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Szanowni Państwo!
Już po raz dziesiąty spotykam się z Państwem za pośrednictwem gminnego biuletynu
informacyjnego „Wieści z Gminy”. W Państwa domach gościmy od lipca 2004 roku.
Dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się
z poprzednimi edycjami „Wieści z Gminy”
zapraszam na stronę internetową urzędu
– www.gmina.swidnica.pl.
W bieżącym numerze pragnę zapoznać
Państwa z ważnymi informacjami, stanem realizowanych inwestycji oraz wydarzeniami kulturalnymi jakie miały miejsce w okresie ostatnich
miesięcy w gminie Świdnica.
W marcu br. zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy.
W wyniku głosowania mieszkańcy wsi zdecydowali o wyborze nowych 11 włodarzy
miejscowości. Od marca również niespełna 100 mieszkańców z terenu gminy Świdnica
znalazło zatrudnienie. 65 w ramach programu prac społecznie użytecznych, który zakłada kształtowanie aktywnych postaw i przywrócenie pełnych zdolności do pełnienia ról
społecznych i zawodowych oraz 33 mieszkańców w ramach prac interwencyjnych.
Niebywałym sukcesem zakończyły się prace dyrektorów placówek oświatowych
z terenu gminy Świdnica w kierunku pozyskiwania środków unijnych na rozwój
oświaty. Wśród 250 placówek oświatowych w woj. dolnośląskim Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie znalazła się w ścisłej czołówce 60 szkół w której realizowany będzie
projekt „Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK”. Kwota dotacji przyznanej szkole na
realizacje programu wynosi ponad 81 tys. zł. Jednak to nie koniec sukcesów na niwie
oświaty. W nowym roku szkolnym 2007/2008 gminna oświata wzbogaci się o kolejne
239 tys. zł., które gmina Świdnica pozyskała na realizację programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pn. „Szkoła Otwarta Wesoła Atrakcyjna – SOWA”. Również 7 placówek oświatowych w nowym roku szkolnym wzbogaci się o nowe pracownie komputerowe, których łączna wartość wyniesie
420 tys. zł.
W zakresie realizowanych inwestycji kontynuowane są prace nad budową hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Gmina Świdnica po raz kolejny znalazła się w wąskim gronie jednostek samorządowych, które otrzymały dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na 173 jednostki tylko 12 uzyskało środki
finansowe, a wśród nich nasza gmina z kwotą 2mln 300 tys. zł.
Zakończeniu uległ I etap budowy kanalizacji w Grodziszczu, w ramach którego do
kanalizacji przyłączonych zostało 80 gospodarstw, a także I etap wodociągowania miejscowości Lubachów. W wyniku realizacji tej inwestycji wykonanych zostało 4600 mb
wodociągu.
Niecodziennym wydarzeniem w okresie ostatnich miesięcy był Jubileusz 100
urodzin mieszkanki Komorowa, Pani Józefy Bilskiej. Również wiele sukcesów odnieśli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Świdnica. Zapraszam
Państwa do pełnego zapoznania się z wydarzeniami kulturalnymi na łamach niniejszego
biuletynu.
Szanowni Państwo, 31 grudnia 2007 r. upływa ustawowy termin wymiany „starych”
książeczkowych dowodów osobistych na nowe dowody plastikowe. Pragnę zaapelować
do wszystkich, którzy nie dokonali jeszcze wymiany aby składali wnioski w Urzędzie
Gminy nie zostawiając tego faktu na ostatnią chwilę. Pozwoli to uniknąć długiego czasu oczekiwania na dokument tożsamości, a w przypadku upływu ustawowego terminu,
niespodziewanych trudności z załatwieniem podstawowych formalności w urzędach.
Z poważaniem

Teresa Mazurek – Wójt Gminy Świdnica
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Zmiany na stanowiskach sołtysów
wsi w Gminie Świdnica
17 marca 2007 r. zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie 33 sołectw gminy Świdnica. Wybory trwały od 6
lutego br., w wyniku których w 11 miejscowościach mieszkańcy zdecydowali o wyborze nowych gospodarzy.

N

ależy podkreślić, iż wszystkie zebrania wyborcze cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, czego dowodem
była wysoka frekwencja wyborcza w każdej miejscowości. Największa
liczba mieszkańców głosowała w Pankowie-43,78% uprawnionych do
głosowania, Stachowicach-40,21%, Bojanicach-39%, Pogorzale-36,60%,
Zawiszowie-33,71%, Wieruszowie-24,40%. Ogólna frekwencja wyborcza w 33 sołectwach gminy Świdnica wyniosła 19,83 %.

26 marca 2007 r. na specjalne zaproszenie wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek
odbyło się spotkanie z byłymi sołtysami.

Dziękując sołtysom za dotychczasową współpracę, wójt gminy Świdnica wyraziła wdzięczność i podziękowanie za zaangażowanie z jakim
sołtysi wykonywali swoją pracę. Podkreśliła sumienne wykonywanie
zadań, troskę o mieszkańców, czuwanie nad estetyką, która przyczyniła

Absolutorium udzielone
27 kwietnia 2007 r. podczas X Sesji Rady Gminy Świdnica
radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi gminy Świdnica za 2006 rok.
Radni po wysłuchaniu:
v wystąpienia wójta gminy Świdnica w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2006 r.,
v przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2006 rok,
v przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu za
2006 rok,
v przedstawienia przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
v przedstawiania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej przyjęli uchwałę udzielając absolutorium.
Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej kierował się podstawowym kryterium jakim jest
przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując
jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez wójta gminy
Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, Skład
Orzekający nie stwierdził naruszenia zasad gospodarki finansowej.


Wykaz miejscowości, w których zmianie ulegli sołtysi wsi
Imię i nazwisko dotychczasowego
sołtysa wsi

Imię i nazwisko
nowego sołtysa wsi

Bojanice

Katarzyna Ziobrowska

Ryszard Rzepka

Boleścin

Cecylia Pączek

Renata Wołków

Burkatów

Czesław Kmera

Bronisław Dratwa

Wieś sołecka

Bystrzyca Dolna
Grodziszcze

Bartłomiej Pytko

Iwona Dreluch

Zbigniew Staszków

Zdzisław Osadczuk

Jagodnik

Lucyna Grech

Dorota Białoszycka

Krzyżowa

Józef Wolak

Agnieszka Stochniel

Lubachów

Marek Kowania

Mirosław Paszkowski

Stachowice

Irena Tyc

Benedykt Dziedzic

Wiśniowa

Tadeusz Broński

Włodzimierz Kotarski

Zawiszów

Czesław Skorupa

Małek Zdzisław

się do poprawy wizerunku wsi. Życzę realizacji dalszych zamierzeń w pracy
na rzecz wsi, sukcesów, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym – mówiła
wójt gminy T. Mazurek składając podziękowania sołtysom.
4 lipca 2007 r. w związku z rezygnacją Pana Henryka Markowskiego
ze stanowiska sołtysa wsi Bystrzyca Górna przeprowadzone zostały dodatkowe wybory. W wyniku głosowania mieszkańców wsi na nowego
sołtysa została wybrana Pani Beata Szyszka.
Wykaz sołtysów wsi gminy Świdnica
Lp.

Imię i nazwisko

Wieś sołecka

1

Ryszard Rzepka

Bojanice

2

Renata Wołków

Boleścin

3

Bronisław Dratwa

Burkatów

4

Iwona Dreluch

Bystrzyca Dolna

5

Beata Szyszka

Bystrzyca Górna

6

Stanisław Krzeczkowski

Gogołów

7

Zdzisław Osadczuk

Grodziszcze

8

Dorota Białoszycka

Jagodnik

9

Roman Towarnicki

Jakubów

10

Władysława Łach

Komorów

11

Anna Kowalska

Krzczonów

12

Stochniel Agnieszka

Krzyżowa

13

Paszkowski Mirosław

Lubachów

14

Stanisław Mroczek

Lutomia Dolna

15

Maria Ćwieląg

Lutomia Górna

16

Marian Foryś

Makowice

17

Halina Matlak

Miłochów

18

Maciej Rataj

Modliszów

19

Jan Pawlica

Mokrzeszów

20

Andrzej Kalista

Niegoszów

21

Anna Chmall

Opoczka

22

Franciszek Adamski

Panków

23

Antoni Kołodziejczyk

Pogorzała

24

Ryszard Szczepanik

Pszenno

25

Henryk Siwiec

Słotwina

26

Dziedzic Benedykt

Stachowice

27

Bolesław Osiej

Sulisławice

28

Stanisław Magnuszewski

Wieruszów

29

Irena Dudziak

Wilków

30

Włodzimierz Kotarski

Wiśniowa

31

Fabian Bartoszewicz

Witoszów Dolny

32

Bogusław Szatanik

Witoszów Górny

33

Małek Zdzisław

Zawiszów
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Prace społecznie użyteczne
26 marca 2007 r. na terenie gminy Świdnica ruszył program prac społecznie użytecznych. Łączna liczba osób, która zostanie
objęta w/w programem wyniesie 65 osób. Prace społecznie użyteczne mają przede wszystkim spełniać rolę pomocową, kształtować aktywne postawy oraz przywracać zdolność do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

P

race społecznie użyteczne mają być
obroną przed szarą strefą – w pewnym
sensie mają ograniczać dyspozycyjność osób
bezrobotnych a także mają spełniać funkcję
dyscyplinującą w stosunku do świadczeniobiorców pomocy społecznej. W przypadku
odmowy podjęcia prac społecznie użytecznych osoba bezrobotna zostaje wykreślona
z rejestru osób bezrobotnych i ograniczeniu
lub cofnięciu prawa do świadczeń z pomocy
społecznej.

Kto może zostać skierowany
do prac społecznie użytecznych?
v osoba bezrobotna,
v bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
v korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych uczestniczą w tych pracach w wymiarze czasu nie przekraczającym 10 godzin
tygodniowo. Liczba godzin może być mniejsza od tego wymiaru w zależności od rodzaju
i zakresu powierzonych prac. Na wykonywanie tych prac nie zawiera się umowy o pracę,
osoby kierowane do tych prac zachowują sta-

tus osoby bezrobotnej i mogą nadal korzystać
ze świadczeń pomocy społecznej o ile spełnią
wymogi ustawowe.
W gminie Świdnica prowadzone będą
prace porządkowe i gospodarcze na terenie: wsi, szkół podstawowych (Grodziszcze,
Lubachów, Bystrzyca Górna, Mokrzeszów,
Witoszów Dolny, Lutomia Dolna, Pszenno),
gimnazjów (Pszenno, Witoszów Dolny, Lutomia Dolna), przedszkola (Pszenno), świetlic
wiejskich (Grodziszcze, Boleścin, Opoczka, Bojanice, Lutomia Górna, Krzczonów,

Modliszów, Mokrzeszów, Panków, Wilków,
Pszenno, Słotwina). Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych podpisane pomiędzy gminą Świdnica
a Starostą Powiatu Świdnickiego w imieniu
którego działa Powiatowy Urząd Pracy obejmuje okres organizowania prac od 26 marca
do 31 grudnia 2007 roku. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym
porozumieniem wynosi 60% wypłaconych
osobom bezrobotnym świadczeń pieniężnych.

Już dziś wymień dowód osobisty
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą
o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.

W

szyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na
nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.
załatwić formalności w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie,
wziąć kredytu bankowego, sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Do końca roku pozostało tylko 6 miesięcy, jak dotąd, aż 8 milionów
obywateli nie wymieniło dotychczasowych dowodów, pozostawienie wymiany dowodu na „ostatnią chwilę” może spowodować, że w urzędach
utworzą się ogromne kolejki i nie zdążymy dokonać wymiany przed 1
stycznia nowego roku.
Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby.

Wymagane dokumenty

v wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
v dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35
mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu
i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
v dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;

v odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku
osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
v odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie
dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie
osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji
dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego
wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej
równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Opłatę za wydanie / wymianę dowodu
osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód
osobisty odbiera się osobiście.
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnych przypadkach w/w termin może być dłuższy.
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Projekt - szkoła myśląca o każdym

SMOK w Mokrzeszowie

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie znalazła się w „finałowej 60-tce” szkół w których realizowany jest program SMOK. Warto dodać, iż w konkursie udział wzięło 250 placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego. Komisja konkursowa
wybrała 60 najciekawszych projektów, w tym projekt ze szkoły w Mokrzeszowie.

P

rojekt SMOK da więc możliwość uczniom 60 dolnośląskich wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów wyrównania
szans edukacyjnych i uczęszczania
do szkół stanowiących lokalne
centra edukacyjne, kulturoznawcze,
rozwijających zdolności. W lutym 2007 r.
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie wzięła udział w konkursie na Program Rozwoju
Szkoły finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich oraz budżetu państwa.
Projektodawcą i organizatorem projektu
SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK
jest Dolnośląskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we
Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląskim
Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Priorytetem
projektu SZKOŁA MYSLĄCO O KAŻDYM
– SMOK jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez identyfikację i wspieranie
uzdolnień wszystkich uczniów i możliwość
ich wykorzystania w życiu zawodowym.
Po złożeniu propozycji Programu Rozwoju
Szkoły „Szansa dla MOKrzeszowa” opracowanej
przez dyrekcję i nauczycieli oraz pomyślnym przejściu pierwszego i drugiego etapu konkursu Szkoła

SMOCZY Festyn w Mokrzeszowie

Podstawowa w Mokrzeszowie znalazła się wśród
sześćdziesięciu dolnośląskich szkół wiejskich, które
będą mogły wcielić w życie opracowane przez siebie programy – mówi dyr. szkoły Pani Małgorzata Urbanek.
Kwota dotacji przyznanej szkole na realizację programu „Szansa dla MOKrzeszowa” wynosi 81494,00, realizacja przypada
na okres od 1.04.2007 roku do 31.03.2008
roku. W tym czasie uczniowie szkoły i ich
rodzice będą mieli możliwość wzięcia udziału
w wielu różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wyjazdów i spotkań,
które przewiduje program. Dokumentacja

Punkt konsultacyjny dla osób
z problemami alkoholowymi
Od 6 marca 2007 r. w budynku Urzędu Gminy Świdnica pok. nr 308 II piętro w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób
z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin. Punkt prowadzony jest przez Panią Urszulę Grech – Certyfikowanego Instruktora Terapii Uzależnień – pracownika NZOZ
w Czarnym Borze.
Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w
Urzędzie Gminy w Świdnicy spowodowało
zwiększenie liczby osób z terenu gminy korzystających z jego porad. Znaczna ilość osób
trafia do punktu przy okazji załatwiania spraw
urzędowych, co jest dla nich dużym ułatwieniem. Od początku roku do punktu zgłosiło
się 280 osób. Wśród nich przeważają osoby
z problemem alkoholowym, ale również po
pomoc zgłaszają się członkowie ich rodzin,
przyjaciele i sąsiedzi. Głównym celem pracy


Punktu jest motywowanie mieszkańców gminy z problemem alkoholowym i członków ich
rodzin do podjęcia terapii w Poradni dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu.
Współuzależnionych od Alkoholu w Świdnicy, przy ul. Chrobrego 5. Innym ważnym
elementem działalności Punktu jest prowadzenie profilaktyki, udzielanie indywidualnej
pomocy terapeutycznej, kierowanie do instytucji, które mogą udzielić pomocy prawnej,
finansowej i innej.

wszystkich podejmowanych działań znajdzie się m.in. w szkolnym biuletynie projektu oraz na stronie internetowej szkoły
(www.mokrzeszow.republika.pl)

16 czerwca 2007 roku w Szkole
Podstawowej w Mokrzeszowie odbył się Festyn Rodzinny, impreza
jednocząca całą „Smoczą Rodzinę”- uczniów, nauczycieli, rodziców
i zaproszonych gości.

S

potkanie to zostało zrealizowane zgodnie założeniami programu rozwoju
szkoły „Szansa dla MOKrzeszowa” w ramach projektu „Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i było okazją
do zacieśnienia więzów szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Festyn był okazją do prezentacji umiejętności artystycznych uczniów a bawiące
się rodziny uczestniczyły w Turnieju Rodzinnym i próbowały swoich sił w wielu
przygotowanych konkurencjach przeplatanych muzyką, tańcem i śpiewem „Smoczej Piosenki”.
Atmosfera radości i wzajemnej życzliwości towarzyszyła wszystkim uczestnikom festynu. Każdy znalazł coś dla siebie.
Dzieci bawiły się w „kąciku zabaw” inni
rozwijali zdolności plastyczne, a jeszcze
inni poddawali się „ malowaniu buzi”
Byli też tacy, którzy mogli podziwiać pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Mokrzeszowa.

Ważne informacje

G

mina zobowiązała się do nieodpłatnego
udostępnienia pomieszczeń w szkołach
oraz do pokrywania kosztów eksploatacyjnych. Dla rodziców dzieci uczęszczających
na zajęcia przedszkole jest nieodpłatne. Do
każdego nowo uruchomionego przedszkola
uczęszcza po 15 dzieci z tych miejscowości
i wsi ościennych. Ze względu na duże odległości dzieci do przedszkoli w Bystrzycy Górnej i Lutomi Dolnej są dowożone.
W ośrodkach utworzonych przez Towarzystwo Dysleksji maluchy codziennie otrzymują urozmaicone drugie śniadanie i słodycze.
Zajęcia z dziećmi prowadzą w pełni wykwalifikowane nauczycielki, które przed rozpoczęciem realizacji projektu wzięły udział
w szkoleniach dodatkowo przygotowujących
do pracy w grupach różnowiekowych metodą dobrego startu. Każda z wychowawczyń
może liczyć na pomoc pedagoga, psychologa
i logopedy, dzięki czemu dzieci wymagające
wsparcia otrzymują fachową pomoc już teraz, a nie dopiero w klasie zerowej lub później. W przedszkolu w Grodziszczu zajęcia
odbywają się 3 razy w tygodniu po 5 godzin,
a w pozostałych ośrodkach po 3 godziny
przez 5 dni w tygodniu. Wszystkie klasy
przedszkolne zostały wyposażone w nowe
kolorowe krzesełka, stoliki, szafki i regały
oraz w przeróżne pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne i zabawki, dzięki czemu
klasy są kolorowe, a dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.
Celem realizacji tych projektów, współfinansowanych z środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Za-

Dofinansowanie
na zakup
podręczników
i mundurków
Wójt gminy Świdnica informuje, że
rodzice i prawni opiekunowie dzieci,
których dochód na jednego członka
rodziny nie przekracza 351 zł netto, są
uprawnieni do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników (kl. 0,
I, II, III szkoły podstawowej) oraz do
zakupu jednolitego stroju.

W

nioski o dopłatę należy składać w szkołach lub przedszkolach, do których
uczęszczają dzieci w terminie do 27 lipca
2007 r. Formularze wniosków można pobrać
w placówkach oświatowych lub na stronie
www.gmina.swidnica.pl

Dobry start przedszkolaka
- idziemy do przedszkola
Na terenie gminy Świdnica powstały cztery ośrodki przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Przedszkola funkcjonują w Szkole Podstawowej w Grodziszczu we
współpracy z Fundacją Kalos kai Agathos z Wrocławia, która stworzyła 35 Małych
Przedszkoli na Dolnym Śląsku oraz w szkołach w Bystrzycy Górnej, Lutomi Dolnej
i Mokrzeszowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji w Świdnicy, które stworzyło 31 ośrodków przedszkolnych w województwie dolnośląskim.

Dzieci z Przedszkola w Pszennie

sobów Ludzkich, jest wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich,
tam gdzie nie ma przedszkola. Udział w zajęciach przedszkolnych rozwinie zdolności
i kreatywności dzieci, a przede wszystkim
zapewni im lepszy start w późniejszej edukacji szkolnej. Przeprowadzenie projektu

zlikwiduje wyraźne dysproporcje w obrębie edukacji przedszkolnej między terenami miejskimi i wiejskimi. Działalność
przedszkoli została zainicjowana na początku kwietnia. W ramach tego projektu
będą one funkcjonowały przez okres 12
miesięcy.

Zaproszenie na
dożynki gminne
W

ójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek oraz
oraz Komitet organizacyjny
wsi Witoszów Dolny mają
zaszczyt serdecznie zaprosić na gminne uroczystości
dożynkowe organizowane
w Witoszowie Dolnym
2 września 2007r.
Gminne Święto Plonów
rozpocznie się uroczystą
Mszą Świętą, podczas której nastąpi poświęcenie
wieńców
dożynkowych
i chleba.


WAŻNE INFORMACJE

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - „SOWA”

Cenna „SOWA” w Gminie Świdnica
Niemal 240 tysięcy złotych gmina Świdnica otrzymała na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Program realizowany będzie od września do końca roku. To duża szansa dla naszej młodzieży.
Z pieniędzy tych realizowane będą zajęcia pozalekcyjne w których w sumie udział weźmie 1700 dzieci.

C

elem rządowego programu
jest stworzenie warunków
do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
uczniów. Zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne umożliwiają rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy
program realizowany w szkołach i placówkach oświatowych,
zaspokajają potrzeby aktywnego
spędzenia czasu wolnego oraz
kształtują pozytywne postawy
dzieci i młodzieży. Zajęcia takie są również szansą uzupełnia wiedzy oraz
zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności
Program ma na celu nie tylko wsparcie
edukacyjne uczniów, ale również przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej
oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.
Na realizację w/w programu przeznaczona
została kwota 75 mln zł. Na 82 podmioty, któ-

re wzięły udział w konkursie,
gmina Świdnica znalazła
się w ścisłej czołówce otrzymując 239 tys. zł. W gminie
Świdnica od 10 września do
20 grudnia tego roku rządowy
program realizowany będzie
pn. ”SOWA – Szkoła Otwarta
Wesoła Atrakcyjna”.
Wezmą w nim udział takie
placówki oświatowe jak:
v Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej,
v Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Grodziszczu,
v Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Pszennie,
v Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej,
v Szkoła Podstawowa w Witoszowie
Dolnym,
v Szkoła Podstawowa w Lubachowie,
v Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie,

Kontrole
czystości w gminie
30 maja 2007 r. na kolejnym w tym roku spotkaniu wójta
gminy z Sołtysami wsi zostały omówione m.in. sprawy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica oraz kwestie związane z obowiązkami właścicieli psów
(w tym ras uznanych za niebezpieczne).

R

egulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Świdnica został przyjęty
Uchwałą Nr LV/535 w dniu 3 czerwca 2006r.
W roku bieżącym sukcesywnie na terenie całej gminy prowadzone są kontrole w zakresie
przestrzegania w/w regulaminu. Od początku
czerwca kilkuosobowa komisja sprawdza,
czy mieszkańcy gminy potrafią i chcą dbać
o czystość swojej miejscowości. W pierwszej
kolejności kontrolowane będą m.in. umowy
na wywóz nieczystości stałych. Brak takiej
umowy oznaczać będzie, iż właściciel nieruchomości zostanie zobligowany do zawarcia stosownej umowy w okresie do 14 dni od daty
przeprowadzenia kontroli. Po upływie w/w terminu w przypadku
braku umowy, na właściciela nieruchomości zostaną nałożone kary
administracyjne.


v Gimnazjum w Witoszowie Dolnym,
v Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej,
v Placówki kulturalno-oświatowego
gminy Świdnica.
Program SOWA realizowany będzie
w zakresie:
v korzystania z technologii TIK,
v zdrowia, turystyki i rekreacji,
v wyrównywania poziomu nauczania i braków edukacyjnych oraz wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne uczniów,
v poznawania języków obcych,
v poradnictwa zawodowego.
Podczas realizacji głównych zadań projektu kontynuowana będzie współpraca ze
społecznością lokalną, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz świetlicami profilaktycznymi. Rozszerzona zostanie współpraca z Fundacją Krzyżowa, która rozwija
działania na rzecz porozumienia europejskiego.

Rasy psów
niebezpiecznych
Kolejnym, ważnym tematem z którym zostali zapoznani Sołtysi gminy Świdnica były obowiązki właścicieli psów w tym
ras uznanych za niebezpieczne. Pojęcie rasy psa uznawanego za agresywną wprowadza art. 10 ustawy o ochronie zwierząt.

P

rzepis ten nakłada na hodowcę psa takiej rasy wymóg
uzyskania zezwolenia na hodowlę od właściwego
urzędu gminy. Aktem prawnym określającym rasy psów
uznanych za agresywne jest Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003
r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
W 2005 r. Sejm uchwalił zakaz spuszczania (wszystkich)
psów ze smyczy bez kagańca w miejscach publicznych
i nakaz posiadania zezwolenia od psychologa na posiadanie psów i mieszańców ras uznanych za agresywne.
Według uchwalonych przepisów na posiadanie psa
jednej z jedenastu ras lub psa „w typie” tej rasy trzeba mieć zezwolenie od psychologa wydawane w trybie podobnym jak pozwolenie
na broń. Trzeba się też ubezpieczyć od ewentualnych szkód wyrządzonych przez psa i przejść z nim szkolenie w szkole tresury. Niepodporządkowanie się przepisom grozi więzieniem lub grzywną oraz
utratą psa.

Ważne informacje

Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
Zwrot podatku producentom rolnym następować będzie na podstawie złożonych przez nich wniosków do wójta gminy Świdnica wraz z fakturami VAT lub ich kopiami.

P

roducent rolny będzie otrzymywał dwa
razy w roku częściowy zwrot podatku
w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie
więcej niż w ilości 86L na 1 ha użytków rolnych (1L=0,55 zł). Powierzchnia użytków
rolnych wykazana we wniosku producenta
rolnego powinna być określona na podstawie
ewidencji gruntów i budynków wg stanu na
dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem
gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym oraz gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Zwrot podatku będzie dokonywany na
podstawie decyzji wójta w terminach od
dnia 1 maja do 31 maja i od dnia 1 listopada do 30 listopada danego roku za olej
napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy

poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Leśnictwa
w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pod nr tel.

074-852-12-26 wew. 311 w godzinach urzędowania.
Formularze można pobrać w dziale podatków i opłat Urzędu Gminy, a wypełnione
wnioski składać w miesiącu IX/2007 r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji już działa
Z dniem 2 marca 2007 roku Rada Gminy Świdnica powołała Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Świdnicy. Podstawowym zadaniem instytucji
kultury jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez
tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
Od 1 lipca pracami jednostki kultury kieruje Pan Krzysztof Jas wyłoniony w drodze
konkursu na stanowisko dyrektora. GOKSiR znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica, II p. tel. 074-852-12-26 wew. 312,313,314.
Zadania GOKSiR rozłożone są w trzech
podstawowych zakresach działalności:
1) w sferze upowszechniania kultury
i sztuki,
2) w sferze sportu, czynnego wypoczynku
i rekreacji,
3) w sferze działalności merytorycznej
świetlic wiejskich.
Powołanie Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji przyczyni się do poszerzenia zainteresowań mieszkańców gminy
kulturą, sztuką profesjonalną i amatorską,
tradycjami i obrzędami. Ułatwi także rozwój
ich talentów i uzdolnień, umożliwi też ciekawe zorganizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży poprawiając przez to ich bez-

pieczeństwo. Współpracując z placówkami
oświatowymi, stowarzyszeniami, sołectwami,
parafiami i całą społecznością lokalną, instytucja kultury będzie pełniła również funkcję
edukacyjną.
Ośrodek ze względu na bardzo szeroki zakres działalności kulturalnej podejmowanej na
terenie gminy Świdnica przez zespoły wokalne i taneczne, koła gospodyń, sołectwa, kluby
sportowe, a także z uwagi na zwiększającą się
liczbę świetlic wiejskich, w których organizowane są systematycznie zajęcia dla dzieci
i młodzieży oraz ze względu na zapotrzebowanie społeczności lokalnych w zakresie organizacji różnorodnych imprez zarówno o zasięgu
ponadgminnym, gminnym, jak i wiejskim

Krzysztof Jas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji

stwarza zdecydowanie większe możliwości
pozyskiwania dotacji z różnych źródeł pozabudżetowych na organizację imprez. Instytucja kultury ma także możliwość uzyskiwania
dochodów własnych wskazanych w treści
uchwały – dochody te wspomogą działalność
GOKSiR oraz umożliwią doposażenie i dalszy rozwój istniejących już zespołów wokalno
– tanecznych, klubów i sekcji sportowych,
a także stworzenie nowych sekcji.


INWESTYCJE

Kolejne środki
na usuwanie skutków powodzi
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał władzom gminy Świdnica promesę opiewającą na kwotę 400.000 zł.
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

S

ą to kolejne środki finansowe przeznaczone na usuwanie zniszczeń powodziowych w gminie Świdnica. Wysokość
dotacji przeznaczona zostanie na odbudowę
obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, tj.
1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
		 wraz z uzupełnieniem podbudowy
		 i odwodnieniem drogi gminnej
		 w Bojanicach.
2. Remont budynku komunalnego
		 w Witoszowie Dolnym
3. Odtworzenie zniszczonych
		 dróg transportu rolnego w gminie.
Łączna wartość powyższych robót łącznie z przyznaną kwotą na usuwanie skutków
powodzi wyniesie ponad 500 tys. zł.
W 2006 r. gmina Świdnica otrzymała promesę na taki sam cel w wysokości 1 mln 500 tys.
zł. Pomimo krótkiego terminu wykorzystania
środków finansowych (tj. do końca 2006 r.)
wykonano m.in.
v odtworzenie uszkodzonej podpory kładki dla pieszych w rzece Bystrzyca wraz z
ubezpieczeniem podpory gurtem dennym w
Lubachowie,
v odtworzenie uszkodzonego przyczółka
kładki dla pieszych w Bystrzycy Górnej wraz
z jego zabezpieczeniem murem oporowym,
v odtworzenie podbudowy oraz nawierzch-

Odcinek rzeki Bystrzyca w Lubachowie między tamą a elektrownią, zniszczony podczas powodzi w 2006 r.

ni drogi gminnej nr 111804D w Bystrzycy
Górnej i Lubachowie,
v odtworzenie zniszczonej drogi transportu rolnego w Witoszowie Górnym w postaci
wykonania nawierzchni tłuczniowej wraz z
wykonaniem kanalizacji burzowej,
v odtworzenie zniszczonych dróg transportu rolnego w gminie w postaci wykonania,
uzupełnienia nawierzchni tłuczniowej, naprawy przepustów i rowów odwadniających,
v remont zalanych budynków komunalnych w Witoszowie Dolnym,
v odbudowa zniszczonych murów oporowych z materiału kamiennego, zastawki oraz odmulenie kanału „Młynówka”

w Bystrzycy Górnej,
v uzupełnienie ubytków w obwałowaniach
rzeki Bystrzycy narzutem kamiennym i gabionami materacowymi w celu zabezpieczenia dróg gminnych w Burkatowie,
v odbudowa zniszczonego brodu przejazdowego przez rzekę Bystrzycę z płyt żelbetowych drogowych w Bystrzycy Dolnej,
v odtworzenie przejazdu do działek właścicieli prywatnych na odcinku ok. 200 mb,
wzdłuż rzeki Bystrzycy, poniżej mostu drogowego w Pankowie,
v udrożnienie rowów melioracyjnych w rejonie wlotu rzeki Piławy do rzeki Bystrzycy w
Niegoszowie.

2,3 mln złotych na
budowę hali w Witoszowie
Trwają prace przy budowie hali sportowej przy budynku
gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

W

ykonany został budynek kotłowni wraz ze stropem oraz ściany
pomieszczeń rekreacyjnych nad kotłownią, ściany i strop pomieszczeń socjalnych, tj. sanitariatów i szatni na parterze. W chwili
obecnej na ukończeniu są ściany sali gimnastycznej. W ramach I etapu
wykonano również ściany zaplecza socjalnego na I piętrze, strop nad
pomieszczeniami rekreacyjnymi (nad kotłownią). Do wykonania pozostało konstrukcja nośna i dach nad salą gimnastyczną i pomieszczeniami socjalnymi I piętra. Termin zakończenia I etapu zgodnie z zawartą
umową upływa z dniem 30.10.2007 r. W dniu 23 kwietnia 2007 Sejmik
Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr X/90/07 zatwierdził „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 – 2009” przyznając gminie Świdnica środki na realizację niniej

Stan prac przy budownie hali sportowej w Witoszowie Dolnym

szej inwestycji w kwocie 2 300 000,00 zł. Na 173 złożone wnioski dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymało 12
samorządów. Gmina Świdnica znalazła się w I-szej trójce wniosków
z najwyższą kwotą dofinansowania.

INWESTYCJE

Budowa kanalizacji w Grodziszczu
W chwili obecnej trwają w Grodziszczu prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji upłynął 30.06.2007 r. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W

pierwszym etapie wykonano około 1100 mb sieci kanalizacyjnej
oraz 800 mb przyłączy. Podłączonych do kanalizacji zostało 80
gospodarstw domowych. Dzięki realizacji inwestycji ulega poprawie
stan środowiska w tym obszarze, poprzez likwidację nieszczelnych
szamb oraz miejsc nielegalnych zrzutów ścieków. Ścieki z gospodarstw
domowych zostaną doprowadzone nowo wybudowanym kolektorem
do już istniejącej sieci, a następnie poprzez układ rurociągów tłocznych
i grawitacyjnych do oczyszczalni ścieków w Krzyżowej.

Prace przy budowie kanalizacji w Grodziszczu

Wodociąg w Lubachowie

Wodociąg w Lutomi

Rozpoczęty 26 czerwca 2006 r. I etap budowy wodociągu
w Lubachowie został formalnie zakończony. Poprzednio pobór wody przez mieszkańców objętych I etapem inwestycji
odbywał się z własnych ujęć.

Z uwagi na zamknięcie ujęcia wodociągowego w Lutomi
przez SANEPID przystąpiono do prac projektowych zmierzających do zasilenia Lutomi z systemu wodociągowego
z Miłochowa.

W

wyniku realizacji inwestycji wybudowano łącznie około 4600
mb wodociągu, w tym około 1600 mb przyłączy. Umożliwiono w ten sposób 60 gospodarstwom domowym dostęp do wody dostarczanej z sieci wodociągowej. W chwili obecnej dociera do gospodarstw woda spełniająca wszelkie jakościowe wymagania.
W najbliższym okresie rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji. Etap II przewidziany jeszcze
w 2007 roku i III etap planowany na 2008 rok będzie zakończeniem
wodociągowania Lubachowa i Złotego Lasu.

W

okresie przejściowym woda dostarczana jest przez ZWiK
w Dzierżoniowie. Inwestycja ma charakter priorytetowy, jednak
z uwagi na procedury administracyjne i formalno – prawne związane
z projektowaniem wskazanego odcinka sieci przesyłowej prace projektowe mogą zostać zakończone z końcem bieżącego roku. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę gmina niezwłocznie przystąpi do realizacji zadania. Zakłada się, że okres budowy wodociągu przesyłowego nie przekroczy 2 miesięcy.

420 tys. zł.
na pracownie komputerowe
Warte ponad 420 tys. złotych pracownie komputerowe z programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej otrzyma 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu gminy
Świdnica.

K

ażda z pracowni komputerowych wyposażona zostanie w stanowiska komputerowe
dla uczniów (jednostka centralna z monitorem-10kpl.) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy),
serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, drukarkę sieciową, skaner,
wideoprojektor, komputer przenośny, urządzenia sieciowe, oprogramowanie edukacyjne.
Wśród placówek, które otrzymają w/w sprzęt
komputerowy znalazły sie:
1. Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie
2. Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
3. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym
4. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
5. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
6. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu
7. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

Prace
interwencyjne
Od 10 kwietnia 2007 r. na terenie gminy Świdnica trwają prace przy budowie
chodników i konserwacji rowów melioracyjnych. W tym celu zostało zatrudnionych 33 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu
prac interwencyjno-publicznych.

A

by zintensyfikować efektywność działania w terenie pracownicy zostali podzieleni na IV grupy, wykonując w poszczególnych miejscowościach zadania przy budowie
chodników i konserwacji rowów melioracyjnych. Prace interwencyjne potrwają do
10 września 2007 roku i swoim zasięgiem
obejmą 21 miejscowości. Równoległe prowadzone są działania dotyczące konserwacji rowów melioracyjnych, które przeprowadzone
zostaną na terenie całej gminy Świdnica.
W w/w okresie planowane jest wybudowanie
ponad 1700 m2 nowych chodników.


INWESTYCJE

Rusza sprzedaż
nieruchomości
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
W lipcu zakończone zostaną procedury podziałowe
i szacowanie wartości 15 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.

S

pośród nich dziewięć zlokalizowanych jest w Pszennie w rejonie ul. Działkowej, trzy położone są w Mokrzeszowie i kolejne trzy w Pogorzale. Wszystkie działki
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. Sprzedaż nieruchomości
nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego na przełomie września i października bieżącego roku. Ogłoszenia
o terminie i miejscu przeprowadzenia przetargów zostaną
zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica, stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl oraz na
łamach prasy lokalnej.
Bliższe informacje na temat sprzedaży wskazanych
nieruchomości dostępne będą w Zespole ds. Gospodarki
Mieniem i Działalności Gospodarczej na stanowisku nr
105 lub pod numerem telefonu 074 – 852 30 67 wewnętrzny 105. Natomiast informacje w zakresie możliwości zagospodarowania i użytkowania działek przeznaczonych
na sprzedaż dostępne będą na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, na pierwszym piętrze w pokoju 207
lub pod wewnętrznym numerem telefonu 207.
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Zdolny Śląsk, Zdolna Gmina…

Uczniowie Gimnazjum w Pszennie kolejny raz laureatami i finalistami prestiżowych konkursów wojewódzkich.

J

ak co rok uczniowie Gimnazjum w Pszennie,
podobnie jak 24 tys. gimnazjalistów z Dolnego Śląska, przystąpili do zmagań konkursowych
w ramach VII edycji konkursu zDolny Ślązak
Gimnazjalista. Spośród 773 uczestników eliminacji powiatowych w części humanistycznej
do finału wojewódzkiego zakwalifikowano 91,
w tym 2 uczniów z Gimnazjum w Pszennie
- Natalię Jóźwiak (kl.II) i Bartosza Czarnottę
(kl. III). W dn. 16. 02.2007 we Wrocławiu odbył się finał konkursu polonistycznego, który
spośród 79 uzdolnionych wyłonił grupę 26
laureatów. Wśród nich, uzyskawszy 47 punktów, znalazł się uczeń Gimnazjum w Pszennie
- Bartosz Czarnotta. Bardzo dobrze zaprezentowała się również Natalia, która z wynikiem
40 punktów zyskała tytuł finalisty. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, bo w poprzednich edycjach
konkursu uczniowie z Pszenna również zdobywali tytuły laureatów i finalistów zDolnego
Ślązaka, ale prawdziwą rewelację przyniósł finał konkursu historycznego, przeprowadzony
23.02 br. również we Wrocławiu. Jednym z 18
laureatów został również Bartosz Czarnotta

Laureaci konkursu Zdolny Śląsk, Zdolna Gmina

z Gimnazjum w Pszennie! Bartek uzyskał 2
wynik w województwie! Ważne jest to, że jest
to pierwszy i jedyny taki przypadek w całym
powiecie świdnickim w bieżącym roku szkolnym i prawdopodobnie w całej historii zDolnego Ślązaka na terenie naszego powiatu! Bartek,
zdobywając w jednym roku szkolnym tytuł
laureata dwóch konkursów przedmiotowych,
potwierdził swoją przynależność do elitarnej
grupy baaardzo zDolnych Ślązaków, wykazał

sie wielką motywacją i odpowiedzialnością
za własny rozwój. Ale laury w zDolnym Ślązaku to nie jedyne sukcesy młodych humanistów
z Pszenna - w finale humanistycznym Ligi Naukowej 2007, następcy prestiżowego Disce Puer,
znaleźli się: Bartosz Czarnotta, Marta Drobny,
Natalia Jóźwiak, Monika Skiba. Ligę Naukową w słynnej wrocławskiej Czternastce od 5 lat
organizuje pod patronatem DKO - Dolnośląskie
Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych. Grupa
z Pszenna zakwalifikowała się do finału spośród
252 drużyn biorących udział w etapie regionalnym konkursu, jako jedyna z terenu miasta
i gminy Świdnica. Trzeba dodać, że oprócz
satysfakcji, laureaci i finaliści zyskują bonus
- preferencyjne warunki naboru do wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego... „Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów, - mówi dyrektor szkoły Zbigniew
Janus - bo są one wynikiem ich zdolności, zaangażowania, ale też i weryfikacją naszej pracy jako zespołu nauczycieli systematycznie wkomponowujących
w naturalny rytm szkoły wspieranie zainteresowań
i uzdolnień młodych ludzi.”

100 lat Pani Józefy Bilskiej
Niecodzienny Jubileusz 100 rocznicy urodzin mieszkanki gminy Świdnicy Pani Józefy Bilskiej zgromadził w jej domu w Komorowie wielopokoleniową rodzinę wraz z zaproszonymi na tę wyjątkową uroczystość gośćmi.

1

00 lat temu – 4 marca 1907 roku w miejwójt gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła
scowości Pieczyska k/ Kalisza urodziła się
Pani Józefie zdrowia, radości, szczęścia oraz
Pani Józefa Bilska. Po zakończeniu II wojny
wszelkiej pomyślności na każdy dzień życia.
światowej Pani Józefa wraz z mężem FranciszPrzekazała również Szanownej Jubilatce listy
kiem przybyła do gminy Świdnica. Przez cały
gratulacyjne z z okazji 100 rocznicy urodzin z
ten czas szanowna Jubilatka dbała o ciepło roKancelarii Premiera Rady Ministrów od Pana
dzinnego domu, w którym w dniu Jej urodzin
Jarosława Kaczyńskiego oraz Wojewody Dolnozgromadziła się najbliższa rodzina. Pani Józefa
śląskiego Pana Krzysztofa Grzelczyka.
doczekała się już 4 pokolenia rodu Bilskich, któPani Józefa, otrzymując wiele ciepłych żyre liczy: 3 dzieci, 5 wnucząt, 7
prawnuków, 1 pra prawnuczkę.
Z życzeniami dla Pani
Józefy Bilskiej w dniu urodzin przybyli również: wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek, Sekretarz Gminy Jadwiga Generowicz, rzecznik
prasowy Janusz Waligóra,
Sołtys wsi Komorów Pani
Władysława Łach, oraz radni
gminy Świdnica: Piotr Gancarczyk, Tadeusz Żuberek.
Składając życzenia z okazji wyjątkowego Jubileuszu Pani Józefa Bilska wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi

czeń i kosze kwiatów nie kryła łez wzruszenia mówiąc: „Gdzie oni mnie w tym kąciku
znaleźli.” Właśnie kwiaty dla Pani Józefy
były tym co najbardziej kocha. Dlatego też w
tym szczególnym dniu Jej pokój wypełniały
najpiękniejsze bukiety róż. Tradycyjne tym
razem „Dwieście lat” Pani Józefie Bilskiej
po zdmuchnięciu świeczek na urodzinowym
torcie zaśpiewali wszyscy przybyli na tę uroczystość goście.
Pytając o receptę na długowieczność – córka Pani Józefy
żartobliwie mówiła: „Mama zawsze lubiła jeść ryby, ale uwielbiała również golonkę i boczek.”
W gminie Świdnica Pani
Józefa Bilska jest pierwszą i jak
dotąd jedyną mieszkanką, która
obchodziła tak wyjątkowe – 100
Urodziny. W całym powiecie
świdnickim łącznie z Panią Józefą jest 4 Jubilatów. Natomiast
najstarsza mieszkanka powiatu
świdnickiego mająca 104 lata
mieszka w Świdnicy.
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100 rocznica urodzin
założyciela Kręgu z Krzyżowej
Helmuth James von Moltke, współzałożyciel niemieckiej grupy oporu w czasie II wojny światowej, skazany za działalność
przeciwko III Rzeszy. Gdyby żył, miałaby w tym roku 100 jubileusz swoich urodzin.

„O

d chwili, gdy w Niemczech zapanował narodowy socjalizm, starałem się łagodzić jego skutki dla ofiar i przygotowywać grunt dla
przemian. Wymagało tego ode mnie moje sumienie, ponadto było to zadanie
dla mężczyzny.” Tymi słowami Moltke uzasadniał w liście pożegnalnym
do synów z października 1944 roku swoją działalność i stosunek do narodowego socjalizmu.
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego uczciła pamięć hrabiego von Moltke we wtorek, 13 marca 2007 r. W tym dniu,
w Krzyżowej zorganizowano uroczyste spotkanie poświęcone temu
opozycjoniście. Jego życie i postawa moralna stały się punktem wyjścia
do przedstawienia przygotowanego przez licealistów. Młodzież II LO
biorąca udział w projektach organizowanych w Krzyżowej postanowiła
po swojemu opowiedzieć historię człowieka, który swoją postawą dawał
świadectwo odwagi i człowieczeństwa. Przedstawienie „Postawy moralne
Moltkego oczyma współczesnej młodzieży” połączone było z dyskusją licealistów i studentów. Rozmowę m. in. o odbiorze postaci Moltkego wśród
młodych poprowadził dr Krzysztof Huszcza z Uniwersytetu Wrocławskiego. Do rozważań zaproszeni zostaną wszyscy zebrani goście.
II część obchodów urodzin H.J. von Moltke zorganizowana przez
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowej oraz Fundację „Krzy-

Jubileuszowa
V giełda edukacyjna
Już po raz piąty na terenie Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Lutomi Dolnej pod kierunkiem dyr. Ignacego Ognistego
i Szkolnego Ośrodka Kariery 9 marca 2007 r. odbyła się jubileuszowa V Giełda Edukacyjna.

W

czasie giełdy szkoły ponadgimnazjalne powiatu świdnickiego,
dzierżoniowskiego i wrocławskiego prezentowały ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów gminy Świdnica i Marcinowice.
Prezentacje te były urozmaicone pokazami artystycznymi oraz wyrobami pracowni poszczególnych szkół. W trakcie giełdy prezentowano
prace wykonywane przez uczniów, które wzbudzały najwięcej zachwytów. Wystawiane były kroniki szkolne ze zdjęciami, gdzie uczniowie
mogli znaleźć swoje starsze rodzeństwo oraz rodziców.
Podczas V jubileuszowej giełdy edukacyjnej w Gimnazjum w Lutomi Dolnej zaprezentowało się 16 szkól ponadgimnazjalnych, Centrum
Kształcenia Zawodowego ze Świdnicy, Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej z Wałbrzycha oraz Klub Pracy ze Świdnicy.
12

H.J. von Moltke podczas procesu sądowego w Berlinie - styczeń 1945 r.

żowa” miała miejsce w kwietniu br. we Wrocławiu. Patronat honorowy
objęli: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Helmut Schöps, Arcybiskup Marian Gołębiewski,
Biskup Ryszard Bogusz oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Leszek Pacholski.

Konkurs recytatorski „Pegazik”
„Nikt nie wie co kryje poezja, dlatego każdy czegoś innego w niej szuka”. Odpowiedzi na to właśnie pytanie szukała
młodzież i jury podczas Gminnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego Pegazie, które odbyły 13 marca 2007r. w Szkole
Podstawowej w Lubachowie.

W

tegorocznych eliminacjach konkursowych udział wzięło 19
uczniów szkół podstawowych i 9 uczniów gimnazjum z placówek oświatowych gminy Świdnica. Uczestnicy tegorocznych eliminacji odkrywali piękno polskiej poezji recytując utwory J. Tuwima, J.
Brzechwy, A. Słonimskiego, S. Mrożka, H. Ożogowskiej.
Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom wykonania recytacji, udzielając wyróżnionym i zwycięzcom cennych wskazówek do dalszych
etapów. Jednakże osiągnięcia młodzieży szkolnej są przede wszystkim
zasługą ich nauczycieli.
Do dalszego etapu konkursu recytatorskiego PEGAZIK
zakwalifikowali się:
w kategorii „młodsi”
v Jagoda Gryszka ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie
v Ewelina Kucięba ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie
v Kamila Święs ze Szkoły Podstawowej w Lutomi
w kategorii „starsi”
v Agnieszka Lisowska z Gimnazjum w Pszennie
v Anita Marszałek z Gimnazjum w Lutomi
v Sylwia Stróżyna z Gimnazjum w Lutomi
Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia dla: Kacpra Danisiewicza ze SP w Bystrzycy Górnej, Adrianny Gradowskiej ze SP w Lutomi, Pauliny Krzeczkowskiej ze SP w Pszennie, Barbary Spyry ze SP
w Bystrzycy Górnej, Angeliki Struzik ze SP w Lubachowie, Wioletty
Trzpil z Gimnazjum w Witoszowie.
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Do Europy bliżej... z Pszenna
Dobrze jest być uczniem Gimnazjum w Pszennie. Chcesz poznać struktury europejskie, zwiedzić stolicę Unii Europejskiej,
poznać innych ludzi - proszę bardzo. A to wszystko za sprawą europosłanki p. Lidii Geringer de Oedenberg.

P

ani poseł, zauroczona atmosferą szkoły,
którą miała okazję zobaczyć jako gość
organizowanej w Pszennie Wojewódzkiej
Inauguracji Roku Szkolnego 2006/2007, zaprosiła ucznia gimnazjum wraz z nauczycielem do Brukseli. Decyzją rady pedagogicznej na trzydniową wycieczkę, która odbyła
się w dniach od 4 do 7 marca, wyjechała
Natalia Jóźwiak z kl. IIb, która osiągnęła
najlepsze wyniki w nauce i mogła poszczycić się dodatkowymi osiągnięciami.
Był to już 15. z kolei wyjazd fundowany
przez biuro poselskie p. Lidii Geringer de
Oedenberg dla 56 przedstawicieli różnych
firm i instytucji oraz wybranej młodzieży
gimnazjów i szkół średnich województwa dolnośląskiego i opolskiego. W tym gronie znala-

Uczestniczki wyjazdu do Brukseli podczas wizyty
w Parlamencie Eur. z Lidią Geringer de Oedenberg.

Od lewej: Izabela Kozioł, Natalia Jóźwiak w Parlamencie Europejskim w Brukseli

zła się również uczennica z Pszenna. Program
wizyty obejmował, m.in.: zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, zabytków Brukseli
ze słynnym na cała Europę Atomium oraz
uroczystą kolację z panią poseł. Doskonale
zorganizowane przedsięwzięcie pozwoliło Natalii nie tylko poznać kulisy pracy eurodeputowanych, ale też nawiązać nowe, interesujące
znajomości. Natalia już wie, że do Brukseli
jeszcze wróci i bynajmniej nie jako turystka...
Wie, że wiedza to nie tylko źródło satysfakcji
osobistej, sposób na promocję siebie, ale też
klucz do wielkiego świata...
Ale w Gimnazjum w Pszennie nie
tylko Natalia ma szansę na nagrodę za dobre
wyniki w nauce, na nawiązanie prawdziwie
europejskich kontaktów. Od 6 lat szkoła
współorganizuje z Fundacją Krzyżowa tygodniowe polsko-niemieckie spotkania

młodzieży w ramach First contact week.
Co roku, wiosną 15 gimnazjalistów z Pszenna spędza tydzień w ośrodku w Krzyżowej
ze swoimi kolegami ze szkoły partnerskiej
Altkönigschulle z Kronbergu. Młodzi ludzie
wspólnie uczestniczą w zajęciach, zwiedzają Dolny Śląsk, realizują wspólne projekty,
nawiązują nowe znajomości, które, jak wieść
gminna niesie, przetrwały, rzec już można,
lata. Co ważne- tygodniowy pobyt w Krzyżowej jest w całości sponsorowany przez szkołę
i Fundację Krzyżowa, a uczestnikami wyjazdu
są prymusi klas oraz laureaci wewnątrzszkolnych konkursów języków obcych. Nie trzeba
nikogo przekonywać o walorach wychowawczych takiego przedsięwzięcia, a kontakty
z Muttersprachlerem dla uczącej się również
języka niemieckiego młodzieży są już tylko
zyskiem od dobrej inwestycji.

Grodziszcze na Dolnośląskim
Szlaku Organowym
1 maja 2007 roku melomani muzyki organowej mogli rozsmakować się jej brzmieniem w kościele pw. Św. Anny w Grodziszczu.

W

ieczorem 1 maja w kościele parafialnym w Grodziszczu odbył koncert w ramach projektu pn. Dolnośląski Szlak Organowy. Organy
znajdujące się w kościele pw. Św. Anny wybudowane zostały w 1783 r.
roku przez firmę Schlag & Söhne (Opus 793). Posiadają 10 głosów, trakturę pneumatyczną. Gruntowny remont przeprowadzony został w latach
1996-1998 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Ks. Prałata Bolesława Kałuży. Uroczyste poświęcenie wyremontowanego instrumentu
nastąpiło 7 listopada 1998 roku. O wysokich walorach muzycznych instrumentu świadczy fakt, iż na tych właśnie organach nagrywana była
ścieżka dźwiękowa do filmu o Janie Pawle II pt. „Renesansowy Psałterz”. Kościół parafialny w Grodziszczu wielokrotnie gościł artystów

XVIII w. organy w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Grodziszczu

z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji,
Włoch. Młodzi muzycy w ramach Międzynarodowych Kursów Muzyki
Kameralnej w Krzyżowej pod kierownictwem Pani Mechtild Ortschig
prezentowali swój talent muzyczny w kościele Św. Anny.
13
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Tradycje wielkanocne
31 marca 2007r. w świetlicy „Leśniczówka” w Witoszowie Dolnym odbył się II Gminny Kiermasz Wielkanocny pod hasłem
„Zajączki i kurczaki, miło bawią się dzieciaki”. Głównym organizatorem kiermaszu była Szkoła Podstawowa w Witoszowie
Dolnym.

N

a stoiskach prezentowane były prace plastyczno-techniczne uczniów klas 0 – III
oraz przedszkolaków wykonane pod kierunkiem nauczycieli i rodziców, które można było
zakupić. Największą radość miały dzieci, które
cieszyły się widząc jak ich ozdoby świąteczne
podobały się kupującym. Każda placówka
przywiozła również wypieki i potrawy wielkanocne do degustacji. Za trud włożony w przygotowanie stoisk i wielkanocnych potraw wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek wręczyła
każdej szkole i przedszkolu „kosz pełen obfitości wielkanocnych”. Organizatorzy zapewnili dodatkowo wszystkim uczestnikom gorący żur z kiełbaską i jajeczkiem oraz serwowali
wielkanocne potrawy.
1 kwietnia 2007 r. pod patronatem Powiatu
Świdnickiego odbyła się już III edycja
„Tradycji Stołu Wielkanocnego”.
Tym razem organizatorzy umiejscowili
imprezę w nowo wybudowanej hali
sportowej w Marcinowicach, które były
gospodarzem tegorocznego spotkania.
Do prezentacji wielkanocnych stołów
wraz z ich potrawami zgłosiło się
25 reprezentacji. Gminę Świdnica
prezentowały:
v Zespół „Kalina” i Koło Gospodyń
Wiejskich w Pogorzale
v Zespół „Kądziołeczka” przy Kole
Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej
v Rada Sołecka wsi Grodziszcze
Prezentacje poszczególnych stoisk
przeplatane były występami zespołów
artystycznych a zakończona degustacją
potraw. Na każdym z nich można było
nie tylko poznać receptury wielkanocnych
potraw ale ich skosztować. Lutomia
zachęcała do skosztowania „Świątecznej
Zupy Chrzanowej z grzankami” oraz
„Wielkanocnej Baby z Kawą Mokka”,
Witoszów polecał „Kwaśnicę z białą
kiełbasą i jajkiem”, a Grodziszcze
częstowało odwiedzających
pieczonym „Schabem z jabłkami”.

Wójt gminy Świdnica podczas wielkanocnych zakupów na kiermaszu w Witoszowie Dolnym.

Stoisko z wielkanocnymi potrawami Rady Sołeckiej wsi Grodziszcze.

Zespół Kalina i Koło Gospodyń Wiejskich z Pogorzały
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Zespół Kądziołeczki przy Kole Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej
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Dzieci i młodzież - uczcili pamięć Wielkiego Polaka
2 kwietnia 2007 r. uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu obchodzili
drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego – Patrona szkoły.

„D

zień ten przeżywaliśmy w duchu wdzięczności za dar Jana Pawła II
i w nadziei na Jego rychłe wyniesienie na ołtarze. Taki właśnie charakter miał okolicznościowy, uroczysty apel w tym dniu.”- mówiła dyrektor
szkoły p. Alicja Lasocka.
Szkoła w Grodziszczu odpowiedziała również pozytywnie na propozycję księdza biskupa – Zygmunta Zimowskiego duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Polsce, aby cała społeczność szkolna
w tym dniu nosiła przypięte do ubrania białe wstążeczki. Wstążeczkami takimi uczniowie szkoły obdarowali również parafian po Msza św.
w niedzielę palmową.
„Tak więc w drugą rocznicę śmierci Ojca Św. symbol ten był znakiem naszej jedności i wdzięczności. Stał się również wyrazem naszej przynależności do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Polsce.” - podkreślali z dumą
uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Grodziszczu.

Dzieci ze SP w Grodziszczu podczas uroczystego apelu poświęconemu pamięci
swojego Patrona

4 kwietnia 2007 r. specjalnie przygotowanym apelem uczniowie, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili pamięć Papieża
Polaka w II rocznicę Jego śmierci.

U

czniowie klas IV-VI recytowali wiersze, wspominali najważniejsze
wydarzenia z życia Ojca Świętego. Wiele wzruszeń na twarzach
dzieci i gości wywołały odczytane fragmenty listów, które napisały dzieci
dla Papieża. Jak same mówiły - „Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi i poświęcał im dużo czasu. Mówił, że młodzi są przyszłością świata”. Apel
zakończyła wspólna modlitwa w intencji szybkiej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, w której uczestniczyli zaproszeni goście.

Dzieci ze SP w Bystrzycy Dolnej podczas apelu upamiętniającego II rocznicę
śmierci Jana Pawła II

Konkurs wiedzy o Gminie Świdnica
27 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie odbył się uroczysty finał II gminnego konkursu wiedzy o gminie
Świdnica pt. „Moja Gmina Świdnica”.
Każdy ma swoje miejsce na świecie,
które od nowa ciągle zachwyca.
Nigdzie takiego nie znajdziecie
to nasza gmina – Gmina Świdnica

C

Wójt gminy Świdnica T. Mazurek wręcza nagrodę główną w konkursie wiedzy
o gminie.

elem konkursu było propagowanie i popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych gminy Świdnica. W finale wzięło
udział 7 gminnych szkół podstawowych: SP Mokrzeszów, SP Lubachów, SP Lutomia Dolna, SP Pszenno, SP Witoszów Dolny, SP Bystrzyca Górna i SP Grodziszcze. Konkurs przebiegał wieloetapowo.
Ostatni, III etap konkursu polegał na zaprezentowaniu przez szkoły
inscenizacji wycieczki turystycznej po swojej miejscowości lub okolicy,
a dwóch reprezentantów z każdej szkoły przystąpiło do testu sprawdzającego wiedzę o gminie. Po dokonaniu oceny wszystkich etapów jury
konkursu przyznało następujące miejsca:
I SP w Mokrzeszowie
II SP w Lutomi Dolnej
III SP w Pszennie
Wyróżnienia zdobyły: SP w Witoszowie Dolnym, SP w Bystrzycy
Górnej, SP w Grodziszczu.
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3 Maja i Dzień Strażaka w Pankowie
3 maja 2007 roku w Pankowie odbyły się uroczystości 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami
Dnia Strażaka.

U

roczystości rozpoczęła uroczysta Msza Św., którą odprawił Ks. Marian Lewandowski – proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Śmiałowicach. W homilii skierowanej do wiernych zgromadzonych na Mszy
Św. Ks. Lewandowski nawiązał do czasów Sejmu Czteroletniego, symbolu Matki – jako Królowej Polskiego Narodu i odpowiedzialnej pracy
strażaków w związku z przypadającym na dzień 4 maja świętem Św. Floriana. W słowach skierowanych do wszystkich zaproszonych gości wójt
gminy Świdnica przypomniała jak doniosłym w historii naszego kraju
jest dzień Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także praca strażaków.
„Obchodzimy już 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która była ewenementem na skalę światową . Jak wiadomo była to pierwsza tego typu ustawa spisana w Europie, a druga na świecie (…). Dzisiejsza
uroczystość jest także okazją do podziękowania wszystkim strażakom z okazji
jutrzejszego święta strażaków. Zawód strażaka jest profesją ze wszystkich miar
szczególną. Strażacy, tak jak ich patron św. Florian, w trosce o życie bliźniego
i ludzkie mienie walczą z kataklizmami, żywiołami i innymi nieszczęściami.
W tym szczególnym dniu życzę wam strażakom spełnienia planów zawodowych, dużo zdrowia, oby wasze wozy bojowe jak najdłużej przebywały w garażach.”
Uroczystości 3 maja były również okazją do wręczenia złotych i brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa.
W dowód za zasługi dla pożarnictwa Złotym Medalem zostali
odznaczeni:
1. Pan Adam Krzyśków z OSP Burkatów
2. Pan Leszek Noworól z OSP Burkatów
3. Pan Wojciech Zabuski z OSP w Witoszowie
4. Pan Anatol Mirośniczenko z OSP Witoszów
5. Pan Adam Piotrowski z OSP Gogołów
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
zostają odznaczeni:
1. Pan Piotr Kozina z OSP Witoszów
2. Pan Radosław Gabryś z OSP Witoszów
3. Pan Adam Kucharski z OSP Bystrzyca
4. Pan Ryszard Dudkowski z OSP Burkatów

Moment wręczenia Złotych Medali za zasługi dla pożarnictwa przez wójta gminy
Świdnica

Należy zaznaczyć że Gminne Ochotnicze Straże Pożarne należą do wyróżniających się w powiecie świdnickim, regionie, a nawet
w województwie. W gminie Świdnica jest 8 jednostek z czego 3 znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj. OSP Witoszów, OSP Lutomia i OSP Burkatów.
Jak podkreśla sam Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Pan Henryk Kończak, Ochotnicza Straż Pożarna w Pankowie –która
w ostatnich kilku latach bardzo aktywna, pracowita i gospodarna mocno zaznaczyła swoją obecność w gminnym ochotniczym pożarnictwie.
Wiele emocji, szczególnie najmłodszym, dostarczył pokaz wozów strażackich, licznie przybyłych na boisko w Pankowie. Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież ze SP w Lubachowie, Pszenna oraz
Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”
Gospodarzem tegorocznych obchodów byli mieszkańcy Pankowa, którzy przygotowali liczne loterie fantowe, gry, zabawy a dla dorosłych zabawę taneczną.

Lubachów promuje gminę
Niebywałym sukcesem zakończył się udział dwóch uczennic ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie: Wiktorii Matusiak
w turnieju wiedzy pożarniczej i Eweliny Kucięby w konkursie recytatorskim.

W

Lubachów promuje gminę - E. Kucieba i W. Matusiak
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iktoria Matusiak (2 od lewej) była bezkonkurencyjna w eliminacjach miejsko-gminnych, powiatowych i wojewódzkich turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zajęła I miejsce
we wszystkich etapach. Wykazała się olbrzymią wiedzą teoretyczną
i praktyczną z zakresu pożarnictwa. Reprezentowała województwo
dolnośląskie w ogólnopolskim finale, który odbył się w dniach 25 – 27
maja w Gnieźnie. Za rok Wiktoria ma zamiar powtórzyć swój sukces,
a nawet zakwalifikować się do finałowej piątki.
Ewelina Kucięba po zwycięstwie w eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego „Pegazik” i zajęciu I miejsca w eliminacjach powiatowych wystąpiła w finale wojewódzkim w Kłodzku, reprezentując
powiat świdnicki. Została laureatką konkursu, zajmując VI miejsce.
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Gmina Świdnica podbiła Bolków
Gmina Świdnica jest kolejnym samorządem, który opowiedział się za utworzeniem Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

S

tosowna uchwała została podjęta przez Radnych Gminy Świdnica
podczas IX Sesji Rady Gminy 18 kwietnia br. Lokalna Organizacja Turystyczna działać będzie formie Stowarzyszenia, którego
celem będzie wszechstronna promocja gmin i miast jako regionów
atrakcyjnych turystycznie oraz wspieranie rozwoju turystyki na obszarze regionu przedsudeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem
gmin i miast - członków Stowarzyszenia. W planach jest także wypromowanie wspólnego produktu, karty rabatowe dla turystów czy
aplikowanie o środki unijne.
Uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” odbyło się 5 maja 2007 r. na Zamku Bolków podczas I Turnieju
Rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego Ziemi Kamiennogórskiej
i Wałbrzyskiej we władaniu średniowieczną bronią wszelaką”.
– W celu upowszechniania i wzajemnej współpracy w dziedzinie promocji
powiatów, miast i gmin, jako reprezentanci samorządów tworzymy Lokalną
Organizację Turystyczną. Uznając, że jest to nasze wspólne działanie oraz
mając na uwadze rangę i prestiż przedsięwzięcia, uważamy za zasadne tworzenie dogodnych warunków wzajemnej współpracy – uznali zgodnie przedstawiciele władz: powiatu świdnickiego, miasta oraz gminy Świdnica,
Żarowa, Jawora, Bolkowa, Strzegomia, Świebodzic, Jaworzyny Śląskiej,
powiatu kamiennogórskiego, powiatu wałbrzyskiego, Bractwa Rycerskiego Zamku „Bolków”, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
Ziomko Event Imprezy Turystyczne (Świdnica).
Podczas uroczystości podpisania Porozumienia ponad 1,5 tys.

Drużyna gminy Świdnica podczas I Turnieju Rajców pod przewodnictwem
Teresy I Mocnej - wójta gminy

osób odwiedziło Zamek „Bolków”, gdzie rozgrywano „I Turniej
Rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego Ziemi Kamiennogórskiej i Wałbrzyskiej we władaniu średniowieczną bronią wszelaką”.
W licznych konkurencjach udział wzięło 13 pięcioosobowych drużyn
złożonych z przedstawicieli samorządów i mediów. Gmina Świdnica pod przewodnictwem Teresy I Mocnej (wójta gminy Świdnica)
zdobyła I miejsce w biegu rycerskim „Wielka Bolkowska” podbijając tym samym Bolków i serca wielu uczestników turnieju.

Rozśpiewana Lutomia
19 maja 2007 roku na świetlicy w Lutomi Dolnej odbyła się kolejna edycja Gminnego Przeglądu Muzycznego Młodych Artystów „Wysypisko”.

Zespół z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

B

yło to już ósme spotkanie muzyczne,
które zorganizowała Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej oraz gmina Świdnica.
Głównym pomysłodawcą koncertu był Pan
Dariusz Jaros.

Tegoroczne hasło przewodnie koncertu to:
„Obudźcie marzenia ze snów”, czyli piosenki Jacka Cygana. Można było więc usłyszeć
– przy „żywym” akompaniamencie zespołu
„FRAGLESI” takie hity jak: „Śpiewająco”,

„Wszystkie dzieci nasze są”, czy „Bal lalek”.
W konkursie udział wzięły niemal wszystkie zespoły z terenu gminy, które wystąpiły
w trzech kategoriach: „maluchy” klasy 0III, IV-V i klasy gimnazjalne. W kategorii
„maluchów” jury wyróżniło wszystkie prezentacje. W kategorii klas IV-V najlepszym
zespołem okazała się Szkoła Podstawowa
z Witoszowa, a w kategorii gimnazjum
I-szą nagrodę zdobyło Gimnazjum z Lutomi Dolnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nie tylko atrakcyjne nagrody, ale zdobyli przede wszystkim nowe doświadczenie
muzyczne. Jury konkursy bardzo wysoko
oceniło wszystkie prezentacje, podkreślając
muzykalność i duże odbycie sceniczne młodych wokalistów. Fundatorami nagród byli:
gmina Świdnica, a także pozyskani sponsorzy tj. Rada Rodziców działająca przy Szkole
Podstawowej w Lutomi Dolnej, Sołtys wsi
Lutomia Dolna Stanisław Mroczek oraz radny gminy Świdnica Tadeusz Szybiński.
17
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Olimpiada super jest, każdy maluch o tym wie
Rzut piłką, sztafeta 3x30m, skok w dal, a przede wszystkim zdrowa konkurencja towarzyszyły przedszkolakom, którzy uczestniczyli w I Gminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków w Pszennie 30 maja 2007r.

J

ak przystało na olimpiadę każda z drużyn dokonała prezentacji swoich uczestników, której towarzyszyły transparenty i okrzyki: „Już w
przedszkolu zaczynamy w olimpiadzie wygrywamy”, „Humor mamy
więc wygrywamy”, „Dzielne zuchy z Witoszowa - humor, zapał mądra
głowa”. „Przedszkolaki Lutomiaki – zwinni szybcy niczym ptaki”,
„Olimpiada super jest, każde dziecko o tym wie”. Każda drużyna brała
udział w VI konkurencjach, których łączne wyniki zdecydowały o przyznaniu najcenniejszego trofeum - Pucharu Wójta Gminy Świdnica. Na
zaproszenie gospodarzy olimpiady – Przedszkola w Pszennie – odpowiedziało aż 48 przedszkolaków, którzy od wczesnych godzin porannych
przygotowywali się do udziału w I Gminnej Olimpiadzie Sportowej.
W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ W I GMINNEJ OLIMPIADZIE SPORTOWEJ ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:
I. MIEJSCE - PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDNICY
zdobyli: zawodnicy z Przedszkola w Pszennie.
II. MIEJSCE – PUCHAR SEKRETARZA GMINY ŚWIDNICA: zawodnicy
z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej.
III. MIEJSCE – PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY: zawodnicy z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Witoszowie Dolnym.
Kolejne miejsca i Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy z:
IV MIEJSCE – oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Lutomi Dolnej,
V MIEJSCE – oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Grodziszczu,
VI MIEJSCE – Przedszkola w Witoszowie Dolnym,
VII MIEJSCE – oddział przedszkolny w Lubachowie,
VII MIEJSCE – oddział przedszkolny w Mokrzeszowie,

Puchar wójta gminy dla przedszkolaków z Pszenna wręcza przewodniczący
Rady Gminy - Henryk Sara

Prezentacja drużyn podczas olimpiady przedszkolaków

Najlepsi od 21 lat- Zespół Pieśni i Tańca Bystrzyca
Od 21 lat żaden z zespołów nie zdobył nagrody GRAND PRIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.
Aż do momentu kiedy swój program zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”.

Z

espół z Bystrzycy został zakwalifikowany przez Główną Komisję
Artystyczną z siedzibą w Warszawie do Udziału w XXI finale Kultury Młodzieży Szkolnej, który odbył się w dniach 6-9 czerwca 2007
roku w Częstochowie.
Do przeglądu zgłosiło się 48 zespołów z całej Polski. Komisja artystyczna zakwalifikowała 8 zespołów do Finału Krajowego w tym także
Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”. Zespoły zgodnie z regulaminem musiały przygotować programy, które były prezentowane w różnym czasie. Program (30 min.) musiał zawierać pięć dyscyplin artystycznych tj.
teatr, taniec, śpiew, muzyka instrumentalna, krasomówstwo i recytacja.
Drugi dowolny program artystyczny (10 min.) – niespodzianka dawał
szansę na uruchomienie własnych pomysłów młodzieży.
ZPiT „Bystrzyca” jako główny program zaprezentowała „Noc Czarodziejska” z Królem Gór, Babką zielarką, dworkami i festynem. Drugi
program niespodzianka to: „ Z życzeniami w środku roku” zabawna
farsa, zaskakujące sytuacje z życzeniami i żartami.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury festiwalu po raz pierwszy
w historii tego festiwalu przyznano nagrodę GRAND PRIX i to dla Zespołu Pieśni i Tańca BYSTRZYCA. ZPiT BYSTRZYCA działa od 13
lat w Bystrzycy Górnej pod patronatem gminy Świdnica. W swoim re18

Najlepsi od 21 lat – ZPiT „Bystrzyca” – na zdjęciu ze zdobytą nagrodą

pertuarze ma tańce narodowe i regionalne, widowiska i obrzędy. Zespołowi towarzyszy kapela: akordeon Zdzisław Christ, skrzypce Aleksandra Gawron, klarnet Czesław Kmera, kontrabas Kazimierz Kurzydło.
Choreografem zespołu jest Pani Sylwia Danisiewicz, a kierownikiem
artystycznym Pani Teresa Kmera.
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Lekcja patriotyzmu
- Gimnazjum w Pszennie ma patrona
Są takie chwile w historii każdej szkoły, które na zawsze wpisują się w księdze jej dziejów. W Gimnazjum w Pszennie na wykaligrafowanie złotymi literami na pewno zasługuje dzień 6.06.2007r.- dzień nadania szkole imienia Szarych Szeregów.

T

o wydarzenie sprawiło, że szkoła przestała być anonimową i jedną z
wielu, a zyskując tak wyjątkowego Patrona, wkroczyła na drogę kultywowania tradycji patriotycznych oraz wychowania nowych pokoleń
przez przywoływanie postaci prawdziwych bohaterów, będących niedoścignionym ideałem braterstwa i służby. Bo przecież „ stopy człowieka powinny być wrośnięte w ziemię jego kraju, by oczy mogły wyraźnie
obserwować świat...”
Uroczystość nadania imienia odbyła się na boisku szkolnym. Rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez JE Ks. prof. dr hab. Ignacego Deca- Biskupa świdnickiego oraz zaproszonych księży. Ks.Bp
wygłosił okolicznościową homilię oraz poświęcił sztandar.
Pamiątkową tablicę odsłonili: Pani Teresa Mazurek – wójt gminy
Świdnica, Pani Mieczysława Stępień – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu i Pan Józef Broda – Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Świdnicy.

Moment przekazania sztandaru dla Gimanzjum w Pszennie przez wójta gminy
Świdnica

Nagroda od Firmy Cargill
Kolejna bardzo miła niespodzianka od firmy Cargill. W dniach 8-10.06.2007 r. 40 dzieci z 13 świetlic środowiskowych z terenu
gminy Świdnica wypoczywało w Krzyżowicach k/ Wrocławia.

Wiele emocji młodzieży wypoczywającej w Krzyżowicach dostarczyła nauka jazdy konnej

D

zięki firmie Cargill dzieci z gminy
Świdnica mają szanse na poznanie
nowych regionów kraju. Wyjazd do Krzyżowic był kolejnym etapem konkursu plastycznego „Krajobraz Afryki”. Dzieci ze
świetlic środowiskowych techniką dowolną
wykonywały prace plastyczne. Pod koniec
maja br. komisja konkursowa wyłoniła 40
autorów najciekawszych prac.
Temat konkursu plastycznego nie był
przypadkowy. Od kilku lat Zespół Szkół

Zawodowych Nr 1 w Krzyżowicach prowadzi wymianę międzynarodową z placówką
oświatową w Afryce. Nagrodzone prace plastyczne tworzyły wystawę w szkole, gdzie
gościły dzieci.
Pobyt w Krzyżowicach obfitował w wiele niespodzianek. Każdy z uczestników
mógł aktywnie spędzić czas m.in. uczestnicząc w warsztatach plastycznych, licznych
quizach, grach i zabawach oraz nauce jazdy
konnej.
19
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Prymusi 2007
Już po raz VIII w gminie Świdnica zostały przyznane nagrody PRYMUSA SZKOŁY, które otrzymało 10 najlepszych uczniów
z placówek oświatowych gminy Świdnica. Podczas uroczystości w Grodziszczu przyznano łącznie 118 stypendiów naukowych
i 20 za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę ponad 13 tys. zł.

N

ajwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2006/2007 wśród wszystkich szkół podstawowych osiągnął Kacper Danisiewicz ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej uzyskując średnią 6,0. Najlepszą gimnazjalistką okazała się Malwina Kotowicz z Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym, również uzyskując średnią 6,0.
PRYMUSI GMINY ŚWIDNICA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
Imię
i nazwisko

Szkoła

Klasa

Średnia

1

Kacper Danisiewicz

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

VI

6,0

2

Szymon Drechny

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu

VI

5,2

3

Wiktoria Matusiak

Szkoła Podstawowa w Lubachowie

VI

5,4

4

Sandra Kwiatkowska

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

VI B

5,67

5

Joanna Kukla

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

VI

5,3

6

Zuzanna Polak

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszennie

VI A

5, 57

7

Ewa Chorągwicka

Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w
Witoszowie Dolnym

V

5,77

8

Anita Marszałek

Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej

III A

5,9

9

Gabriela Szcząbrowska

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

III C

5,5

10

Malwina Kotowicz

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

III C

6,0

Lp.

Ilość przyznanych stypendiów naukowych i sportowych za II semestr
roku szkolnego 2006/2007

Najlepszy uczeń wśród szkół podstawowych
w gminie Świdnica - Kacper Danisiewicz

Nazwa gimnazjum

Ilość stypendiów naukowych

Ilość stypendiów sportowych

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

16

3

Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi

28

9

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

22

3

Nazwa szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

Prymus gimnazjum -Malwina Kotowicz

8

3

12

--

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

12

1

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

1

--

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu

2

--

Szkoła Podstawowa w Lubachowie

6

--

11

1

Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie
Dolnym

11 czerwca 2007 r., podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,
Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym otrzymała certyfikat „Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo”.
olnośląski konkurs „Szkoły Dbającej o
Bezpieczeństwo” powstał na bazie ogólnopolskiego programu „ Bezpieczna Polska –
Bezpieczna Szkoła” i skierowany był do szkół
podstawowych i gimnazjów. Jego głównym
organizatorem było Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Radą
ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
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Ilość stypendiów
sportowych

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Gdzie szukać bezpiecznej szkoły..?
w Witoszowie Dolnym
D

Ilość stypendiów
naukowych

i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Konkurs trwał cały rok, a jego głównym
celem była poprawa stanu bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w szkole oraz środowisku
lokalnym poprzez: animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa, edukację społeczno-prawną uczniów, rodziców i nauczycieli,
profilaktykę zachowań agresywnych i poprawę wypadkowości w szkole.
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Zawody sportowo - pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych
9 czerwca w Burkatowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Oddziału Miejsko-Gminnego w Świdnicy i Wójta Gminy Świdnica.

Nagrodzeni strażacy podczas zawodów sportowo-pożarniczych

Zasłużonym strażakom, którzy dzielnie walczyli podczas
zawodów nagrody wręczyła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

W tym roku drużyny, które zgłosiły swoje uczestnictwo
musiały zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych tj.
ćwiczenia bojowe oraz sztafeta
strażacka. Pierwsza konkurencja polegająła na rozwinięciu
węży strażackich i za pomocą
motopompy podanie wody
dwoma strumieniami w ten
sposób, aby jeden strumień
obrócił umocowane wysoko
kółko, a drugim strumieniem
zawodnicy musieli strącić pachołki. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwała
11-osobowa komisja sędziowska, na czele której stał st. kpt.
Janusz Pączek. Po zakończeniu
wszystkich konkurencji jury
wręczyło puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

Letni wypoczynek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy (GOPS),
wzorem lat ubiegłych, organizuje wypoczynek letni dla
ponad 400 dzieci i młodzieży z terenu gminy Świdnica.
W czasie tegorocznych wakacji dzieci wypoczywać będą:
v Od 23.06.2007 r. do 6.07.2007r. w Pobierowie. Organizatorem wypoczynku jest Związek Harcerstwa Polskiego w Żurawinie. Miejsca zostały przyznane bezpłatnie przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił dzieciom bezpłatny
przejazd.
v Od 29.06.2007 r. do 13.07.2007 r. w Niesulicach. Organizatorem
wypoczynku jest Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Świdnicy.
Kolonie finansowane są ze środków Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
v Od 4.08.2007 r. do 17.08.2007 r. w Łebie. Organizatorem wypoczynku jest Caritas Diecezji Świdnickiej. Są to bezpłatne kolonie dla dzieci
i młodzieży byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dodatkowo 5 rodzinom przyznano pomoc finansową w dofinansowaniu kolonii dla 8-orga dzieci w Łebie. Organizatorem tego wypoczynku jest Caritas Diecezji Świdnickiej. Dzieci do tego wypoczynku
typowane były przez szkoły, do których uczęszczają.
v Od 04 do 17 lipca 2007 r. na obóz sportowy do Ośrodka Szkoleniowo – Sportowego LZS Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka,
wyjedzie 21 dzieci z terenu gminy Świdnica. Obóz zorganizowano dla

Klasyfikacja końcowa
według kategorii uczestnictwa:
dziewczęta 12-15 lat
1.OSP Burkatów
2.OSP Gogołów
chłopcy 12-15 lat
1.OSP Burkatów
dziewczęta 15-18 lat
1.OSP Mokrzeszów
chłopcy 16-18 lat
1.OSP Burkatów
2.OSP Witoszów
3.OSP Bystrzyca Górna
4. OSP Gogołów
seniorzy:
1.OSP Burkatów
2.OSP Panków
3.OSP Witoszów
4.OSP Grodziszcze
5.OSP Bystrzyca Górna
6.OSP Gogołów
7.OSP Mokrzeszów

dzieci (w wieku 12-15 lat) rolników indywidualnych uprawnionych do
świadczeń KRUS.
Jednocześnie informujemy, że w okresie od 9.07.2007 roku do
20.07.2007 roku dla dzieci wypoczywających w miejscu zamieszkania
zorganizowano zajęcia w ramach „Zielonych szkół” . Z tej formy wypoczynku skorzystać mogą wszystkie chętne dzieci z miejscowości w których znajdują się świetlice środowiskowe. Półkolonie finansowane są
ze środków Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz atrakcyjne zabawy, w tym wyjazdy na wycieczki.
Równocześnie dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymały
z GOPS pomoc finansową na zakup niezbędnego wyposażenia w związku z wyjazdem na kolonie.
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Międzynarodowe spotkanie w Lampertheim
Od 8 do 10 czerwca 2007 roku na zaproszenie władz miasta Lampertheim młodzież z Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Pszennie przebywała z wizytą w partnerskim mieście Lampertheim.

T

egoroczne 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. Podpisana 18 lutego 2006r. w Lampertheim i 18 marca 2006
r. w Krzyżowej umowa partnerska – w swoich
założeniach obejmuje m.in. wzajemną wymianę na niwie oświaty i kultury. Dlatego też
podjęte w roku ubiegłym rozmowy ze szkołą
w Lampertheim doprowadziły do spotkania
nie tylko osób zajmujących się wymianą międzynarodową ale przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej. Przygotowywany projekt zakłada realizację spotkania, którego tematem
będzie „Odwaga cywilna w czasie drugiej
wojny światowej- śladami Alfreda Delpadziałacza Kręgu z Krzyżowej”.
Pobyt w mieście partnerskim był okazją dla gimnazjalistów z Pszenna do wymiany doświadczeń i poglądów podczas
wspólnie spędzanego czasu wśród młodych
Europejczyków z Niemiec, Włoch, Holandii. To również doskonała lekcja języków
obcych, które dzięki zagranicznej współpracy są wzajemnie poznawane. Dlatego
też już niebawem w mieście Lampertheim rozpoczną się kursy języka polskiego,

Przedstawiciele partnerskiej szkoły im. A. Delpa podczas spotkania w Lampertheim

a najlepszy uczestnik kursu, jak deklaruje
Burmistrz miasta Lampertheim Erich Maier, w nagrodę przyjedzie na wycieczkę do
gminy Świdnica. Polskim akcentem wizyty w Lampertheim było spotkania z Ks.
Zygmuntem Dulewiczem – proboszczem

Młodzież z miast partnerskich miasta Lampertheim wraz z burmistrzem E. Maier
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Parafii pw. Zwiastowania N.M.P. od kilkunastu lat prowadzącym duszpasterską
posługę w Lampertheim. Już we wrześniu
br. podczas Gminnego Święta Plonów Ks.
Dulewicz odwiedzi gminę Świdnica z grupą
Seniorów z Lampertheim.
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Nowa wiosna życia - aktywni Seniorzy
Czy będąc w jesieni życia można mieć wpływ na kształtowanie polsko-niemieckich relacji, przełamywanie wzajemnych barier
i narastających od pokoleń stereotypów? Okazuje się że tak. Przedstawiciele Klubu Seniora z Bystrzycy Górnej są dowodem,
że mając kilkadziesiąt lat można na nowo przeżywać nową wiosnę życia i aktywnie uczestniczyć w życiu nie tylko gminnym
ale i międzynarodowym.

Seniorzy z Polski i Niemiec podczas współnego spaceru w Cottbus

N

a zaproszenie partnerskiego Klubu Seniora z Okręgu Obersprewald-Lausitz z 3 dniową wizytą w Cottbus przebywali przedstawiciele Klubu Seniora z Bystrzycy Górnej.
Głównym tematem spotkania była wzajemna wymiana opinii i poglądów na temat polsko niemieckich stereotypów i uprzedzeń. Podczas
całego pobytu seniorzy wzięli udział w licznych seminariach, pracowali
w grupach, wymieniali własne doświadczenia. W rozmowach poruszane
były kwestie historii Polski i Niemiec, nie pomijano też drażliwych tematów. Jak mówili sami uczestnicy spotkania: „Dobrze się stało, że mamy
okazję na wzajemne poznanie się i przedstawienie naszych poglądów. Krążący
w naszym społeczeństwie stereotyp Niemca czy Polaka, podczas takich właśnie
spotkań okazuje się jedynie mitem. Praca nad poprawą naszych wzajemnych
relacji i przestawienie obiektywnego wizerunku o Polakach i Niemcach, wydaje się nabierać szczególnego wymiaru w momencie negocjacji Polski z krajami
Unii Europejskiej.”
Wśród wielu pytań na jakie odpowiadali sobie goście z Polski i Niemiec, pojawiło się pytanie dotyczące wskazania najważniejszego wydarzenia dla każdej ze stron w mijającym stuleciu. Obie strony wskazały, że najważniejszym dla nich wydarzeniem był upadek komunizmu
i obalenie Muru Berlińskiego. Fakt ten jest o tyle zaskakujący, gdyż obie
grupy seniorów pracowały oddzielnie, a ich wyniki konfrontowane były
po zakończeniu spotkania.
We wtorek 26 czerwca na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasz świat
– jeden świat” przedstawiciele Klubu Seniora gościli w ratuszu miasta Senftenberg. Zacni Seniorzy zostali podjęci w sali narad i powitani
przez zastępcę starosty. W trakcie spotkania w/w Stowarzyszenie zaprezentowało swój program artystyczny dając raz jeszcze dowód na to, iż
jesień życia wcale nie musi być monotonna.
Ostatni dzień pobytu pozwolił nie tylko podsumować wzajemne
rozmowy, ale także wyrazić to, czego podczas spotkania każda ze stron
mogła się wzajemnie nauczyć.
Jak można zauważyć, sprawy polsko-niemieckiej współpracy, pomimo wieku nie są obojętne seniorom tak z Polski jak i z Niemiec.

Seniorzy podczas spotkania w ratuszu miasta Senftenberg

Klub Seniora z Bystrzycy przekazał na ręce Przew. Klubu Pana Gottfryda
Bodenmüller’a kosz pełen polskich smakołyków

23

WSPOMNIENIE

Pożegnaliśmy
Śp. Franciszka Majcher
2 maja 2007 r. na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej, Rodzina, przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,
przyjaciele pożegnali Śp. Franciszka Majcher.

O

d 2005 r. Pan Franciszek Majcher był
Prezesem Honorowym Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy. Był mocno związany z ochotniczym pożarnictwem, nawet po odejściu na zasłużoną
emeryturę – pracując społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pracował na wielu stanowiskach w straży zawodowej i ochotniczej. Bardzo lubiany
i szanowany przez brać strażacką, gromadził
wokół siebie ludzi tak potrzebnych w pracy
społecznej. Dbał o wyposażenie, remonty
i budowy remiz.
Swoim zaangażowaniem, odpowiedzialnością za działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Świdnica uzyskał szacunek i zaufanie strażaków, władz strażackich,
administracyjnych i samorządowych.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły
delegacje wszystkich jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Świdnica,
przedstawiciele samorządu terytorialnego,
przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych
i gminnych władz związku OSP RP, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
oraz licznie zgromadzeni przyjaciele i koledzy.
W ostatniej drodze Śp. Franciszkowi Majcher
towarzyszyła Orkiestra Strażacka OSP Gminy
Świdnica.
Odszedł wspaniały człowiek, dobry kolega, zaangażowany działacz społeczny…, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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