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Od 28 marca możliwe będzie wędkowanie nad Świdnickim Zalewem. Tego dnia o godz. 10.00 zbiornik
zostanie oficjalnie otwarty, odbędą się wiosenne porządki i ognisko.
Wójt Gminy Świdnica Krzysztof
Stefański, Prezes koła nr 27 oraz
Sekcja Wędkarska w Świdnicy zapraszają wszystkich mieszkańców
i pasjonatów wędkarstwa na uroczyste otwarcie „Zbiornika Górnego” (Małego) w Świdnicy dla celów
wędkarskich. Impreza rozpocznie
się o godz. 10.00. Do 12.00 trwać
będzie przygotowywanie łowiska
połączone z wiosennymi porządkami na tym terenie. Dlatego mile
widziani są również mieszkańcy,

którzy nie wędkują, a chcieliby pomóc w sprzątaniu terenu.
W południe zostanie rozpalone
ognisko, aby każdy, kto pomógł w
pracach mógł posilić się pieczoną
kiełbaską. O 12.30 rozpocznie się
wędkowanie. Stanowiska zostaną wyznaczone na całym akwenie, oprócz kąpieliska. Miejsca
te zostaną wykarczowane, aby
wędkarze mieli swobodny dostęp
do wody. Przypominamy, że nie
można korzystać z kładki, jest ona

przeznaczona tylko dla osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy proszą o zabranie
ze sobą grabi, pił do drewna, sekatorów, sztychówek, woderów
oraz mnóstwo dobrego humoru
i energii. Każdy uczestnik dostanie
kiełbaskę, a dzieci słodycze. Wójt
z tej okazji przygotował dla wędkarzy specjalny prezent. Podczas
imprezy będzie możliwość nabycia znaczków wędkarskich i zdania
egzaminu na kartę wędkarską.

Bardzo dobrą wiadomością jest
również fakt, że w tym roku po raz
pierwszy Dziecięce i Młodzieżowe Spławikowe Zawody Wędkarskie Grand Prix Milczarek 2020
odbędą się właśnie nad zalewem
w Świdnicy, a nie jak w ubiegłych
latach w Ochli. Gmina zyskała
więc na swoim terenie kolejną,
ciekawą i cieszącą się dużym
zainteresowaniem imprezę. Harmonogram zawodów znajduje się
na plakacie obok.

Po pięciu latach witamy wędkarzy
Rozmowa z MATEUSZEM BRODZIKIEM, nowym przewodniczącym sekcji wędkarskiej w Świdnicy.

- Na początek trochę statystyki, ile
osób liczy świdnicka sekcja?
- 90 członków, są to mieszkańcy
gminy Świdnica.
- Co należy do zadań przewodniczącego?
- Przede wszystkim bierze czynny
udział w zarządzie koła, którego
jest częścią oraz Polskiego Związku Wędkarskiego. Dodatkowo
rozprowadza znaczki wędkarskie
na terenie gminy, rozpowszechnia
wędkarstwo wśród mieszkańców,
edukuje młodzież w tym zakresie.
- Otwarcie Zalewu Świdnickiego
dla wędkarzy to chyba jedno z ważniejszych wydarzeń w tym roku?
- Dla nas tak. Bardzo się cieszymy,
że mamy w gminie taki obiekt i że
pierwszy raz od pięciu lat został on
udostępniony dla wędkarzy. Przy
okazji przypomnę, że na „Zbiorniku
dolnym”, czyli tym bez wyznaczonego kąpieliska, nie można łowić
ryb jeszcze przez pięć lat. W tym

roku czeka wędkarzy, tych trochę
młodszych, jeszcze jedno ważne
wydarzenie – Grand Prix będzie się
odbywało w Świdnicy, co jest da
wszystkich dużym udogodnieniem.
- Czy sekcja będzie pomagać
w utrzymaniu zalewu?
- Planujemy mocno zaangażować
się i pomóc GOSIR-owi w bieżącym utrzymaniu obiektu. Chcemy
też wspólnie z Gminą organizować
na tym terenie ciekawe wydarzenia. Już mamy kilka ciekawych
pomysłów. Sami wędkarze będą
dbali również o to, żeby ten zbiornik miał walory estetyczne w postaci pływających tam okazów np.
dużych karpi.
- Dużo ryb obecnie pływa
w zalewie?
- I to jest nasze kolejne zadanie,
skupimy się też na tym, aby zbiornik był obsadzony dużą ilością
ryby. Aby odznaczał się w stosunku do innych łowisk właśnie przez

zasobność w rybę. Dlatego wprowadzamy zasadę „No Kill” – nie
zabijaj, a także „Catch and release”
– złów i wypuść.
- Kto może łowić nad zalewem,
czy trzeba uzyskać jakieś specjalne pozwolenie?
- Aby wędkować trzeba być członkiem sekcji, czyli zapisać się u mnie
i opłacić składkę. Można to zrobić
podczas zawodów albo otwarcia –
28 marca. Coroczna składka wędkarza wynosi w granicach 250 zł.
Kiedy jest się członkiem, można
wędkować o każdej porze, oczywiście zgodnie z regulaminem.
- A co z osobami, które chcą powędkować tylko podczas zawodów?
- Tu jest inna sytuacja. Aby wziąć
udział w zawodach prowadzonych
przez Gminę nie trzeba być członkiem sekcji. Każdy może uczestniczyć w gminnych imprezach wędkarskich.
- Dziękuję.
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SŁOWO OD WÓJTA

Marzec pełen ważnych wydarzeń

Marzec zapowiada się bardzo bogato, ale wspomnijmy krótko luty.
Znakomita frekwencja, duże emocje i świetna zabawa – tak można
podsumować pierwsze gminne
dyktando. Profesor Marian Bugajski przygotował pełen pułapek ortograficznych zabawny wierszyk,
a zdyscyplinowana i ambitna klasa
z blisko czterdziestoma uczniami
w wieku od 10 do 80 lat wzięła
byka za rogi. Gminnemu mistrzowi ortografii, Waldemarowi Puchalskiemu, serdecznie gratuluję.
Tych, którzy nie zdążyli się zgłosić,
zapraszam już za rok.
Po pięciu latach Zalew Świdnicki
ponownie otwiera się dla wędkarzy. Świdnicka sekcja wędkarska

przy kole nr 27 Polskiego Związku
Wędkarskiego zawsze dbała o porządek nad wodą i jako gospodarz
łowiska zaprasza na oficjalne i uroczyste otwarcie sezonu 28 marca.
Gmina zadba o czytelne oznakowanie miejsc do wędkowania, będzie troszczyć się, mam pewność,
że przy wsparciu mieszkańców,
o porządek na całym terenie zalewu. Wciąż uzupełniamy wyposażenie zarówno dla łowiących, jak
i wypoczywających nad świdnickim zbiornikiem.
Nad Zalew Świdnicki powrócą wreszcie uczestnicy Grand
Prix Świdnica – wędkarskich zawodów dla dzieci i młodzieży.
W marcu otworzymy, z udziałem

zaproszonych wyjątkowych gości, Centrum Seniora w Świdnicy. Chciałbym, żeby najstarsi nasi
mieszkańcy zaakceptowali nowe
miejsce i personel obsługujący
pięknie prezentującą się i świetnie
wyposażoną placówkę.
Wszystkim paniom z okazji Dnia
Kobiet życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam 7 marca na jogę
i Wieczór na obcasach. Tego dnia
życzenia przekażę paniom osobiście.
W kościołach w Koźli i w Buchałowie zagości w marcu muzyka
pasyjna w ramach tradycyjnie już
organizowanego w tym okresie
Festiwalu Muzyki Pasyjnej.
A pierwszy dzień wiosny przywitamy podczas II Gminnej Spartakia-

dy Seniorów. Zapowiada się niezła
zabawa z udziałem reprezentacji
wszystkich sołectw.
Młodszych mieszkańców w marcu czekają wybory Młodzieżowej Rady Gminy. Reprezentacja
młodego pokolenia będzie miała
możliwość realnego wpływania na
gminne sprawy. Wybory odbędą
się w szkołach, a ja gorąco namawiam do kandydowania tych, którzy czują w sobie żyłkę społecznika.
Gminne reprezentacje seniorów
i najmłodszych mają możliwość
realnego wpływu na życie w naszej gminie. Bardzo liczę na Waszą
aktywność.
Krzysztof Stefański

Już kursuje nowa Opłata za odpady
linia autobusowa
Zakład Usług Komunalnych informuje, że opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie
od mieszkańca obowiązuje od 1 marca br.
Do tego czasu obowiązywała stawka w wysokości 12 zł.

Z Drzonowa do Zielonej Góry przez Radomię, Słone
i Wilkanowo – tak przebiega nowa trasa autobusów
Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
Od 2 marca br. Gmina Świdnica zyskała połączenie z Zieloną Górą w ramach działalności
spółki Zielonogórska Komunikacja Powiatowa. Władze gminy
oraz spółki wzięły pod uwagę
prośby i sugestie mieszkańców
gminy, a szczególnie Drzonowa.
Miejscowość ta zyskała nie tylko
połączenie z Zielonej Góry po
godzinie 15.00, ale również dwa
dodatkowe kursy – po 16.00
i po 18.00. W sumie to osiem
kursów dziennie. Pierwszy autobus do Zielonej Góry wyjeżdża
przed 7.00 rano. Ostatni kurs
do Drzonowa zaplanowano na
godz. 18.20. Trasa nowej linii
biegnie przez Rybno, Wilkanowo, Świdnicę, Słone, Radomię
do Drzonowa. – Namawiamy
mieszkańców do korzystania

z naszej komunikacji – mówi wójt
K. Stefański. – Będziemy czekać
na wszelkie uwagi pasażerów,
aby jeszcze bardziej udoskonalać
połączenia i dostosowywać kursy do faktycznych potrzeb. Na
pewno linie będą konsekwentnie
rozbudowywane.
Ceny biletów są konkurencyjne w stosunku do innych przewoźników. Bilety jednorazowe
można kupić u kierowcy, bilety
miesięczne można nabyć w siedzibie spółki przy ul. Długiej 25
w Świdnicy, ale również przez
internet wysyłając zamówienie
na adres zkp@swidnica.zgora.pl.
Wszelkie informacje dot. kursów
pod nr 606 790 063. Rozkład
jazdy (na str. 13) i ceny biletów
dostępne na stronie urzędu
w zakładce KOMUNIKACJA.

Osobom, które w styczniu
i w lutym uiściły opłatę za odpady w wysokości 30 zł, powstała
nadpłata zostanie zaliczona na
poczet kolejnych miesięcy.
Stawkę za odpady komunalne
w wysokości 30 zł miesięcznie od mieszkańca uchwalono
na sesji Rady Gminy Świdnica
22 grudnia 2019 r. z terminem
obowiązywania od 1 stycznia
2020 roku. Jednakże z uwagi
na stwierdzenie nieważności
uchwały nr XIV/115/2019 Rady
Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty i stawki opłaty
za pojemnik przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze, konieczna

była zmiana uchwały określającej wysokość stawki odpadowej.
Dlatego też dokonano korekty
zapisów z uwzględnieniem uwag
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze i skorygowaną treść uchwały przedłożono
i uchwalono na sesji Rady Gminy
Świdnica 22 stycznia br. Uchwała weszła w życie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, tj. w połowie lutego br., dlatego też wzrost stawki za odpady
komunalne obowiązuje od dnia
1 marca 2020r.
W razie pytań, wątpliwości lub
niejasności prosimy o kontakt
z Zakładem Usług Komunalnych
w Świdnicy pod numerem telefonu: 68 327 37 18 lub 68 327
37 04.

INFORMACJE
OD SOŁTYSÓW
Informuję o zwołaniu zebrania wiejskiego w dniu
13.03.2020 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej. Tematem
zebrania są sprawy sołeckie. Obecny będzie Pan Wójt.
Sołtys Piasków
Danuta Janek

NGO
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Stowarzyszenia otrzymały dotacje
Gmina Świdnica podzieliła pieniądze przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe. Do konkursu przystąpiło 18 stowarzyszeń, które złożyły w sumie 27 ofert. Ich wartość to niecałe 242 tys. zł. Kwota
ta przewyższa o prawie 70 tys. zł budżet przeznaczony na ten cel. Mimo iż pieniędzy było o 10 proc. więcej niż w roku
ubiegłym, komisja musiała zredukować koszty zadań. Ostateczne przyznane kwoty:
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Pierwsza
wyprawka
dla maluszka
Wójt Krzysztof Stefański z wielką przyjemnością przekazał pierwszą w tym
roku wyprawkę dla maluszka. Odebrał
ją mieszkaniec Letnicy Łukasz Kamiński
– tata urodzonego 17 lutego Mikołaja. Pan Łukasz przyjechał po wyprawkę
w drodze po swoją córeczkę Hanię, z którą razem odebrali ze szpitala szczęśliwa
mamę i maluszka.

Wybory 2020 SMS-em o zagrożeniach
Do 10 kwietnia czekamy na kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych.
10 maja 2020 odbędą się wybory Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby
przez nich upoważnione, a także sami
wyborcy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy
urzędów, osobiście lub pocztą. W razie
wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych
rozstrzyga data wpływu przesyłki do
właściwego urzędu gminy tj. urzędu na
obszarze gminy, w której siedzibę ma
dana obwodowa komisja wyborcza.
Kandydatem do składu komisji może
być osoba, która stale zamieszkuje na
obszarze województwa lubuskiego
i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego
województwa.
Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych znajdują się na stronie www.swidnica.zgora.pl w zakładce
WYBORY 2020.

Chcesz być na bieżąco informowany o wszelkich
zagrożeniach, awariach, czy wydarzeniach?
Zapisz się do systemu powiadomień.

789 440 115
Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców wszystkich miejscowości
w gminie Świdnica do zapisania
się do SMS-owego systemu powiadamiania. Wystarczy wysłać
nazwę miejscowości, w której
mieszkamy bez polskich znaków,
wielkimi literami (np. SLONE,
SWIDNICA, KOZLA, BUCHAŁÓW) na numer 789440115.
Osoba zapisana do systemu bę-

Statuetka
od policji
Podczas
Oprawy
Rocznej
w Komendzie Miejskiej Policji
w Zielonej Górze, komendant
KMP mł. insp. Jarosław Tchorowski przekazał na ręce Sekretarz Gminy Beaty Łuckiewicz-Kropskiej statuetkę dla Wójta
w podziękowaniu za wsparcie
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina jako jedyna spośród
reprezentowanych na spotkaniu samorządów otrzymała
taką statuetkę.

dzie otrzymywać informacje np.
o wyłączeniu wody, prądu, ważnych wydarzeniach w gminie itp.
Aby jeszcze bardziej usprawnić
system i dopasować go do Państwa oczekiwań, prosimy o uwagi dot. jego funkcjonowania. Na
sugestie czekamy pod nr. 68 327
31 15, wew. 146 w godzinach
pracy urzędu.

Bezpłatne
porady prawne

Na terenie gminy Świdnica funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej. Znajduje się w Słonem.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, edukacji prawnej
i mediacji będzie działał do końca roku w Słonem przy ul. Słonecznej 13 (budynek przy szkole).
Czynny jest w każdy poniedziałek
w godz. 9.00-13.00 i każdy wtorek
w godz. 15.00-19.00 (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Z porad może skorzystać każdy
mieszkaniec. Zapisy telefonicznie
- 68 45 35 201 lub mailowo
pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl.

Apel Gminnej
Rady Seniorów
Nie bądź obojętny, gdy widzisz osobę w starszym wieku, której potrzebna jest pomoc. Może jest to osoba
chora, niepełnosprawna, samotna,
cierpiąca niedostatek, albo wobec
której stosowana jest przemoc. Czasami wystarczy pomoc rodziny, sąsiadów a czasami potrzebna jest pomoc innych służb.
O problemie powiadom radnego
seniora swojej wsi, a my postaramy
się w miarę posiadanych możliwości
pomóc.

Z Urzędu Gminy
Wójt Gminy Świdnica działając
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020,
poz. 65) informuje, że w siedzibie
Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38 oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce NIERUCHOMOŚCI
(https://bip.swidnica.zgora.pl/175/
Nieruchomosci/) w terminie od 17
lutego 2020r. do 30 marca 2020r.
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Świdnica przeznaczonych do sprzedaży.

Młodzi w radzie

25 marca 2020 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.
Zgodnie z nową uchwałą wybory odbywać się będą w szkołach.
Jedynym wyjątkiem są osoby, które mieszkają gminie Świdnica, ale
uczą się poza nią. Dla nich stworzony jest oddzielny okręg.
Kandydatami do rady mogą być osoby, które mieszkają na terenie gminy
Świdnica i w dniu wyborów będą
w wieku 13-20 lat. Aby wystartować,
należy wypełnić formularz rejestracyjny (znajduje się na stronie www.
swidnica.zgora.pl w zakładce MŁODZIEŻOWA RADA GMINY) oraz złożyć go w Urzędzie Gminy Świdnica
do 11 marca 2020 do godz. 15.00.
Uczniowie szkół w Świdnicy oraz
w Słonem mogą złożyć ten formularz
w sekretariacie szkoły.
Głosować mogą osoby, które w dniu
głosowania będą miały ukończone
11 lat, a nie mają jeszcze ukończonego 20 roku życia. Głosowanie w szkołach odbywać się będzie w godzinach
10.00-12.00, natomiast w okręgu dla
osób uczących się poza terenem gminy tj. w sali wiejskiej w Buchałowie
w godz.17.00-19.00.
Zachęcamy młodzież do udziału
w wyborach, zarówno do kandydowania jak i głosowania. Jest to
prawdziwa lekcja demokracji. Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Rafał Trafała – 696 537 170.

AKTUALNOŚCI

Łatwiejszy
kontakt
z psychologiem
Do Centrum Psychologiczno - Terapeutycznego w Świdnicy można już dzwonić bezpośrednio,
a nie za pośrednictwem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod
numerem 798 867 092 można
zapisać się na spotkanie konsultacyjne z psycholożkami. Rejestracja możliwa jest od poniedziałku
do czwartku w godz. 8.00 - 9.00,
tylko w wyjątkowych sytuacjach
w pozostałym czasie pracy
psychologa.
Psycholog dla osób dorosłych
- Dorota Opala - przyjmuje od poniedziałku do środy w godz. 9.0015.00 oraz w czwartki w godz.
9.00-13.00.
Psycholog do pracy z dziećmi i ich
rodzicami - Arneta Sobiechowska - przyjmuje we wtorki w godz.
15.30-20.30.
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Za zaangażowanie w WOŚP

Osobiste podziękowania przekazał wójt K. Stefański wolontariuszom i osobom zaangażowanym
w gminny finał 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, w tym roku udało się zebrać
rekordową kwotę ponad 54 tys. zł. – Zawsze wiedziałem, że na naszych mieszkańców można liczyć
– mówił podczas spotkania. – Nie zawiodłem się i tym razem. Gratuluję wyniku!
Wszystkie zaproszone osoby otrzymały pisemne podziękowania i mały upominek. Podczas spotkania
dowiedzieliśmy się również, że dotychczasowy, wieloletni szef sztabu Tomasz Marczewski przekazuje
pałeczkę i finał WOŚP 2021 odbędzie się już z nowym szefem Rafałem Trafałą.

W rytmach disco polo!

Gwiazdy polskiej muzyki wystąpią podczas „Zabawy po byku”, czyli czerwcowych obchodów Dni Ziemi Świdnickiej. Na scenie będziemy
gościć najpopularniejszych wykonawców muzyki disco-polo – zespól BAYER FULL i SHAZZĘ. Polska muzyka taneczna od lat króluje na festiwalach muzycznych, dlatego nie może jej zabraknąć na najważniejszej imprezie roku w gminie Świdnica. Liczymy, że 20 czerwca w świdnickim
parku zaśpiewamy razem, że „Wszyscy Polacy, to jedna rodzina...”
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Wielkie emocje na dyktandzie

Ponad 30 odważnych uczestników
zmierzyło się w piątkowy (21 lutego)
wieczór z ortografią. Z okazji przypadającego właśnie wtedy Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
wójt zaprosił mieszkańców do udziału
w Konkursie ortograficznym o Pióro
Wójta Gminy Świdnica. Na kilka godzin
Gminny Ośrodek Kultury zamienił się
w szkolną salę, a emocje podczas dyktanda uczestnicy porównywali do tych

To nie jakieś chichy-chachy
ani nie na Lachy strachy.
To dyktando najzwyklejsze
- nieproste, nie najtrudniejsze.
Być nie może nazbyt trudne.
Powinno być niezbyt nudne,
boby było nieciekawe,
posułoby nam zabawę.
Chceszli pisać razem z nami?
Zmierzyćli się chcesz
z błędami?
Ortografii się nie lękaj

na maturze. Tekst dyktanda specjalnie
na tę okazję napisał prof. dr hab. Marian
Bugajski z Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego i osobiście razem z prof. UZ dr hab. Magdaleną Steciąg je przeprowadził. Uczestnicy
największe problemy mieli z wyrazami:
chichy-chachy, zmierzyćli, mrzyk, czy
uwielbianą przez wszystkich gżegżółką.
Sporo problemów sprawiła też pisownia
wielką i małą literą. W konkursie zwy-

ani-ani i nie kwękaj.
Na rozgrzewkę napisz:
chełbia;
potem jeszcze hydra, stułbia,
krążkopławy, stułbiopławy.
Jeśli nie dość masz zabawy,
napisz: chryja, Warmia, szyja.
Napiszże też Złotoryja!
Nie rób jednak tutaj chryi,
nie jedź dziś do Złotoryi!
Tutaj cię przygoda czeka

Mysia Wieża pisz, nie zwlekaj!
Myszy zjadły tam Popiela,
nie przejmujże się tym teraz
Teraz będzie Krzywa Wieża
co się w Pizie przekrzywiła,
no i jeszcze wieża Babel.
Babel wieża w Biblii była.
Kraków ma mariacką wieżę
nad kościołem Mariackim.
Co dzień hejnał tam
wygrywa
od stuleci strażak chwacki.

ciężył dyrektor Szkoły Podstawowej
w Słonem Waldemar Puchalski. Wójt,
który również brał udział, zajął drugie
miejsce. W ogólnej klasyfikacji jednak
się nie liczył, bo postanowił sprawdzić
się poza konkursem. Nagrodę otrzymał
też młody uczestnik, który najdzielniej
zmagał się z „bykami”.
A dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć
się z ortografią – tekst dyktanda prezentujemy poniżej.

Ale wróćmy do Świdnicy
ortografię jeszcze ćwiczyć.
Gdzie nie tylko świdniczanie
ślęczą pilnie nad zadaniem.
Handryczyć się nie będziemy,
wyraz chandra napiszemy.
a do tego jeszcze chrumkać,
chrzęścić, rzęzić, kum, kum –
kumkać.
Na koniec zaś jeszcze jeden
wyraz łatwy to gżegżółka,
bo dyktando bez gżegżółki

jest jak puszcza bez pustułki.
Jest jak kłódka bez kluczyka
albo łódka bez sternika,
jak niecałe dwa półbuty,
pół akordu bez półnuty,
niczym ul bez pszczółki Mai,
bez świerzopu dzięcielina.
Tak, jak mrzyk bez Szczebrzeszyna
Lub bez herszta banda.
Hejże! Hola! Już wystarczy.
To koniec dyktanda.

DZIAŁO SIĘ
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FERIE
ZIMOWE
ZA NAMI!

W tym roku zajęcia prowadzone przez GOK opierały się
na warsztatach rozwijających
kreatywność i małą motorykę dzieciaków. Wyszywanie,
układanie prasowanych koralików czy praca z masą solną,
to tylko część działań, które
GOK dla nich przygotował.
Dopełnieniem wspólnie spędzonego czasu było lepienie bałwana ze sztucznego
śniegu, a także gry i zabawy
animacyjne.

Grali o słodkie serduszko

W II Walentynkowym Turnieju Siatkówki o „Serduszko” Wójta Gmina Świdnica
wzięło udział 6 drużyn. Po zaciętej walce
trzecie miejsce zajęła drużyna „Quality
Champ”, drugie „Alpaka Team” a zwy-

cięzcami okazała się drużyna „Samorządowców”. Najlepsza drużyna otrzymała
z rąk wójta główną nagrodę - wielki tort
w kształcie serca, który z inicjatywy kapitana drużyny został podzielony pomiędzy

wszystkich uczestników turnieju. Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibicom za
udział i dobrą zabawę, a Tomaszowi Madejowi za wsparcie medyczne. Zapraszamy za rok.
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Człowieka ogranicza tylko wyobraźnia
Rozmowa z BOGUSŁAWEM RUDNICKIM,
mieszkańcem Wilkanowa,
który produkuje blaty pokrywane żywicą.

- Jak się zaczęła Pana przygoda
z drewnianymi blatami?
- Całe życie pracowałem w branży budowlanej, przez wiele lat prowadziłem
razem z bratem firmę budowlaną, jednak 3 lata temu zainteresowaliśmy się
produkcją blatów pokrywanych żywicą
i całkowicie nas ten temat pochłonął.
Tak się zaczęło. Teraz już na dobre
zajmuję się wykonywaniem niepowtarzalnych blatów z połączenia żywicy
i drewna.
- Czy trudno jest wykonać taki blat?
Jak wygląda proces jego tworzenia?
- Wszystko zaczyna się od drewna, które musi być bardzo suche. Przykładowo
– drewno dębowe na blat o grubości 5
cm powinno być sezonowane, czyli
przechowywane przez 5 lat. Żywica
musi być bardzo dobrej jakości, żeby nie
matowiła się i nie zmieniała koloru. Testowaliśmy wiele różnych żywic, aktualnie zamawiamy taką z Kolumbii, ponieważ jest najbardziej trwała. Następnie
trzeba mieć pomysł na blat. W zasadzie
każdy wzór jest możliwy. Jak mówią,
człowieka ogranicza jedynie jego wyobraźnia. Do żywicy często dodajemy
kolorowe pigmenty (matowe i z masą
perłową) lub inne elementy pochodze-

nia naturalnego. Projekt blatu zawsze
konsultowany jest z odbiorcą i to on
ma ostateczny wpływ na jego wygląd.
Czasami wymaga to nawet kilku indywidualnych spotkań. Na koniec blat jest
kilkakrotnie szlifowany i polerowany
w celu uzyskania efektu fortepianu
– idealnej gładkości. Wykonanie całości trwa ok. 3 tygodni.
- Czy Pana blatów można używać
w kuchni?
- Tak, blaty posiadają wszelkie niezbędne atesty umożliwiające kontakt
z żywnością. Nadają się również na
wszelkiego rodzaju stoły, stoliki lub blaty pod umywalkę w łazience. Robimy
blaty kuchenne, łazienkowe, stołowe
i ogrodowe.
- Widząc Pana zaangażowanie można
zauważyć, że nie jest to zwykła praca,
a raczej pasja. Skąd takie zainteresowanie tym tematem?
- Praca przy tworzeniu blatów pokrywanych żywicą jest bardzo twórcza.
Korzystamy nie tylko z drewna pochodzącego z tartaków, ale również z elementów starych drzew, które przybierają przeróżne, często bardzo ciekawe
formy. Czasami wiele godzin dyskutujemy z bratem nad realizowanymi pro-

jektami. Zawsze z ogromną niecierpliwością czekamy na ten moment, kiedy
zaczynamy realizować nowy pomysł.
Mam szczęście, że mogę połączyć pracę z pasją.
- Jak można kupić blat od Pana?
- Najlepiej umówić się telefonicznie na
spotkanie, przyjechać do mnie, zobaczyć gotowe realizacje lub ewentualnie
porozmawiać na temat nowego projek-

Co słychać w szkole w Świdnicy
Technologiczne ferie zimowe
Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych uczniowie uczestniczyli w bardzo interesujących, a zarazem innowacyjnych zajęciach komputerowych.
Tematem przewodnim były niezmiennie nowe technologie oraz kodowanie.

Walentynkowy Festiwal

Celem zajęć było przybliżenie
uczniom zagadnień z zakresu informatyki w formie łamigłówek
z postaciami z ich gier i zabaw.
Łamigłówki udostępniane w ramach Godziny Kodowania są bardzo interesującym i wciągającym
wprowadzeniem do programowania. Rozgrzewką był Scratch
Junior, czyli intuicyjny język programowania adresowany do dzieci, pozwalający na tworzenie animacji i nieskomplikowanych gier.
Uczniowie układali z kolorowych
bloczków prosty kod, który spra-

wiał, że wesołe postacie poruszały
się, wydając dźwięki. Uczniowie
zapoznali się także ze Scottie Go!,
a dodatkowych wrażeń dostarczył
robot Photon, który wspiera dzieci
w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Kulminacją nowinek technologicznych
była praca połączona z zabawą na
interaktywnych monitorach dotykowych. Nauka programowania
blokowego w aplikacji Robotizen,
następnie multimedialne warcaby
i zasady logicznego myślenia, a na
deser kultowe Angry Birds.

W tym roku walentynki w naszej szkole były obchodzone aż przez dwa dni.
W piątek, 14 lutego, na każdej przerwie mogliśmy wysłuchać dedykacji
od i dla zakochanych oraz posłuchać
interesującej muzyki. Z kolei w poniedziałek, 17 lutego, odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski
– Walentynkowy Festiwal Piosenki Miłosnej. Była to już czwarta edycja tego
konkursu. W tym roku motywem przewodnim była muzyka pochodząca z
filmów i bajek. W wykonaniu uczniów
klas IV – VIII usłyszeliśmy takie piosenki, jak: „Miłość rośnie wokół nas”, „M
jak miłość”, „Mama ostrzegała”, „My
heart will go on”, „Nie kłam, że mnie
kochasz”, „Gwiazda”, „Po raz pierwszy
widzę blask” i „Całuj ją”. Wszystkie występy były znakomicie przygotowane
– należą się specjalne podziękowania

tu. Mieszkam w Wilkanowie i tutaj też
wykonuję część swojej pracy. Serdecznie zapraszam do kontaktu.
- Na koniec proszę powiedzieć Czytelnikom, czy jest Pan rodowitym mieszkańcem Wilkanowa?
- Nie, w Wilkanowie mieszkam od
1981 r. Wcześniej mieszkałem kilka lat
w Piaskach, a pochodzę z Droszkowa.
- Dziękuję za rozmowę.

Dzień Kota
18 lutego w świetlicy
był obchodzony Światowy Dzień Kota. Wśród
uczniów nie zabrakło miłośników tych zwierząt,
którzy chętnie opowiedzieli o swoich pociechach. Wspólnie wykonali
kocią maskę, żeby jeszcze
bardziej upodobnić się
do swoich pupili. Następnie odbył się quiz wiedzy
o kotach – tych domowych
i tych dzikich. Wszystkie
dzieci, które brały udział
w turnieju, otrzymały
drobne upominki.

za pomysły i wysiłek włożony w przygotowanie rekwizytów.
Po długich obradach jury (w skład którego wchodziły panie Liliana Reimann,
Renata Uss-Wocial, Aneta Bukowiecka
i Laura Kostrzewa) ogłosiło zwycięzców – w tym roku główną nagrodę
(czek opiewający na 300 zł) otrzymała
klasa 7A, która zaprezentowała piosenkę znaną z oskarowego hitu pod
tytułem „Titanic”. Dwa wyróżnienia,
premiowane czekiem na kwotę 100 zł,
przypadły klasom 4 i 5A.
Miejmy nadzieję, że za rok będziemy
bawić się równie dobrze!
Koło Dziennikarskie i Samorząd
Uczniowski
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świdnicy
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Luty w Szkole Podstawowej w Słonem
Ferie 2020
Podczas ferii dzieci uczestniczyły w bogatej ofercie zajęć zarówno w szkole, jak i poza nią. Pierwszego dnia na uczniów czekały zmagania sportowe, następnie odwiedzili ich pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z przygotowanymi warsztatami plastycznymi. Kolejnego dnia był wyjazd do
Zielonej Góry, aby wyszaleć się w sali zabaw. Kolejną atrakcją były odwiedziny biblioteki im. K.C.
Norwida, gdzie przygotowano dla nas teatrzyk chiński oraz wykład o memach. W środę odbyła
się wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Sulechowskiej, tam każdy z uczniów mógł sprawdzić się w ćwiczeniach, które muszą pokonać strażacy w trakcie testów.
Tego samego dnia był jeszcze seans w kinie Cinema City – film „Fajni i Tajni”. Czwartek był dniem
rozgrywek drużynowych w grach takich jak: 1 z 10, Koło Fortuny, Milionerzy. W drugiej połowie
dnia uczniowie wybrali się do firmy Kampol specjalizującej się w produkcji pościeli wełnianej.
Poznali proces produkcji pościeli oraz całą gamę produktów oferowanych przez firmę. Każdy z
uczniów został obdarowany wyjątkową poduszką. Piątek natomiast obfitował w pyszną rozpustę,
wspólne przygotowywanie gofrów, pyszne wafle z dodatkami jak również tortille nadziewane
przeróżnymi składnikami.
Tłusty Czwartek
Najsłodsze święto w roku obchodziliśmy pod hasłem „Najpierw zjedz,
potem spal”. Klasa piąta dbając o zdrowie i dobry wygląd koleżanek
i kolegów przygotowała plakaty, z których poznaliśmy kaloryczność
różnych rodzajów pączków oraz dowiedzieliśmy się, co i jak długo
trenować żeby pączek „nie poszedł w boczki”. Święto stało się też
okazją do wykonania pięknych „portretów” ulubionych pączków
i starannego zapisania samodzielnie ułożonych wierszy i rymowanek.
Za każdą pracę plastyczną i rymowankę uczniowie klasy VII wręczali
smaczne pączki.
Tradycyjnie zbierano w tym dniu nakrętki i zużyte baterie. Kolejny
Tłusty Czwartek odbył się dzięki współpracy z Klubem KIWANIS,
który zapewnił nam pączki dla wszystkich uczniów i przedszkolaków.

Pasowanie na czytelnika
14 lutego 2020 roku w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy
pierwszej. Spotkanie urozmaicił występ uczniów
z Dyskusyjnego Klubu Książki, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję teatrzyk ekologiczny pt.
„Przygoda w Stumilowym Lesie”. Pierwszoklasiści
również popisali się piękną recytacją wierszy. Podczas uroczystego ślubowania tradycyjnie wręczono
im pamiątkowe dyplomy i książki do samodzielnego czytania.

Dzień Pisma Ręcznego
Z okazji Dnia Pisma Ręcznego Samorząd
Uczniowski zaprosił uczniów do udziału
w konkursie, który odbył się na długiej przerwie. Zadaniem uczestników było przepisanie
fragmentu tekstu najpiękniej, jak tylko można.
Chętnych było wielu. Przyznano trzy nagrody
oraz wiele wyróżnień.

Zawodnik Flesza

w Pucharze Europy
Wojciech Marczak – zawodnik Szkolnego Klubu Szermierczego „Flesz” Świdnica
uplasował się na 15. miejscu
w Pucharze Europy.
8 i 9 lutego w Krakowie rozegrany został Puchar Europy Kadetów w szpadzie.
W pierwszym dniu zawodów rywalizowali mężczyźni.
W gronie 205 zawodników,
Flesza Świdnica reprezentowali Arek Kozłowski i Wojtek Marczak. Przeciwnikami
Wojtka byli: zawodnik Wielkiej Brytanii Joshua Mitchell,
z którym zwyciężył 15:7, Peter Farkas z Węgier, z którym
wygrał 15:9, Włoch Marco
Malucchi, który został pokonany 15:12. Dopiero zawod-

nik Szwajcarii Nicolas Portman zdołał pokonać naszego
zawodnika 15:12. Ostatecznie Wojtek Marczak zajął
bardzo wysokie 15. miejsce. Tylko jeden z Polaków
wywalczył wyższą pozycję.
W drugim dniu Pucharu Europy Klub reprezentowały
dwie zawodniczki: Aleksandra Krynicka i Karolina
Nieczkowska. Był to ich
pierwszy start na tak dużej
imprezie. Mimo braku zwycięstw w walkach grupowych i odpadnięcia z turnieju
cieszy fakt ambitnej postawy
zawodniczek. Jest to dobry
prognostyk i przedsmak pracy z nowym trenerem Mirosławem Węcławskim.

KP Świdnica na podium
Klub Piłkarski Świdnica zajmuje II miejsce po rozgrywkach w tegorocznym
Pucharze Zimy. W finale drużyna uległa
jedynie faworytowi turnieju Restauracji
H2O & Ardeg 4:3 po bardzo zaciętym
meczu. Początkowo przegrywając 3:0,
Świdnica doprowadziła do remisu 3:3,
jednak o porażce przesadził rzut karny
odgwizdany w końcówce spotkania. Puchar Zimy to elitarne zielonogórskie rozgrywki, w tym roku odbyły się 15 lutego.

Walentynkowa
wyprawa po skarb

Dzieci ze szkoły podstawowej w Koźli
w bardzo aktywny sposób obchodziły walentynki. Otóż została dla nich
zorganizowana wyprawa po skarb.
Uczniowie musieli przejść gołymi
stopami po specjalnej ścieżce składającej się m.in. z trawy, kasztanów
i orzechów. Potem był tor z gumowymi przeszkodami. Najmłodsi świetnie
się bawili. Szczególnie, że na końcu
czekał na nich słodki skarb.
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Wielkanoc tuż, tuż… PRO ARTE 2020
– eliminacje gminne
4 kwietnia o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się kiermasz
wielkanocny połączony z warsztatami rodzinnymi! Dopełnieniem wydarzenia
będzie rozstrzygnięcie wielkanocnych konkursów. Zapraszamy już dziś na te
niezwykłe wydarzenie!

Pod koniec lutego odbyły się eliminacje gminne do konkursów
organizowanych w ramach programu PROARTE 2020: Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz Lubuskiego Festiwalu Piosenki. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali
bilety do etapów powiatowych.
W etapie gminnym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego zwyciężyli:

I Gminny Przegląd
Teatrów Dziecięcych
na stałe w kalendarzu
I Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych odbędzie się 27 marca w GOK.
Jest on kontynuacją inicjatywy lokalnej, zrealizowanej zeszłym roku
w ramach projektu „Spinacz kultury
– podepnij się”. Miłe przyjęcie tego
wydarzenia przez uczniowskie kółka teatralne zainspirowało nas do
wprowadzenia przeglądu na stałe w
kalendarz imprez gminy! Szczegóły
na www.gokswidnica.pl.

Walentynkowa
akcja w bibliotece
Bardzo dużym zainteresowaniem
w świdnickiej bibliotece cieszyła
się walentynkowa akcja „Randka
w ciemno… z książką”. Czytelnicy licznie wypożyczali tajemnicze
książki, by dać się zaskoczyć jej fabułą. Kolejna edycja akcji już za rok!

Oferta wynajmu GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy oferuje możliwość wynajmu sali widowiskowej na 100 osób wraz z w pełni wyposażoną kuchnią na wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia,
konferencje, a także imprezy okolicznościowe np. przyjęcia,
chrzciny, komunie, wesela itp. W sali znajduje się sprzęt
multimedialny, kącik wypoczynkowy z kanapami oraz kącik
przeznaczony dla dzieci. Dla najmłodszych udostępniamy
krzesełko do karmienia oraz przewijak. Za dodatkową opłatą
istnieje możliwość wynajmu profesjonalnego sprzętu do nagłośnienia oraz efektownego oświetlenia sali. Zapraszamy do
kontaktu: 683273322.

I KATEGORIA WIEKOWA:
Wiktoria Madera, Małgorzata
Kostrzewa, Zuzanna Szczecińska
II KATEGORIA WIEKOWA:
Natalia Nowacka, Ewa Kołodziej,
Hubert Serbinowski
III KATEGORIA WIEKOWA:
Alicja Kołodziej, Oliwia Rożniatowska, Milena Banaszkiewicz

„Gazeta Gminna” wydawana na zlecenie
Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Kontakt do redakcji: redakcja@swidnica.zgora.pl

