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Z okazji Nowego 2008 Roku
dużo zdrowia,
wielu głębokich i radosnych
przeżyć, wewnętrznego
spokoju i wytrwałości
życzą
Henryk Sara
Przewodniczący
Rady Gminy Świdnica

Teresa Mazurek
Wójt
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W n u m e r z e m.in.:

Odnowa wsi Pszenno

Aktywni dla Gminy Świdnica
Podczas obrad XVII
Sesji Rady Gminy Świdnica
radni przyjęli uchwały
w sprawie nadania tytułu:
„Honorowy Obywatel
Gminy Świdnica”
dla Pana
Ignacego Ognistego

Pszenno jest kolejną
miejscowością w gminie Świdnica,
która skorzystała ze środków
unijnych na realizację projektu pn.
„Odnowa wsi Pszenno” w ramach
działania „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.
Inwestycje Str. 12

Wydarzenia kulturalne Str. 24

Żywa szopka na rynku

9 września 2007 r. podczas
Dolnośląskich Dożynek
Wojewódzkich stragan Gminy
Świdnica otrzymał I miejsce
w konkursie na „ Najpiękniejsze
stoisko promocyjne wsi
dolnośląskiej”.

Niezwykła żywa szopka,
autorstwa gminy Świdnica
oraz RSP „Burkatów”
po raz pierwszy
w historii gminnego
samorządu powstała
22 grudnia 2007 r.
na świdnickim rynku.
Wydarzenia kulturalne Str. 26-27

Wydarzenia kulturalne Str. 18

Dożynki Gminne 2007
2 września 2007 r. w Witoszowie
Dolnym odbyły się uroczystości
Święta Plonów Gminy Świdnica.
Starostami tegorocznych dożynek
byli cieszący się dużym szacunkiem
mieszkańców wsi Witoszów Dolny
- Pani Halina Żmija
i Pan Fabian Bartoszewicz.
Wydarzenia kulturalne Str. 16-17

Sukces Bojanic na Dożynkach

Agroliga dla Lutomi Dolnej
Pan Stanisław Mroczek – Sołtys wsi
Lutomia Dolna został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu AGROLIGA
2007. Państwo Stanisław i Lucyna
Mroczkowie za wzorowo prowadzone
62 ha gospodarstwo rolne zdobyli
prestiżową nagrodę w wojewódzkim
etapie konkursu AGROLIGI.
Wydarzenia kulturalne Str. 19

www.gmina.swidnica.pl
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Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło po raz jedenasty
spotkać się z Państwem na łamach
gminnego informatora Wieści z Gminy.
Z okazji Nowego Roku proszę przyjąć
życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz realizacji własnych zamierzeń.
Rok 2007 to przede wszystkim inwestycje w programy edukacyjne oraz w poprawę infrastruktury na terenie gminy Świdnica. Niebywałym sukcesem
zakończyło się napisanie projektów edukacyjnych na realizację zadań
oświatowych tj. SOWA – Szkoła Otwarta Wesoła Aktywna, SMOK
– Szkoła Myśląca o Każdym, wycieczki edukacyjne na łączną kwotę
ponad 335 tysięcy złotych. Gminne placówki oświatowe zyskały nowe
pracownie komputerowe, a uczniowie dostęp do najnowszych osiągnięć
informatycznych. Po raz pierwszy w historii gminy w 2008 roku realizowany będzie projekt edukacyjno-kulturowy finansowany z unijnych
środków przez niemiecką fundację Europa dla Pokoju – Pokój dla Europy. Już w maju i w czerwcu br. uczniowie z Gimnazjum w Pszennie
spotkają się w Krzyżowej i w Lampetheim ze swoimi rówieśnikami
z miasta partnerskiego, wykorzystując na ten cel kwotę 16 tysięcy
euro.
2007 rok to również czas pozyskiwania przez gminę Świdnica środków unijnych przeznaczonych na odnowę wsi. Dwie wsie: Pogorzała
i Pszenno wykorzystały ponad 760 tys. złotych poprawiając m.in. swoją
estetykę i funkcjonalność, remontując świetlice, budując parking, modernizując boisko sportowe. Dodatkowo dzięki dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na terenie centrum oświatowego w Pszennie
powstało wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.
W 2008 roku zostanie oddana największa z dotychczas realizowanych
inwestycji w gminie – hala sportowa w Witoszowie Dolnym. Systematycznie w naszych miejscowościach pojawiają się kolejne nakładki
asfaltowe, chodniki, których w 2007 roku przybyło ponad 2100m2.
Zmienia się również estetyka wsi, a to za sprawą realizowanego po raz
pierwszy w gminie Świdnica programu prac społecznie użytecznych.
Szanowni Państwo!

Mijające półrocze obfitowało również w wiele wydarzeń kulturalnych. Na uwagę zasługuje zdobycie I miejsca na Dolnośląskich
Dożynkach Wojewódzkich w Sobótce przez sołectwo Bojanice za
„Najpiękniejsze stoisko promocyjne wsi dolnośląskiej”. Niebywałym
sukcesem okazała się realizacja przedsięwzięcia pn. Świdnicka Kolęda
2007 – realizowanego wspólnie przez powiat, miasto i gminę Świdnica. Jego uwieńczeniem była żywa szopka prezentowana przez samorządowców z gminy Świdnica. Dostarczyła ona wszystkich, którzy
odwiedzili w tym bożonarodzeniowym okresie świdnicki rynek wielu
niezapomnianych wrażeń.
Mimo tych wielu wydarzeń w 2007 roku jakie miały miejsce na
terenie gminy – dla mnie wydarzeniem roku 2007 pozostanie sprawa uniewinnienia przez przez Sąd w Świdnicy pracowników urzędu i innych osób w sprawie nieprawidłowości przy budowie szkoły
w Lutomi.
Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się
z kolejnym numerem Wieści z Gminy.
Z poważaniem
Teresa Mazurek
Wójt Gminy Świdnica
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Zmiana na stanowiskach dyrektorów
w gminnych placówkach oświatowych
Z dniem 1 września 2007r. nowym dyrektorem Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi została Pani Elżbieta Marcińska, zastępując
jednocześnie odchodzącego na zasłużoną emeryturę długoletniego dyrektora tej placówki Pana Ignacego Ognistego.

P

an Ignacy Ognisty Gimnazjum w Lutomi Dolnej tworzył od podstaw zabiegając w MENiS o środki finansowe na remont
pomieszczeń dla potrzeb nowopowstającej
placówki. Dzięki jego zabiegom placówkę
wyposażono w pracownię językową, pracownię fizyczno – chemiczną, czytelnię multimedialną, dwie pracownie komputerowe,
a każda klasa ma na wyposażeniu komputer
służący nauczycielom i uczniom. Dzięki
uzyskanemu grantowi z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w gimnazjum powstał
Szkolny Ośrodek Kariery, który przygotowuje absolwentów do wyboru szkoły i zawodu.
Pan Ignacy Ognisty był współorganizatorem
Giełdy Edukacyjnej dla gimnazjalistów z całej
gminy oraz własnego szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego. Przez wiele
lat pozyskiwał środki finansowe od licznych
prywatnych sponsorów i władz samorządowych gminy i powiatu, co umożliwiało organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
dla uzdolnionych sportowo uczniów gimnazjów. Był również organizatorem darmowych
posiłków oraz pomocy w postaci darmowych
podręczników i przyborów szkolnych, a nawet na zakupu obuwia i niezbędnej odzieży
dla uczniów potrzebujących wsparcia..
Nowa dyrektor gimnazjum Pani Elżbieta
Marcińska jest absolwentką Wydziału Che-

Nowa dyr. Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej p.Elżbieta Marcińska

Dotychczasowy dyr. Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej p. Ignacy Ognisty

mii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie
matematyki z informatyką, a także w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.
Pracowała jako nauczyciel chemii w III LO
we Wrocławiu, w Szkole Podstawowej w Zabrzu, a przez ostatnie 14 lat w Zespole Szkół
im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach jako nauczyciel chemii i matematyki.
W koncepcji pracy na stanowisku dyrektora
gimnazjum w Lutomi Dolnej pani Marcińska
zamierza skupić się na zachowaniu i dalszym
rozwoju tych stron szkoły, które są jej atuta-

mi, poprzez łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych stawianych uczniom
i nauczycielom, stymulowanie uczniów do
samodzielnej twórczej pracy i „uczenie życia
przez życie” - stawianie ich w autentycznych
życiowych sytuacjach. Szkoła „Wymagająca Życzliwa – Stymulująca – Twórcza” to model,
który pragnie realizować nowa Pani dyrektor.
Również na stanowisku dyrektora Przedszkola w Witoszowie Dolnym nastąpiły
zmiany. Odchodzącą na emeryturę dyrektor
tej placówki Panią Marię Symonowicz zastąpiła Pani Renata Piotrowska.

Komunikat Wójta Gminy Świdnica w sprawie
zaopatrzenia w wodę systemu wodociągowego Lutomia
Wójt Gminy Świdnica informuje, że w związku z zamknięciem ujęcia wody w Lutomi, gmina Świdnica zleciła opracowanie dokumentacji projektowej zaopatrzenia w wodę wsi Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowice, Stachowiczki z ujęcia w Miłochowie.

D

ostawa wody do powyższych miejscowości z ujęcia w Miłochowie odbywać się będzie poprzez połączenie wsi Wieruszów
z Lutomią Małą i rozprowadzenie wody istniejącymi sieciami wodociągowymi. Dokumentacja projektowa wykonana zostanie do
końca 2007 r. Planowany termin zrealizowania inwestycji pierwsze
półrocze 2008 r.
Zmiana zaopatrzenia w wodę powyższych miejscowości wpłynie
zdecydowanie na poprawę jakości dostarczanej wody. Pozyskiwana
z ujęcia w Miłochowie woda charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko-chemicznych i nie wymaga uzdatniania w tym
zakresie.
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Szkolenia dla rolników
W okresie od stycznia do listopada 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbywały się
bezpłatne szkolenia dla rolników, które organizował Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Świdnica.

Między nami rolnikami, czyli „Pogaduchy w Krzyżowej”

W

11 spotkaniach, które przeprowadził
powiatowy zespół doradców udział
wzięło ponad 270 rolników z terenu gminy
Świdnica. Podczas spotkań omawiano m.in.
v propagowanie prawidłowych technologii
uprawy roślin,
v zasady ubiegania się o kredyty w ramach
linii kredytowych z dopłatą ARiMR
v zasady korzystania z pomocy finansowej

przez gospdoartwa rolne w ramach działań
PROW 2007-1013
v działania informacyjne nt. podnoszenia
umiejętności rozpoznawania chwastów, chorób i szkodników na plantacjach oraz sposoby ekonomicznego ich zwalczania, a także
działania dot. rozszerzanie wiedzy z zakresu
nowych technologii produkcji rolnej.
Szkolenia dla rolników obejmowały zarówno wiedzę merytoryczna jak i wizyty
w terenie z grupą specjalistów w danej dziedzinie. Głównym organizatorem i koordynatorem szkoleń jest Pani Halina Matlak
– główny specjalista doradztwa rolniczego,
która pełni dyżur w Urzędzie Gminy Świdnica w każdy czwartek w godz. 12.00-15.00
oraz w Powiatowym Zespole Doradców przy
ul. Wałbrzyskiej 25/27 w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-9.00., a po
godz. 9.00 w rejonie działania na terenie
gminy Świdnica.
Na rok 2008 przewidywana jest następująca tematyka szkoleń:
v zasady pozyskiwania dopłat i limitów
funkcjonujących w produkcji rolnej oraz
rozliczanie się z własnego materiału siewnego odmian chronionych,

v przedstawienie zasad wzajemnej zgodności
– cross compliance,
v zapoznanie rolników z nowymi technologiami produkcji i rozwiązaniami
technicznymi prezentowanymi na targach
rolniczych, celem podniesienia ich umiejętności rolniczych,
v przedstawienie wpływu prawidłowego
żywienia i doboru ras na ilość i jakość
wyprodukowanego mięsa dostosowanego
do wymagań rynku,5. przedstawienie
prawidłowych technologii uprawy roślin
wpływających na poprawę opłacalności
produkcji z uwzględnieniem ochrony
środowiska i wymagań rynku.
Również regularnie w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca na terenie Fundacji
Krzyżowa odbywają się dyskusje o aktualnych tematach dotyczących: rolnictwa,
przemysłu spożywczego i przetwórczego
pn. MIĘDZY NAMI ROLNIKAMI - POGADUCHY W KRZYŻOWEJ. Od września
do grudnia br. nie tylko rolnicy, ale również
wszyscy przybyli na pogaduchy goście, mogli dowiedzieć się np.: jak wygląda hodowla
ślimaków, uczestniczyć w ich degustacji, poznać potencjał jaki tkwi w trzodzie chlewnej.
Spotkania odbywają się na terenie MDSM
Krzyżowa, w restauracji Spichlerz o godz.
19.00. Wstęp wolny. Tematyka każdego spotkania publikowana jest na plakatach oraz
na stronie www.gmina.swidnica.pl
Serdecznie zapraszamy!

Prace społecznie użyteczne w Gminie Świdnica
Rozpoczęty 26 marca 2007 r. w gminie Świdnica I Program prac społecznie użytecznych
został zakończony 31.12.2007 r.

P

race społecznie użyteczne skierowane były do osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku i korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Celem
programu było wspieranie osób i rodzin
o najniższych dochodach, niewydolnych
finansowo, długotrwale bezrobotnych.
Prace społecznie użyteczne miały spełniać rolę pomocową, kształtować aktywne postawy, przywracać zdolność do
pełnienia ról społecznych i zawodowych,
były też walką z szarą strefą, a zwłaszcza jej związkiem z bezrobociem, czyli
zjawiskiem bezrobocia nierejestrowanego. Miały również wywrzeć korzystny
wpływ na rynek pracy przez zdyscyplinowanie osób bezrobotnych, zwłaszcza
świadczeniobiorców.
Porozumienie zawarte miedzy Gminą


Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy
umożliwiało skierowanie do tych prac
65 osób. Faktycznie pracujących było 54
osoby, z tego 25 osób w sołectwach, 25
osób w placówkach oświatowych i 4 osoby przy pracach melioracyjnych. Propozycja pracy w programie budziła wśród
mieszkańców wiele emocji, strachu
i niezadowolenia. Z czasem okazało się,
że program został pozytywnie przyjęty,
a osoby w nim uczestniczące wystąpiły
o rezerwację pracy na rok następny.
Ogółem skierowanych do prac społecznie użytecznych było 68 osób, 14 osób nie
podjęło lub porzuciło pracę, 11 osób w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych podjęło pracę na umowę o pracę, a 3
osoby podjęły pracę na umowę o pracę
w momencie kierownia do prac społecznie
użytecznych. Prace społecznie użyteczne
przyniosły założone przez gminę korzyści:
zaktywizowały i zdyscyplinowały bezrobotnych, poprawiły ich wizerunek na ryn-

ku pracy, dowartościowały bezrobotnych,
wsparły finansowo najbardziej potrzebujących wpłynęły korzystnie na poprawę
estetyki wsi.
Ogółem na prace społecznie użyteczne
do 31.12.2007 r. wydatkowano 88.022 zł
w tym z budżetu gminy 35.203 zł , z budżetu starostwa 52.813 zł.
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Dożywianie w placówkach oświatowych
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy kontynuuje
dożywianie dzieci w ramach wieloletniego
programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2007/2008.

C

elem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci
oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem
osób z terenów objętych wysokim poziomem
bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
Pomoc w tej formie przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej (obecnie są to
kwoty: 715,50 zł w przypadku osoby samotnej, 526,50 zł na osobę w przypadku rodziny/

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych w art. 7
pkt 2-15 cytowanej ustawy).
Dożywianie prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie
gminy Świdnica oraz w sześciu takich placówkach na terenie miasta Świdnica. Z roku
na rok przybywa punktów, w których odbywa
się dożywianie dzieci. Od 1 października br.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił nowy taki punkt, w którym dożywiane
będą dzieci uczęszczające do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Bystrzycy Dolnej
oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum
Nr 5 w Świdnicy.
Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 183.552 zł, w tym dotacja z budżetu wojewody w wysokości 122.000 zł dzięki
czemu z pomocy w tej formie skorzystało
391 dzieci.

Świadczenia rodzinne i bieżąca działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczął się od 1.09.2007 r. i będzie trwał do 31.08.2008 r. I tym razem nie obyło się bez zmian
w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmiany dotyczyły: ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

U

stawodawca uregulował okres, w którym będzie można ubiegać się o ten
dodatek. Wynosi on cztery miesiące tj.
od września do grudnia. Kolejna zmiana
dotyczyła jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wniosek o wypłatę
jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy
dziecka objętego opieką prawną, opieką
faktyczną albo dziecka przysposobionego
– w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.
Zmianie uległ sposób ustalania uprawnienia do dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka. Wprowadzony
zapis powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone poszerzył krąg osób
uprawnionych do tego dodatku. Na nowy
okres zasiłkowy złożono 1.179 wniosków.
Należy zaznaczyć, że wszystkie wnioski
były starannie wypełnione i zawierały niezbędne dokumenty. Osoby ubiegające się
o świadczenia rodzinne po 3 letnim okresie realizowania przez tutejszy ośrodek
pomocy w/w świadczeń są już doskonale
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przygotowane, przekazują skompletowane
wnioski i wykazują dużą życzliwość przy
współpracy.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na 2007 r. wyniosły 3.867.000 zł.
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Remonty placówek oświatowych i świetlic
W dwunastu placówkach oświatowych w gminie Świdnica przez całe
wakacje trwały bieżące remonty, dzięki którym poprawiona została
estetyka pomieszczeń szkolnych, sanitariatów oraz funkcjonalności
pomieszczeń szkolnych.

W

kilku szkołach wykonano również prace montażowo – instalacyjne związane z pozyskaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej nowych pracowni komputerowych na kwotę 420 tys. złotych.
Większość prac wykonali konserwatorzy zatrudnieni w szkołach, dlatego koszty objęły głównie zakup materiałów do remontu. Ogólnie na
remonty i modernizacje szkół w okresie wakacji wydano około 20
tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Lubachowie wydzielono ścianką działową
od reszty szkoły trzy pomieszczenia klasowe, które zaadaptowano na
potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem. Świetlica ma dwa pomieszczenia oraz odrębne sanitariaty i niewielkie zaplecze kuchenne. Jej
powstanie spotkało się z dużą aprobata ze strony mieszkańców ponieważ będą z niej mogli korzystać zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy
Lubachowa. Koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 42 tys. zł
Od początku lipca trwał również remont pokrycia dachowego
budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej. Zakres prac remontowych obejmował rozbiórkę starego dachu, wymianę lub uzupełnienie krokwi i łat, przemurowanie kominów i pokrycie dachu
nową dachówką ceramiczną oraz montaż rynien i rur spustowych,
a także instalacji odgromowej. Wartość robót 112 tys. zł, w tym

Remont dachu przy Szkole Podstawowej w Pszennie

23 tys. zł gmina pozyskała z rezerwy celowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Gmina złożyła również wniosek do MEN-u o dotację na remont
dachu w Szkole Podstawowej w Pszennie, który ucierpiał podczas wichury na początku 2007 roku. Prace remontowe objęły swoim zasięgiem m.in.: wymianę rynien dachowych, rur spustowych, elementów
konstrukcyjnych dachu, przemurowanie kominów, wykonanie obróbek
blacharskich, pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną, wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych. Całkowity koszt remontu wyniósł 115 tys. zł., w tym
46 tys. zł. pochodzi z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Programy edukacyjne

180 dni ze SMOK-iem
SMOK (Program „Szkoła Myśląca o Każdym”) w Mokrzeszowie ma już ponad pół roku. Zadomowił się u nas na dobre - mówią dzieci, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. Każdego miesiąca ma dla nas nowe, wspaniałe niespodzianki, cieszy nas, uczy
i zaskakuje. Dostarcza niezapomnianych emocji, wrażeń i wspomnień.

Wycieczka do Muzeum papiernictwa
w Dusznikach Zdroju

O

d ponad pół roku w szkole regularnie
odbywają się zajęcia wspomagające
ze wszystkich przedmiotów. Mogą brać
w nich udział wszyscy chętni uczniowie,
zarówno ci, którym nauka sprawia większe
trudności, jak i ci, którzy pragną utrwalić
konkretne wiadomości i umiejętności. Zajęcia prowadzone są ciekawymi metodami
z użyciem wszelkich potrzebnych pomocy
i atrakcyjnych środków dydaktycznych.
Bardzo dużą popularnością cieszą się
także zajęcia związane z rozwijaniem pa

sji i zainteresowań. Należą do nich zajęcia plastyczne, prowadzone we współpracy
z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, zajęcia sportowe, nauka pływania, warsztaty filmowo - telewizyjne, zajęcia z języka angielskiego i zajęcia taneczne.
Prężnie i niestrudzenie działa w szkole koło
dziennikarskie, na którym młodzi adepci tej niełatwej sztuki uczą się redagować
teksty i sprawozdania, przeprowadzać wywiady, a wszystko to możemy śledzić na
bieżąco czytając kolejne numery szkolnego
biuletynu SMOKpress.
„Za nami, a także przed nami wiele ciekawych wyjazdów i spotkań- podkreślają
z satysfakcją uczniowie. Mieliśmy możliwość zwiedzenia Krakowa, Zakopanego,
Wieliczki, Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Kopalni Węgla w Nowej Rudzie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Byliśmy gośćmi w Młodzieżowym Domu

Kultury, redakcji Wiadomości Świdnickich
i Komendy Policji w Świdnicy. Mieliśmy
przyjemność zaprosić do siebie muzyków
z Filharmonii Sudeckiej z programem audycji muzycznych. Wciąż trwa również cykl
zajęć małej przedsiębiorczości, w których
udział brali nawet z wielkim zaangażowaniem uczniowie klasy pierwszej”. Te i wiele
innych spotkań, wyjazdów i zajęć zaproponowanych przez SMOKA ujawniło wśród
uczniów bogactwo nowych, nie odkrytych
dotąd talentów, pozwoliło, by narodziły się
nowe pasje i zamiłowania, a także stworzyło szansę na ich rozwój i prezentację.
„Czekamy, na to, co jeszcze przyniosą
nadchodzące smocze miesiące, jakie niespodzianki i propozycje ma dla nas Mokrześ,
i już dziś wiemy, że bardzo trudno będzie
nam się z nim rozstać w marcu”-mówią
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.
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Wycieczki edukacyjne
W dniach od 16 do 18 października 2007r.
odbyła się wycieczka do Warszawy uczniów
klas drugich Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, zorganizowana w ramach
„Programu wycieczek edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dofinansowana przez MEN
kwotą 13 944 zł. Jej program zakładał zwiedzenie miejsc pamięci narodowej związanych
bezpośrednio z patronem szkoły – Szarymi
Szeregami, ale uczniowie mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy w innym
zakresie.

J

uż w pierwszym dniu wycieczki młodzież zwiedziła Muzeum Niepodległości
i tu miała możliwość obejrzenia filmu dotyczącego powstania hymnu narodowego,
a następnie oglądania wystawy dotyczącej
historii godła państwowego. Tego samego
dnia gimnazjaliści uczestniczyli w wystawie
„Zabawy z Einsteinem” w Pałacu Kultury
i Nauki, gdzie mogli sami sprawdzić, czym
jest złudzenie optyczne, jak wygląda widmo
światła białego czy też jak może wyglądać
świat przez okno tramwaju poruszającego
się z prędkością bliską prędkości światła.
Środa (17.10) była dniem podróży śladami
bohaterów „Kamieni na szaniec”. Uczniowie
odwiedzili charakterystyczne miejsca związane z bohaterami Szarych Szeregów, m.in.
dom, w którym mieszkał Jan Bytnar, zwiedzili LO im. Stefana Batorego, widzieli aleję
Szucha i Pawiak. Przewodnik oprowadził ich
po najważniejszych miejscach Warszawy,
opowiadając nie tylko o tajnikach akcji pod
Arsenałem czy o przyczynach i przebiegu
zamachu na Franza Kutscherę, ale również

Młodzież z Gimnazjum w Pszennie podczas pobytu w Warszawie

o codziennym życiu naszych rodaków w czasie okupacji oraz o tym, jaki wpływ wojna
wywarła na współcześnie żyjących warszawiaków.
Następnie uczniowie udali się na Powązki, gdzie zobaczyli groby powstańców nie
tylko tych z powstania warszawskiego, ale
również powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich.
Na zakończenie zwiedzili Zamek Królewski.
Zdobytą tego dnia wiedzę na temat historii
Szarych Szeregów uczniowie podsumowali,
biorąc udział w grze tematycznej zorganizowanej na warszawskiej Starówce. Grę dla
swoich rówieśników zorganizowali harcerze
starsi należący do 13 ŚDSH „Mafikeng”
działającej przy Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Pszennie.
Ostatni dzień wycieczki to Warszawa szlakiem Powstania Warszawskiego.
Uczniowie odwiedzili istotne strategicznie
w czasie powstania punkty centrum Warsza-

Wydarzenie roku 2007

Niewinni

W słynnej medialnie sprawie „Lutomskiej” trwającej prawie 4 lata, w X 2007 roku zapadł wyrok uniewinniający.
Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł o uniewinnieniu 9 osób,
w tym 3 urzędników Urzędu Gminy Świdnica oskarżonych o
popełnienie przestępstwa przeciw dokumentom. Akt oskarżenia zawierał m.in. zarzuty fałszowania dokumentów i poświadczenia nieprawdy przy ubieganiu się o kredyt z Banku
Ochrony Środowiska. Sąd orzekł, że zarzuty są bezpodstawne,
a osoby oskarżone w tej sprawie uniewinnione.
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wy – m.in. okolice, w których usytuowane
było getto, kościoły pełniące w czasie wojny
funkcje szpitali czy też stanowiska najcięższych walk. Nie zostały również pominięte
miejsca, w których współcześnie składa się
hołd walczącym i pomordowanym w czasie
powstania, np. Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego czy też Pomnik Małego
Powstańca. Tego samego dnia uczniowie
oglądali również wystawę umiejscowioną
wokół Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzenie Łazienek Królewskich. Do Warszawy
wyjechało 80 gimnazjalistów z Pszenna wraz
z opiekunami, a niezwykle profesjonalną organizację wycieczki szkoła zawdzięcza świdnickiej firmie Adventure. Przedsięwzięcie to
uczniowie ocenili jako bardzo atrakcyjne,
a dyrekcja szkoły planuje opracowanie nowych wniosków umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla kolejnej grupy młodzieży.

Chodniki i roboty drogowe

W

roku 2007 na terenie gminy
Świdnica wybudowano 2147
m2 chodników, w tym 1676 m2 przy
drogach powiatowych – z zaplanowanej ilości 1800m2. Nakładki asfaltowe wykonano w miejscowościach:
Słotwinie, Sulisławicach, Witoszowie Górnym, Jakubowie, Burkatowie, Stachowiczkach, Mokrzeszowie
oraz Wiśniowej o łącznej długości
10.902,0 m2 za kwotę ponad 312 tys.
zł. Naprawy szczątkowe dróg gminnych objęły 14 wsi, w których wyremontowano 1559 m2 za sumę ponad
142 tys. zł.
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„SOWA” w gminie Świdnica
Program „SOWA - Szkoła Otwarta Wesoła Aktywna ” na dobre zagościł w gminnych placówkach oświatowych i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich uczniów. Do końca roku 2007 z programu skorzystało 1700 dzieci w szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

N

a realizację Programu gmina Świdnica
pozyskała kwotę w wysokości 239 tys. zł.
który realizowany jest w zakresie:
v wyrównywania poziomu nauczania i braków
edukacyjnych oraz wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne uczniów,
v poznawania języków obcych,
v poradnictwa zawodowego,
v zdrowia, turystyki i rekreacji.
Działania w obszarze Wyrównywanie poziomu i braków edukacyjnych skierowane były
do dzieci i młodzieży o specyficznych, czy też
specjalnych potrzebach edukacyjnych. I tak,
we wszystkich szkołach, prowadzona była
terapia logopedyczna dla uczniów z wadami
wymowy, zajęcia kompensacyjo-korekcyjne,
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie dyslektyczni objęci
byli programem edukacyjno- terapeutycznym
„Ortografitti” oraz uczestniczyli w zajęciach
z kinezjologii edukacyjnej (metoda Denisona).
Rozwijaniu twórczego myślenia, poprawie koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej służą
przeprowadzane na wszystkich poziomach gry,
zabawy i treningi logiczne, natomiast zajęcia
biblioterapeutyczne i profilaktyka uzależnień
przeciwdziałają zachowaniom agresywnym, wyciszają negatywne emocje i sprzyjają kształceniu
postaw. Z pozytywnych aspektów samodzielnej
twórczości plastycznej i obcowania ze sztuką
uczniowie mają szansę skorzystać na zajęciach
arteterapii, gdzie dzieci podnoszą swoją sprawność manualną i rozładowują napięcia. W ramach terapii przez sztukę 25 uczniów Gimnazjum w Pszennie oraz 52 z SP w Pszennie
uczestniczyło w wycieczkach na lekcje muzealne organizowanych w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu.
Program SOWA pozwala wspierać rozwój
uczniów, wyrównywać braki edukacyjne oraz
wprowadzać zasady dobrego wychowania,
a także integrować środowiska uczniowskie na
popołudniowych spotkaniach oraz wspólnych
wyjazdach- tu warto też wspomnieć o inicjatywie Gimnazjum w Lutomi Dolnej, które zorganizowało obóz integracyjno- terapeutyczny dla
swoich pierwszoklasistów.
Sześć szkół podstawowych oraz trzy gimnazja organizowały działania w ramach poznawania języków obcych. Placówki oświatowe oferują
zajęcia z różnych języków obcych tj. angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego- prowadząc je
na miejscu, ale również na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
lub we Wrocławiu. Uczestniczą w nich ucznio

Dzieci ze SP im. M. Kopernika w Pszennie podczas
zajęć z jęz. niemieckiego realizowanego w ramach
programu SOWA

wie z wszystkich grup wiekowych. Pracują oni
przeważnie w małych grupach, co ze względów metodycznych jest bardzo korzystne dla
uczących się. Uczniowie mają szansę nie tylko
doskonalić swoje umiejętności językowe, lecz
również nadrobić braki i zaległości. Nauczyciele realizują opracowane wcześniej wg własnego
pomysłu programy zajęć pozalekcyjnych, stosują różnorodne, atrakcyjne formy pracy.
Młodsze dzieci:
v uczą się przez zabawę,
v śpiewają piosenki,
v wcielają się w role postaci z bajek,
Starsze dzieci i młodzież:
korzystają
z anglo- i niemieckojęzycznych
v
portali internetowych,
v prowadzą korespondencję z zaprzyjaźnioną
młodzieżą zza granicy,
v przygotowują się do udziału w konkursach
językowych,
v przygotowują się pod względem językowym
i wokalnym do występów w czasie Festiwalu
Piosenki Anglojęzycznej,
v rozwijają wiedzę i umiejętności leksykalne,
gramatyczne,
v poznają realia krajów anglo- i niemieckojęzycznych.
Z takiej formy zajęć, w każdym miesiącu,
skorzystało ponad 300 uczniów.
W ramach poradnictwa zawodowego zorganizowano warsztaty zawodoznawcze, gdzie
określane były zainteresowania i zdolności dzieci oraz samoocena. Uczniowie uczestniczyli w
wycieczkach zawodoznawczych do Wałbrzycha
– Zamku Książ, Parku Nauki i Techniki. Pozytywnym efektem tego działania jest fakt, iż
dzieci rozwijają swoje zainteresowania. Głównym przesłaniem warsztatów było stworzenie
dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. Przyczyniły się one się do tego,

by młodym ludziom, poprzez kontakt z nauką
i techniką, ułatwić zrozumienie świata i pokazać ze nauka i technika są integralną częścią
codzienności.
Do realizacji modułu „Turystyka i rekreacja” przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe
i gimnazjalne gminy Świdnica. Dzieci i młodzież korzystają z szerokiego zakresu form,
możliwych do realizacji w ramach projektu,
w tym m.in.:
v uczą się pływać lub doskonalą swoje umiejętności pływackie,
v poznają rekreacyjne walory naszego rejonu,
v uczą się zasad korzystania z dostępnej bazy
do uprawiania sportu i rekreacji,
v wyzbywają się ogromnych napięć wewnętrznych, tak znamienitych w wieku dojrzewania,
podczas zajęć sportowych drużyn szkolnych,
v korygują swoje postawy, wzmacniają „gorsety” mięśniowe na zajęciach gimnastyki
korekcyjnej,
v rozwijają swoje talenty sportowe na zajęciach
konkretnych dyscyplin sportowych,
v uczestniczą w wyjazdowych formach(obozach) treningu sportowego, w dni wolne od
nauki szkolnej,
v uczą się roli kibica w zawodach wysokiej
rangi,
v poznają walory krajoznawcze i turystyczne
naszego regionu,
v rozwijają lokalny patriotyzm zwiedzając dotychczas niepoznane zakątki naszego regionu,
v realnie wyrównują szanse rozwojowe z młodzieżą miejska.
W ramach modułu Technologii Informatyczno Komputerowej programu „SOWA” - w placówkach oświatowych gminy Świdnica, były
realizowane zajęcia popołudniowe z wykorzystaniem komputera. Adresatem tych zajęć byli
wszyscy chętni uczniowie. Nietypowym rozwiązaniem zastosowanym w realizacji tego modułu
był fakt, że forma zajęć nie była z góry narzucana uczniom. Zaowocowało to różnorodną tematyką spotkań tj. od realizacji audycji radiowych,
poprzez redagowanie gazetek szkolnych, projektowanie stron WWW, obróbkę cyfrową zdjęć
i dźwięków, do zajęć skierowanych do najmłodszych uczniów z nauczania zintegrowanego.
Nie zapominano przy tym o uczniach zdolnych,
jak i o tych mających trudności , w myśl zasady „dla każdego coś miłego”. Zajęciami objęta
została ponad 300 osobowa grupa młodzieży
szkolnej z całej gminy. Sami uczniowie wyrazili opinię, że zajęcia te na stałe wpiszą się do
ich „planów lekcji”.
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16 tys. EURO na współpracę zagraniczną
z miastem partnerskim Lampertheim
16 tys. euro niemiecka Fundacja „Erinnerung un Zukunft” przyznała Gimnazjum w Pszennie im. Szarych Szeregów na międzynarodowe
spotkanie w Krzyżowej i Lampertheim w ramach konkursu Frieden für Europa - Europa für den Frieden (Pokój dla Europy- Europa dla Pokoju).
„Połączyła nas Krzyżowa…”- słowa wypowiedziane 12 lutego 2005 w Lampertheim
przez wójta gminy Świdnica podczas uroczystości podpisania umowy partnerskiej, dowodzą że Krzyżowa połączyła nie tylko obie
gminy, ale również szkoły w Pszennie i Lampertheim.
To właśnie w maju 2008 r. Krzyżowej a następnie w czerwcu przyszłego roku w Lampertheim, młodzież z Gimnazjum w Pszennie i partnerskiej szkoły im. Alfreda Delpa
realizować będzie projekt którego głównym
tematem będzie „Odwaga cywilna w czasie
drugiej wojny światowej - śladami Alfreda Delpa- działacza Kręgu z Krzyżowej”.
Osoba Alfreda Delpa została wybrana jako
postać czołowa w opracowywanym projekcie,
ponieważ jest on przykładem wielkiej odwagi
cywilnej i aktywnego opozycjonisty przeciwko
faszystowskiej dyktaturze. Ponadto istnieją
ważne powiązania między szkołami biorącymi udział w projekcie (Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, Szkoła im. Alfreda
Delpa w Lampertheim) a osobą Alfreda Delpa. Uczestnicy projektu z Niemiec pochodzą
z rodzinnego miasta Alfreda Delpa, który jest
honorowym obywatelem tego miasta. Młodzi
uczestnicy projektu z Polski to mieszkańcy
gminy Świdnica, do której dzisiaj należy miejscowość Krzyżowa. Obie gminy partnerskie
postrzegają konkurs „Pokój dla Europy- Europa dla pokoju” jako dogodną sposobność
i dobrą szansę na to, aby odbyło się spotkanie
uczniów z obu krajów. Spotkania w ramach
planowanego projektu umożliwią nawiązanie
europejskiego dialogu między przedstawicielami młodej generacji z obu krajów. Projekt ten

Uczestnicy spotkania w Lampertheim - czerwiec 2007

ma także umożliwić spotkanie uczniów z żyjącymi jeszcze świadkami wydarzeń drugiej
wojny światowej, aby młode pokolenie mogło
uczyć się i skorzystać z ich przeżyć i doświadczeń. Chcemy zainicjować rozmowę na temat
wzajemnego postrzegania wartości w obu
krajach a także poruszyć kwestię polsko-niemieckiego sąsiedztwa dzisiejszym świecie.
W czerwcu br. na zaproszenie władz miasta Lampertheim młodzież z Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Pszennie przebywała z wizytą w partnerskim mieście Lampertheim. Święto Szparag stało się okazją
do zaproszenia młodych uczniów z miast
partnerskich miasta Lampertheim. Młodzież gimnazjalna z Pszenna uczestniczyła
również w ważnym spotkaniu z przedstawicielami Szkoły im. Alfreda Delpa, podczas którego koordynatorzy projektu Anna

Uwaga Konkurs!
Na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej
dla Gminy Świdnica w postaci logo gminy
organizowany przez Wójta Gminy Świdnica

Nagroda główna

1800 zł
(brutto)

Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Świdnica
w postaci znaku graficznego, zwanego dalej „logo gminy”. Logo gminy będzie miało
zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Świdnica, w tym m. in.
w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach
prasowych, albumowych, katalogach itp.
Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Urząd Gminy
Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, do biura rzecznika prasowego:
074-852-12-26 wew. 213, e-mail: rzecznik@gmina.swidnica.pl.

Pełny regulamin konkursu na stronie: www.gmina.swidnica.pl
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Adamska-Franz i Janusz Waligóra omawiali
szczegóły projektu.
Konkurs Frieden für Europa - Europa für
den Frieden skierowany jest do szkół prowadzących międzynarodową współpracę partnerską oraz do grup młodzieży. Partnerzy
z Niemiec oraz Europy Środkowej i Wschodniej albo Izraela mogą się ubiegać o dofinansowanie wspólnych projektów. W ramach
projektu podczas kilkudniowego spotkania
partnerzy analizują wnioski wyciągnięte z II
Wojny Światowej. Uczestnicy dowiadują się,
jakie idee, ruchy i instytucje odgrywały rolę
w zmaganiach o pokój w Europie i przed jakimi zadaniami gwarantującymi pokój stoimy
obecnie. Dofinansowanie projektów obejmuje koszty transportu i noclegów oraz realizację
projektu łącznie z rozmowami ze świadkami
wydarzeń.
Skrócone warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z Regulaminem konkursu.
Regulamin konkursu można otrzymać w biurze rzecznika prasowego lub pobrać ze strony internetowej:
www.gmina.swidnica.pl
b) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne
z akceptacją warunków konkursu.
2. Miejsce i termin składania prac konkursowych
a) Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres: Urząd Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica do dnia
14 marca 2008 r. (obowiązuje data stempla pocztowego)
lub składać osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy (parter) w godzinach urzędowania, do dnia
14 marca 2008 r. Uczestnicy konkursu zobowiązani są
do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej
pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Urzędu
Gminy Świdnica pokrywa uczestnik konkursu.
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Z

Budowa hali sportowej
przy gimnazjum
w Witoszowie Dolnym

akres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmuje budowę hali
sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowo – drenażowej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowę kotłowni.
Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 2 075,7 m2, powierzchnia zabudowy 1 676,8 m2, powierzchnia użytkowa 1 905,55 m2, kubatura 14
175,5 m3. W ramach inwestycji wybudowana zostanie pełnowymiarowa hala sportowa o powierzchni 1 015 m2 wraz z zapleczem techniczno socjalnym połączona z istniejącym budynkiem gimnazjum. Boisko
w sali gimnastycznej będzie miało wymiary 23 x 44 m, z widownią na
ok. 200 miejsc na trybunach wysuwanych systemowych i ok. 40 miejsc
stojących na balkonie I piętra. Średnia wysokość użytkowa hali sportowej wyniesie 10,5 m. W pomieszczeniach towarzyszących zlokalizowana będzie siłownia, sala fitness, sala squash, pokój masażu oraz inne
pomieszczenia towarzyszące, tj. szatnie, węzły sanitarne z natryskami,
pomieszczenia dla instruktorów w-f. W piwnicy obiektu wybudowana
zostanie ekologiczna kotłownia na zrębek drewniany wraz ze składem
opału wg technologii HDG Bawaria. Do końca 2007 wykonano wszystkie przyłącza zewnętrzne oraz stan surowy zamknięty obiektu, tj. wraz
z dachem i stolarką zewnętrzną okienną i drzwiową.

www.gmina.swidnica.pl

Zadania wykonane w ramach
usuwania skutków powodzi
Ogółem wartość robót wykonanych w ramach usuwania skutków
powodzi w 2007 r. wyniosła ponad 500.000 zł przy dofinansowaniu
400.000 zł tj. 80 %.

1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z uzupełnieniem
podbudowy i odwodnieniem drogi gminnej w Bojanicach.

Z

akres rzeczowy zadania obejmował uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym, wbudowanie krawężników drogowych po jednej stronie w ilości 620 mb, wykonanie odwodnienia ze ścieków betonowych po drugiej stronie drogi z odprowadzeniem wód deszczowych
do potoku w ilości 654 mb, wykonaniu dojść do posesji wzdłuż drogi
z kostki betonowej w ilości ok. 40 m2, zamontowanie balustrad stalowych wzdłuż potoku i przy przepustach i mostkach drogowych w ilości
63 mb, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
i warstwy wiążącej o łącznej powierzchni 2 833 m2. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 800 mb. Roboty wykonano w okresie od maja do
końca sierpnia 2007 r.
v Wartość robót wyniosła 278 897,29 zł.
v Wartość otrzymanej dotacji z MSWiA -223 118,00 zł (80 %)
v Środki budżetu gminy 55 779,29 zł (20 %)

Widok drogi w Bojanicach przed remontem

Widok drogi w Bojanicach w czasie remontu

v Wartość całkowita inwestycji wyniesie 8 200 000,00 zł.
v Planowany termin realizacji : rozpoczęcie 15.06.2006 r., zakończenie rzeczowe inwestycji 30.11.2008 r.
v W 2006 r. gmina na realizację inwestycji pozyskała dotację w ramach Kontraktu wojewódzkiego w wysokości 197 118,00 zł.
v Wydatki w roku 2007 wyniosły ponad 2 625 000,00 zł.
v Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 300
000,00 zł, z podziałem na lata 2007 – 265 000,00 zł, 2008 – 500
000,00 zł, 2009 – 1 535 000,00 zł.
v W 2008 r. gmina planuje pozyskanie kolejnych środków na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
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Remont drogi dojazdowej
w Lutomi Dolnej

Z

akres zadania obejmował wykonanie podbudowy z materiału kamiennego, wykonanie odwodnienia ze ścieków betonowych w ilości
180 mb, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
i warstwy wiążącej o łącznej powierzchni 919 m2. Długość zmodernizowanej drogi – 200 mb. Część robót w postaci podbudowy i odwodnienia
wykonała grupa robót publicznych. Prace remontowe wykonano w okresie od lipca do września 2007 r.
v Wartość robót wyniosła 71 110,07 zł,
v Wartość otrzymanej dotacji z MSWiA – 53 215,00 zł (80 %)
v Środki budżetu gminy 17 895,07 zł (20 %)
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2. Remont budynku komunalnego w Witoszowie Dolnym Nr 24.

Z

akres remontu obejmował: wymianę pokrycia papowego wraz
z częściową wymianą deskowania, remont łęku ceglanego budynku przy którym przepływa potok „Witoszówka”, remont schodów zewnętrznych, klatki schodowej i korytarzy, ocieplenie budynku wraz
z wykonaniem elewacji z tynku mineralnego, wymiana okien na korytarzach, klatce schodowej i piwnicach, wymiana drzwi wejściowych.
v Roboty wykonane w okresie czerwiec – wrzesień 2007 r.
v Wartość robót remontowych wyniosła 154 584,22 zł
v Wartość otrzymanej dotacji z MSWiA – 123 667,00 zł (80 %)
v Środki budżetu gminy 33 917,22 zł (20 %)

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 r.

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Witoszów Dolny

Z

akres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie koryta drogi,
wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych, wykonanie krawężników po obu stronach drogi, odwodnienia poprzez kraty ściekowe,
wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4 cm oraz warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.
v W wyniku realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi
o długości ok. 150 mb.
v Roboty wykonano w okresie od lipca do września 2007 r.
v Wartość inwestycji 182 483,00 zł,
v Inwestycję zrealizowano w całości ze środków budżetowych gminy.

Przebudowa drogi gminnej
we wsi Panków
wraz z odwodnieniem

Z

akres inwestycji obejmował: wykonanie koryta drogi, wykonanie
podbudowy z materiałów kamiennych, wykonanie krawężników
po jednej stronie drogi, wykonanie odwodnienia poprzez kraty ściekowe, odtworzenie rowów przy drodze, wykonanie warstwy wiążącej oraz
warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.
v W wyniku realizacji inwestycji przebudowano odcinek
drogi o długości ok. 450 mb.
v Roboty wykonano w okresie od lipca do września 2007 r.
v Wartość inwestycji 281 000,00 zł,
Inwestycje zrealizowano przy współudziale finansowym inwestora
prywatnego w około 50%.

Widok elewacji zewnętrznej i klatki schodowej budynku przed remontem

Widok budynku po remoncie
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ODNOWA WSI PSZENNO
Pszenno jest kolejną miejscowością w gminie Świdnica, która skorzystała ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Odnowa wsi Pszenno”
w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Realizowany projekt obejmował wykonanie remontu świetlicy wiejskiej, (wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki
okiennej, modernizację zaplecza kuchennego), budowę parkingu
przy ul. Piaskowej oraz przebudowę boiska sportowego (wykonanie trybun, bieżni oraz ogrodzenia boiska).
Pszenno, po Pogorzale, jest już drugą miejscowością w gminie

Świdnica, w której dzięki środkom unijnym z Programu „Odnowy
Wsi” poprawiona została estetyka i i funkcjonalność wsi. W miejscowości Pogorzała dzięki funduszom unijnym w wysokości 450
tys. zł. wybudowano pętlę autobusową z parkingiem, wyremontowano świetlicę oraz zagospodarowano teren cmentarza ewangelickiego.

Budowa parkingu oraz chodnika
przy ul. Piaskowej w Pszennie

Przebudowa boiska
sportowego w Pszennie

Z

akres robót obejmował: wykorytowanie placu pod parking, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, okrawężnikowanie
parkingu krawężnikami drogowymi, wykonanie odwodnienia, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.
v W wyniku realizacji inwestycji wykonano parking
o powierzchni 1250 m2.
v Wartość robót 243 198,00 zł.

Z

akres robót obejmował: ukształtowanie korony trybun boiska wraz
z obsianiem trawą, wykonanie trzech rzędów trybun z siedziskami
drewnianymi, wykonanie bieżni 100 m z mączki kamiennej, wykonanie ogrodzenia boiska od strony drogi krajowej.
v Wartość robót 132 222,00 zł.

Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Pszennie
współfinansowana ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Z

akres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie odwodnienia boiska (drenażu), wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych, wykonanie ogrodzenia boiska na wysokości 4 m, wykonanie nawierzchni
ze sztucznej trawy, zamontowanie urządzeń boiskowych (bramki, kosze, słupki do siatkówki)
v Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Budowa boisk
wielofunkcyjnych”
v Wartość inwestycji 312 000,00 zł,
v Wartość dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
– 156 000,00 zł (50 %)
v Środki budżetu gminy 156 000,00 zł (50 %).

Modernizacja
świetlicy wiejskiej

Z

akres robót obejmował: wymianę pokrycia papowego na świetlicy,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, adaptację pomieszczenia
na magazynek kuchni.
v Wartość robót 107 655,00 zł.
v Ogółem wartość projektu realizowanego w ramach „Odnowy wsi
Pszenno” wyniosła około 500 000,00 zł
v Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 316 770,00 zł
(80 % wartości netto projektu).
12
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Budowa kanalizacji
w Grodziszczu – etap I
v Wartość robót budowlanych: 620.548 zł
v W tym dotacja z WFOŚiGW: 170.000 zł

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 r.

Wodociąg w Lubachowie
– etap II i III
v Wartość robót budowlanych: 1.936.503 zł
Od września 2007 roku trwały prace przy budowie wodociągu w
Lubachowie. To kontynuacja rozpoczętego w 2006 roku I etapu wodociągowania Lubachowa. Prace obejmują wykonanie łącznie ok. 5,9 km
sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Nowo budowana sieć zostanie
włączona do wodociągu w Lubachowie, który zrealizowano w 2006
roku. Termin wykonania zadania określony jest na 30 sierpnia 2008,
jednakże biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac wodociąg prawdopodobnie zostanie oddany do użytkowania wcześniej. W 2007 roku
wykonano już ponad 2,6 km sieci oraz część przyłączy. W listopadzie
ubiegłego roku zamontowano nowy zestaw hydroforowy w Bystrzycy
Górnej, celem zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci. W 2008
roku kontynuowane będą prace przy budowie sieci i przyłączy oraz
wykonana zostanie nowa pompownia w Lubachowie.
Wykonanie prac przewidzianych na lata 2007 i 2008 rok zakończy
wodociągowanie Lubachowa

Zakończono I etap kanalizowania Grodziszcza. Zadanie realizowane było przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszym etapie wykonano około
1115 mb sieci kanalizacyjnej oraz 80 przyłączy do gospodarstw domowych o łącznej długości około 880 mb. Dzięki realizacji inwestycji
ulegnie poprawie stan środowiska w tym obszarze, poprzez likwidację
nieszczelnych szamb oraz miejsc nielegalnych zrzutów ścieków. Ścieki
z gospodarstw domowych są doprowadzane nowo wybudowanym kolektorem do już istniejącej sieci, a następnie poprzez układ rurociągów
tłocznych i grawitacyjnych do oczyszczalni ścieków w Krzyżowej.

W

Oświetlenie wsi w gminie

2007 roku zrealizowano inwestycje polegające na budowie nowego oświetlenia. Wykonano między innymi oświetlenie drogi
na nowym osiedlu w Bystrzycy Dolnej oraz ul. Dalekiej w Pszennie.
Wykonano również oświetlenie dwóch boisk w Boleścinie i Bystrzycy
Dolnej. Ponadto dokonywane były uzupełnienia punktów oświetleniowych na nieoświetlonych odcinkach dróg, celem likwidacji miejsc
niebezpiecznych.
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PRZYJĘTO BUDŻET GMINY ŚWIDNICA NA 2008 ROK
Decyzją Rady Gminy Świdnica 20 grudnia 2007 r. przyjęty został budżet gminy Świdnica na 2008 rok zaproponowany przez wójta gminy Świdnica. Zakłada on dochody w wysokości 43 839 997 zł a wydatki na poziomie 49 117 585 zł.

Dochody w budżecie gminy stanowić będą:

Aż 38% wydatków w tegorocznym budżecie planuje się przeznaczyć na
inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz
poprawą infrastruktury oświatowo-sportowej.

v dochody własne w wysokości 27 383 456 zł,
v subwencja ogólna w wysokości 11 643 828 zł,
v dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4 812 713 zł.
Natomiast wydatki budżetu w wysokości 49 117 585 zł, stanowią:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 663 685 zł, w tym:
v wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w wysokości 13 285 113 zł,
v dotacje z budżetu w wysokości 1 577 796 zł,
v wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 847 398 zł,
v pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14 953 378 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 18 453 900 zł, w tym wydatki
na inwestycje w wysokości 18 449 900 zł oraz na zakupy inwestycyjne 4 000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5 277 588 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2 277 588 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 3 000 000 zł.
Należy zaznaczyć, iż dochody i wydatki budżetu gminy Świdnica
w 2008 roku wzrosną o 33% w porównaniu z rokiem 2007

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (W ZŁ)

Ochrona zdrowia
240 000

Pomoc społeczna
5 794 216

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
984 852

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
1 298 348
Kultura
fizyczna
i sport
221 710

Edukacyjna
opieka
wychowawcza
198 271

Rolnictwo
i łowiectwo
12 337 882
Bezpieczeństwo
publiczna
i ochrona
przeciwpożarowa
364 500

Wytwarzanie
zaopatrywanie
w wodę
800 000
Leśnictwo
530

Transport
i łączność
3 665 332

Obrona
narodowa
750

Oświata
i wychowanie
15 685 384

Różne
rozliczenia
355 000
Obsługa długu
publicznego
847 398
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Wydatki
związane
z poborem
podatków
90 850
Aktualizacja
list wyborców
2 576

Administracja
publiczna
3 786 394

Gospodarka
mieszkaniowa
2 132 548

Działalność
usługowa
311 044
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DOCHODY BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)
Rolnictwo
i łowiectwo Leśnictwo
3 200
8 197 000

Gospodarka
Bezpieczeństwo
Transport
mieszkaniowa
narodowe
i łączność
3 617 306
750
1 775 000

Administracja
publiczna
129 027

Aktualizacja
list wyborców

2 576

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
pożarowa
1 000

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
3 000

Pomoc
społeczna
4 690 771

Oświata
i wychowanie
567 711

Subwencja
ogólna
11 643 828

Dochody
z podatków
lokalnych i opłat
13 208 828

Podatki i opłaty lokalne w 2008
Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Świdnica od 2008 roku stawki podatku od nieruchomości i transportu wzrosną o wskaźnik
inflacji, tj. o 2%.

P

odatki na 2008 rok
zostały dostosowane
do wymogów prawnych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Według Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia

2007 roku w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2007 roku (M.P. Nr 77, poz. 831) średnia
cena skupu żyta służąca do naliczenia podatku rolnego w 2008 roku wynosi 58, 29
zł za dt. Rada Gminy Świdnica 22 listopada 2007 roku obniżyła cenę skupu żyta na
terenie naszej gminy w 2008 roku z 58, 29
zł za 1 dt. do stawki 45 zł za 1 dt. Mimo
wszystko obniżka ta spowoduje wzrost
obowiązującej stawki podatku rolnego na

2008 rok w naszej gminie w stosunku do
roku bieżącego, lecz większej obniżki dokonanej przez Radę Gminy Świdnica w historii naszego samorządu nie odnotowano.
Akutalne stawki oraz formularze podatkowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica:
www.bip.swidnica.dolnyslask.pl w zakładce prawo lokalne - podatki i opłaty
lokalne.

Mundurki i stypendia szkolne
W gminnych placówkach oświatowych obowiązkiem noszenia jednolitych strojów objętych zostało 1784 uczniów: w tym 892 w szkołach
podstawowych i 892 w gimnazjach.

S

zkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej, jako jedna z pierwszych na ternie gminy Świdnica, wprowadziła jednolity strój dla swoich uczniów.
obok prezentujemy jedną z klas.
Gminny Zespół Oświaty zakończył wypłatę stypendiów socjalnych
za okres od września do grudnia 2007r. Wnioski złożyło łącznie 355
osób. W 9 wnioskach wnioskodawcy przekroczyli kryterium dochodowe 351 zł na osobę, w związku z powyższym zostały one rozpatrzone
negatywnie. Pozostałych 346 wnioskodawców otrzymało pozytywne decyzje i w miesiącu listopadzie rozliczyło się fakturami i rachunkami za
zakupione wyposażenie i pomoce szkolne dla swoich dzieci. Stypendia
przyznawane są na cały rok szkolny a ich wysokość waha się od 204 do
351 zł, co uzależnione jest od wielkości dochodu na osobę w rodzinie.
Łącznie za pierwsze cztery miesiące roku szkolnego 2007/2008 na stypendia wydatkowano 86 tys. zł.
Nr 3 (11) Grudzień - Styczeń 2008
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Dożynki Gminne 2007
2 września 2007 r. w Witoszowie Dolnym odbyły się uroczystości Święta Plonów Gminy Świdnica. Starostami tegorocznych dożynek byli
cieszący się dużym szacunkiem mieszkańców wsi Witoszów Dolny - Pani Halina Żmija i Pan Fabian Bartoszewicz.

Pani Halina Żmija – jest mieszkanką Witoszowi Dolnego. Z wykształcenia jest ogrodnikiem i ekonomistą. Od 1982 roku wraz
z mężem prowadziła 30 ha gospodarstwo
rolne. Była radną Gminy Świdnica. przyczyniając się do rozwoju wsi Witoszów Dolny
w rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Z inicjatywy Pani H. Żmiji działa dziecięca świetlica
integracyjna. Obecnie drugą kadencję działa
w Radzie Sołeckiej. Jest wiceprzewodniczącą
Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkiem zespołu śpiewaczego „Jubilatka”.
Pan Fabian Bartoszewicz – jest także
mieszkańcem Witoszowa Dolnego. Od 1946
roku wraz z żoną prowadzi 30ha gospodarstwo rolne. Funkcję sołtysa wsi pełni od 25
lat. Przez 2 kadencje pełnił mandat radnego
w Gminie Świdnica oraz przewodniczył Komisji Rolnej.

To właśnie im, w uznaniu zasług przystało
nieść pachnący bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna i złożyć go w procesji ofiarniczej podczas Mszy Św.
Kilkanaście minut przed godziną dwunastą
w kierunku kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Witoszowie Dolnym wyruszył barwny korowód dożynkowy: orkiestra strażacka, poczty sztandarowe,
reprezentacje sołectw z terenu gminy z wieńcami, delegacja gospodarzy dożynek oraz zaproszeni goście.
Podziwiani przez licznie zebranych parafian
i gości wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
wraz ze Starostami Gminnych Dożynek – Panią H. Żmiją i Panem F. Bartoszewiczem, Posłem na Sejm RP Panem R. Wawryniewiczem
oraz burmistrzem z partnerskiego miasta
Lampertheim E. Maire’em bryczką udali się na

uroczystą Mszę Św.
Mszy Św. przewodniczył Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak – proboszcz parafii pw. M.B.
Królowej Polski w Świdnicy. „Dziś, w tle wieńców dożynkowych, ślemy serdeczne, staropolskie podziękowania Bogu i ludziom. Dziękujemy ludziom za ich ciężką pracę - rolnikom
za chleb. W naszej Ojczyźnie zawsze był on
w największym poszanowaniu, zaspokajał
głód i jednoczył. Dziś także nas ten chleb tutaj
zjednoczył. Podczas dożynek chcemy pokłonić się nad trudem polskiego rolnika i modlić
się o Boże błogosławieństwo dla jego ciężkiej
pracy. Święto plonów jest podziękowaniem za
chleb i spojrzenie z miłością na matkę ziemię,
która jest nam dana i zadana” – mówił do zgromadzonych Ks. Infułat.
Po zakończeniu Mszy Św. korowód dożynkowy udał się na plac przyszkolny gdzie odbyła
się część oficjalna dożynek. W swoim przemówieniu wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
wyraziła wdzięczność, podziw i szacunek dla
pracy rolników:
„Dożynki to od wieków najważniejsze
Święto polskiej wsi. Tradycyjny bochen chleba
z tegorocznego ziarna, który otrzymujemy dziś
od naszych rolników to najwspanialszy symbol
chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz
troski o lepsze jutro. Wielu ludziom trudno jest
docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest
wciąż podstawą ludzkiej egzystencji. Nikt i nic
tego nie przekreśli”.
Wójt gminy podziękowała starostom i organizatorom dożynek, a także sołtysom, radom
sołeckim, uczestnikom korowodów za wykonaną pracę dla uświetnienia uroczystości.
„Cieszy mnie liczna reprezentacja Sołectw
na dzisiejszych dożynkach. Możemy podziwiać piękne wieńce, bochny chleba, pomysło-

Wieniec wsi Grodziszcze - I miejsce

Wieniec wsi Bojanice - II miejsce

Wieniec wsi Bystrzyca Górna - III miejsce
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we stragany. Bardzo za to wszystko dziękuję:
mieszkańcom Witoszowa Dolnego, komitetowi
organizacyjnemu, Starostom dożynek wyrażam olbrzymie uznanie i podziękowanie. Wyrazy szacunku składam wielebnym księżom
za piękną Mszę Dziękczynną. Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów, dzięki
którym dzisiejsze święto ma taką oprawę, służbom porządkowym, naszym zespołom za część
artystyczną, dyrektorom tutejszych szkół oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
dzisiejszego święta plonów”.
W uroczystościach dożynkowych gościła
delegacja z partnerskiego miasta Lampertheim
na czele z burmistrzem Erichem Maierem.
„Bardzo dziękuję za przybycie i uświetnienie uroczystości. Cieszę się, że nasze partnerstwo się rozwija”.- mówiła wójt gminy Świdnica T. Mazurek. W godzinach popołudniowych
na dożynki gminne do Witoszowa przyjechała
grupa Seniorów z Lampertheim, której przewodniczył Ks. Zygmunt Dulewicz – proboszcz
prowadzący od ponad 10 lat posługę duszpasterską w Niemczech.
Goście, którzy przybyli na tegoroczne obchody dożynkowe do Witoszowa, mogli podziwiać barwne stragany oraz misternie przygotowane wieńce dożynkowe.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy:
v I miejsce zdobyło sołectwo wsi Grodziszcze
v II miejsce sołectwo wsi Bojanice
v III miejsce sołectwo wsi Bystrzyca Górna.
Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia dla sołectw wsi Witoszów, Pszenno, Lutomia Górna, Zawiszów, Boleścin, Krzczonów,
Panków, Miłochów, Gogołów, Lutomia Dolna,
Mokrzeszów, Stachowice, Komorów, Słotwina.
Natomiast w konkursie na stragan dożynkowy:
v I miejsce zdobyła Lutomia Dolna
v II miejsce Witoszów Dolny
v III miejsce Boleścin

Sołectwa wsi Bojanice, Panków, Grodziszcze, Lutomia Górna, Komorów, Witoszów
Górny, Pszenno, Mokrzeszów otrzymały wyróżnienia.
Dożynki stały się okazją nie tylko do radości, ale także do wyróżnień podziękowań za
ciężką pracę wszystkim rolnikom. Tytuł i odznakę „ Zasłużony dla rolnictwa” z rąk wójta
gminy Świdnica T. Mazurek i Posła na Sejm
RP R. Wawryniewicza otrzymali:
Pan Zdzisław Urbański – Prezes RSP
Burkatów. Zarządza Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną specjalizującą się w uprawie zbóż
i rzepaku oraz hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Jest koordynatorem prac
związanych z działalnością młyna. Cieszy się
zaufaniem wśród swoich współpracowników
oraz rolników z gminy Świdnica. Staż pracy
w rolnictwie 40 lat.
Pan Janusz Maruda – jest kierownikiem
skupu i dystrybucji w młynie RSP Burkatów.
Prowadzi skup zboża od okolicznych rolników. Cieszy się bardo dużym zaufaniem wśród
mieszkańców wsi i rolników z gminy Świdnica
i powiatu Świdnickiego. Radny Rady Gminy
Świdnica dwóch minionych i obecnej kadencji.
Jest bardzo mocno zaangażowany na rzecz rozwoju infrastruktury i estetyki wsi. Staż pracy
w rolnictwie 30 lat.
Pan Eugeniusz Trzpil – prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha użytków rolnych w Witoszowie Dolnym. Specjalizuje się
w produkcji roślinnej- uprawa zbóż i rzepaku.
Uzyskuje bardzo wysokie plony . gospodarstwo
jest w pełni zmechanizowane. Chętnie służy
pomocą potrzebującym mieszkańcom. Staż
pracy w rolnictwie 43 lata.
Pan Wiesław Pływacz - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 35 ha użytków
rolnych w Witoszowie Górnym. Specjalizuje
się w uprawie zbóż i rzepaku oraz kwiatów
doniczkowo-ozdobnych pod osłonami. Gospodarstwo rolne prowadzone jest na bardzo

Wójt gminy Świdnica dzieli się dożynkowym bochnem chleba z burmistrzem miasta partnerskiego E.Maier
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Stoisko sołectwa Lutomia Dolna - I miejsce w konkursie
na stragan dożynkowy

Stoisko sołectwa Witoszów
- II miejsce w konkursie na stragana dożynkowy

Stoisko sołectwa wsi Boleścin - III miejsce w kokursie
na stragan dożynkowy

wysokim poziomie. Był Radnym Rady Gminy
Świdnica I kadencji. Jest rolnikiem uczynnym,
mocno zaangażowanym w pracach na rzecz
wsi, służący pomocą miejscowym mieszkańcom. Staż pracy w rolnictwie 32 lata.
Pan Szymon Pietraszek – prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha użytków
rolnych w Słotwinie. Młody rolnik ściśle współpracuje z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego. Specjalizuje się w uprawie zbóż
i rzepaku, uzyskuje bardzo wysokie plony. Chętnie służy pomocą potrzebującym mieszkańcom
w swojej wsi. Staż pracy w rolnictwie 9 lat.
Gmina Świdnica znana jest nie tylko
z rolnictwa i licznych zakładów produkcyjnych, ale również z rozwijana i pielęgnowana tradycji ludowej tworzonej przez mieszkańców gminy. Podczas dożynek swój talent
muzyczny i taneczny prezentowały zespoły
Bystrzyca, Ale Babki, Kądziołeczka, Tęcza,
Awans, Pląs oraz Cheerleaderki z Bystrzycy
Dolnej działające przy LKS Błękitni. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie zakończyła
zabawa taneczna.
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Sukces Bojanic na Dożynkach
Wojewódzkich - Sobótka 2007

Podsumowanie programu
„Zielone świetlice”

9 września 2007 r. podczas Dolnośląskich Dożynek Wojewódzkich
stragan Gminy Świdnica otrzymał I miejsce w konkursie na „ Najpiękniejsze stoisko promocyjne wsi dolnośląskiej”.

26 września 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się podsumowanie letniego wypoczynku zorganizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach programu „Zielonych Świetlic”.

C

I Nagroda dla sołectwa wsi Bojanice w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko
promocyjne wsi dolnośląskiej” podczas Dolnośląskich Dożynek Wojewódzkich 2007

zy taka forma wypoczynku letniego podobała się dzieciom? Na
takie i wiele innych pytań dot. funkcjonowania programu dyskutowali opiekunowie „Świetlic”. Potwierdzeniem wysokiego zainteresowania taką formą wypoczynku były pytania ze strony dzieci – Czy
w przyszłym roku też będą „Zielone Świetlice”? Z pewnością tak.
Natomiast ich forma z każdym rokiem będzie modyfikowana. Najlepszych dowodem na potwierdzenie aktywnie spędzonego czasu
była kronika przygotowania przez uczestników letniego wypoczynku
w Komorowie. Dzieci i opiekunowie uwiecznili swoje najpiękniejsze
wspomnienia, m.in. wakacyjny podwieczorek na wesoło, wycieczki
krajoznawcze.

W

ojewódzkie uroczystości dożynkowe odbyły się na stadionie
OSiR w Sobótce, słynącej z pięknej przyrody, górskich krajobrazów oraz doskonałego położenia. Sołectwo Bojanice z gminy Świdnica
podczas Dolnośląskiego Święta Plonów jako jedyne reprezentowało
Powiat Świdnicki. Po niespodziewanym sukcesie podczas Dożynek
Gminnych w Witoszowie, gdzie stragan wsi Bojanice zdobył II miejsce,– jeszcze większą niespodzianką okazało się przyznanie I miejsca w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko promocyjne wsi dolnośląskiej” podczas Dolnośląskich Dożynek Wojewódzkich w Sobótce.
Jury konkursu po dokonaniu oceny 18 stoisk zgodnie wydało werdykt
– I miejsce dla Sołectwa wsi Bojanice – z Gminy Świdnica. Żywe zwierzęta, pasieka pszczół, domowe specjały, których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, barwne stroje i śpiewy zespołu „Ale
Babki” – to z pewnością zdecydowało o sukcesie Bojanic. Wśród wielu
gratulacji, które otrzymali przedstawiciele Gminy Świdnica, Wiecemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Drab – podziękował
za upowszechnianie i kultywowanie tradycji obrzędów dożynkowych.

Prezent od Firmy Cargill
Gry planszowe, maskotki, kredki, malowanki i inne przybory szkolne
otrzymały od Firmy Cargill z Wrocławia dzieci ze świetlic środowiskowych w gminie Świdnica. Do prezentów dołączyli się nowożeńcy: Państwo Paulina Dziki-Pytlewska (pracownik Firmy Cargill) i Pan
Jan Pytlewski, którzy zamiast kwiatów otrzymali od gości przybory
szkolne.

U

roczyste przekazanie materiałów odbyło się 2 października w sali narad Urzędu Gminy Świdnica na spotkaniu z wychowawcami
świetlic środowiskowych.
Jak podkreślali sami uczestnicy spotkania: „Otrzymanie tak dużej
ilości materiałów szkolnych oraz gier planszowych z pewnością wzbogaci
pracę z dziećmi w naszych świetlicach”. Uśmiech i radość na twarzach
wychowawców był najlepszym potwierdzeniem tego faktu. Państwu
Paulinie i Janowi Pytlewskim oraz Firmie Cargill Wójt Gminy Świdnica, nauczyciele i dzieci ze świetlic środowiskowych składają serdeczne
podziękowania.
W gminie Świdnica od 1 października 2007 r. działa 14 świetlic
środowiskowych w Bystrzyca Górnej, Otoczce, Boleścinie, Grodziszczu,
Komorowie, Modliszowie, Mokrzeszowie, Pankowie, Pszennie, Słotwinie, Wilkowie, Lutomi Górnej, Witoszowie Dolnym, Pogorzale.
Bank Żywności w Świdnicy na rozpoczęcie pracy świetlic środowi18

Opiekunowie „zielonych świetlic” podczas podsumowania Programu w Urzędzie
Gminy w Świdnicy

Edycja wakacyjnego wypoczynku była IV z kolei, ale jak zgodnie
oceniali wszyscy uczestnicy spotkania, z pewnością nie ostatnia.
W okresie od 9 do 20 lipca w 13 świetlicach na terenie gminy Świdnica z letniego wypoczynku skorzystało ponad 320 dzieci.
Gry zespołowe, zabawy, konkursy plastyczne, wycieczki do kina we
Wrocławiu, Aquaparku, kopalnii w Złotym Stoku – to jedne z nielicznych atrakcji, z których mogły skorzystać dzieci. Tym bardziej, że dla
wielu z nich były to pierwsze w ich życiu wizyty w tych miejscach, do
których na co dzień nie maja dostępu. Wiele emocji dostarczyły również turnieje sportowe zorganizowane przy współudziale Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego w Grodziszczu i w Lutomi. Wszyscy wychowawcy „Zielonych Świetlic” otrzymali listy z podziękowaniami za
aktywność i zaangażowanie , różnorodne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą, które realizowali podczas wakacyjnego wypoczynku.
skowych
przekazał
pomoc żywnościową
a głównie cukier, dżemy, pasztety, konserwy,
słodycze, herbatę.
Atrakcyjne
zajęcia, dożywianie oraz
zaplanowane wspólne
turnieje
i spotkania
to kilka z podstawowych zajęć, które będą
w świetlicach środowiskowych realizowane
na bieżąco.

Opiekunowie świetlic środowiskowych podczas
przekazywania prezentów od firmy Cargrill
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„Bezpieczna droga do przedszkola” w Przedszkolu w Pszennie
Ponad 80 przedszkolaków w Pszennie mogło zapoznać się z przepisami ruchu drogowego, zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu,
usłyszeć dźwięk syreny. Te i wiele innych atrakcji przygotowała Sekcja Prewencji KPP Policji w Świdnicy organizując akcję pn. „Bezpieczna droga
do przedszkola”.

N

ajwięcej wrażeń najmłodszym dostarczyło spotkanie z Komisarzem Lwem, który zapoznał dzieci z zasadami ruchu drogowego,
bezpiecznego zachowania w przedszkolu i życiu codziennym.
Spotkania z policjantami odbywają się co roku w ramach współpracy przedszkola ze środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi
bezpieczeństwo dziecka, zgodnie z Programem Promocji Zdrowia obowiązującym w Przedszkolu.
W 2007 roku w Przedszkolu w Pszennie gościli:
v młodszy aspirant Grażyna Działowska- specjalista ds. nieletnich
v młodszy aspirant Katarzyna Czepil – oficer prasowy
v sierż. sztabowy Arkadiusz Piaseczny - dzielnicowy gminy Świdnica
v przewodniczący Rady Gminy Świdnica Henryk Sara
v sekretarz gminy Jadwiga Generowicz
v dyr. Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska
v radni komisji oświaty: Pan Henryk Kończak i Zbigniew Karnowski.
Działania podejmowane w ramach tej współpracy mają na celu nie
tylko przygotowanie dziecka jako uczestnika w ruchu drogowym, ale
również zapewnienie mu bezpieczeństwa w życiu codziennym w domu, w przedszkolu i na podwórzu. Dlatego też wszyscy przedszkolacy
w Pszennie otrzymali odblaskowe zawieszki, aby zwiększyć poziom
swojego bezpieczeństwa na drodze.
„Działania związane z bezpieczeństwem dzieci realizujemy systematycznie w ciągu całego roku podczas wszelkich zabaw i zajęć
w przedszkolu, dzięki wycieczkom i spacerom, a także dzięki organizowanym przez naszą placówkę gminnym konkursom i olimpiadom na
temat zdrowia i bezpieczeństwa, w których uczestniczą dzieci 6-letnie
ze wszystkich gminnych placówek oświatowych, a także zaproszeni
przedstawiciele policji, pogotowia czy straży pożarnej.
Nasze wspólne działania dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko

Oficer prasowy KPP w Świdnicy p. Katarzyna Czepil podczas
spokania z przedszkolakami w Pszennie

dzieciom pozostającym pod naszą opieką, ale również ich rodzicom,
którzy oddając własne dziecko nam pod opiekę mają poczucie, że nic
niespodziewanego mu się nie przydarzy, że będziemy dbać o jego bezpieczną i swobodną zabawę, że zostanie z przedszkola odebrane tylko
i wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez jego rodziców. Takie poczucie bezpieczeństwa ze strony rodziców owocuje wysoko rozwiniętą współpracą, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, a nam,
nauczycielom daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku - obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa najbardziej bezbronnym, naszym dzieciom.”- podkreśla dyrektor Przedszkola w Pszennie Ewa Wasilenia.

Agroliga – dla sołtysa wsi Lutomi Dolnej
Pan Stanisław Mroczek – Sołtys wsi Lutomia Dolna laureatem Wojewódzkiego Konkursu AGROLIGA 2007. Państwo Stanisław i Lucyna Mroczkowie za wzorowo prowadzone 62 ha gospodarstwo rolne zdobyli prestiżową nagrodę w wojewódzkim etapie konkursu AGROLIGI.

N

a sukces trzeba pracować latami – mówią laureaci nagrody. Od 1989 roku
kiedy przejęliśmy gospodarstwo po rodzicach, ulega ono nieustannej modernizacji.
Dzięki środkom z Unii Europejskiej wybudowaliśmy płytę obornikową i zbiornik
na gnojownicę. W produkcji gospodarstwa
dominuje hodowla zarodowa trzody chlewnej, licząca 55 macior. Średnia liczba sprzedanych zwierząt to 500 tuczników, 500
prosiąt i ok. 100 loszek hodowlanych. Natomiast w produkcji zbóż prowadzimy uprawę pszenicy (60 dt/ha) , rzepaku (40dt/ha)
oraz buraków cukrowych (600-700 dt/ha).
Oprócz działalności rolniczej Państwo
Mroczkowie prowadzą sprzedaż pasz okolicznym rolnikom. Jednak prestiżowe wyNr 3 (11) Grudzień - Styczeń 2008

różnienie jakim jest AGROLIGA, to nie koniec nagród, które otrzymało gospodarstwo
Państwo Mroczków. W 2001 roku zdobyli
I nagrodę w konkursie na „Najładniejszą
zagrodę wiejską”, w 2003 roku Pan Stanisław Mroczek odznaczony został odznaką
„Zasłużony dla Rolnictwa, a w 2007 roku
zajęli III miejsce w organizowanym przez
KRUS konkursie „Na najbezpieczniejsze
gospodarstwo”. Zdobycie tak wielu nagród
było możliwe dzięki wytrwałej i ciężkiej
pracy, a także licznym kursom, szkoleniom,
seminariom organizowanym przez Dolnośląski Oddział Doradztwa Rolniczego. Zdobytą wiedzę i umiejętności można podziwiać
w zadbanym obejściu mieszkalnym Państwa
Mroczków.
Serdecznie gratulujemy!

Od prawej Sołtys wsi Lutomia Dolna Stanisław
Mroczek z małżonką Lucyną oraz panią
Haliną Matlak- pracownikiem DODR
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How are you? – po angielsku w Bystrzycy Górnej
26 października 2007 r. odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Festiwal Piosenki Angielskiej. Gospodarzami pierwszego, w historii
gminnej oświaty, turnieju językowego była Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej, która jak się później okazało zdobyła główną nagrodę w
kategorii szkół podstawowych.

K

onkurs przebiegał w II etapach. Pierwszym z nich był test wiedzy językowej,
w którym drużyny po wylosowaniu zestawu
z pytaniami udzielały odpowiedzi w języku
angielskim. Drugi etap to festiwal piosenki
angielskiej. „Preety woman”, „My heart will
go on”, „Stand by me”, „Heal the world”
i wiele innych anglojęzycznych piosenek
w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół
i gimnazjów, oceniało jury konkursu.
Trudno było nie zauważyć jak wiele
emocji dostarczył właśnie II etap konkursu.
Doskonale dobrane kostiumy, talent wokalny a przede wszystkim poprawność językowa zdecydowała o ostatecznych wynikach
I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.
I tak:
v w kategorii szkół podstawowych:
v I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej
– gromadząc na swym koncie 23,5 pkt.
v II miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową im. M. Kopernika
w Pszennie – gromadząc na swym koncie
22 pkt.
v III miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową im. J.P. II w Grodziszczu – gromadząc na swym koncie 17 pkt.
v IV miejsce ex quo zdobyły drużyny ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie oraz

Laureaci konkursu - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Lutomi Dolnej z wynikiem 16 pkt.
v V miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową w Lubachowie – gromadząc na swym koncie 15 pkt.
v w kategorii gimnazjów:
v I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Pszennie z wynikiem 23,5 pkt.
v II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
z wynikiem 23 pkt.
v III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym z wynikiem 21,5
pkt.

Jury konkursu postanowiło przyznać 3 nagrody specjalne dla uczniów którzy wykazali
się wysoką znajomością języka angielskiego
oraz talentem wokalnym. Nagrody ufundowane przez wójta gminy Świdnica otrzymali:
1.Ola Gołębiewska z Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Pszennie
2.Patrycja Piórkowska z Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
3.Paweł Kaczmarczyk z Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym
Serdecznie gratulujemy!

Wicemistrz Polski z Burkatowa
13 października 2007 r. w Bystrzycy Dolnej odbyło się podsumowanie
tegorocznego sezonu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) – Zarządu Oddziału Świdnica.

P

ZHGP zrzesza obecnie 49 tys. członków, w 39 okręgach. W gminie Świdnica Związek działa od 26 lat, który aktualnie posiada
ok. 80 hodowców. Tegoroczny sezon lotowy składał się z 16-stu lotów
gołębi dorosłych na odległość do 870km i 6-ciu lotów gołębi młodych
na odległość do 350 km.
Rywalizacja opiera się na zdobywaniu konkursów. Z puli wszyst20

kich wysyłanych gołebi na lot, konkursami nagradzane jest pierwsze
20% powracających gołębi z uwzględnieniem miejsca na liście konkursowej, tj. każda następna pozycja ma niższą punktację. Szybkość
powracających ptaków oblicza się w metrach na minutę. Przykładem
może być lot z Holandii z miejscowości Leiden k/ Amsterdamu – na
odległość ok. 850 km. Szybkość pierwszych ptaków przekraczała 1850
m/min. Czyli ponad 111km/h.
Pod koniec każdego roku kalendarzowego ogłaszane są wyniki
najbardziej prestiżowego współzawodnictwa o generalne mistrzostwo
Polski. Klasyfikacja obejmuje listę 300 najlepszych hodowców z terenu
całego kraju. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2004 r. na taka właśnie
listę, trafił mieszkaniec Burkatowa Pan Stanisław Danisiewicz zdobywając tytuł wicemistrza. Najwięcej hodowców gołębi pocztowych
w gminie Świdnica jest właśnie w Bystrzycy Dolnej i to oni właśnie
nadają ton rywalizacji sportowej. Utarło się nawet powiedzenie, że jak
ktoś wygra z Bystrzycą, to można mu gratulować zwycięstwa. W klasyfikacji generalnej o Puchar Ziemi Świdnickiej Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych w 2007 r. tytuł mistrza otrzymał
Pan Stanisław Danisiewicz, tytuł 1 wicemistrza Pan Wiesław Ryś,
a tytuł 2 wicemistrza Pan Piotr Wyroba. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
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Baśniowi samorządowcy
8 listopada 2007 r. tajemnicza księżniczka, książe, damy dworu, wróżka – przenieśli najmłodszych przedszkolaków z Pszenna w świat bajek Marii
Kownackiej. Gminni samorządowcy w Przedszkolu w Pszennie włączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. „Cała Polska czyta dzieciom”.

J

ak mówiła dyrektor przedszkola w Pszennie p. Ewa Wasilenia – działania podjęte w ramach tej akcji są formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Dziecko, które ma mały zasób
słów, będzie miało problemy z myśleniem, gdyż język jest narzędziem
myślenia, również matematycznego. Pozwalają dzieciom poznać pracowników samorządowych, radnych z gminy Świdnica, a oni z kolei
mają okazję z bliska przyjrzeć się codziennej pracy w przedszkolu.
Dlatego też samorządowcy z wielkim zaangażowaniem czytali wybrane fragmenty książek Marii Kownackiej m.in. „Plastusiowy
pamiętnik”, „Razem ze słonkiem”, „Za żywopłotem – przygody Tosi
i Plastusia”, „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”. A byli to: przewodniczący Rady Gminy Świdnica Henryk Sara, Sekretarz gminy Jadwiga
Generowicz, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Krzysztof Jas,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Burdek przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Regina Adamska oraz
rzecznik prasowy Janusz Waligóra.
Niespodzianką dla dzieci było wprowadzenie w świat bajek, krótką
opowieścią o tajemniczej dziewczynce i zagadkowym pantofelku. Tytuł
prezentowanej bajki oraz występujące w niej postaci – dzieci przestawiły w pracach plastycznych. Najpiękniejsze i najciekawsze prace przedszkolaków z Pszenna zostały nagrodzone podczas uroczystości mikołajkowych.
Czytanie książek to prawdziwa przyjemność – mówili z uśmiechem
na twarzach samorządowcy. Elementy gry aktorskiej i barwne przebrania wywołały niezwykłe poruszenie wśród dzieci. Nieczęsto czytamy
dzieciom np. z kapeluszem na głowie, w zdobnych sukniach, czy kontuszu. 6 grudnia 2007 r., dokładnie w dzień Św. Mikołaja w Przedszkolu w Pszennie gościł J.E. Ks. Prof. dr hab. Ignacy Dec - Biskup Świdnic-

Baśniowi samorządowcy z gminy Świdnica

ki. W tym dniu Ks. Biskup wizytował placówki oświatowe w Pszennie
podczas swojej wizytacji kanonicznej Parafii Św. Mikołaja w Pszennie.
W trakcie spotkania z przedszkolakami Ks Bp Ignacy Dec przyłączył
się do ogólnopolskiej akcji pn. „Cała Polska czyta dzieciom” Również
w tym samym dniu bajki najmłodszym czytała wójt gminy Świdnica
Pani Teresa Mazurek.
Dzień ten z pewnością na długo pozostanie w pamięci przedszkolakom z Pszenna nie tylko z powodu wizyty tak zacnych gości, ale przede
wszystkich z faktu iż spotykając po drodze Św. Mikołaja przynieśli dla
najmłodszych wiele słodkich upominków.

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
4. października 2007r. ponad 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Grodziszczu wraz z opiekunami wzięło udział w VII pielgrzymce Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
„Byliśmy tam z naszym sztandarem, który
razem z około czterystoma innymi sztandarami szkół im. Jana Pawła II pięknie prezentował się na jasnogórskich wałach podczas uroczystej Mszy Św. odprawianej dla pielgrzymów
przez Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego
– Duszpasterza Rodziny Szkół. Z pielgrzymki
przywieźliśmy cenne dla nas dary w postaci
Gwoździa do sztandaru poświęconego przy
grobie Jana Pawła II oraz obrazek z wizerunkiem naszego Patrona z relikwią – skrawkiem
z sutanny Jana Pawła II ofiarowanego przez
Kardynała Stanisława Dziwisza”- mówili
uczestnicy pielgrzymki.

Młodzież ze SP im. J.P. II podczas pielgrzymki
na Jasną Górę w Częstochowie
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16.10.2007r. dzieci, młodzież i grono pedagogiczne obchodzili w szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II Dzień Papieski. Razem ze
społecznością szkolną i rodzicami świętowali
również zaproszeni goście – Pani St. Wizy-

tator Kuratorium Oświaty Danuta Smagieł,
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica- Henryk Sara, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - Maria Jaworska. Przewodniczący Henryk
Sara dokonał uroczystego przybicia do drzewca sztandaru – gwoździa, który przywieziony
został z pielgrzymki do Częstochowy. Dzieci
kl. 0, I, II, III, pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowały piękne występy na tę
uroczystość. Stało się już tradycją, że w takim
świątecznym nastroju następuje pasowanie
dzieci z kl. I na uczniów szkoły. Towarzyszący
termu wydarzeniu podniosły nastrój stanowi
piękną oprawę do tak ważnego dla pierwszaków wkraczania w nowy etap ich życia.
„Staramy się bowiem, aby nasi uczniowie
od samego początku nauki w szkole identyfikowali się z wybranym przez całą społeczność
szkoły Wielkim Patronem” - podkreślała z dumą dyrektor szkoły Pani Alicja Lasocka.
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Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym
Już po raz kolejny w świetlicy „Leśniczówka” w Witoszowie Dolnym odbył się konkurs pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych”.

K

onkurs organizowany był przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, placówkę terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Świdnicy przy współudziale: Okręgowego Inspektoratu PIP we Wrocławiu
oraz Urzędu Gminy Świdnica. O cenne nagrody w postaci odtwarzaczy
DVD, MP3, CD, zestawów komunikacji internetowej (kamera, słuchawka, mikrofon) walczyły dzielnie reprezentacje z 4 gimnazjów.
Celem konkursu było:
v wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w wiedzę z zakresu bhp
v propagowanie poprzez konkurs w środowisku wiejskim idei
„Bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych”
v rozwijanie u gimnazjalistów wyobraźni, kreatywności oraz dociekliwości poznawczej.
Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach:
v prac plastycznych,
v prac literackich,
v konkurs w formie teleturnieju sprawdzającego wiedzę teoretyczną
ucznia pod hasłem „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
Komisja konkursowa w składzie:
Konrad Zdrojewski – OIP PIP we Wrocławiu
Jerzy Nowak – Inspektor O/R KRUS PT Świdnica
dokonała przeglądu prac plastycznych, prac literackich i oceny
„Quizu” – teleturnieju wiedzy przyznając n/w poszczególne miejsca tj.:
KONKURS PLASTYCZNY
v I miejsce - Sylwia Szczygieł – Gimnazjum Lutomia Dolna
v II miejsce - Dorota Rutkowska – Gimnazjum Pszenno
v III miejsce - Aleksandra Lerch – Gimnazjum Witoszów Dolny
KONKURS LITERACKI
v I miejsce - Adrianna Wlaźlak – Gimnazjum Witoszów Dolny
v II miejsce - Kacper Danisiewicz – Gimnazjum Lutomia Dolna
v III miejsce - Agnieszka Ciszak – Gimnazjum Pszenno
„QUIZ” – teleturniej wiedzy (zespoły 2 – osobowe)
v I miejsce - zespół Gimnazjum w Lutomi Dolnej:

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Paweł Tarczyński, Anna Malik
v II miejsce - zespół Gimnazjum w Witoszowie Dolnym:
Szymon Wierzyk, Jakub Danielewski
v III miejsce - zespół Gimnazjum w Marcinowicach:
Jakub Kamiński, Mariusz Hohol
v IV miejsce - zespół Gimnazjum w Pszennie:
Adrian Dudzik, Michał Netkowski
Klasyfikacja ogólna Gimnazjów:
v I miejsce - Gimnazjum Lutomia Dolna
v II miejsce - Gimnazjum Witoszów Dolny
v III miejsce - Gimnazjum Pszenno
v IV miejsce - Gimnazjum Marcinowice
Dodatkową korzyścią z realizacji w/w konkursu są wcześniejsze
szkolenia z młodzieżą przeprowadzane przez inspektorów KRUS
i Państwowej Inspekcji Pracy we wszystkich gminnych gimnazjach.
Dzięki temu od ponad 6 lat każdy absolwent gminnego gimnazjum
posiada niezbędną wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Święto Niepodległości
Święto Niepodległości jest niematerialnym pomnikiem naszej historii, przy którym zbieramy się jako naród i społeczeństwo polskie, co roku.
Jak każdy pomnik, ma ono uczyć, uzmysławiać, przypominać o wydarzeniach i ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy.

W

atmosferze powagi i nostalgii tegoroczne gminne uroczystości z okazji
11 listopada odbyły się w świetlicy w Grodziszczu, na które przybyły władze samorządowe gminy Świdnica na czele z wójtem
gminy Świdnica Teresą Mazurek, władze powiatowe, radni gminy Świdnica, dyrektorzy
placówek oświatowych, sołtysi wsi z terenu
gminy Świdnica.
Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury
politycznej, społecznej i gospodarczej. Były
okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec osiemnastego wieku.

Ciąg dalszy na stronie obok
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„Pro Publico Bono” dla Fundacji Krzyżowa
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego uzyskała tytuł instytucji „Pro Publico Bono” na Najlepsze Dzieło Obywatelskie
i za całokształt działalności.

K

onkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO
odbywa się pod honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza
Kochanowskiego.
Adresatami są organizacje obywatelskie,
a konkurs skierowany jest do ludzi, którzy
są motorem zmian zachodzących obecnie
w Polsce. Kierunek poszukiwań wyznacza
aktywność w lokalnym środowisku, w orga-

nizowaniu obywateli do zbiorowego działania na rzecz wspólnoty.
Celem Konkursu PRO PUBLICO
BONO jest nagradzanie najciekawszych
i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie
inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu
terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu
dla „małych ojczyzn”. Nagroda Pro Publico
Bono jest co roku przyznawana w pięciu kategoriach za konkretne dzieło obywatelskie,
wybierany jest również główny laureat nagrody oraz przyznawana jest główna nagroda honorowa.
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zgłosiła Program Wrocław – Lwów. Program ten realizowany
jest w ramach partnerstwa miast Wrocław
i Lwów od 2002 roku. Idee programu to:
v nawiązywanie współpracy i rozwój kontaktów pomiędzy wrocławskimi i lwowskimi organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i szkołami,
v wspieranie przemian zachodzących na
Ukrainie poprzez wykorzystanie doświadczeń polskich a tym samym wypełnienie
zobowiązań wobec naszych partnerów
zachodnich, którzy wspierali przemiany
w Polsce,

v budowanie dobrego klimatu dla rozwoju
kontaktów między przedstawicielami administracji samorządowej, świata kultury
i sztuki, liderami lokalnymi, organizacjami młodzieżowymi, szkołami,
v sprzyjanie osobistym kontaktom pomiędzy mieszkańcami obu miast,
v wspieranie procesu demokratyzacji i europejskich aspiracji Ukrainy,
v umacnianie dobrosąsiedzkiej współpracy
między Polską i Ukrainą.
Zgłoszenie Programu Wrocław – Lwów
miało na celu skierowanie uwagi na działalność Fundacji na rzecz wschodnich sąsiadów, na pokazanie pewnych pomysłów
i rozwiązań, które przynoszą ciekawe efekty
i umacniają przemiany demokratyczne na
Ukrainie ale także uczą Polaków poszanowania demokracji.
Kapituła Konkursu zdecydowała jednak, aby wyróżnić Fundację za całokształt
działalności i od teraz może ona się nazywać Instytucją Pro Publico Bono. Tym
sposobem Fundacja ”Krzyżowa” znalazła
się w gronie takich organizacji jak Polska
Akcja Humanitarna, Akademia Rozwoju
Filantropii czy Fundacja Edukacji dla Demokracji.

w Gminie Świdnica
Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria korzystając
z osłabienie naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie
i wprowadzili własne rządy.
Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do
odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej
Ojczyzny.
„W ten szczególny i wyjątkowy dzień 11 listopada chcemy oddać
należny hołd i szacunek wszystkim, którzy walczyli o naszą wolność
i niepodległość. To dzięki nim możemy żyć we własnej ojczyźnie. To
ich dziedzictwo i zasługa - to ich walka, nadzieja i wiara. Jesteśmy
im za to wdzięczni. Wiemy, że nie wolno nam zmarnować tego, co
uczynili dla Polski”- mówiła wójt gminy Świdnica.
Karty losów polskiej historii przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu w programie „Idąc przez
wieki”. Polskie pieśni patriotyczne jak w lustrze odbiły losy polskiego
narodu. Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli
pań: Jolanty Krasoń i Ireny Staroojciec, przy współudziale pani Elżbiety Piwko i pana Marka Kawalca.
11 listopada 2007 r. dokładnie w 89 rocznicę odzyskania NieNr 3 (11) Grudzień - Styczeń 2008

11 listopada w Mokrzeszowie

podległości, mieszkańcy Mokrzeszowa słowem, pieśnią i tańcem
opowiedzieli trudną drogę jaką przebyła Polska, aby stać się wolną.
Swój program zaprezentowali pod kierunkiem Państwa W.M. Skiślewiczów: Ludowy i Estradowy Zespół „Mokrzeszów”, Zespół Piesni
i Tańca Mokrzeszów działający przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum, Zespół Dziecięcy Mokrzeszów przy Szkole Podstawowej.
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Aktywni dla Gminy Świdnica
Podczas obrad XVII Sesji Rady Gminy Świdnica radni przyjęli uchwały w sprawie nadania tytułu:„Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”
dla Pana Ignacego Ognistego oraz „Zasłużony dla Gminy Świdnica” dla: Pana Piotra Snopczyńskiego, Pani Marii Mikołajek, Pana Stanisława
Mroczka i Pana Henryka Kończaka.

U

roczystości 11 listopada stały się okazją do wręczenia odznaczeń, dyplomów tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Świdnica” oraz „Zasłużony dla Gminy
Świdnica”.
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy
Świdnica” otrzymał Pan Ignacy Ognisty.
Obecnie Pan I. Ognisty jest emerytowanym
nauczycielem z 40–letnim stażem pracy,
z czego przez 17 lat pracował w placówkach oświatowych na terenie gminy Świdnica, a przez ostatnich 8 lat kierował Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomii
Dolnej. Placówka posiada m.in. pracownię
językową, pracownię fizyczno-chemiczną,
czytelnię multimedialną, 2 pracownie komputerowe. Przy gimnazjum działa Szkolny
Ośrodek Kariery, organizowana jest Giełda
Edukacyjna dla gimnazjalistów z całej gminy. Dyrektor Ignacy Ognisty zorganizował
uroczystość nadania gimnazjum - im. Unii
Europejskiej. Był wielokrotnie nagradzany
nagrodą Wójta Gminy Świdnica, a w roku
2005 otrzymał Nagrodę Kuratora.
Pan Ignacy Ognisty cieszy się szacunkiem i uznaniem władz gminy, władz
oświatowych, współpracowników, młodzieży gimnazjalnej oraz środowiska lokalnego.
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Świdnica” otrzymali:
Pan Piotr Snopczyński – znany polski
himalaista, mieszkaniec gminy Świdnica.
Od ponad 7 lat Pan Piotr Snopczyński
aktywnie promuje gminę Świdnica na arenie międzynarodowej, m.in. na licznych
spotkaniach, sympozjach poświęconych
turystyce górskiej. Organizator prestiżowej imprezy „Dni Gór”, która rok rocznie
odbywa się w Świdnicy, a w tym roku miała również miejsce na terenie gimnazjów
w Witoszowie Dolnym, Lutomi oraz Pszennie. Dzięki swoim pasjom, jakimi są góry,
pan Piotr Snopczyński zainicjował w Pogorzale powstanie lokalnej grupy inicjatywnej, chcąc zwiększyć atrakcyjność miejscowości pod względem turystycznym. Sam
natomiast został liderem i koordynatorem
programu. Starania, zaangażowanie i systematyczna praca Pana Piotra Snopczyńskiego nad Programem, pozwoliła uzyskać
wymierne efekty z mieszkańcami Pogorzały. Efektem działań było opracowanie potrzebnej dokumentacji na wykonanie zadań
24
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do Programu, tj. budowa pętli autobusowej,
remont świetlicy wiejskiej i odnowa cmentarza ewangelickiego. Aktywnie uczestniczy
w pracach Rady Sołeckiej wsi Pogorzała.
Pani Maria Mikołajek przez wiele lat
pracowała w Ośrodku Nowoczesna Gospodyni w Lutomi Dolnej. Była inicjatorką
oraz jedną z założycielek zespołu „Kądziołeczka”, który działa już 24 lat na terenie
gminy Świdnica i posiada na swoim koncie
wiele nagród i wyróżnień. Zespół „Kądziołeczka” występował na licznych festiwalach
folklorystycznych o zasięgu regionalnym,
dolnośląskim czy ogólnopolskim.
Pani Maria Mikołajek jest pomysłodawczynią wielu wydarzeń kulturalnych. Od
wielu lat jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, które działa na terenie wsi
Lutomi Dolna.
Pan Stanisław Mroczek prowadzi wzorowo gospodarstwo rolne o pow. 62 ha.
Specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej, uprawie rzepaku, zbóż i buraków cukrowych. Aktywnie udziela się społecznie
– pełni funkcję sołtysa wsi Lutomia Dolna.
Dużym osiągnięciem było zajęcie I miejsca
w Województwie Dolnośląskim w konkursie „ Agroliga 2007”.
Pan Henryk Kończak jest długoletnim
działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych. Od ponad 40 lat uczestniczy w pracy społecznej na rzecz rozwoju ochrony
przeciwpożarowej. Wielokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Odznaczony Złotym Znakiem Związku.
W czasie powodzi w 1997r. brał czynny
udział w ratowaniu życia i mienia społeczności Bystrzycy Górnej i Bukatowa.
Wykonując funkcje Radnego gminy Świdnica wspiera inicjatywy strażackie mające
na celu poprawę bezpieczeństwa i rozwój
ochrony przeciwpożarowej w gminie.
Tradycja przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” sięga
1998 roku,. Pierwszymi uhonorowanymi
tym wyróżnieniem zostali: Pan Helmuth
Kohl – ówczesny kanclerz Niemiec oraz
Premier RP Tadeusz Mazowiecki. Do
chwili obecnej przyznano osiem takich
odznaczeń. Natomiast pierwszymi odznaczonymi „Zasłużony dla Gminy Świdnica”
w 2002 zostali: Pani Cecylia Pączek ówczesna sołtys wsi Boleścin oraz Pan Zdzisław
Kurzeja. Do dnia dzisiejszego tym zaszczytnym tytułem wyróżniono 44 mieszkańców
gminy Świdnica.
W imieniu wszystkich odznaczonych
słowa podziękowania na ręce wójta gminy
Świdnica i przewodniczącego Rady Gminy
Świdnica skierowali Panowie: Ignacy Ognisty i Pan Piotr Snoczpczyński podkreślając,
że: „jest dobrą gminną tradycją zachowanie
pamięci o ludziach i ich czynach, bo stąd
wywodzi się siła i impuls do dalszego pomyślnego rozwoju naszej gminnej społeczności. Składamy radnym gminy i jej kierownictwu życzenia wytrwania w kontynuacji
czynienia dobra dla rozwoju i postępu”.
Nr 3 (11) Grudzień - Styczeń 2008
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Świąteczne spotkanie wójta gminy
z zaproszonymi gośćmi
„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlatego, żeby się uczyć miłości.
Dlatego żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby sobie przebaczać”.
(Ks. J. Twardowski)

C

zas Bożego Narodzenia skłania do refleksji nad mijającym rokiem i daje nadzieje
na dobry, następny rok. Jest już dobrą gminną
tradycją, że na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wójt gminy Świdnica spotyka się w
sali narad Urzędu Gminy na spotkaniu świątecznym z zaproszonymi gośćmi, aby podziękować wszystkim za współpracę, życzliwość
oraz wsparcie w realizowanych działaniach w
okresie mijającego roku. By życzyć, aby Nowy
2008 Rok przyniósł zadowolenie w życiu prywatnym i zawodowym. abyśmy w Nowym
Roku mogli cieszyć się ludzkim szczęściem,
zdrowiem, pomyślnością oraz bliskością najbliższych. Tegoroczne spotkanie, które odbyło
się 19 grudnia 2007 r. było piątym w historii
gminy Świdnica.
Przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele władz kościelnych pod przewod-

Spotkanie świąteczne w Urzędzie Gminy

nictwem J.E. Ks prof. dr hab. Ignacego Deca
– Biskupa Świdnickiego, który po raz pierwszy
gościł w Urzędzie Gminy Świdnica, a także
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych z terenu powiatu
świdnickiego, instytucji państwowych i prywatnych współpracujących z gminą Świdnica.

Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły
wiele radości, ciepła i optymizmu, a Nowy
2008 Rok był czasem pokoju oraz realizacji
własnych zamierzeń.

Wyśpiewane życzenia kolędą samorządowców
Czas Bożego Narodzenia to okres wzajemnego obdarowywania się i prezentów. Z tej okazji samorządowcy gminy Świdnica pod kierunkiem
wójta gminy, po raz pierwszy w historii gminnego, a może i polskiego samorządu, nagrali kolędę pt. „Świąteczny czas”. Jej premiera odbyła się
w trakcie trwającego od 18 do 22 grudnia 2007 r. Jarmarku Bożonarodzeniowego w Świdnicy.

B

yło to nie lada wyzwanie dla wielu spośród nas, którzy zaśpiewali ten utwór
– mówi wójt gminy Świdnica. W ciągu kilku
godzin udało nam się opanować słowa, muzykę, a w rezultacie nagrać kolędę.
Pierwszą samorządową kolędę pt.„Świąteczny czas” zaśpiewali: Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Henryk
Sara, Sekretarz Gminy Jadwiga Generowicz, Skarbnik
Gminy Anna Szymkiewicz,
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska,
rzecznik prasowy Janusz Waligóra, dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
w Pszennie Tadeusz Szarwaryn, Małgorzata Ochenduszko - nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Pszennie, Mirosław Drózd- flet - nauczyciel PSM w Świdnicy.
Nr 3 (11) Grudzień - Styczeń 2008

Muzyczni samorządowcy

Idea nagrania kolędy zrodziła się w trakcie realizacji
pierwszego w historii powiatu,
miasta i gminy Świdnica przedsięwzięcia pn.
Świdnicka Kolęda 2007. Oprócz kolędy samorządowej, swój talent muzyczny w postaci

nagranych kolęd i pastorałek zaprezentowały
zespoły muzyczne działające na terenie gminy i miasta Świdnicy. Te i wiele innych kolęd
można było usłyszeć podczas trwającego od
18 do 22 grudnia 2007 r. Jarmarku Bożonarodzeniowego na świdnickim rynku.
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Żywa szopka na świdnickim rynku
Niezwykła żywa szopka, autorstwa gminy Świdnica oraz RSP „Burkatów” po raz pierwszy w historii gminnego samorządu powstała 22 grudnia
2007 r. na świdnickim rynku. Jej uwieńczeniem, a także pierwszej Świdnickiej Kolędy 2007, była niezwykła inscenizacja teatralna pt. „Narodziła
nam się Nadzieja”, która zachwyciła i oczarowała tych, którzy w sobotę 22 grudnia odwiedzili świdnicki rynek.

S

obota 22 grudnia była ostatnim dniem
obchodów Świdnickiej Kolędy organizowanej wspólnie przez powiat, miasto
i gminę Świdnica. W tym dniu wręczono
nagrody m.in. w konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową. Jury konkursu spośród

Żywa szopka na świdnickim rynku

Jarmak Bożonarodzeniowy

26

ponad 150 prac jakie wpłynęły na konkurs
z terenu gminy Świdnica, postanowiło
przyznać nagrodę główną Marcie Adamczyk uczennicy Szkoły Podstawowej w Lubachowie. Nagrodzona kartka była wraz
z życzeniami wręczana podczas tegorocz-

nego spotkania wójta gminy z zaproszonymi gośćmi, a także wysyłana pocztą.
Od wtorku do soboty świdnicki rynek
zamienił się w bożonarodzeniowy jarmark. W świąteczny nastrój, odwiedzających świdnicki rynek wprowadziły dzieci
ze świetlic środowiskowych z gminy Świdnica, prezentując swoje stroje. Świąteczne
specjały, ręcznie wykonane ozdoby i stroiki, oferowały dzieci i młodzież z placówek oświatowych w Pszennie, Bystrzycy
Górnej, świetlic środowiskowych z terenu
gminy Świdnica, pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej z Witoszowa, rady
sołeckie i koła gospodyń wiejskich z Bojanic, Grodziszcza, Lutomi Górnej, Lutomi
Dolnej, Pankowa, Pogorzały, Stachowic,
zespoły: „Kądziołeczki” i ZPiT „Bystrzyca”.
Od godz. 15.30 Ks. Biskup Ignacy Dec
oraz włodarze świdnickich samorządów:
starosta, prezydent i wójt gminy rodzinnie
ubierali bożonarodzeniowe drzewka, przygotowanymi ozdobami. Ks. Biskupowi pomagały dzieci, które przybyły na świdnicki
rynek.
Przystrojone w aniołki, ręcznie robione bombki, szyszki i łańcuchy z orzechów- choinki przeznaczono na licytację.
W ocenie wszystkich, którzy wzięli udział
w licytacji, najładniejszą choinkę udekorowała rodzina Państwa Mazurków pod
przewodnictwem wójta gminy Świdnica.
To właśnie tę choinkę licytowano najdłużej, osiągając w rezultacie kwotę 500
zł. Cały dochód z licytacji organizatorzy
postanowili przekazać na oddział dziecięcy świdnickiego szpitala „Latawiec”.
Niezwykła żywa szopka, która po raz
pierwszy w historii gminnego samorządu powstała na świdnickim rynku była
dopełnieniem wydarzeń, jakie od początku grudnia trwały w ramach Świdnickiej Kolędy 2007. Już od godz. 15.00
kiedy to w szopie zagościły pierwsze żywe
zwierzęta: owce i kozy – przyciągała ona
swoim urokiem licznie przybyłych gości,
a w szczególności najmłodszych. Chwilę
później pojawiły się kuce, które spotęgowały ciekawość odwiedzających. Tak jak to
było ponad 2000 lat temu, Józef z Maryją,
spacerując po świdnickim rynku szukali
dla siebie miejsca. Niestety dopiero uboga

Ciąg dalszy na stronie obok
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szopa okazała się ich jedynym schronieniem.
Gdy wschodziła już pierwsza gwiazda na niebie, gminni samorządowy odtworzyli biblijną historię przyjścia na
świat Zbawiciela, specjalnie przez nich
przygotowaną inscenizacją teatralna pt.
„Narodziła nam się Nadzieja”. W rolę
Maryi wcieliła się Sekretarz Gminy Świdnica Jadwiga Generowicz, a Józefa zagrał
przewodniczący Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara. Rolę Anioła zwiastującego
dobrą Nowinę zagrała Skarbnik Gminy
Anna Szymkiewicz. Pastuszkami byli:
radny Rady Gminy Świdnica Piotr Gancarczyk, dyr. GOKSiR
Krzysztof Jas oraz dyr.
Szkoły
Podstawowej
w Pszennie
Tadeusz
Szarwaryn. Srogiego HeJózef,Maryja i Anioł w żywej szopce na świdnickim rynku
roda zagrał kierownik
DIIT Bartłomiej Strózik,
którego sumienie męczył diabeł grany przez
radnego Rady Gminy Nagroda praca
plastyczna
Tadeusza Żuberka. Sługę w kokursie na Kartkę
posłusznie wykonujące- Bożonarodzeniową
go rozkazy Króla Heroda
zagrał Henryk Kończak
– radny gminy, a w role gospodarzy wcielili się pracownicy Urzędu Gminy: Sławomir Pamuła i Jarek Socha. Niezwykle
barwnym elementem teatralnej inscenizacji był wjazd Trzech Królów, którzy przyjechali pokłonić się nowo Narodzonemu
i złożyć Mu dary.
Pierwsza na świdnickim rynku żywa
szopka autorstwa gminy Świdnica cieszyła się niezwykłą popularnością. Odwiedzali ją nie tylko licznie przybyli
Organizatorzy żywej szopki w Lutomi
goście oraz dzieci, ale również J.E. Ks.
Biskup Ignacy Dec – Biskup Świdnicki.
i Nowego Roku odwiedzają Lutomię.
Na kolejne święta Bożego Narodzenia plaJuż od kilku lat inscenizację i żywą
Wszystkim odwiedzającym szopka donowana jest rozbudowa szopki o następne
szopkę w wykonaniu mieszkańców Lutoelementy (zwierzęta, wyposażenie stajenstarczyła niezapomnianych, świątecznych
mi Górnej i Lutomi Dolnej mogą podziki, itp.) – zapowiadają autorzy projektu.
wiać goście, którzy na przełomie starego
wrażeń.

Świąteczne spotkania
w Gminie Świdnica
O

rganizacja świąteczno-noworocznych spotkań to już tradycja
w Gminie Świdnica. Na przełomie grudnia i stycznia sołtysi, rady
sołeckie oraz mieszkańcy organizują spotkania opłatkowe dla Seniorów, aby podziękować za dotychczasową współpracę i złożyć życzenia
pomyślności w Nowym Roku. Po raz pierwszy takie spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bojanic oraz sołectwo wsi Bystrzyca Dolna. W styczniu takie spotkania odbyły się w Grodziszczu,
Pszennie, Bystrzycy Górnej oraz Lutomi Górnej.
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Złote Gody małżeńskie
5 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 3 pary małżeńskie z terenu gminy Świdnicy świętowały swoje Złote Gody.
Z tej to okazji wójt gminy Świdnica w imieniu Prezydenta RP wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu: Sabinie i Wiktorowi
Dziakowiczom z Mokrzeszowa, Teresie i Stanisławowi Kraińskim z Bystrzycy Górnej oraz Karolinie i Józefowi Kołodziejczykom z Pankowa.

T

ak jak przed 50 laty przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość, tak w tym
dniu w obecności swoich rodzin, przyjaciół
oraz zaproszonych gości odnowili przysięgę
małżeńską składając sobie wzajemne podziękowania.
„W dniu naszych złotych godów wyrażam
mojej żonie, mojemu mężowi serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę, przyrzekam, że uczynię
wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal
szczęśliwe”- powtarzali małżonkowie.
Uroczystej dekoracji jubilatów medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie dokonała
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek życząc
wszystkim parom, aby nadal służyły nam
przykładem i doświadczeniem. „Dziękuję za
wszystko, czego dokonaliście w życiu, za Waszą miłość, ofiarność, za trud wychowania
dzieci, za przykład życia. Jak pisał Antoine
de Saint-Exupery - Najważniejsze jest aby
gdzieś istniało to, czym się żyło; zwyczaje i
święta rodzinne i dom pełen wspomnień” mówiła wójt gminy Świdnica.

Wójt gminy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy z Jubilatami

Piłki od kghm dla uczniów z gminy Świdnica
Uczniowie z terenu gminy Świdnica na zajęciach wychowania fizycznego będą strzelali bramki piłkami z podpisami zawodników Zagłębia
Lubin, mistrzów Polski z 2007 r. Piłki ufundowała KGHM Polska Miedź SA. Do dolnośląskich szkół trafi ich 13 tys., w tym 89 do gminnych
placówek oświatowych. Ta akcja realizowana jest w ramach ministerialnego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

T

o wspólna akcja kuratorium oświaty
i KGHM. W ten sposób Polska Miedź
chce szukać piłkarskich talentów. Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu wspomagając działania szkół i placówek w zakresie sportu i turystyki nawiązało współpracę z KGHM „Polska
Miedź” S.A. Jednym z efektów współpracy jest
ufundowanie przez KGHM Polska Miedź S.A
piłek futbolowych, które będą sukcesywnie
przekazywane do szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ilości odpowiadającej liczbie
oddziałów szkoły.
Na Dolnym Śląsku jest 12 tysięcy 990
klas, czyli można powiedzieć, że blisko trzynaście tysięcy piłek zostanie rozdysponowanych
pośród uczniów. Symbolicznie pierwsze piłki
dla placówek oświatowych w gminie Świdnica z rąk Pani Mieczysławy Stępień – Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu otrzymali: Pan Zbigniew Janus – dyrektor
Gimnazjum w Pszennie oraz Pani Agata Malik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej.
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Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu p. M. Stępień
i Starszym Wizytatorem Kuratorium Oświaty p. D. Smagieł.
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