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Sołtysi pod
Gazeta Gminna

SOŁECTWA

Budowa drogi, zakup tłucznia, wiaty, ogrodzenie placu zabaw, imprezy integracyjne – na to
m.in. sołtysi przeznaczają sołeckie budżety.

Środki na zadania sołeckie pochodzą z budżetu gminy. Ilość pieniędzy dla poszczególnej miejscowości wylicza się wg
wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. Kwota jest również zależna od ilości zameldowanych mieszkańców.
Poniżej najważniejsze zadania wybrane z sołeckich budżetów.
Liczba mieszkańców Gminy Świdnica (zameldowanych na pobyt stały) na dzień 31 grudnia 2019 roku: Buchałów – 242,
Drzonów – 380, Grabowiec – 246, Koźla – 551, Letnica 635, Lipno – 174, Łochowo – 75, Orzewo – 88, Piaski – 200,
Radomia – 222, Słone – 601, Świdnica – 1897, Wilkanowo - 1112.

BUCHAŁÓW - 21 005,77 zł (kwota funduszu sołeckiego)
Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - 5 000,00 zł.
Zakup ławostołów i namiotów - 5 000,00 zł.
Zakup i montaż blaszanego garażu - 5 000,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 4 000,00 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 2 005,77 zł.

DRZONÓW - 27 345,35 zł
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 9 500,00 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 7 000,00 zł.
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz remont toalet - 7 845,35 zł.
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych i rekreacyjnych - 3 000,00 zł.

GRABOWIEC - 21 336,95 zł
Zakup urządzeń siłowni plenerowej - 10 000,00 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów (zakup kosiarki spalinowej) - 4 836,95 zł.
Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - 3 500,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 2 000,00 zł.

KOŹLA - 35 340,79 zł
Remont podłogi w świetlicy wraz z malowaniem ścian - 17 000,00 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz konserwacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym uporządkowanie
boiska wiejskiego - 8 000,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 5 340,79 zł.
Zakup tłucznia na naprawę dróg - 3 500,00 zł.

LETNICA - 40 639,55 zł
Budowa kaplicy cmentarnej - 28 500,00 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - 8 500,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 2 000,00 zł.

dzielili kasę
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LIPNO - 17 788,67 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup namiotu plenerowego oraz stołu do tenisa stołowego
7 500,00 zł.
Dokumentacja techniczna i wykonanie siłowni plenerowej - 5 000,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 2 988,67 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 2 300,00 zł.

PIASKI - 19 066,05 zł
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 11 766,05 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 4 300,00 zł.
Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 2 000,00 zł.

RADOMIA - 23 891,70 zł
Utrzymanie estetyki wsi oraz doposażenie placu zabaw - 18 000,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 5 000,00 zł.
Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 891,70 zł.

SŁONE - 38 368,65 zł
Budowa drogi – ul. Morwowa - 24 000,00 zł.
Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu - 5 000,00 zł.
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy boisku sportowym - 3 000,00 zł.
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 3 600,00 zł.
Ogrodzenie placu zabaw oraz utrzymanie estetyki wsi - 2 768,65 zł.

Szkolny Klub Szermierczy Flesz Świdnica ŚWIDNICA - 47 310,30 zł
ZADANIE: Upowszechnianie szermierki w miejscowości
Doposażenie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego - 21 000,00 zł.
Świdnica poprzez: organizowanie zawodów oraz imprez
Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 9 310,30 zł.
sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 8 000,00 zł.
CEL: udział w zawodach w ramach współzawodnictwa,
Zakup wiaty przystankowej - 4 500,00 zł.
reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach o zasięUtrzymanie i konserwacja obiektów sportowych i rekreacyjnych - 4 500,00 zł.
gu regionalnym i krajowym, organizowanie obozów szkozł.
leniowo-kondycyjnych

WILKANOWO - 47 310,30 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZADAŃ
boiska przy
Kościelnej
- 22 000,00 zł.
W TEJBudowa
DZIEDZINIE:
91ul.000
zł

Organizacja spotkań dla mieszkańców i zakup potrzebnych do tego materiałów - 10 000,00 zł.
Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Słonem - 5 000,00 zł.
Utrzymanie estetyki wsi oraz zakupy potrzebnych do tego materiałów - 4 200,00 zł.
Doposażenie placu zabaw w Przysiółku Rybno - 3 500,00 zł.
Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 2 610,30 zł.
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SŁOWO OD WÓJTA

Z szacunkiem do sołtysa

Kiedy w ubiegłym roku wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie na
kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję, nietrudno było zauważyć,
że kandydatów na tę funkcję było
niewielu więcej, niż sołectw. Nowych sołtysów mieszkańcy wybrali
w Wilkanowie i w Buchałowie.
W pozostałych miejscowościach
wyborcy pozostawili tych samych
sołtysów na następnych pięć lat.
Drużyna gminnych sołtysów jest
mocno sfeminizowana, bo aż 9 pań
i tylko 2 panów. Kobiety rządzą
i radzą sobie z tym znakomicie.
I pamiętajmy, że pani sołtys, zgod-

nie z zasadami języka polskiego, to
sołtyska, a nie sołtysowa. Sołtysowa to żona sołtysa, podobnie jak
prezydentowa to żona prezydenta.
Dobry sołtys to skarb i dla mieszkańców sołectwa, i dla wójta, także dla wszystkich organów oraz
jednostek gminy. A o skarby trzeba się troszczyć, dlatego w ubiegłym roku, podejmując stosowne
uchwały, poprawiliśmy komfort
pracy sołtysów. Jak mawiają sami
zainteresowani, ludzie w sołectwach nie pchają się masowo do
pracy społecznej. Na zebrania wiejskie także tłumy nie przychodzą,

więc najważniejszym zadaniem
sołtysa jest bliski kontakt z mieszkańcami, tworzenie unikalnego
kanału informacyjnego łączącego
gminę z każdym gospodarstwem
domowym. I w związku z tym pełnienie funkcji sołtysa często bywa
niewdzięczne i stresujące, bo właśnie na niego spada złość i niezadowolenie mieszkańców z różnych
powodów, najczęściej niezawinionych przez samego sołtysa.
Sołectwo ma swój budżet, o czym
niektórzy mieszkańcy nie wiedzą.
Warto przypomnieć, że kwoty,
które w niniejszym wydaniu publi-

kujemy, zagospodarowało sołeckie
zebranie wiejskie, a więc każdy
z mieszkańców może współdecydować, na co wydać tych kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Tylko trzeba przyjść na
zebranie i zagłosować.
Bardzo szanuję wszystkich naszych sołtysów za to, że stoją
dzielnie na pierwszej linii, tryskają
znakomitymi pomysłami i z uśmiechem wykonują bardzo potrzebną,
ciężką pracę. Dziękujmy im za to
najczęściej, jak się da.
Krzysztof Stefański

Czy terytorium Trwa rozruch stacji
gminy się zmieni? uzdatniania wody
Prezydent Zielonej
Góry Janusz Kubicki
zwrócił się do Rady
Gminy Świdnica
o wyrażenie pozytywnej
opinii poprzedzonej
przeprowadzeniem
konsultacji z mieszkańcami gminy w
sprawie zmiany granic
Gminy Świdnica.

Zmiana granic ma związek z planowaną południową obwodnicą Zielonej Góry. Jej odcinek o długości
około 1,5 km znajduje się na terenie gminy Świdnica w okolicy Wilkanowa. W myśl Ustawy o drogach
publicznych jego zarządcą powinien
być Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki zmianie
granic gminy cała trasa obwodnicy znajdzie się na terenie Zielonej
Góry, a w konsekwencji wszelkie
decyzje związane z jej realizacją
i eksploatacją, w tym również
ewentualną rozbudową o dodatkowe pasy ruchu lub zwiększeniem
przepustowości skrzyżowania dróg
krajowych nr 27 z 32, znajdą się
w gestii Prezydenta Miasta Zielona
Góra.
Formą rekompensaty za przekazanie miastu Zielona Góra działek, na
których znajdzie się obwodnica południowa będzie wyłączenie z obszaru Zielonej Góry terenu znajdującego się od strony miejscowości

Piaski i włączenie go do terytorium
Gminy Świdnica. Rada Gminy Świdnica uchwałą Nr XV/121/2020
z dnia 22 stycznia 2020 r. ograniczyła przeprowadzenie konsultacji
do mieszkańców sołectw: Świdnica,
Wilkanowo oraz Piaski.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 17 – 21 lutego 2020 r.
i będą odbywały się w następujący
sposób:
a) w formie spotkań z mieszkańcami sołectw: Wilkanowo, w dniu
18.02.2020 r. godz. 18.00 w sali
wiejskiej w Wilkanowie, Świdnica
w dniu 19.02.2020 r. godz. 18.00
w GOK w Świdnicy, Piaski w dniu
20.02.2020 r. godz. 18.00 w sali
wiejskiej w Piaskach;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzadsw@swidnica.zgora.pl;
c) pocztą tradycyjną pod adresem:
Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa
38, 66-008 Świdnica;
d) bezpośrednio – poprzez złożenie
formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38,
66-008 Świdnica;.
e) formularze konsultacji należy złożyć do dnia 21.02.2020 do godz.
14.00, decyduje data wpływu do
urzędu.
Formularz konsultacji, mapkę przebiegu obwodnicy oraz wykazy
przekazywanych wzajemnie przez
Gminę Świdnica oraz Miasto Zielona Góra działek można obejrzeć
i pobrać na stronie urzędu w zakładce DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE. W wersji
papierowej materiały dostępne są
u Sekretarz Gminy Świdnica, pokój
nr 14 w urzędzie gminy.

w Drzonowie

Mieszkańcy Buchałowa, Drzonowa, Radomi i Orzewa mogą
w najbliższym czasie narzekać na brudną wodę lub jej chwilowy brak. Jest to spowodowane pracami rozruchowymi nowej
stacji uzdatniania wody.

Jedną z kluczowych i bardzo oczekiwanych inwestycji realizowanych
na terenie gminy Świdnica jest
rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Drzonowie.
Prace są na ukończeniu.
Inwestycja obejmowała budowę nowego zbiornika wody czystej oraz budowę i przebudowę
wszystkich niezbędnych instalacji
i obiektów w procesie uzdatniania
wody. Dotychczas woda z gminnego ujęcia w Drzonowie poddawana
była uzdatnieniu na dwóch filtrach
pospiesznych oraz na szeregu filtrów automatycznych w procesie
odżelaziania i odmanganiania.
W związku z szybkim rozwojem
zabudowy mieszkaniowej,
co
wpływa na wzrost poboru wody,
dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych wartości manganu
i żelaza, dlatego też podjęto decyzję o przebudowie i rozbudowie
systemu uzdatniania wody.
W ramach modernizacji zaprojektowano nowy, wydajniejszy układ
technologiczny składający się z po-

dwójnego stopnia filtracji, wykonano dodatkowy zbiornik na wodę
pitną o pojemności 200 m3, uruchomiono drugą zastępczą studnię
głębinową, pracującą naprzemiennie ze studnią roboczą. Dokonano
również przebudowy istniejącego
budynku stacji uzdatniania wody,
poprawiając przy tym funkcjonalność i estetykę obiektu.
Obecnie trwają prace rozruchowe,
które do momentu zsynchronizowania ustawień sterowania i automatyki mogą powodować spadki
ciśnienia, chwilowe wstrzymanie
dostawy wody lub jej zanieczyszczenie.
W najbliższym czasie planowane jest czyszczenie, dezynfekcja
i płukanie sieci wodociągowych
na terenie miejscowości Orzewo,
Radomia, Buchałów i Drzonów.
Pozwoli to wyeliminować zalegające w rurociągach osady. O dokładnym terminie prac mieszkańcy będą informowani odrębnymi
komunikatami, w których zostaną
podane szczegółowe dane.
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Strefa czeka na inwestorów

Miesiąc temu zakończyły się prace nad przygotowaniem strefy inwestycyjnej w Letnicy. Mają tu działać
firmy z obszaru inteligentnych specjalizacji. Na przyszłych inwestorów czekają ulgi podatkowe.
Inwestycja była realizowana pn.
„Kompleksowe uzbrojenie strefy
inwestycyjnej w miejscowości Letnica w gminie Świdnica – etap II”.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020”.
Całkowita wartość projektu to 3,47
mln zł. Dofinansowanie wyniosło
ok. 1,95 mln zł.
Strefa obejmuje 4 ha działek
w Letnicy, które właśnie zostały
przygotowane pod przyszłe inwestycje. Wybudowano drogę wewnętrzną, chodniki, zjazdy, infrastrukturę energetyczną zasilającą
m.in. nowe oświetlenie drogowe.
Powstała też sieć wodociągowa,

INFORMACJE
OD SOŁTYSÓW
Z cmentarza w Świdnicy
nieznani sprawcy kradną wazony oraz obudowy
do nowych grobów. Bardzo proszę mieszkańców
o czujność i zwracanie uwagi na obce osoby przebywające na terenie cmentarza.
Każdy przypadek kradzieży
należy zgłosić na policję.
Sołtys Świdnicy
Wanda Wojtkowiak

kanalizacja sanitarna oraz przepompownia ścieków.
Na terenie strefy wydzielono
działki. Przynajmniej w jednej
z nich ma pojawić się firma działająca w obszarze inteligentnych
specjalizacji, a są to m.in.: zielona
gospodarka, zdrowie i jakość życia
oraz innowacyjny przemysł. Uwarunkowania meteorologiczne i geograficzne powodują, że w strefie Letnica istnieją szczególnie sprzyjające
warunki dla budowy farmy fotowoltaicznej i rozwoju energetyki odnawialnej. Ich pojawienie się w strefie
zwiększy wykorzystanie potencjału
innowacyjnego lubuskich ośrodków
transferu technologii z obszaru inteligentnych specjalizacji. Warto też
zauważyć, że kilkanaście kilometrów

dalej działa Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz sam Uniwersytet z Wydziałami Informatyki Elektrotechniki
i Automatyki czy też nowo utworzonym Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji. Jest więc skąd pozyskiwać fachowe kadry.
Teren strefy jest bardzo korzystnie zlokalizowany pod względem
komunikacyjnym.
Gminę Świdnica przecinają dwie
drogi krajowe łączące Zieloną Górę
z granicą polsko-niemiecką. Droga
krajowa nr 32 biegnąca do Gubina oraz DK27 w kierunku Łęknicy.
Z kolei przez Zieloną Górę szybko
dotrzeć można do trasy ekspresowej
S3, a za jej pośrednictwem do autostrad A2 i A4. Strefa Letnica sko-

Usuwamy azbest
Wójt Gminy Świdnica ogłasza
wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające
na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2020
roku powinni złożyć wstępny
wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do 29 lutego 2020 roku.
Prace będą wykonywane pod
warunkiem przyznania dotacji
w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski
program finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest na
lata 2019-2023”.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica,
WFOŚiGW i NFOŚiGW pokryje
100 proc. kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu
nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości
we własnym zakresie.
Wnioski dostępne są w urzędzie
gminy, pokój nr 9 lub w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce JAK ZAŁATWIĆ.
Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać w Referacie
Gospodarki i Rozwoju pod nr. tel.
68 327 31 15 wew. 140.

munikowana jest też bezpośrednio
z czynną linią kolejową nr 370 - znajduje się ona zaledwie 200 metrów
od strefy Letnica.
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują
w letnickiej strefie mogą zostać
zwolnieni z podatku od nieruchomości nawet na pięć lat. Zależeć to będzie od kilku warunków zawartych
w uchwale gminy. M.in. chodzi tu
ilość stworzonych nowych miejsc
pracy, złożenia kompletu dokumentów na temat prowadzonej działalności, kontynuacji zatrudnienia itp.
Firmy zainteresowane strefą inwestycyjną mogą skontaktować się
z pracownikami Referatu Gospodarki i Rozwoju urzędu gminy pod
nr. telefonu 68 327 31 15 wew. 145.

Porady prawne
w urzędzie
Zmieniły się zasady korzystania przez mieszkańców gminy
Świdnica z bezpłatnych porad
prawnych odbywających się
w urzędzie gminy przy
ul. Długiej 38 w Świdnicy.
Z porad będzie można
skorzystać w każdy wtorek
w godz. 15.00-17.00,
jednak obowiązują wcześniejsze
zapisy telefoniczne
pod nr. tel. 068 327 31 15.
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15 lat współpracy
polsko-niemieckiej
W tym roku niemiecka gmina Lübbenau/Spreewald oraz Świdnica obchodzą 15-lecie podpisania umowy
partnerskiej. Wójt Krzysztof Stefański oraz zastępca Izabela Mazurkiewicz postanowili zaakcentować to
ważne wydarzenie i na corocznym
spotkaniu z niemieckim włodarzem
podarowali mu piękną rzeźbę. Burmistrz Lübbenau Helmut Wenzel był
zachwycony wyrzeźbionymi przez
Grzegorza Hadzickiego chłopcami
trzymającymi flagi niemiecką i polską. Spotkanie odbyło się 23 stycznia
w Świdnicy, w stałym gronie przedstawicieli
Lübbenau,
Nowogrodu
Bobrzańskiego i gospodarzy. Po omówieniu wspólnych planów goście
zwiedzili urząd. Później dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury Paulina
Szewczyk zaprosiła wszystkich na
warsztaty rzeźbienia w glinie. Wójt pokazał gościom Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne, nowo powstający
Dom Seniora, wszyscy udali się też do
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, aby obejrzeć wystawę
mieszkanki Lübbenau Hildegard Lubig.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
spacerem wokół Zalewu Świdnickiego
i obiadem. Włodarze byli pod wrażeniem intensywności działań prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz
dobrego funkcjonowania samorządu.
W spotkaniu wzięli udział również pracownicy urzędów odpowiedzialni za
współpracę zagraniczną.

Błędy w deklaracjach śmieciowych
Zakład Usług Komunalnych weryfikuje dane zawarte w deklaracjach śmieciowych dotyczące liczby osób
zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Świdnica.
Kontrola ta nie jest w żadnym wypadku próbą straszenia, wręcz przeciwnie. Ma on ujawnić mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych
informacji w deklaracji, bowiem za
wywóz śmieci takich mieszkańców
niestety płacą sąsiedzi.
- Prosimy mieszkańców, którzy
do tej pory nie złożyli deklaracji
oraz tych, którzy w złożonych dotychczas deklaracjach nie zawarli
pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, aby
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Długa 25 podali faktyczne dane – mówi kierowniczka
ZUK-u Magdalena Widańska. - Za
niewypełnienie tego obowiązku
konieczne będzie wydanie decyzji
administracyjnej nakładającej kary
finansowe prowadzące do powstania zadłużenia z tytułu odbioru

i wywozu odpadów komunalnych.
Dowodem na nie do końca poważne potraktowanie deklaracji przez
mieszkańców jest fakt, że na dzień
31 grudnia 2019 r. deklaracje złożono na 5784 osoby, natomiast
zgodnie z Ewidencją Ludności na
terenie gminy Świdnica zameldowane są 6423 osoby.
Ze wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one
błędy dotyczące głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących
w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są
zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy
nie złożyli deklaracji w ogóle.
Od 20 stycznia trwa weryfikacja
złożonych deklaracji w oparciu o
dane zgromadzone w Ewidencji
Ludności, jak również drogą prze-

prowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracjach, Zakład
Usług Komunalnych wezwie do
udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan
faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, w Zakładzie Usług Komunalnych, wysłać pocztą lub za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu
elektronicznego). Wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
można znaleźć na stronie gminy
w zakładce DLA MIESZKAŃCA/
GOSPODARKA KOMUNALNA.

Zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub
powstania na nieruchomości
odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych,
takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do
10 dnia następnego miesiąca
od dnia nastąpienia zmiany.
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Nagrody czekają na kandydatów
Każdy mieszkaniec gminy Świdnica, ale też stowarzyszenia, placówki oświatowe, grupy nieformalne mogą złożyć wniosek
o przyznanie Nagrody Kulturalnej Gminy Świdnica oraz Nagrody Sportowej Gminy Świdnica. Na wnioski czekamy do 30 kwietnia br.
Nagrodę może otrzymać osoba, która wniosła istotny wkład w rozwój
kultury lub sportu Gminy Świdnica.
Mogą być one przyznawane indywidualnie i grupowo. Osoba wskazana
we wniosku nie musi być mieszkańcem gminy Świdnica. Wystarczy, że w
uzasadnieniu podamy jej osiągnięcia
i zasługi dla gminy. Złożone wnioski
opiniuje Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Świdnica,
a decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje wójt. Uchwały w sprawie nagród znajdują się na stronie gminy w
zakładce DLA MIESZKAŃCA/SPORT
oraz DLA MIESZKAŃCA/KULTURA.
Nagrody w formie pieniężnej przyznawane są podczas Dni Ziemi Świdnickiej, które w tym roku odbędą się
19-20 czerwca br.

?

20 CZERWCA

2020

?

GWIAZDY POLSKIEJ

ZAPOWIEDŹ W
KOLEJNYCH NUMERACH

SCENY
MUZYCZNEJ

GAZETY
GMINNEJ

?

ZABAWA PO BYKU, CZYLI..

DNI ZIEMI
ŚWIDNICKIEJ

Masz problem w obsłudze Smartfona?
Przyjdź na spotkanie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy ul. Długa 25.
Ponadto dowiedz się:

Jak działa e-recepta i jakie korzyści płyną z jej realizacji.
Co to jest Internetowe Konto Pacjenta i jak je założyć.
Gdzie zapisuje się historia Twojego zdrowia czyli
e-zdrowie na portalu pacjent.gov.pl.

Więcej informacji pod nr tel. 691 141 100

?

Przy Zalewie Świdnickim pojawił
się stół do gry w szachy i warcaby
z czterema siedzeniami. Zachęcamy do korzystania, Trzeba przynieść
ze sobą jedynie figury.

Nowe czujniki

Na terenie gminy zamontowano dwa
nowe czujniki mierzące jakość powietrza. Znajdują się one w Koźli na
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Słonem na budynku sali
wiejskiej. Przypominamy, że wyniki
pomiaru dokonanego przez czujniki
można śledzić na bieżąco na stronie
urzędu DLA MIESZKAŃCA/OCHRONA POWIETRZA.

Nowe perspektywy. Nowa lepsza praca
Mieszkańcu gminy Świdnica
Czekamy na Ciebie w ROYALPACK!
Dynamicznie rozwijająca się firma z branży opakowań z tektury falistej zatrudni
pracowników na stanowiska:
 Pracownik produkcji / operator maszyn i urządzeń
 Planista produkcji
 Specjalista ds. zakupów
 Konstruktor opakowań
Swoje CV możesz przesłać na adres: kadry@royalpack.com.pl,
lub skontaktować się z nami telefonicznie: 577 749 400
ROYALPACK
Aleja Brzozowa 2a, Słone
66-008 Świdnica
www.royalpack.com.pl
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28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył
się 12 stycznia. Świdnica i tym razem zagrała. Prawie 30 wolontariuszy z szefem sztabu Tomkiem
Marczewskim na czele, przez cały dzień ciężko pracowali, aby kwota była jak najwyższa.
No i udało się. Z puszek i z licytacji nazbierało się 54 080, 37 zł. To najlepszy wynik w historii świdnickiego sztabu. Ale to
nie jedyny rekord, który padł tego dnia.
W porannym biegu „Policz się z cukrzycą”
wzięło udział aż 96 osób. Po raz kolejny
mieszkańcy gminy Świdnica udowodnili, że mają wielkie i piękne serca!

DZIAŁO SIĘ

DZIAŁO SIĘ

Gazeta Gminna

9

10

Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Zęby lakujemy jak najszybciej
Rozmowa z BEATĄ WOJTKÓW, stomatologiem

- Jak długo współpracuje Pani z Gminą?
- Już dziesiąty rok realizujemy wspólnie Program lakowania zębów u dzieci
i młodzieży. Program cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a ja cieszę się, że Gmina go
kontynuuje
- Na czym polega ten Program?
- Przede wszystkim na bezpłatnym
zabiegu lakowania zębów i od razu powiem, że jest to zabieg bezbolesny. Zabezpieczam specjalnym lakiem przedtrzonowe i trzonowe zęby. W młodych
zębach bruzdy są głębokie, a guzki
wysokie i łatwo w tych szczelinach zatrzymuje się pokarm. Lak sprawia, że
powierzchnia wyrównuje się i dziecku
jest łatwiej myć takiego płaskiego zęba.
Lak działa mechanicznie, bo wypełnia
bruzdę i chemicznie, bo zawiera w sobie jony fluoru w bezpiecznej dawce,
które uwalniając się z preparatu chronią
całą jamę ustną
- Kto może skorzystać z bezpłatnego
lakowania?
- Zameldowani na stałe mieszkańcy
gminy w wieku od 8 do 18 lat. Dzieci do
8. roku życia mają taką usługę zagwarantowaną w ramach NFZ-u. Zależy mi
na tym, aby jak najwięcej osób trafiło
do mnie, ponieważ nie tylko lakuję
zęby, ale instruuję, jak o nie dbać, odpowiadam na pytania dot. profilaktyki,
robię przegląd jamy ustnej.
- Dziecko w jakim wieku najlepiej przyprowadzić do Pani?

- Na pewno im szybciej, tym lepiej.
A najlepiej, jak tylko ząbek się wyrzyma.
Ponieważ aby ząb nadawał się do lakowania, musi być bez próchnicy. Więc jeżeli go szybko zabezpieczymy, nie damy
szans próchnicy na dostanie się do niego. Oczywiście ubytek w zębie nie jest
przeszkodą w lakowaniu, po prostu
w takich sytuacjach musimy go najpierw wyleczyć. I należy też pamiętać,
że próchnica u dzieci rozwija się szybciej, bo zęby nie są dojrzałe i dopiero
się mineralizują.
- Dziękuję.

Ćwiczenia na
dobry humor

W sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dwa razy
w tygodniu odbywają się bezpłatne zajęcia dla wszystkich
chętnych
mieszkańców
gminy.
W poniedziałki w godz. 18.3019.30
trening ogólnorozwojowy
prowadzą Adriana Kogut i Jarosław Żaguń. Natomiast w czwartki
w godz. 18.00-19.00 ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające brzuch i pośladki prowadzi
A. Kogut. Jedyne co trzeba ze sobą
przynieść to ręcznik, wodę i dobry
humor. Niepełnoletni uczestnicy musza mieć pisemną zgodę rodziców.

Oziębli
w przerębli
Osoby zainteresowane
bezpłatnym lakowaniem
proszone są o kontakt
z B. Wojtków pod nr. tel.
605548811 lub w gabinecie
w budynku Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, w celu
ustalenia terminu wizyty.

Mamy nazwę dla grupy, która co niedzielę rano morsuje nad
Świdnickim
Zalewem.
Konkurs
organizowany przez Grupę Morsów oraz Gminę Świdnica wygrał Pan Wiesław ze Świdnicy.
A zaproponowana przez niego nazwa
to „Oziębli w przerębli”. Gratulujemy
i dziękujemy za wszystkie przesłane
propozycje. Chętnych zapraszamy
w każdą niedzielę o 10.00 nad Zalew
Świdnicki na orzeźwiającą kąpiel.

10 postanowien Rodzica na Nowy Rok!!!
Felieton Marioli Kostrzewskiej
Nowy rok to czas na noworoczne postanowienia. Jak być lepszą Mamą lub lepszym Tatą dla
naszych dzieci? Co robić by zapewnić im zdrowe i szczęśliwe życie? Oto dziesięć złotych
zasad, które warto zastosować!
1. Znajdę trochę czasu tylko dla dziecka.
Nie chodzi o to, by go było dużo, ważne jest
jednak byśmy weszli w świat dziecka z naszą
pełną i nierozproszoną uwagą. Porozmawiajmy
przytuleni o przyjaźniach w szkole, zatańczmy
wspólnie do jakiejś szalonej muzyki, powygłupiajmy się razem.
2. Będę dobrze go wspierać.
Szukajmy okazji, by pochwalić nasze dziecko.
Chwalmy jego działania, a nie same osiągnięcia
i cechy. „Podoba mi się to, jak dokładnie pokolorowałeś niebo”. Dzięki temu, dziecko będzie
się chciało doskonalić, a nie osiądzie na laurach.
3. Pozwolę dziecku być dzieckiem.
Znacie takie dzieci? Takie trochę stare maleńkie. Uczące się w przedszkolu dwóch języków, a
w zerówce dodatkowo jeszcze jednego, tenisa,
gry na pianinie i szachów. Dajmy im czas na
zabawę, przyda się nawet trochę nudy, która
może dać szansę na większą inicjatywę i kreatywność dziecka.

4. Będę mądrze stawiał granice i pozwolę mu popełniać błędy.
Dziecko potrzebuje jasnych granic. Bez nich się
gubi w wielkim świecie. Są one więc potrzebne –
dobrze sformułowane i stanowczo egzekwowane.
Jeżeli widzisz, że dziecko swoim działaniem zaraz
zepsuje sobie budowlę z klocków to możesz je
ostrzec, ale decyzję co zrobi zostaw jemu.
5. Nie będę krytykował dziecka.
No jak to? Nie można krytykować? A jak zrobi coś
złego? Nigdy nie krytykuj dziecka, jasno za to powiedz, co Ci się nie podoba w jego zachowaniu.
6. Nie będę realizował swoich ambicji przez dziecko.
To jest trudne. Zawsze chciałem umieć grać dobrze
w piłkę. Byłbym bardzo szczęśliwy gdyby któryś z
moich synów okazał się znakomitym piłkarzem.
Zanim jednak zacznę ich katować zajęciami piłkarskimi ugryzę się w język. Niech spróbują, co im się
najbardziej podoba i wybiorą. Wygląda, że starszy
dużo bardziej woli zajęcia judo. I jeżeli tak rzeczywiście jest – niech tak zostanie.
7. Będziemy razem czytać.
Wieczór przed snem to świetny moment na pobycie razem. Ważny dla dziecka, ale też ważny dla
rodzica. Książka to materiał na rozmowę i wspólne
przemyślenia.

8. Nie będę idealny.
Dla malutkiego dziecka jesteśmy idolami i osobami wszechmocnymi. Superbohaterami, dla których
nic nie jest niemożliwe. Dlatego gdy będzie okazja opowiedzmy, jak to kiedyś my też baliśmy się
strasznego filmu lub książki. Jeżeli coś nas smuci
lub martwi powiedzmy, że tak jest.
9. Zadbam o swój związek.
Dziecko nigdy nie będzie szczęśliwe mając nieszczęśliwych rodziców. Zrób więc coś, by Wasz
związek był nadal silny i bliski.
10. Zrobię coś tylko dla siebie.
Wygląda to na ostatni punkt, ale wcale nim nie jest.
Jest bardzo ważny właśnie dla dobra Twoich dzieci.
Znajdź czas na zrobienie czegoś tylko i wyłącznie
dla siebie. Spełnij jakieś swoje marzenie – jeżeli
uda Ci się z tym wielkim – to super, jeżeli tylko te
najdrobniejsze to też rewelacyjnie!
Jeżeli chcielibyście zadać pytanie, lub opisać sytuację ze swojego podwórka zapraszamy. Piszcie
na adres mailowy redakcja@swidnica.zgora.pl
– odpowiemy z zachowaniem anonimowości.

mgr inż. Mariola Kostrzewska

Autorka podręczników szkolnych, programów nauczania. Laureatka „Lubuskiego Lauru Oświaty 2012”
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Styczeń w Szkole Podstawowej w Słonem
Spotkanie z bajką

Bal karnawałowy

Dzieci z oddziału przedszkolnego „Smoki” 10 stycznia br. odwiedziły bibliotekę
szkolną. Z zainteresowaniem
oglądały książeczki dla najmłodszych. Agnieszka Krzemieniec - przedstawicielka
Dyskusyjnego Klubu Książki
przeczytała im opowieść Joanny Krzyżanek pt. „Franek
i zielony stworek”. Dużo radości dała maluszkom zabawa w teatrzyk paluszkowy,
gdzie za pomocą różnych
postaci mogły przedstawić
swoją bajkę lub scenkę.

Magiczny czas karnawału dotarł również do szkoły, 21 stycznia uczniowie klas I-III bawili się na balu. W tym roku kolejny raz bal poprowadził profesjonalny animator, klaun Bodzio. Tegoroczna zabawa odbyła
się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Animator zadbał o
odpowiednią atmosferę i całą masę atrakcji. Tańcom i wygłupom nie
było końca. Bodzio podobnie jak w ubiegłym roku nie dawał chwili wytchnienia, pozwalał jedynie na szybki łyk wody i porywał towarzystwo
do dalszej zabawy. Przygotował dla dzieci mnóstwo fantastycznych
zabaw m.in. zamykanie w gigantycznej bańce, robienie waty cukrowej,
zabawy z chustą animacyjną. Uczniowie nie zawiedli i wykazali się pomysłowością przy wymyślaniu strojów karnawałych.

Dzień Babci i Dziadka
W styczniu obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka. W środę 15 stycznia uczniowie klas I-III zaprezentowali swoim gościom przedstawienie jasełkowe, mali artyści przygotowali również piękne życzenia oraz
specjalne piosenki dla swoich dziadków. W przedszkolu uroczystości odbyły się dzień później, dziadkowie zostali porwani przez swoich wnuków do tańca i wspólnego śpiewania przy akompaniamencie
Artura Jachimowicza, który prowadzi również rytmikę. Przedszkolaki
przygotowały wiersze i piosenki dla swoich babć i dziadków. Każdy
z przybyłych gości został obdarowany piękną laurką.

Górnik i policjant w Koźli
Uczniów szkoły filialnej w Koźli odwiedzili ważni goście. Był to górnik i policjant. Dzieci dowiedziały się, na czym
polegają ich obowiązki, jak się pracuje w tych zawodach i najważniejsze – poznały zasady bezpiecznego zachowania w domu, na drogach, w szkole i przedszkolu.

Dziel się
uśmiechem

Uczniowie klas 1a i 1b Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy wraz z wychowawcami realizowali podczas zajęć ogólnopolski
program „Dziel się uśmiechem”.
Głównym celem tego programu jest
budowanie wśród uczniów świadomości, jak ważna jest troska
o zdrowe zęby oraz jak skutecznie
dbać o higienę jamy ustnej. Podczas
zajęć poruszane były zagadnienia
z zakresu profilaktyki i higieny jamy
ustnej, zbilansowanej, zdrowej diety
oraz aktywnego stylu życia. Każdy
uczestnik otrzymał zestaw do pielęgnacji zębów składający się ze szczotki i pasty do zębów oraz bezcukrowej
gumy do żucia, a także materiały
edukacyjne zawarte w książeczce „Ja
i moje zęby”. W czasie zajęć z wychowawcą odbył się seans filmowy „Jak dbać o zdrowie i mieć
piękny uśmiech?”. Dzieci przygotowały smaczne i zdrowe sałatki,
które ze smakiem zjadły na pierwsze śniadanie dowiadując się przy
tym, jak wiele wartości znajduje się
w owocach i warzywach.
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Wernisaż Hildegardy Lubig
Po dziewięciu latach Świdnicę
ponownie odwiedziła Hildegarda Lubig – artystka urodzona w
Polsce, na stałe mieszkająca w niemieckim Lübbenau, mocno zaprzyjaźniona zarówno ze świdnickim
samorządem, jak i mieszkańcami.
Hildegarda zaprosiła wszystkich do
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza na wystawę
swoich obrazów pt. „Wrażenia z
podróży”, „Duchowe obrazy”. Nie
kryła wzruszenia, kiedy na wernisażu pojawili się znajomi
i przyjaciele oraz kiedy Sekretarz
Gminy Beata Łuckiewicz-Kropska przekazała jej upominek, zaś
dyrektorka Gminnego Ośrodka
Kultury Paulina Szewczyk bukiet
kwiatów. Artystka przyznała, że
swoje obrazy maluje na podstawie
wykonanych przez siebie fotografii
pięknych i ciekawych miejsc.

W ramach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury ferii zimowych, dzieci uczestniczyły w zajęciach kreatywnych i plastycznych.

25 stycznia w GOK-u odbyła się pierwsza Noworoczna Potańcówka!
Tematem przewodnim były czasy PRL-u. Goście w niesamowitych strojach bawili
się wyśmienicie!

Proarte 2020 w Gminie!
Przed nami kolejna edycja
Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży
PRO ARTE 2020! Wzorem
lat poprzednich Gminny
Ośrodek Kultury przeprowadzi eliminacje gminne do
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego (20 lutego) dla
dzieci z klas I-VIII w dwóch
kategoriach wykonawczych:

recytacji i „wywiedzione ze
słowa”, a także do Lubuskiego Festiwalu Piosenki (25
lutego) dla dzieci w wieku
9-15 lat w kategoriach wykonawczych: soliści, zespoły
wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne. Chętnych
artystów prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tel. 68 327 33 22.

Gitara w GOK
Tuż po feriach Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza
wszystkich chętnych na zajęcia gitarowe pod nazwą
„Gitara w grupie”. Dzieci
i dorośli są mile widziani na
piątkowych, cotygodniowych
warsztatach. Zajęcia są organizowane przez Fundację

Wspierania Edukacji Tonika
z Zielonej Góry. Aktualnie
zapisy są otwarte, a więcej
szczegółów można uzyskać
na
stronie
internetowej
www.fundacjatonika.pl/gitara lub poprzez e-mail:
fundacjatonika@gmail.com
oraz tel. 513 157 097.

Randka
w ciemno

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do
udziału w walentynkowej
akcji RANDKA W CIEMNO…
Z KSIĄŻKĄ. Zabawa czytelnicza polega na wypożyczeniu zapakowanej książki
bez widocznej okładki i bez
wiedzy, co jest przedmiotem
jej treści.
CZYTELNIKU - DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ i przeżyj ciekawą
randkę z książką.
Pod koniec lutego przewidziane jest dla osób chętnych
spotkanie przy herbatce
i ciastku w celu podzielenia
się wrażeniami, czy randka
z książką była udana.
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