brygada Iobejmie wsie: Pszenno-ul.Piaskowa,
Mi³ochów-55m2, Boleœcin-65m2, Jagodnik-95m2, Panków-50m2, Brygada
II- Burkatów-115m2, Bystrzyca Dolna-150m 2 , Bystrzyca Górna-135m2 ,
Lubachów-95m 2 , Jakubów-100m 2 ,
Grodziszcze-130m 2 , Krzczonów25m2; Brygada III- Mokrzeszów260m2, S³otwina-215m2, Komorów-

Zgodnie z uchwa³¹ LV/458/98 Rady
Gmina Œwidnica z dnia 20 maja
1998r. w sprawie ustalenia zasad
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Œwidnica, najemcy lokali gminnych maj¹cy umowê najmu mog¹ w przypadku: jednorazowej zap³aty ceny przed zawarciem
aktu notarialnego kupna lokalu otrzymaæ bonifikatê w wysokoœci 95%
ceny; w przypadku gdy nastêpuje
równoczesny wykup wszystkich lokali
mieszkalnych przez najemców nabywca otrzymuje bonifikatê w wysokoœci 98% ceny. W przypadku gdy
zap³ata ceny nabycia lokalu mieszkalnego zostaje roz³o¿ona na raty
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Dnia 20 stycznia 2006 r. wójt gminy
Œwidnica T.Mazurek podpisa³a umowê z Samorz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego na dofinansowanie realizacji projektu „Odnowa Wsi Pogorza³a” w ramach dzia³ania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 - 2006”.

Pogorza³a w ramach „Odnowy wsi
Pogorza³a” postawi³a sobie trzy g³ówne cele: remont i modernizacjê budynku œwietlicy wiejskiej , budowê
pêtli autobusowej z parkingiem i
urz¹dzeniami informacji turystycznej
oraz zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Pogorzale.
Obecnie odbywaj¹ siê przetargi na
w/w prace.
„Odnowa wsi” jest to pierwszy unijny
program, skierowany bezpoœrednio do
œrodowiska wiejskiego, którego celem
jest aktywizacja tego œrodowiska i poprawa infrastruktury spo³ecznej. Odnowa wsi to idea, która ma przywróciæ
normalnoœæ w stosunkach miêdzy
ludŸmi, odbudowaæ wiêzi, zintegrowaæ wspólnotê, nadaæ jej to¿samoœæ i
co chyba najistotniejsze: przywróciæ
wartoœci. Tak, do tego potrzebna jest
wieœ. Prawdziwa, polska wieœ ze
swoim poszanowaniem tradycji, kultury, religii. Wieœ, która po³¹czy przesz³oœæ z przysz³oœci¹.

WYDARZENIA KULTURALNE

IX Przegl¹d
zespo³ów
kolêdniczych

J

u¿ po raz IX w dniach 31.0101.02.2006 r. zorganizowano na
terenie gminy Œwidnica przegl¹d zespo³ów kolêdniczych.
Podczas tegorocznego konkursu Jury
w sk³adzie przewodnicz¹cy - Tadeusz
Szarwaryn, cz³onkowie - Halina
Szymañska, Bernadetta Hajduga, Marianna Bujko mia³o przyjemnoœæ
obejrzeæ 17 przedstawieñ z nastêpuj¹cych placówek: SP Grodziszcze,
Przedszkole w Pszennie ,SP Lutomia
Dolna , SP Mokrzeszów kl. IV-VI , SP
Witoszów Dolny, SP Mokrzeszów kl.
I-III , SP Bystrzyca Górna kl. IV-VI ,
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, Teatrzyk „Tradycja” WDK Bystrzyca
Górna, Przedszkole w Witoszowie
Dolnym, Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym, Gimnazjum w Lutomii Dolnej, SP. Bystrzyca Górna kl. 0-I , SP
Pszenno kl. II-III , SP Pszenno kl. VaVb , SP Lubachów , Zespó³ "Ale Babki".
Uroczyste podsumowanie odby³o siê 1
lutego b.r. w sali Œwietlicy Wiejskiej
w Bystrzycy Górnej; w ostatnim dniu
przegl¹du, na które zaproszono: wójta
gminy Œwidnica Teresê Mazurek, sekretarza Zbigniewa Mudego, cz³onków Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, miejscowych radnych
Rady Gminy, dyrektorów placówek
oœwiatowych, oraz przedstawicieli
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ bior¹cych
udzia³ w przegl¹dzie.
Uroczystoœæ prowadzi³a Pani Teresa
Kmera oraz uczniowie Szko³y Podstawowej w Bystrzycy Górnej i jednoczeœnie cz³onkowie ZPiT "Bystrzyca";Rados³aw Kmera, Anna
Malik, Anna Popowicz oraz Anna
Mglej.
Jury IX Gminnego Przegl¹du Zespo³ów Kolêdniczych wy³oni³o zwyciêzców prezentuj¹cych swoje przedstawienia na IV kategoriach:
I kategoria - dzieci przedszkolne,
klasa 0-III
II kategoria - dzieci szkolne, klasa
IV-VI

I-sz¹ nagrodê wójta gminy Œwidnica
przyznano Obrzêdowemu Teatrzykowi
"Tradycja"; z Bystrzycy Górnej.

II-g¹ nagrodê dyrektora Gminnego
Zespo³u Oœwiaty przyznano Szkole
Podstawowej z Lubachowa za
przedstawienie p.t."Leæ kolêdo w œwiat”

III-ci¹ nagrodê przewodnicz¹cego
Rady Gminy Œwidnica przyznano
dla zespo³u z Przedszkola w Pszennie
za przedstawienie p.t."W drodze do Jezusa”

IV-t¹ nagrodê przewodnicz¹cego
Komisji Oœwiaty przyznano dla
zespo³u z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
za przedstawienie p.t."Tak by³o".

oceniaj¹c m.in. scenografiê, choreografiê, elementy taneczne, dŸwiêk,
wyrazistoœæ mowy, wykorzystane instrumenty, oryginalne pomys³y.
Jury postanowi³o wyró¿niæ równie¿
nastêpuj¹ce zespo³y:
- Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Bystrzycy Górnej za przedstawienie
p.t."Jase³ka
- Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Lutomi Dolnej za przedstawienie
p.t."Id¹ herody do Betlejem”
- Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Pszennie za przedstawienie p.t. "Nadzieja rodzi siê w nas"
- Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Mokrzeszowie za przedstawienie p.t.
"Narodzi³a nam siê mi³oœæ”
- Zespó³ "Ale Babki"za kolêdowanie
przy wigilijnym stole.
Przyznano równie¿ wyró¿nienia indywidualne dla nastêpuj¹cych wykonawców:
"Herodowi"-Krystianowi Powêsce i
"Diab³owi"-Ewelinie Kurpiowskiej ze
Szko³y Podstawowej w Lutomi Dolnej.
"¯ydowi"-Paw³owi Migas,"Ma³emu
Jezuskowi"- Filipkowi Kmerze, oraz
"Lajkonikowi"-Kacprowi Danisiewiczowi z Obrzêdowego Teatrzyku
"Tradycja" z Bystrzycy Górnej.
Oldze Mat³osz - wokalistce z Przedszkola w Witoszowie Dolnym.
"Anio³om" - ze Szko³y Podstawowej
w Pszennie: Kacprowi Madejowi i Sebastianowi Kaliœcie.
Duetowi "¯yd" i "Pasterz" z Gimnazjum w Lutomi Dolnej- Mateuszowi
Dudzicowi i Mariuszowi Kropid³owskiemu.
Jury podkreœli³o, i¿ wszystkie prezentacje wykonane by³y na wysokim
poziomie.
Ogromne zaanga¿owanie w przygotowanie poszczególnych inscenizacji,
praca instruktorów, nauczycieli,
uczniów i ich rodziców zas³uguje na
s³owa najwy¿szego uznania.
Jury podziêkowa³o wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji IX
gminnego przegl¹du Zespo³ów
Kolêdniczych, ¿ycz¹c jednoczeœnie,
aby w roku 2007 odby³ siê jubileuszowy - X ju¿ Gminny Przegl¹d.

III kategoria - m³odzie¿ gimnazjalna
IV kategoria - zespo³y amatorskie
7

WYDARZENIA KULTURALNE

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi dla
Zofii Fryczyñskiej

Medal i gratulacje Z.Fryczyñskiej sk³adaj¹: pose³ Z.Wawryniewicz oraz wójt gminy T.Mazurek

W

dniu 6.02.2006 r. XLIX Sesja
Rady Gminy mia³a niecodzienny
charakter z uwagi na nadanie Pani Zofii
Fryczyñskiej Z³otego Krzy¿a Zas³ugi.
Uroczystoœæ odby³a siê w sali narad
Urzêdu Gminy Œwidnica, na któr¹ zaproszono m.in. pos³a na Sejm RP Ryszarda Wawryniewicza, w³adze gminy
Œwidnica pod przewodnictwem wójta
gminy Teresy Mazurek, przewodnicz¹c¹ rejonowego Zwi¹zku Kó³ Gospodyñ
Wiejskich - Pani¹ Halinê Antoszczyszyn; przedstawicielkê Rejonowego
Zwi¹zku Kó³ i Organizacji Rolniczych Pani¹ Helenê Wiœniewsk¹; Prezesa
Spó³dzielni Us³ug Rolniczych w Witoszowie Dolnym Pana Jana Dudka. Pani
Zofia Fryczyñska jest mieszkank¹ miejscowoœci Witoszów Dolny. Swoj¹ pracê

spo³eczn¹ rozpoczê³a od za³o¿enia w
1962 r. Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Witoszowie, któremu niestrudzenie przewodniczy do dnia dzisiejszego. Z jej
inicjatywy w 1965 r. kole¿anki z Ko³a
tworz¹ Zespó³ Ludowy, któremu szefuje
Pani Zofia. W kolejnych latach zespó³
zmienia nazwê na „JUBILATKI” odnosz¹c wiele sukcesów do dnia dzisiejszego. W 1975 r. zosta³ powo³any do
istnienia Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek
Rolniczych- obecnie Rejonowy. Od tego
równie¿ momentu datuje siê rozpoczêcie
pracy Pani Zofii Fryczyñskiej w Zarz¹dzie. Rok 2002 zbieg³ siê z Jubileuszem
40-lecia istnienia Ko³a i Zespo³u „JUBILATKI” z kolejn¹ zaszczytn¹ rocznic¹
40-lecia pracy Pani Zofii. W swojej
pracy szanowna Jubilatka by³a wielo-

Najzdolniejsi
w gminie

P

o raz pierwszy Gmina Œwidnica
przyzna³a stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów za osi¹gniêcia w nauce i
sporcie w I semestrze roku szkolnego
2005/2006.
Wszyscy zaproszeni goœcie przybyli do
sali narad Urzêdu Gminy 3 marca br.
gdzie zostali powitani przez Wójta
Gminy Teresê Mazurek, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwidnica Wies³awa
Malisza, Dyr. Gminnego Zespo³u
Oœwiaty Jadwigê Generowicz, oraz Przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Henryka Sarê.
Stypendystów wraz z zaproszonymi dyr.
szkó³ powita³y równie¿ przedszkolaki z
Przedszkola w Pszennie wraz Pani¹
Beat¹ Bogus³awsk¹, prezentuj¹c, krótki
program artystyczny. Zasady przyznawania stypendium zosta³y opracowane
na podstawie art. 90 b, 90 c i 90 g
ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r . o
systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr
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Najzdolniejsi uczniowie szkó³ podstawowych
w I semestrze 2005/2006

256, poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami). Aby otrzymaæ stypendium za wyniki w nauce uczeñ szko³y podstawowej
powinien wykazaæ siê œredni¹ ocen min.
5,2, a gimnazjum min. 5,0. Œredni¹ ocen
liczy siê tylko z obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych zawartych w ramowym
planie nauczania. Do œredniej ocen nie
wlicza siê ocen z religii i z dodatkowych
zajêæ edukacyjnych. Uczeñ otrzymuj¹cy
stypendium za wyniki w nauce powinien mieæ z zachowania ocenê co najmniej bardzo dobr¹. Stypendium za
osi¹gniêcia sportowe udziela siê

krotnie odznaczana i wyró¿niana. Wœród
dotychczasowych odznaczeñ Pani Zofia
posiada wszelkie mo¿liwe odznaczenia
Resortu Rolnictwa, w³adz lokalnych i
wojewódzkich: Zas³u¿ony dla Kó³ek
Rolniczych, Order Serca Matkom Wsi,
Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa, Zas³u¿ony dla Rolnictwa, Zas³u¿ony dla
woj. wa³brzyskiego, za zas³ugi dla Miasta i Powiatu, odznaczenia pañstwowe:
Br¹zowy i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi przyznawany przez Prezydenta RP. Sukces
Pani Zofii nie by³by pe³ny, gdyby nie
wsparcie najbli¿szych, rodziny, przyjació³, kole¿anek z ko³a i zespo³u, zarz¹du gminy i organizacji. Uwieñczeniem spo³ecznej dzia³alnoœci Pani Zofii
Fryczyñskiej by³o wrêczenie, z r¹k pos³a
na Sejm RP Ryszarda Wawryniewicza w
asyœcie Pani wójt gminy Teresy Mazurek i przewodnicz¹cego Rady Gminy
Wies³awa Malisza, „Z³otego Krzy¿a Zas³ugi” i z³o¿enia gratulacji. Dostojna
Jubilatka zosta³a te¿ wyró¿niana przez
Pani¹ wójt Teresê Mazurek dyplomem z
gratulacjami z okazji otrzymania odznaczenia, za czyny przekraczaj¹ce zakres ich zwyk³ych obowi¹zków, ofiarn¹
dzia³alnoœæ publiczn¹ oraz bezinteresowne niesienie pomocy. Niecodzienna
uroczystoœæ sta³a siê równie¿ okazj¹ do
wyra¿enia podziêkowañ Pani Helenie
Wiœniewskiej za wieloletni¹ i efektywn¹
wspó³pracê oraz zaanga¿owanie na
rzecz promocji Gminy Œwidnica. Ca³oœæ
uroczystoœci uœwietni³ wystêp zespo³u
„Jubilatki” z Witoszowa Dolnego.

uczniom szko³y podstawowej od klasy
IV od II semestru i uczniom wszystkich
klas gimnazjum. Uczeñ otrzymuje stypendium sportowe uzyskuj¹c indywidualnie I, II, III miejsce na etapie co najmniej powiatowym, a dru¿ynowo I, II,
III miejsce na etapie co najmniej wojewódzkim. Uczeñ otrzymuj¹cy stypendium za osi¹gniêcia sportowe powinien mieæ z zachowania ocenê co najmniej dobr¹. Stypendium wyp³acane jest
jeden raz w semestrze i nie mo¿e przekroczyæ kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
œwiadczeniach rodzinnych. Wœród tegorocznych stypendystów znalaz³o siê
16 uczniów szkó³ podstawowych i 35
gimnazjalistów. Najlepsze wyniki w I
semestrze roku szkolnego 2005/2006
uzyskali:Agata Nawojowska z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym ze œredni¹:
5,67, Malwina Kotowicz z Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym ze œredni¹: 5,62,
Pawe³ Tarczyñski ze Szko³y Podstawowej w Lutomi Dolnej ze œredni¹ 5,4,
Sylwia Jajeœnica ze Szko³y Podstawowej w Lutomi Dolnej ze œredni¹ 5,4.

