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ROZMOWA

Chcę się odwdzięczyć losowi
Rozmowa z ŁUKASZEM SZYDŁOWSKIM, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słonem
- Jak Pan się czuje w nowej roli, bo
jest to dla Pana nowa funkcja?
- Nowa funkcja i od razu sporo
pracy. Jeszcze poznaję szkołę, zarówno od strony dokumentów,
jak i wyposażenia. We wrześniu
muszę sporządzić dość obszerną
dokumentację chociażby związaną z subwencją oświatową.
No i przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo. A w międzyczasie powoli poznawać pracowników, nie tylko na zebraniach,
ale też poprzez rozmowy indywidualne.

w szkole z nauczycielami bardzo
ciekawe rozwiązania, które ja będę
kontynuował. Najgorsze, co można
zrobić, to zmienić to, co było dobre
tylko dlatego, że nie było nasze. Ja
tego nie zrobię. Należy, a nawet
trzeba korzystać z dorobku i doświadczenia. Bo po co zburzyć i od
nowa budować, jak można do tego,
co już jest dorzucić nowe działania. Ale tylko wspólne działania.
Nie wyobrażam sobie takiej pracy,
że dyrektor mówi i tak musi być.
Dla mnie bardzo ważna jest dobra
atmosfera w pracy.

- Jak ocenia Pan szkołę z perspektywy tych kilku tygodni?
- Szkoła wygląda na zadbaną
i taką rodzinną. Sam uczyłem
się w niewielkiej wiejskiej szkole
podstawowej więc wiem, jakie są
zalety pracy w małych grupach.
O wiele lepiej i dla ucznia i dla nauczyciela jest pracować w grupie
i z grupą 15-osobową niż, jak to
się teraz często zdarza w miastach,
w 30-osobowych klasach, a w odniesieniu do obecnej sytuacji – łatwiej zadbać o przestrzeganie reguł sanitarnych.

- Czym się Pan wcześniej zajmował?
- Przez 13 lat pracowałem jako
nauczyciel matematyki w liceach ogólnokształcących. Było
to IV Liceum Ogólnokształcące
w Zielonej Górze oraz I Liceum
Ogólnokształcące we Wschowie,
w którym zresztą sam się uczyłem.
Dorywczo uczyłem fizyki w szkole
podstawowej i gimnazjum. Od kilku lat jestem egzaminatorem maturalnym z matematyki i egzaminu
ósmoklasisty, wcześniej gimnazjalnego.

- Jakie postawił Pan przed sobą
zadania na najbliższą przyszłość?
- Chciałbym razem z całą szkolną
społecznością zastanowić się nad
patronem dla szkoły. Ja mam swój
typ ale nie będę sam decydował.
To oczywiście matematyk, astronom Bartłomiej Pitiscus, który
urodził się w Słonem. Wiem, że
działał też w Niemczech. Można by
więc nawiązać współpracę międzynarodową z tymi miejscowościami,
w których bywał, pracował. Oprócz
tego chcę aplikować o środki dla
szkoły z różnych projektów.
- Dużo planów na początek.
- Ale też wiem, że pierwszy rok
pracy dyrektora polega przede
wszystkim na poznawaniu. A ja
chciałbym zrobić wszystko od razu
i to jest niestety moja wada.
- Ale też zaleta, bo nie odkłada
Pan na później.
- To prawda, moja zasada brzmi:
Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
- Jak wyobraża sobie pan pracę
z nauczycielami, będzie Pan korzystał z ich doświadczenia, podpowiedzi?
- Na pewno tak. Bardzo się cieszę, że dyrektor Puchalski zostaje
w szkole jeszcze przez rok. Bardzo go cenię jako pedagoga i szanuję jego dorobek. Wypracował

- Ma Pan solidne doświadczenie
w pracy z uczniami zarówno młodszymi, jak i starszymi.
- Tak, w domu mam też świeżo
upieczone przedszkolaki oraz córkę, która jest w drugiej klasie podstawówki, więc mam też doświadczenie w pracy z najmłodszymi.
Przechodzę etap edukacji wczesnoszkolnej na własnej skórze,
a doświadczenie rodzica przydaje się w pracy. Pracowałem też
z osobami dorosłymi, nauczycielami. Uczyłem w liceum dla
dorosłych i byłem wykładowcą
na podyplomowych studiach dla
nauczycieli.

To bardzo motywujące dla nauczyciela, dla wychowawcy. Lubiłem
być wychowawcą, bo podczas
wycieczek, imprez klasowych można tak naprawdę poznać swoich
uczniów. Przy tablicy się nie da.
- Fakt, że nie pochodzi Pan stąd
jest wadą, czy zaletą?
- Wadą na pewno jest to, że nie
znam dobrze tego środowiska, ale
poznam w ciągu najbliższego czasu. A zaletą jest to, że zaczynam
z czystą kartą i każdy pracownik
też ma u mnie czystą kartę. Każdy
może pokazać się z jak najlepszej
strony.
- Będzie Pan pełnił tylko funkcję dyrektora, czy będzie Pan też
uczył?
- Będę uczył ale dopiero od przyszłego roku szkolnego. Teraz nie
dam rady. Szkoła nie ma wicedyrektora, kierownika administracyjnego, więc wszystkie obowiązki
wykonuje dyrektor. Ale jak się już
w to wszystko wdrożę, to chętnie
znów stanę przy tablicy.
- Długo się Pan zastanawiał nad
przystąpieniem do konkursu?

- Miałem wątpliwości, ale wspierali mnie znajomi i przyjaciele. Od
początku towarzyszył mi jakiś impuls. Impulsem było to, że w ogóle
otworzyłem stronę z ogłoszeniami,
chociaż nigdy tam nie zaglądałem.
Żonie powiedziałem dzień przed
złożeniem dokumentów. Zapytała
tyko: I po co ci to?
- No i po co to Panu?
- Chcę wykorzystać swoją wiedzę
i popracować z dziećmi ze środowiska wiejskiego. Chcę się losowi
odwdzięczyć, bo sam wyszedłem
ze środowiska wiejskiego, kończyłem małą wiejską szkołę, która
dała mi solidne podstawy. Liceum
skończyłem
z
wyróżnieniem,
a podczas studiów uzyskałem stypendium Ministra Edukacji. Udowodniłem, że mała wiejska szkoła
może bardzo dobrze wykształcić.
I wobec takiej szkoły mam dług
wdzięczności.
- Dziękuję i życzę powodzenia
w nowej pracy!
DAGMARA OSTROWSKA
d.ostrowska@swidnica.zgora.pl

- Pracę nauczyciela zna Pan z każdej strony?
- Aktualnie skończyłem też szkolenie na eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli. Niedługo
będę wpisany na listę ekspertów
Ministerstwa i myślę, że w sesjach
jesiennych będą już mógł pracować w tym charakterze. A dzięki
uczestnictwu w takich komisjach
będą poznawał ludzi i wymieniał
się dobrymi praktykami z innymi
placówkami. A gmina zyska tzw.
eksperta oświaty.

Fot. Archiwum prywatne Ł. Szydłowskiego

- Podobno był pan zgłoszony do
ogólnopolskiego plebiscytu pt.
Nauczyciel Roku?
- Tak, moi uczniowie z IV LO mnie
zgłosili, z własnej inicjatywy.

ŁUKASZ SZYDŁOWSKI, ma 37 lat, urodził się w Sulechowie, szkołę podstawową i liceum ukończył w gminie Wschowa, studiował
matematykę w Zielonej Górze, posiada też licencjat z fizyki, obecnie kończy studia podyplomowe z fizyki. Żonaty, troje dzieci, starsza córeczka i młodsze bliźnięta.

AKTUALNOŚCI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
W SZKOLE W SŁONEM

(wybrane zapisy, całość publikowana
na www.spslone.zgora.pl)
1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
- jeden opiekun z dzieckiem
- dystans od innych osób min. 1,5 m
- stosowanie maseczek, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk
2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, odizolowuje
ucznia w gabinecie pielęgniarki lub w wyznaczonym miejscu
z zachowaniem 2m odległości od innych osób. Niezwłocznie
powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
3. Wszystkie lekcje uczniów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, chemii, informatyki, prowadzone będą dla danej klasy
w jednej sali.
4. Uczniowie klas I-III i IV-VIII mają obowiązek przebywania w
osobnych, wydzielonych częściach szkoły.
5. Godziny przerw dla klas starszych i młodszych są zróżnicowane, przy czym klas I-III nie obowiązują sygnały dzwonka
szkolnego. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co
45 minut.
6. W salce gimnastycznej przybory sportowe i podłoga będą
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
7. Uczniowie klas starszych i młodszych korzystają z osobnych szatni.
8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w
razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki dezynfekcyjne są dostępne pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest
wietrzona systematycznie i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, a w szczególności zaraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
9. Uczniowie korzystają z własnych napojów, a woda pitna
wydawana będzie w kuchni cateringowej pod nadzorem opiekuna z wykorzystaniem naczyń jednorazowych.
10. W bibliotece uwzględniana będzie 3-dniowa kwarantanna
dla książek. Uczniowie będą wcześniej zamawiać książki i odbierać je z zachowaniem rygorów higienicznych przy stanowisku osłoniętym szybą pleksi w drzwiach biblioteki. Zamknięty
pozostaje dostęp do półek i czytelni.
11. Posiłki obiadowe w kuchni cateringowej wydawane będą
w systemie zmianowym. Po zmianowym wydawaniu posiłków
pracownik odbierający talerze i sztućce zdezynfekuje blaty
stołów i poręcze krzeseł. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni
i wyparzane.
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ
W SZKOLE W ŚWIDNICY
(wybrane zapisy, całość publikowana
na www.zspswidnica.edupage.org)

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając
minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć
lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w
tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
5. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich
uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż co 45 minut.
6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,
ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
7. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
8. W częściach wspólnych szkoły wszyscy powinni korzystać
z maseczek lub przyłbic.
9. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas
dowozów uczniów do szkoły organizowanych przez gminę.
10. Każda klasa będzie miała wyznaczone wejście do budynków – A, B, C lub D:
a) - A (główne) – pracownicy, dzieci korzystające z e świetlicy,
klasa: 1b, 2b, 3a
b) - B (gimnazjum) - klasa: 1a, 2a, 3b
c) - C (plac przyszkolny) – klasa: 4, 6b, 7a, 7c
d) - D (plac przyszkolny) – klasa: 5, 6a, 7b, 8a, 8b
11. Poszczególne klasy będą korzystały tylko z przydzielonych
im gabinetów, z wyłączeniem niektórych zajęć – na przykład
wychowanie fizyczne, informatyka, języki obce.
12. Wprowadzone zostały różne godziny wydawania posiłków na stołówce szkolnej i dystans między stolikami.
13. W szkole wyznaczono izolatorium (gabinet po lewej stronie przy wejściu głównym) dla uczniów, u których w czasie
lekcji wystąpią objawy chorobowe.
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SŁOWO OD WÓJTA

Współpracujmy, a będzie dobrze
Pandemia
koronawirusa
zdominowała zakończenie wakacji
i początek roku szkolnego. Mimo zamieszania i niespójności komunikatów płynących z MEN-u, placówki
w naszej gminie przygotowały się
na bezpieczne przyjęcie dzieci bardzo dobrze. Ich dyrektorzy dysponują odpowiednią ilością środków
ochrony przed wirusem, a organizacja pracy przedszkoli i szkół pozwala
na minimalizację zagrożeń. Jednak
sytuacja w kraju jest dynamiczna
i z dnia na dzień niesie niepokojące
epidemiczne komunikaty, dlatego
proszę o wielką dyscyplinę w tym
zakresie pracowników i nauczycieli oświaty, uczniów i ich rodziców,
a samorząd zapewni wszystkie niezbędne środki, by nauka przebiegała spokojnie i efektywnie.
W Szkole Podstawowej w Słonem

zmiany. Po 21 latach pełnienia
funkcji dyrektora pan Waldemar
Puchalski podjął decyzję o przejściu
na emeryturę. Za wielkie serce i poświęcenie się bez reszty rozwojowi
placówki oraz niezwykle skutecznej integracji środowiska na rzecz
wysokiego poziomu wychowania
i edukacji - bardzo gorąco dziękuję.
Nowym dyrektorem szkoły wyłonionym w konkursie został pan Łukasz Szydłowski. Gratuluję i życzę
całej rodzinie szkolnej znakomitej
wzajemnej współpracy oraz jak najlepszej, przyjaznej atmosfery.
Wakacje ani na moment nie spowolniły prowadzonych i przygotowywanych inwestycji oraz
opracowywania
zapowiadanych
programów wieloletnich dotyczących infrastruktury drogowej
i wodno-kanalizacyjnej. Ich założe-

nia będą wprowadzane do realizacji w budżecie gminy już od 2021
roku. Trwają prace modernizacyjne
w oczyszczalniach w Drzonowie
i w Świdnicy, rozpoczęliśmy budowę sali sportowej w Słonem, wyłaniamy w procedurze przetargowej wykonawcę budowy zespołu
przedszkolno-żłobkowego w Świdnicy. Remonty i przebudowy dróg
gminnych są realizowane zgodnie
z planem i budżetem gminy, a na
dofinansowanie przebudowy ulicy
Kosowej w Wilkanowie i odcinka
ul. Długiej w Świdnicy złożyliśmy
wnioski do rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych. Na wsparcie
inwestycji prowadzonych przez powiat zielonogórski przeznaczyliśmy
w tym roku 300 tys. zł (budowa
chodnika w Letnicy od cmentarza
do bloków oraz dofinansowanie

przebudowy drogi Radomia – Orzewo- Drzonów). Liczę na to, że powiat konstruktywnie podejdzie
również do propozycji współpracy
w zakresie przebudowy niezwykle
ważnej drogi powiatowej Świdnica
– Letnica. Tu nie ma czasu na zwlokę. Jest niebezpiecznie i wspólnie
ponosimy za to odpowiedzialność.
O wspomnianych wyżej i wielu innych działaniach naszego samorządu na rzecz mieszkańców piszemy
obszernie w nowym numerze Gazety Gminnej, który trafił właśnie do
Państwa rąk. Zachęcam do przekazywania informacji, uwag krytycznych, pomysłów i pytań do redakcji Gazety Gminnej oraz do urzędu
gminy. Żaden głos nie pozostanie
bez odpowiedzi.
Pozdrawiam mieszkańców
Krzysztof Stefański

Wóz za najwyższą
frekwencję
Gmina Świdnica wygrała pojazd strażacki dla OSP. Wszystko
w ramach akcji „Bitwa o głosy” dzięki uzyskaniu najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich spośród gmin
do 20 tys. na terenie byłego województwa zielonogórskiego.
Przypomnijmy, frekwencja na terenie gminy wyniosła 72,17 proc.
Promesę na zakup nowego wozu strażackiego z rąk Wiceministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika odebrały
27 czerwca w Warszawie zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz
i Skarbnik Gminy Świdnica Katarzyna Wybranowska.

Gmina dofinansowuje
powiatowe inwestycje
Na remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Letnicy Powiat
Zielonogórski otrzymał od Gminy Świdnica wsparcie finansowe w wysokości 50.000 zł. Całość inwestycji to koszt 149.814
zł. Przyznane wsparcie finansowe zdecydowanie przyspieszyło
możliwość wykonania zadania, co przyczyni się głównie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Warto wspomnieć również, że Zarząd Powiatu Zielonogórskiego 7 sierpnia br. złożył wniosek na przebudowę drogi powiatowej m. Drzonów – II etap o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Nie udałoby się to, gdyby nie kolejne wsparcie
finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej, w całości sfinansowanej przez Gminę
Świdnica. Dodatkowo Gmina zadeklarowała udział finansowy na
budowę drogi.
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Biblioteka gminna
otwarta po remoncie
1 września odbyło się oficjalne otwarcie
Gminnej Biblioteki Publicznej po generalnym remoncie.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele gminy, szkoły, czytelnicy, a także
uczestniczki akcji „Ubierz się w książkę”!
Skarbnik Gminy Katarzyna Wybranowska przekazała na ręce dyrektorki Pauliny Szewczyk prezent od wójta – czytnik e-book’ów. Dzięki temu biblioteka
stanie się jeszcze bardziej multimedialna.
W pomieszczeniach zostały wymienione
podłogi,
regały,
pomalowane ściany, biblioteka zyskała tez nowe
meble. Gmina przekazała na remont
50 tys. zł.

Książka dla przedszkolaka i seniora
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych,
chorych, a także najmłodszych Gminna Biblioteka
Publiczna raz w miesiącu będzie dostarczać książki do wszystkich miejscowości w gminie Świdnica. Wystarczy zadzwonić do biblioteki i zamówić
wybrane egzemplarze, a pani Bożena Trubiłowicz
zapuka do waszych drzwi i dostarczy paczkę. Aby
dostać książki do domu wystarczy zadzwonić do
biblioteki, zamówić konkretne tytuły i czekać na
dostawę.
Nowością w bibliotece będzie wyprawka czytelnicza dla przedszkolaków. Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała książka – wielki człowiek”.
Każdy przedszkolak, który zapisze się do naszej
biblioteki otrzyma wyjątkową książkę oraz Kartę
Małego Czytelnika. W wyprawce będzie też coś
dla rodziców – broszura przypominająca, jak ważne jest czytanie i jaki ma wpływ na rozwój dziecka.

Propozycje
czytelnicze

Jesienią na półkach w bibliotece pojawią się
nowe książki. Ich zakup był możliwy dzięki udziałowi w projekcie „Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek”. Łącznie nowy księgozbiór będzie
kosztował prawie 9 000 zł. O książki dla dzieci,
dorosłych, komiksy, albumy, literaturę naukową
wzbogaci się nasza biblioteka. Nowością będą
audiobooki i e-booki. Jeżeli są tytuły, które
chcielibyście Państwo przeczytać, a nie ma ich
w księgozbiorze, to prosimy powiadomić o tym
bibliotekę. Postaramy się spełnić prośby. Na wiadomości czekamy do końca września.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świdnicy oferuje:
● nowości wydawnicze – powieści, bajki,
poradniki, komiksy, literatura popularno
-naukowa itp.
● audiobooki i ebooki
● czytnik ebooka
● katalog on line świdnickich zbiorów biblio
tecznych dostępny na www.gokswidnica.pl
● telewizor z możliwością odtwarzania
filmów i prezentacji multimedialnych
● mała galeria do prezentacji obrazów
i fotografii
● książka na telefon dla seniora
● wyprawka czytelnicza dla przedszkolaka
● stanowisko komputerowe z dostępem
do internetu i drukarki oraz programem
do obróbki zdjęć
● teatr kamishibai
● plenerowe animacje z cyklu
„Czytanie na polanie”
● Dyskusyjne Kluby Książki, spotkania
autorskie i wieczorki literackie
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
Lato 2020 zaowocowało nowymi
inicjatywami. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Zakładu Usług Komunalnych „Park nad strumieniem” zyskał
nowe ogrodzenie. W tej chwili dzieci
czują się bezpieczne, a rodzice są zadowoleni. Za pracę w ramach wolontariatu dziękujemy panom: J. Turuto,
J. Kusińskiemu, H. Prusik, K. Frączak, P. Matyniak, L. Rapeła, a za dowiezienie materiału G. Bartosikowi,
Ł. Sulimierskiemu, Ł. Kamińskiemu.
Za wsparcie materiałowe dziękujemy firmie Gumik z Wilkanowa.

24 września o godz. 18.30 w Wilkanowie odbędzie
się zebranie wiejskie, na które serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkańców.
Sołtys Wilkanowa Elżbieta Górska

Sołtys Słonego Wanda Ławniczak

Serdeczne podziękowania dla Pana Marka Wawrowicza za pomoc przy
pracach związanych z uruchomieniem fontanny w Letnicy.
Sołtys Letnicy Urszula Stafecka

15 września o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędzie się spotkanie wiejskie poświęcone budżetowi na 2021 rok. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i proszę o zachowanie wszelkich
środków ostrożności związanych z koronawirusem.
Sołtys Świdnicy Wanda Wojtkowiak

Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkanki Wilkanowa
w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień brały udział
w warsztatach w ramach projektu „To nasz czas!
Aktywizacja kobiet zamieszkujących obszary wiejskie”
finansowanego ze środków Narodowego Instytutu
Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020. Dziękujemy Stowarzyszeniu DUCATRIX Pani Arisie Jaz i Panu Adamowi
Jaskulskiemu.
Dzięki tym warsztatom miałyśmy ciekawą przygodę
letnią. Poznaliśmy swoje ukryte talenty i lepiej się poznaliśmy na tych warsztatach. Jeszcze raz dziękujemy
organizatorom.
Przewodnicząca KGW w Wilkanowie Elżbieta Górska

Bezpieczniejsze miejsca do zabawy
Na place zabaw miejscowościach czekają zarówno dzieci, jak i ich rodzice. A Gminie zależy aby place były bezpieczne. Dlatego
powstają nowe miejsca zabaw, a te istniejące są udoskonalane. Do tej pory dzieci bawiące się na placu zabaw w Buchałowie
chodziły po trawie. Teraz w tym miejscu został wysypany piasek, dzięki czemu najmłodsi mogą się poczuć trochę jak nad morzem.
Bezpieczna nawierzchnia pojawiła się też na terenie placu zabaw w centrum Letnicy, gdzie zostanie jeszcze wymienione ogrodzenie.
Z kolei przy blokach w tej miejscowości całkiem zmodernizowano miejsce do zabawy. Plac został przesunięty tak, aby znajdował
się dalej od drogi, zostały wymienione urządzenia na nowe i bezpieczne, podobnie jak nawierzchnia. Plac jest ogrodzony, niedługo
zostaną zamontowane tam ławki. Wszystkie te zadania zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Plac zabaw przy blokach w Letnicy

Plac zabaw w Buchałowie
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Nowe stawki za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu zmieniono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a tym samym zmieniła się stawka za wodę i ścieki. Za 1m3 wody zapłacimy 5,58 netto, tj. 6,03
brutto. Za 1m3 ścieków zapłacimy 8,37 netto, tj. 9,04 brutto. Ustalona stawka obowiązuje od 25 lipca br.
na okres 3 lat.
WYJAŚNIAMY
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfę za wodę i ścieki ustala się na okres 3 lat. Wniosek o zatwierdzenie taryf został przedłożony do zatwierdzenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w marcu
2018r. i został opracowany zgodnie z wytycznymi ww. ustawy na okres 3 lat. Określone stawki za wodę
i ścieki zostały tak ustalone, aby należności uiszczane od odbiorców umożliwiły samofinansowanie utrzymania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Uwzględniają realizację planowanych zadań inwestycyjnych, utrzymanie i poprawę zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, dostaw wody i odprowadzanie ścieków
w sposób ciągły oraz oczyszczanie ścieków co najmniej do poziomu ustalonego w stosowanych pozwoleniach wodnoprawnych. Należy zauważyć, że wpływ na wysokość stawki mają również sami odbiorcy usług.
Wrzucanie zanieczyszczeń stałych do kanalizacji powoduje uszkodzenie armatury na przepompowniach ścieków, gdzie koszt naprawy jednej pompy wynosi kilka tysięcy złotych. Poniesione z tego tytułu koszty również
są uwzględniane przy ustalaniu stawek, zgodnie z określonymi wytycznymi. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po przeanalizowaniu kosztów poniesionych na utrzymanie i modernizację
infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej może ale nie musi zatwierdzić proponowanych stawek. W przypadku braku akceptacji, na podstawie wszystkich kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sam może określić
stawki za wodę i ścieki i zatwierdzić decyzją na okres kolejnych 3 lat. Warto zaznaczyć, że rzeczywista stawka
za wodę i ścieki jest wyższa niż ta proponowana dla mieszkańców i gmina dopłaca do utrzymania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej – 20% do 1 m3 za wodę i 10% do 1 m3 za ścieki.

9,04
zł brutto

6,03

Tyle zapłacimy
za 1m3 ścieków

Tyle zapłacimy
za 1m3 wody

Zmienił się
proboszcz
Od sierpnia parafia pw. św. Marcina
w Świdnicy ma nowego proboszcza.
Został nim ksiądz Tomasz Filiczkowski. Ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne w Paradyżu. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1997 roku z rąk
bpa Adama Dyczkowskiego. Jako dewizę kapłańskiego życia przyjął słowa
„Bądź wola Twoja”. Pracował w parafiach w Gorzowie Wlkp, Zielonej Górze, Żaganiu i Głogowie. Lubi górskie
wycieczki i jazdę na nartach.

zł brutto

Poćwiczą w Piaskach
W Piaskach przy placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna.
Cztery urządzenia będą służyć mieszkańcom w celu utrzymania kondycji. Niedawno w Piaskach pojawił się kolorowy skwer
z kwiatami, Ławeczka Seniora, teraz jest siłownia. Miejscowość
pięknieje z dnia na dzień. Siłownia została sfinansowana z budżetu
Gminy Świdnica.

O życiu w Drzonowie
75 lat w Drzonowie – to nowa publikacja, której autorką jest sołtys tej miejscowości Elżbieta Noga. Powstała, aby upamiętnić przybycie do Drzonowa
właśnie 75 lat temu pierwszych jego mieszkańców. Opowiada o codziennym
życiu, pracy, nauce, zabawie i kultywowaniu tradycji rodzinnych. Wydanie
publikacji zostało sfinansowane ze środków Gminy Świdnica w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ze środków Stowarzyszenia Orkan Drzonów.

PROMUJEMY LOKALNE FIRMY

Na stronie www Gminy Świdnica pojawiła się nowa zakładka LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY,
gdzie prezentujemy firmy zarejestrowane lub mające siedzibę na terenie gminy. Zachęcamy do przeglądania!
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Soul, blues, jazz, boogie…
16 sierpnia w parku w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza mieliśmy
przyjemność wysłuchać energetycznej muzyki z pogranicza soulu i bluesa z domieszką
jazzu, boogie w wykonaniu zespołu Smooth Gentlemen. Spora publiczność w piknikowym nastroju świetnie się bawiła przy
radosnych dźwiękach płynących ze sceny,
korzystając również ze strefy chilloutu oraz
możliwości spróbowania wyśmienitych przysmaków przygotowanych przez świdnicki
Klub Seniora. Muzycy: Bartłomiej Szopiński,
Piotr Bienkiewicz i Miłosz Szulkowski nawiązali świetny kontakt z publicznością, schodząc ze sceny i spacerując między widzami.
Koncert został zorganizowany przy współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Piekarni
Cichej Kobiety.

Piknik dla starszych
i trochę młodszych
26 sierpnia br. na świdnickich bunkrach
wspólnie bawili się seniorzy i dzieci.
A wszystko podczas pikniku zorganizowanego w ramach projektu ,,Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy”
współfinansowanego ze środków budżetu
państwa w ramach ,,Programu Wieloletniego Senior+, Edycja 2020”.

Piknik miał na celu zintegrować seniorów
z Domu Dziennego Pobytu Senior+ ze Świdnicy z pozostałymi mieszkańcami gminy,

w szczególności z dziećmi. Była zabawa,
pieczone kiełbaski, bańki mydlane, warsztaty robienia mydełek, upominki, poczęstunek, dużo uśmiechu i radości. Były także
zwierzęta - osiołki, alpaki, kucyk – wszystkie od zaprzyjaźnionej Fundacji Wzajemnej
Pomocy ,,Arka” z Zielonej Góry. W pikniku
uczestniczyli również: zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz, kierowniczka Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa
i proboszcz świdnickiej parafii Tomasz
Filiczkowski.

Zabrzmiała
muzyka dawna

W tym roku koncerty w ramach Festiwalu Muzyka w Raju odbywały się bez udziału
muzyków. Mieszkańców zaprosiliśmy na projekcie filmów muzycznych. Cztery koncerty
odbyły się w Letnickim Zborze, dwa w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Posłuchaliśmy utworów
muzyki dawnej w wykonaniu fińskiej skrzypaczki Airy Marii Lehtipuu i znanego nam już
z wcześniejszych wykonań zespołu Kore, jak
również Teodoro Baù grającego na violi da
gamba przy akompaniamencie klawesynu.
Zabrzmiały utwory Mozarta, Rossiniego czy
Boccheriniego.

Lubuszanie
in memoriam

4 października w Letnickim Zborze odbędzie
się kolejny koncert z cyklu „Lubuszanie in memoriam”. Usłyszymy Suitę orkiestrową h-moll
BWV 1067 J.S. Bacha, Koncert fletowy G-dur
Ch.M. Wolfa i Mszę luterańską A-dur BWV
234 J.S. Bacha. Wykonawcy: Marta Krysiak
– sopran, Piotr Olech – kontratenor, Karol Kozłowski – tenor, Maciej Straburzyński - bas-baryton, Marta Gawlas - flet traverso, Chór
kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego
„Cantus humanus”, Orkiestra „Arte dei Suonatori”, Bartłomiej Stankowiak – dyrygent.

DZIEJE SIĘ

Gazeta Gminna

Pożegnaliśmy lato

Co prawda w strugach deszczu, ale pożegnaliśmy lato nad Zalewem Świdnickim.
W niedzielę – 30 sierpnia mimo niezbyt
sprzyjającej pogody mieszkańcy zebrali się
pod dużą sceną, aby pobawić się razem
z nami. Dzieci były bardzo zainteresowane
Teatrem Ilustracji Kamishibai, przedstawieniem Złota Rybka oraz Podróżami dookoła

świata z Krasnoludkiem Poziomką. Wciąż
pogarszająca się aura zmusiła nas jednak do
przeniesienia występu kabaretu Rewers do
sali Gminnego Ośrodka Kultury. Ale i tam
publiczność dopisała. Hitem imprezy okazała się zbiórka nakrętek oraz ekologiczne
ołówki, z których wyrasta bazylia. Każdy,
kto przyniósł do gminnego stoiska przynaj-

9

mniej 10 nakrętek, otrzymywał taki ołówek.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury, kolegom
z urzędu gminy, strażakom z OSP Świdnica, ratownikom medycznym, ratownikom wodnym,
którzy byli z nami, a także ekipie od sceny,
która pomagała przy przenoszeniu wielkich
namiotów.
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Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020
rozpoczął się 1 września.
Udział w nim jest obowiązkowy.

Do wyboru mamy trzy możliwości.
Można spisać się samemu poprzez
specjalną interaktywną aplikację, która jest dostępna na stronie Urzędu Statystycznego. Jeżeli
nie posiadacie w domu Internetu,
w urzędzie gminy zapewnimy bez-

płatny dostęp do pomieszczenia z
komputerem w ramach gminnego
biura spisowego. Druga możliwość
to infolinia spisowa. Pod numerem
22 279 99 99 można połączyć się
z rachmistrzem, który przeprowadzi z nami wywiad.

E-OBYWATEL W SIECI CZYLI JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA
Zapraszam na bezpłatne lekcje on-line z zakresu e-usług publicznych:
- Profil zaufany – jak założyć i jakie ma zastosowanie
- Jak działa E-recepta i jakie korzyści płyną z jej realizacji.
- Co to jest Internetowe Konto Pacjenta i jak je założyć.
- Jak sprawdzić historię pojazdu używanego samochodu.
- Płacenie za zakupy kartą w internecie.
- Rozliczyć podatek PIT przez internet.
- Jak korzystać z bankowości elektronicznej.
- Smartfon z aplikacjami ułatwiający codzienne funkcjonowanie.

Bez wychodzenia z domu można wziąć udział w lekcjach.
Osoba prowadząca mgr inż. Agata Białkowska.
Więcej informacji pod nr tel. 691 141 100.

Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Zrobią to
telefonicznie lub bezpośrednio
w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Nowe
autobusy

Dwa nowe autobusy dołączyły w
piątek – 28 sierpnia do taboru Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej. Czekamy na kolejne dwa.
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Opanować minidrony
W minionym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Świdnicy były realizowane zajęcia kółka droniarskiego.
Dwa razy w miesiącu dwójka śmiałków realizowała z zaciekawieniem,
zacięciem i zaangażowaniem swoją pasję latania dronem. Z powodzeniem przeszli cały cykl związany z nauką latania minidronami.
Od pierwszych zajęć na symulatorach lotu, poprzez pierwsze próby
samodzielnego sterowania lotem
minidrona, widziałem w nich ten
upór, by powtarzać w nieskończoność ćwiczenia. Doskonale wiedzieli, że „trening czyni mistrza”. Każdy
ich lot stawał się coraz bardziej
dokładny, coraz bardziej panowali
nad poruszaniem się ich minidrona.
Z każdym następnym spotkaniem widziałem ich postępy. Teraz
z wielką przyjemnością stwierdzam,
że Kamil Nowak i Dominik Żmuda
w sposób perfekcyjny rozwinęli

swoje zainteresowania dotyczące
latania dronami. Ukończyli zajęcia
kółka droniarskiego z wyróżnieniem
i otrzymali Certyfikat Akademii Droningu. Brawo! Gratulacje również
dla rodziców – macie wspaniałe, podejmujące wyzwania dzieci. Przed
nami nowy rok szkolny, z nowymi
możliwościami dla innych pasjonatów latania. W tym trudnym dla nas
wszystkich czasie związanym z pandemią, Akademia Droningu przygotowała kolejne zajęcia dla dzieci
w kółku droniarskim. Są one bezpieczne i spełniają wszystkie obowiązujące wymogi sanitarne.
Zapraszamy, spytajcie Kamila i Dominika czy warto?
Dariusz Golczyk

Ceny biletów miesięcznych Sekcja wędkarska

Bilety miesięczne Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej dostępne
są w siedzibie spółki przy ul. Długiej 25 w godz. 7.30-14.30.
Można je również zamawiać drogą elektroniczną na adres
zkp@swidnica.zgora.pl.
Kwotę za zamówiony bilet należy przelać na konto:
60 1020 5402 0000 0102 0424 0644.

Sekcja Wędkarska w Świdnicy
jest częścią Koła PZW nr 27
w Zielonej Górze. Jesteśmy
wielką grupą, ok. 80-osobową.
Przekrój wiekowy od 5 lat do
80, z przewagą płci męskiej.
Wędkarze korzystają z Zalewu
Świdnickiego i o niego dbają.
Gmina wybudowała profesjonalne miejsce do wędkowania dla wędkarza niepełnosprawnego oraz zapewniła
dojście na wysepkę mniejszą
poprzez gruntowny remont
istniejącej kładki. Wędkarze
dbają o stanowiska do łowienia i porządek. Ponadto
PZW okręg w Zielonej Górze
rozpoczął zarybienie akwenu.
W bieżącym roku do wody
trafiło około 100 kg lina i 2 kg
narybku jazia i to nie koniec.
W systematycznym porządkowaniu terenu zwłaszcza
na koronie zalewu dzielnie pomaga nam GOSiR,
za co serdecznie dziękujemy. Wędkarze z Sekcji Świdnickiej biorą czynny udział
w
zawodach
Kołowych
i Okręgowych. Na ostatnich
zawodach „MOJA RYBKA”
w Jordanowie-Wapna nasza
Sekcja spisała się nadzwyczajnie. Aż 5 zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce,
wśród nich: Mateusz Brodzik,
Piotr Antkowiak, Janusz Zajkowski, Bogumiła Hajdasz
i Piotr Chrzanowski, a to nie

jest nasze ostatnie słowo.
Dodać trzeba, że Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański wspiera nas corocznie
nagrodami, a ostatnio do
sponsorów dołączyli również
dyrektor GOSiR w Świdnicy Jan Doliński i prywatnie
mieszkańcy Świdnicy Dariusz
Trzaska, Piotr Antkowiak.
Sekcja Wędkarska w Świdnicy to również działalność
charytatywna.
Corocznie
gramy podczas finału WOŚP
Jurka Owsiaka, a ostatnio
braliśmy udział w Gaszyn
Challenge. Od roku 2020
Sekcję Wędkarską prowadzi Mateusz Brodzik - wielki
pasjonat
wędkarstwa
i propagator „No kill” oraz
catch and relase. Wszystkich
wędkarzy
niezrzeszonych
w naszej Sekcji zapraszamy
serdecznie do wykupienia
znaków wędkarskich u pana
Mateusza Brodzika i w Kole
PZW 27 w Zielonej Górze
oraz na nasze zawody. Mamy
nadzieję, że w przyszłości
jeszcze bardziej rozpropagujemy wędkarstwo wśród naszych mieszkańców, a przede
wszystkim wśród dzieci.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Wiceprezes Koła PZW nr 27
w Zielonej Górze
Bogumiła Hajdasz
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Flesz szlifuje formę
Zawodnicy Szkolnego Klubu
Szermierczego Flesz Świdnica
trenowali przed nadchodzącym
sezonem.
Zgrupowanie klubu odbyło się
w dniach 17-27 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Przygotowań
Paraolimpijskich w Wiśle. Czternastoosobowa grupa pod opieką Trenera Mirosława Księżyka trenowała
w ośrodku wraz z Piastem i Kosynierem Gliwice. Łącznie zgrupowanie liczyło 82 osoby, co jest nie
lada wyzwaniem treningowym dla
zawodniczek i zawodników. Podopieczni Flesza poza formą przywieźli dużo miłych wspomnień.

Fot. Szkolny Klub Szermierczy Flesz

Nowy plac przy
Uczniowie dostali
świdnickiej szkole laptopy z pełnym
wyposażeniem
Dzięki udziałowi w projekcie
„Zdalna Szkoła” Gmina Świdnica
pozyskała kwotę 59.989,38 zł, natomiast z projektu „Zdalna Szkoła+” udało się pozyskać wsparcie
w wysokości 44.992,00 zł. Dzięki
temu szkoły z terenu gminy Świdnica otrzymały 39 laptopów wraz
z wyposażeniem komputerowym
o łącznej wartości prawie 105 tys.
zł. Pozyskane środki w całości pokryły zakup przez Gminę Świdnica
laptopów oraz wyposażenia komputerowego (m.in. myszek do laptopów, pendrive, podkładek pod
myszki oraz kart sieciowych). Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych, którzy do tej pory nie
mieli w domu sprzętu komputerowego, przez co zdalna nauka spo-

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zyskali nowy
plac rekreacyjny oraz zjazd ze schodów dla osób niepełnosprawnych.
Wszystko to powstało na dziedzińcu szkolnym pomiędzy budynkami. Zadanie zostało zrealizowane

w ramach realizowanego przez
Gminę Świdnica projektu „Świat
nauki – nowe standardy edukacji
w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Zostało dofinansowane środkami
unijnymi w wysokości 33,7 tys. zł.

wodowana zamknięciem placówek
oświatowych była niemożliwa oraz
uczniów z rodzin wielodzietnych.
• „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020”
oraz
• „Zdalna Szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
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Wreszcie zabrzmiał
pierwszy dzwonek

1 września w gminnych szkołach
uczniowie i nauczyciele rozpoczęli rok szkolny 2020/2021. Nauka
będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich wytycznych dot.
bezpieczeństwa. Zarówno tych,
które wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, ale też dyrektorzy szkół.
Po bardzo zadowolonych mi-

nach uczniów można było jednak
wywnioskować , że cieszą się
z powrotu do szkoły. Większość
w szkolnych ławkach nie zasiadała od połowy marca bieżącego
roku. W uroczystym rozpoczęciu w Słonem udział wzięła Kierowniczka Referatu Ogólnego
Urzędu Gminy Anna Kościukiewicz, która tradycyjnie wręczyła
uczniom pierwszych klas ko-

SKO w szkole w Koźli
Od wielu lat w szkole realizowany
jest program edukacji finansowej
poprzez działalność Szkolnej Kasy
Oszczędności. Corocznie uczniowie biorą udział w konkursie organizowanym przez PKO Bank Polski.
Celem tego konkursu jest wsparcie
działań promujących edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży
w zakresie różnych form oszczędza-

nia. W roku szkolnym 2019/2020
dzieci wykazywały się szczególną
aktywnością, pomysłowością oraz
przedsiębiorczością.
Działalność
uczniów została doceniona i w etapie regionalnym „Konkursu SKO dla
szkół i nauczycieli” zorganizowanym przez PKO Bank Polski szkoła otrzymała nagrodę III stopnia.
Opiekun SKO został uhonorowany
Brązową Odznaką.

lorowe worki na buty zmienne
lub strój do ćwiczeń. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy od razu odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę. Natomiast szkoła w Słonem żegnała
dyrektora Waldemara Puchalskiego, który po 21 latach pracy
na stanowisku dyrektora w tej
placówce odszedł na emeryturę.
W prezencie od wójta otrzymał

książki, pismo gratulacyjne i wielki bukiet kwiatów. Takim samym
bukietem A. Kościukiewicz powitała nowego dyrektora Łukasza
Szydłowskiego. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy
naukę rozpoczęło 389 uczniów,
w tym 34 w klasach pierwszych.
W szkole w Słonem naukę rozpoczęło 113 uczniów, w tym 12
w klasie pierwszej.

Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowe
miejsca dla Przedszkolaków
w Gminie Świdnica”. Znaleźliśmy się na pierwszym miejscu
listy rankingowej z przyznanym
dofinansowaniem w wysokości
832 273,23 zł. Wartość całkowita projektu to 979 144,98 zł.
Wsparcie zostanie wykorzystane na stworzenie miejsc dla
przedszkolaków w nowo projektowanym przedszkolu przy
ul. Ogrodowej w Świdnicy. Udało się

pozyskać również 660 863,73
zł dofinansowania na realizację projektu Gmina Świdnica
wspiera maluchy! W jego ramach zostanie utworzonych 20
miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w nowo powstałym żłobku. Projekt obejmie też prace
adaptacyjne, wyposażenie sali
razem z przyległymi szatnią,
łazienką, pokojem nauczycielskim oraz bieżące funkcjonowanie 20 miejsc opieki nad dziećmi
tj. wynagrodzenia nauczycieli,
kucharki, woźnej. Wartość projektu to 777 486,75 zł.

Inwestujemy
w najmłodszych
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Czytelnicy ubrani w książki
Pomysł na akcję „Ubierz się w książkę” zrodził się
w głowach pracowników Gminnego Ośrodka Kultury przy okazji planowania uroczystości otwarcia
biblioteki po remoncie. Korytarz biblioteki został
odnowiony, co dało nam kolejną przestrzeń do
działań kulturalnych. Od teraz wchodząc do biblioteki, każdy czytelnik będzie mógł obejrzeć różne wystawy fotograficzne i malarskie.
Zainteresowanie akcją „Ubierz się w książkę”
okazało się ogromne. Ostatecznie wybraliśmy
12 modelek, który zapozowały z okładkami książek. Wystawę można podziwiać w godzinach
otwarcia Gminnego Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Zapraszamy!

KULTURA

Świdnickie Pierzaki
Projekt „Świdnickie Pierzaki” realizowany w sierpniu i wrześniu w GOK-u ma na celu ożywienie tradycji, a dokładniej obyczaju darcia pierza gęsiego,
któremu towarzyszyły śpiewy, tańce i rozmowy.
W ramach zadania odbyły się międzypokoleniowe
warsztaty folkowe, które przybliżą uczestnikom
historię i istotę tego niezwykłego wydarzenia.
Zwieńczeniem działań będzie nagranie inscenizacji
darcia pierza oraz wydanie folderu pamiątkowego.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu jest
Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Ekologia dźwiękiem
i fotografią

Wyróżnienie
dla GOK
Czas epidemii to dla kultury wielkie wyzwanie. GOK się nie poddał i przeniósł swoją działalność
do internetu. Plastyczne inspiracje, filmiki edukacyjne, wernisaże on line, czytanie poezji w ramach Tygodnia Bibliotek, konkursy fotograficzne i plastyczne – to wszystko pojawiało się na profilu społecznościowym domu kultury. Telewizja TVP Gorzów Wielkopolski widząc zaangażowanie ośrodka, przyznała GOK-owi dyplom uznania za działalność kulturalną w internecie. W lipcu
Paulina Szewczyk – dyrektor GOK odebrała w Gorzowie Wielkopolskim wyróżnienie Kapituły
Plebiscytu Złota Piłka w Koronie „Ekstraklasy kulturalnej”.

Na przełomie lipca i sierpnia w GOK-u odbyły się
warsztaty zrealizowane w ramach projektu „Ekologiczna przygoda z dźwiękiem i fotografią w gminie
Świdnica”.
Młodzież podczas tygodniowych zajęć wzięła udział
w dwóch panelach warsztatowych: dźwiękowym
oraz fotograficznym. Podczas zajęć dźwiękowych
stworzyła muzykę z natury! Zajęcia fotograficzne
nastawione były natomiast na sesje studyjne, obróbkę zdjęć oraz tworzenie plakatów jako grafik
wektorowych.
Każdy uczestnik projekt otrzymał gadżety promocyjne: kubek, okulary, pamięć USB, mobilny głośnik,
a także komin, by móc zachować podczas zajęć zasady bezpieczeństwa w związku
z COVID-19.
Finał projektu odbył się nad świdnickim zalewem
podczas imprezy Pożegnanie lata. Happening z wystawą posterów przy muzyce z natury umilił czas
wszystkim zebranym.
Projekt realizowany był przy współpracy ze Stowarzyszeniem Razem dla Wilkanowa oraz współfinansowany ze środków województwa lubuskiego
w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.

Zadanie współfinansowane ze środków
województwa lubuskiego w ramach Lubuskich
Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

KULTURA

Jak co roku organizujemy Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Tegoroczna, XI edycja,
będzie wyjątkowa ze względu na sytuację
epidemiczną w kraju, związaną z pandemią
COVID-19. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zdecydowaliśmy się na
organizację przeglądu w wersji online! – mówią zgodnie pracownicy GOK-u. Do zespo-
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łów ludowych i okolicznych domów kultury
zostało wysłane zaproszenie do udziału
w przeglądzie. Na zgłoszenia GOK czekał do
9 września. Następnie 11 września 2020 roku
wszystkim zgłoszonym zespołom zostanie
udostępniony link do platformy internetowej
z filmami z występów, gdzie będą mogli zagłosować na najlepszy, ich zdaniem, zespół.
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Głosowanie będzie trwało do 17 września
2020 roku do godziny 15.00. Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi 19 września 2020
r. na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebook’u. Organizatorzy przyznają
również specjalną „Nagrodę Organizatora” za
całokształt występu. Koniecznie śledźcie nas
w Internecie!

Czytanie na polanie Kultura,
Upalny sierpień i zapach łąk zachęcił GOK
do plenerowych spotkań z mieszkańcami gminy. Na zaproszenie Grabowca, Piasków, Słonego, Domu Seniora i Koźli animatorzy wybrali się
do nich z akcją „Czytanie na polanie”. W otoczeniu natury, a nawet z alpakami w tle, czytaliśmy książki, pokazywaliśmy teatr kamishibai
i rozmawialiśmy o literaturze – mówi Paulina
Szewczyk dyrektor GOK. - Cieszymy się, że
po długiej przerwie i z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa mogliśmy znów spotkać się
z mieszkańcami.
O „Czytaniu na polanie” było głośno w mediach. Dom Kultury dostał również zaproszenie od Muzeum Etnograficznego w Ochli, aby
przyjechać z akcją do skansenu. Tym sposobem
spotkacie GOK w Ochli 13 września podczas
„Niedzieli na Kamiennej” na terenie Twojego
Zielonego Targu.

czas start!

We wrześniu ruszyły zajęcia artystyczne w GOK.
Otwieramy pracownie, aby z zachowaniem bezpieczeństwa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego rozwijać pasje, zainteresowania
i talenty mieszkańców. Aktualnie opracowywany jest harmonogram zajęć, aby jak najlepiej
dostosować go do potrzeb uczestników zajęć.
W jesienno-zimowym kalendarzu sekcji artystycznych pojawią się stałe zajęcia GOK, ale
również kilka nowości. Malarstwo i rękodzieło,
spotkania z książką, zajęcia wokalne, fotograficzne i dla maluszków, nauka gry na gitarze, taniec,
balet, gimnastyka z elementami tańca dla kobiet
oraz decoupage i ceramika - w tym całym wachlarzu warsztatów artystycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły będą publikowane
na bieżąco na stronie internetowej i profilu społecznościowym Gminnego Ośrodka Kultury.
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