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Stowarzyszenia korzysta

Wybuch pandemii w marcu pokrzyżował plany niektórym stowarzyszeniom z gminy Świdnica.
Zaplanowane do realizacji zadania musiały zostać odwołane lub przeniesione na inny termin. Większość
projektów sfinansowanych z gminnych pieniędzy udało się jednak zrealizować. W tym roku NGO chętnie
korzystały też z dofinansowania w ramach tzw. Małych grantów, czyli pozakonkursowo. Do końca września
w ten sposób do stowarzyszeń trafiło prawie 20 tys. zł.

Projekty zrealizowane przez stowarzyszenia w ramach tzw. Małych grantów
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Szkolny Klub Szermierczy Flesz Świdnica
„Szermiercze Zimowe Sportowe Wakacje 2020”

Termin realizacji: 01.10. – 30.11.2020
Przyznana kwota: 1.300 zł
Konkurs plastyczny dla dzieci propagujący Narodowy Dzień
Niepodległości. Organizacja wernisażu prac konkursowych,
wraz z uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów i wyróżnionych

Termin realizacji: 20.01. - 20.02.2020
Przyznana kwota: 2.300 zł
Transport zawodniczek i zawodników na obóz szkoleniowy
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Słone
„Każde dziecko to wie – Chcesz być zdrowy ruszaj się
– Zakup sprzętu na plac zabaw”
Termin realizacji: 15.04. - 30.06.2020
Przyznana kwota: 700 zł
Dofinansowanie zakupu karuzeli na plac zabaw w Słonem
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Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego
Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze zs. w Drzonowie
Utworzenie edukacyjnego „Kącika malucha”
Termin realizacji: 01.09. – 30.10.2020
Przyznana kwota: 1.300 zł
Aranżacja kącika dla malucha – zakup dwóch ławo-stołów oraz
czterech leżaków

Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu
„Zakup automatycznych dozowników do dezynfekcji
dla miejscowości Grabowiec w ramach ograniczania
rozprzestrzeniania się COVID-19”
Termin realizacji: 15.09. - 15.10.2020
Przyznana kwota: 2.038, 27 zł
Zakup 6 dozowników wraz z płynami. które zostały
zamontowane w ważnych punktach Grabowca

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum
Wojskowego w Zielonej Górze zs. w Drzonowie
Konkurs plastyczny „Drogi do niepodległości”
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Stowarzyszenie „Wspólna Letnica”
„Zieleń wokół nas”

Termin realizacji: 01.09-15.11.2020
Przyznana kwota: 1.000 zł
Zakup drzewek oraz krzewów ozdobnych do obsadzenia terenu
przy fontannie i siłowni zewnętrznej w Letnicy
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Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu
Turniej piłki siatkowej „Pod czerwonym bukiem”

Termin realizacji: 25.09. – 31.10.2020
Przyznana kwota: 3.078,74 zł
Organizacja turnieju piłki siatkowej dla mieszkańców gminy
Świdnica. Zakup czterech ławek dla kibiców oraz piłek do siatkówki
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Parafia Rzymskokatolicka w Koźli
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Termin realizacji: 15.09 – 15.12.2020
Przyznana kwota: 6.000 zł
Organizacja zajęć od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie
dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Słone
„Magiczny ogród”
Termin realizacji: 25.09-15.12.2020
Przyznana kwota: 2.000 zł
Wydanie tomiku poezji lokalnej poetki
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ają z gminnych pieniędzy
Projekty zrealizowane w trybie konkursowym
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Zielonogórski Klub Karate
Aktywna Gmina – Militarna Przygoda 2020
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Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego
w Zielonej Górze zs. w Drzonowie
Warsztaty edukacyjno-plastyczne „W stulecie Bitwy Warszawskiej”

Termin realizacji 15.04 - 15.09.2020
Przyznana kwota: 3.500 zł
Całodniowe zajęcia o charakterze militarnym dedykowane
dla dzieci z gminy Świdnica

Termin realizacji: 01.06 – 30.09.2020
Przyznana kwota: 1.500 zł
Warsztaty otwarte dla dzieci związane z rocznicą
Bitwy Warszawskiej na terenie Muzeum Wojskowego

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Słone
„Każde dziecko to wie – Chcesz być zdrowy - ruszaj się”
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Termin realizacji: 01.04.-31.09.2020
Przyznana kwota: 537 zł
Zakup roślin ozdobnych i obsadzenie nimi parku w Drzonowie

Termin realizacji: 15.04 – 30.06.2020
Przyznana kwota: 4.000 zł
Zakup karuzeli na plac zabaw w Słonem
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Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży
„Młodzi Potrafią”
„Kajakowa przygoda”
Termin realizacji: 01.04 – 30.09.2020
Przyznana kwota: 2.550 zł
Organizacja spływu kajakowego rzeką Paklicą
na trasie Lubrza-Gościkowo Paradyż

Stowarzyszenie Orkan Drzonów
„Drzewa i rośliny”

Stowarzyszenie Orkan Drzonów
„75 lat w Drzonowie”

Termin realizacji: realizacji 01.04 – 31.09.2020
Przyznana kwota: 2.000 zł
Opracowanie i wydanie albumu upamiętniającego pionierów
oraz mieszkańców Drzonowa
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Stowarzyszenie przyjaciół Muzeum Archeologicznego
Środkowego Nadodrza
„Międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami zabytków Świdnickich”
Termin realizacji: 23.03-31.10.2020
Przyznana kwota: 5.000 zł
Rajd rowerowy odbył się na terenie gminy Świdnica.
Postawienie tablic z oświetleniem w miejscach ciekawych
pod względem historycznym
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Ochotnicza Straż Pożarna Koźla
„Lubuskie to nasza mała ojczyzna”

Termin realizacji: 01.07 – 31.08.2020
Przyznana kwota: 2.400 zł
Organizacja wycieczek oraz zajęć w czasie wakacji
dla mieszkańców gminy Świdnica
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Stowarzyszenie „Wspólna Letnica”
75-lecie wsi Letnica – inspiracją historyczną dla seniora

Parafia Rzymskokatolicka w Koźli
Zrób to sam – tradycje wielkanocne

Termin realizacji: 12.03.-30.04.2020
Przyznana kwota: 1.000 zł
Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych poprzez wspólne
wykonywanie ozdób wielkanocnych

Ochotnicza Straż Pożarna Koźla
„Poznajemy świat tropikalnych zwierząt”
Termin realizacji: 01.06 – 31.08.2020
Przyznana kwota: 2.800 zł
Organizacja wyjazdu do ZOO w Poznaniu
dla mieszkańców gminy Świdnica
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Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu
Ochrona i promocja zdrowia – pierwsza pomoc – Drugie życie
Termin realizacji: 01.04-30.08.2020
Przyznana kwota: 4.000 zł
Organizacja szkolenia z pierwszej pomocy oraz zakup apteczek

Termin realizacji: 01.04-30.11.2020
Przyznana kwota: 3.317 zł
Organizacja warsztatów o tematyce historyczno-kulturalnej
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Ochotnicza Straż Pożarna Świdnica
Bezpieczne serce w Świdnicy

Termin realizacji: 16.03-31.07.2020
Przyznana kwota: 9.500 zł
Zakup defibrylatora ogólnie dostępnego dla mieszkańców gminy
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SŁOWO OD WÓJTA

Oczekiwania są duże…
Jeśli październik to Dzień Edukacji
Narodowej i Dni Seniora w rolach
głównych. Odstąpiliśmy z wiadomych powodów od hucznych obchodów tych uroczystości, jednak
nie zapominamy, jak ważne są to
dla naszego samorządowego życia
wydarzenia. Rodzina oświatowa po
wielu przejściach i nowych, trudnych doświadczeniach potrzebuje
spokoju i systematycznej pracy,
czego nauczycielom, pracownikom,
uczniom i rodzicom gorąco życzę.
Nasi Seniorzy niezwykle aktywnie
uczestniczą w życiu gminy, spełniając się w Gminnej Radzie Seniorów, Klubie Seniora, czy w Centrum
Seniora, które oferuje swoim podopiecznym rozmaite formy arty-

stycznych zajęć. Kochani Seniorzy –
dużo zdrowia i niegasnącej energii!
We wrześniu i w październiku tworzymy budżet gminy na kolejny rok.
Praktycznie każdy mieszkaniec poprzez zebrania wiejskie, czy stowarzyszenia może kierować do urzędu
gminy wnioski o umieszczenie ważnych jego zdaniem zadań w planie
finansowym na rok 2021. Zebrania wiejskie podjęły we wrześniu
uchwały o podziale funduszu sołeckiego. Największe oczekiwania,
i to jest zupełnie zrozumiałe, dotyczą modernizacji i budowy dróg.
I to nie tylko gminnych, ale powiatowych, czyli tych, które z punktu widzenia prawa nie są naszym
zadaniem, ale możemy i będziemy

je dofinansowywać. Zrobimy to
na tyle, na ile pozwoli budżet gminy, ale trzeba mieć świadomość,
że wieloletnich zaniedbań w tym
zakresie nie nadrobimy w ciągu roku,
dwóch, czy trzech lat. Na dziś skupiamy się na powiatowych drogach
Radomia – Drzonów oraz Świdnica
– Letnica.
W przyszłym roku, zgodnie z moją
zapowiedzią, rozpoczniemy realizację dwóch dużych wieloletnich
programów: modernizacji i przebudowy dróg gminnych oraz modernizacji i przebudowy gminnych
sieci wodociągowych. Przeznaczymy
na ten cel znaczącą ilość środków
finansowych w budżecie gminy,
pozyskamy także środki pozabu-

dżetowe. Nie jest niestety możliwe
zaspokojenie wszystkich potrzeb
w tym zakresie w ciągu roku, więc
proszę mieszkańców o cierpliwość
i wyrozumiałość.
Aż 9 ofert wykonawców wpłynęło
w związku z przetargiem na budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Świdnicy. Wybraliśmy
najkorzystniejszą. Wkrótce podpiszemy umowę i rozpocznie się
budowa nowoczesnej placówki.
Tak bardzo oczekiwane otwarcie
nastąpi w roku 2022, czego życzę
wszystkim rodzicom i przyszłym
podopiecznym przedszkola i żłobka.
Pozdrawiam mieszkańców
Krzysztof Stefański

Seniorzy obradowali

22 września br. odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
Rozmawiano m.in. o budżecie na
przyszły rok. Rada przekazała także
na ręce zastępcy wójta Izabeli Mazurkiewicz i kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Anny
Mierzwy wózek inwalidzki, chodzik
i środki do higieny osobistej dla
podopiecznych Domu Seniora w
Świdnicy. Ofiarodawczyniami darów są wiceprzewodnicząca GRS
Maria Poźniak i Bogumiła Hajdasz.
Po zakończeniu posiedzenia przewodnicząca GRS wręczyła podziękowania i upominki osobom, które
na co dzień wpierają seniorów.

Zawsze, kiedy było mi ciężko i trudno - byliście WY
- WIELOLETNI DZIAŁACZE SPOŁECZNO-CHARYTATYWNI
KAMILA I JERZY NOWAK, EWA I DAREK TRZASKA, MARIA JASIŃSKA, ELŻBIETA I MAREK HUMIŃSCY,
DOROTA I RAFAŁ ADAMCZAK, BEATA I MARIUSZ MILCZAREK, WANDA WOJTKOWIAK.
Swoją dobroczynnością przywracaliście mi wiarę w dobro i człowieczeństwo. Wspieraliście mnie w chwilach trudnych,
kiedy trzeba było zanieść odrobinę serca potrzebującym, często słabym, niezaradnym życiowo ludziom.
Z serca Wam dziękuję
przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Bogumiła Hajdasz

AKTUALNOŚCI
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Robili koszyczki z wikliny
W ramach warsztatów plecionkarskich, które odbyły się w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy, seniorzy uczyli się, jak z wikliny zrobić koszyczek
i ozdobne kule. Zajęcia odbywały się w dniach 21 i 22
września br. i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu
pn. ,,Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
Pobytu ,,Senior+”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+ na lata 20152020, Edycja 2020.
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
Serdeczne dziękuję mieszkańcom Grabowca, którzy pomagali w przygotowaniu pikniku z okazji Gminnego Dnia bez
Samochodu oraz pomagali przy sprzątaniu terenu po pikniku.
Sołtys Grabowca Halina Gałat

Gratulujemy wygranych Panu Andrzejowi
Klimczakowi, jakie odniósł w czasie zawodów
seniorów Masters w pchnięciu kulą Mistrzostw
Polski w Lublinie oraz w mitingu winobraniowym. Będziemy kibicować w czasie zawodów
03.10.2020r w Słubicach.
Życzymy powodzenia!
Sołtys Wilkanowa
Elżbieta Górska i Rada Sołecka

Nowe tablice
Kolejne drewniane tablice informacyjne stanęły w miejscowościach
gminy Świdnica. Wszystkie wykonane i przekazane Gminie przez
Zdzisława i Marka Żmudów z firmy
„Drew-Plast” s.c. tartak Słone. Wójt
Krzysztof Stefański serdecznie dziękuje za profesjonalne tablice, a za
tą, która znajduje się nad Zalewem
Świdnickim szczególnie dziękuje
Sekcja Wędkarska.

Serdeczne podziękowania dla Państwa
Danuty i Stefana Żerelików za pomoc dla
seniorki Pani Jadwigi.
Sołtys Wilkanowa Elżbieta Górska

Wszystkim Seniorom z Buchałowa z okazji Dnia Seniora składam najserdeczniejsze życzenia. Szanowni Państwo, życzę
zdrowia, miłości i spełnienia wszystkich
marzeń!

Będzie gaz

Sołtys Buchałowa Rafał Trafała

Sesja Rady Gminy Świdnica
Gośćmi na wrześniowej (23 bm.)
sesji Rady Gminy Świdnica byli:
Lilianna Krajewska Prezes Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego i Bogdan Klim
Prezes Zarządu Zielonogórskiej
Komunikacji Powiatowej. Radni
mogli zapytać o kwestie kursowania autobusów po gminie Świdnica i wysłuchać planów dalszego
rozwoju. Padło pytanie o linię

autobusową łączącą Lipno z Zieloną Górą. Trasa miałaby przebiegać przez Grabowiec, Koźlę,
Letnicę, Buchałów, Słone i Wilkanowo. Uruchomienie tej linii jest
uzależnione od uzyskania zgody
z Urzędu Miasta Zielona Góra.
Do tej pory jednak takiej zgody
nie wydano.
Miłym akcentem podczas sesji
było przekazanie przez zastęp-

cę wójta Izabelę Mazurkiewicz
podziękowań dla sołtys Piasków
Danuty Janek, sołtys Grabowca
Haliny Gałat, sołtys Wilkanowa
Elżbiety Górskiej oraz stowarzyszeń: Siedlisko w Grabowcu
i Królestwo Ryb, za wielką pomoc i wsparcie w przygotowaniu ostatnich gminnych imprez
tj. Motopikniku i pikniku z okazji
Gminnego Dnia bez Samochodu.

Mieszkańcy Słonego i Radomi zostaną objęci budową gazociągu.
Za nim to jednak nastąpi, konieczne jest przygotowanie kompletu
dokumentacji. Rozpoczęcie robót
budowlanych przewidywane jest w
roku 2022. Najpierw obejmą one
miejscowość Słone, następnie Radomię. W kolejnych latach Gmina Świdnica będzie rozmawiała o możliwości
podłączenia do gazu innych miejscowości, które również czekają na taką
inwestycję.

Ulica Kosowa
z dofinansowaniem
Długo wyczekiwana przez mieszkańców ul. Kosowej w Wilkanowie
inwestycja drogowa już niebawem
nabierze realnego kształtu. Gmina
Świdnica otrzymała 50 proc tj. 1 017
725 zł dofinasowania do budowy tej
drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca roku zostanie podpisana umowa oraz zostanie
przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji,
a w roku 2021 nastąpi jej realizacja.
Od września br. usługę polegającą
na odbiorze odpadów od nieruchomości niezamieszkałych realizuje firma USKOM, która wygrała przetarg
w Gminie Świdnica. Wszystkie firmy, które są jeszcze zainteresowane
odbiorem nieczystości przez tą firmę
powinny się do niej zgłosić.

Letnica

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 9, 67–120 Kożuchów
tel. 68 355 22 08,
fax. 68 355 22 08 wew. 20
www.uskom.eu
zuk@uskom.eu

AKTUALNOŚCI
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Remont drogi w Koźli
Zakończył się remont drogi biegnącej za salą wiejską w Koźli. Remont polegał na zmianie nawierzchni z brukowej na asfaltową na odcinku
250 mb i szerokości 3,5 m. Dodatkowo przebudowano zjazdy. Remont sfinansowano z budżetu Gminy Świdnica, jednak aby naprawy mogły być wykonane w większym zakresie, sołtys Koźli Teresa Sygut przekazała na ten cel część środków z funduszu sołeckiego.

Podjazd przy sali wiejskiej
W Koźli przy sali wiejskiej powstaje podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystko w ramach realizowanego przez Gminę
Świdnica zadania polegającego na przebudowie schodów właśnie z wykonaniem podjazdu.

Dla rolników
Do 15 listopada br. rolnicy zainteresowani uprawą maku lub konopi mogą
przekazywać do Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 informacje o zaplanowanej powierzchni pod
uprawę. Ma to związek z przygotowywaniem projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych
na terenie województwa lubuskiego
w 2021r. Informacja poza ogólną powierzchnią uprawy i numerami działek, na których będzie prowadzona
powinna zawierać dane, czy uprawa
będzie prowadzona we własnym zakresie, czy w ramach kontraktacji (jeśli w ramach kontraktacji to, w miarę
możliwości, proszę o podanie nazwy
podmiotu skupującego, posiadającego zezwolenie Marszałka Województwa Lubuskiego). Więcej informacji na
ten temat pod nr tel. 68 327 31 15
wew. 126.

Odnowione boisko
Dzięki gminnym funduszom odnowiono boisko znajdujące się
w parku w Grabowcu. Polegało to na wyłożeniu geowłókniną
oraz wysypaniu nowego piasku. Teraz czekamy na zawody w piłce
siatkowej.

Chodnik
już gotowy
21 września został oficjalnie odebrany wyremontowany chodnik w Letnicy. Wszystko działo się w obecności
Członka Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Mirosława Andrasiaka, Zastępcy Wójta Gminy Świdnica Izabeli
Mazurkiewicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Agnieszki Stelmasik,
wykonawcy Ryszarda Kiferta właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo
– Budowlanego Budmil oraz Arkadiusza Korotczuka z urzędu gminy.
Wyremontowany odcinek chodnika
o długości 276 metrów znajduje się
przy drodze powiatowej biegnącej
m.in. przez Letnicę. Powiat Zielonogórski przeznaczył na remont 100 tys.
zł, Gmina Świdnica dołożyła 50 tys.
zł. Dodatkowo Gmina sfinansuje doświetlenie przejścia dla pieszych, które znajduje się na wysokości bloków.
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DZIEJE SIĘ

Motopiknik 2020 za nami

W tym roku pogoda dopisała idealnie. Motopiknik odbył się wyjątkowo 13 września, a nie
jak zawsze w maju. Zawodnicy również. Na
start dotarło 17 drużyn. Byli tacy, dla których
był to kolejny przejechany Motopiknik, ale
i tacy, którzy bawili się z nami po raz pierwszy.
W tym roku trasa liczyła 38 km. Nowością było
to, że drużyny wykonywały zadania na dużym
placu manewrowym w Świdnicy – czekało tam
aż 7 prób. Pozostałe były rozlokowane w zborze i przy fontannie w Letnicy, w sali wiejskiej
w Buchałowie, przy sali wiejskiej w Wilkanowie, w muzeum w Świdnicy oraz na mecie

w Piaskach. Wygrała drużyna z Letnicy w składzie: Michał Jagoda, Joanna Jagoda. Drugie
miejsce zajęli Grzegorz Moszonka, Amelia Moszonka, trzecie Przemysław Kapusta, Leszek
Rożniatowski.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji imprezy. Szczególnie współorganizatorowi Szkole Nauki Jazdy Tom – Tomaszowi i Paulinie Tkaczom. Poza tym wielkie,
wielkie podziękowania dla sołtys miejscowości
Piaski Danuty Janek za pomoc w zorganizowaniu finału imprezy i zapewnienie ciepłego
posiłku dla drużyn. Sołtys Wilkanowa Elżbiecie

Górskiej dziękujemy za zorganizowanie drobnych upominków dla drużyn i po raz kolejny
użyczenie ławek i stołów. OSP Świdnica, OSP
Koźla, OSP Letnica za większy bądź mniejszy
ale zawsze wkład w poprowadzenie zadań
i zorganizowanie pokazu na koniec imprezy.
Kolegom z urzędu za pomoc przy tej najcięższej
pracy. Dziękujemy również sponsorom: szkole
Nauka Jazdy TOM, Sklepowi Motoryzacyjnemu CARSTAR, firmom CAR ELECTRONIC SYSTEM – STAG i NETTO. Impreza była również
dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy
Działania Między Odrą a Bobrem.

Świdnicka Balladyna

W ramach Narodowego Czytania, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, zaprezentowano utwór Juliusza Słowackiego
pt. Balladyna. W tytułową postać wcieliła się
zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz, natomiast jej siostrą Aliną została dyrektor GOK-u
Paulina Szewczyk. Wdową i Kirkorem zostali
pracownicy GOK. Mocnym akcentem świdnickiego czytania była dekoracja. Sala domu
kultury zyskała wygląd wiejskiej chaty. Panie,
które czytały fragmenty książki ubrane były
w zwiewne sukienki, a uzupełnieniem ich
wyglądu były wianki z polnych kwiatów. Film
z wydarzenia opublikowany jest na profilu
społecznościowym i kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.

DZIEJE SIĘ
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Grabowiec gościł rowerzystów
Wspaniała pogoda, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce – tak pokrótce można opisać
rajd rowerowy oraz piknik w ramach Gminnego Dnia bez Samochodu, który odbył się
20 września br.
Ponad 30 uczestników rajdu w eskorcie policji wyjechało spod hali sportowej
w Świdnicy i w ciągu godziny dotarli oni

do Grabowca. A tam już czekali na nich
mieszkańcy i atrakcje: ognisko z kiełbaskami, konkursy dla dzieci, rower wodny. Każdy uczestnik otrzymał od Gminy
Świdnica upominek, a jedzenia starczyło
dla wszystkich piknikujących. Serdecznie
dziękujemy sołtys Grabowca Halinie Gałat oraz mieszkańcom, którzy pomagali

przy przystrojeniu miejsca piknikowego.
Przez chwilę poczuliśmy się jak na
dożynkach. Dziękujemy radnej Wioletcie
Mazuro i stowarzyszeniom z Grabowca
– Królestwu Ryb i Siedlisku za zabawy dla
najmłodszych i pomoc. I oczywiście Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który razem
z Gminą współorganizował imprezę.
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Hala sportowa w Świdnicy ma już 10 lat
Mija 10 lat, odkąd w Świdnicy pojawiła się hala sportowa. Początki wspomina dyrektor GOSIR-u Jan Doliński.
Jubileusz 10 lat Hali Sportowej w Świdnicy to doskonały
moment, aby wspomnieć, jak
to się zaczęło, jak działała
hala i jak na przestrzeni czasu wszystko ewoluowało.
We wrześniu 2010 roku, na
Inauguracji Roku Szkolnego,
uroczystego otwarcia hali,
przecinając wstęgę dokonali
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz
Wontor, wójt Adam Jaskulski, dyrektor Zespołu Szkół
w Świdnicy Jerzy Piotrowski, przedstawiciel rodziców
i przedstawiciel dzieci ze
społeczności szkolnej. Ja
zostałem kierownikiem hali,
a pierwszy skład załogi to:
Jarosław Korotusz i Alicja
Skoczylas (pracują do dziś)
oraz Aurelia Bajda i śp. Jadwiga Wyrwał. Po niezbędnych odbiorach technicznych
i wydaniu pozwolenia na
użytkowanie obiektu zaczę-

ły się zajęcia dydaktyczne
z wychowania fizycznego
oraz SKS-y. Ruszyły przygotowania do pierwszego
sezonu jesienno-zimowego.
Pod koniec września 2010
r. w grafiku przydziału hali
sportowej nie było już wolnego miejsca. Podmioty, kluby sportowe i zakłady pracy
zadeklarowały chęć odpłatnego korzystania z hali. Dodatkowo w kalendarzu imprez na soboty i niedziele
pojawiło się kilka propozycji. Między innymi PUCHAR
ZIMY szóstek piłkarskich
(odbyło się w świdnickiej
hali 8 edycji tego znaczącego
dla środowiska zielonogórskiego turnieju). W grudniu
2010 r. młodzi piłkarze z terenu gminy i okolic rozegrali
I Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej. W lutym 2011 roku
odbyła się pierwsza edycja
Turnieju Siatkówki o Puchar

Wójta Gminy Świdnica. Obłożenie hali było 100-procentowe również w kolejnych latach. Hala Sportowa
w Świdnicy w wyniku konkursu
przeprowadzonego
wśród mieszkańców gminy
otrzymała nazwę „Świdniczanka”. W kolejnych latach
przybywało klientów i mnożyły się imprezy sportowo-rekreacyjne. Co roku SKS
FLESZ Świdnica organizuje
pod dachem „Świdniczanki” Międzynarodową Galę
Szermierczą i Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego w
Szermierce. Hala gościła trzy
razy Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego, odbyły
się Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Sędziów
w Halowej Piłce Nożnej.
Kilkukrotnie na płycie sportowej odbywały się Maratony Fitness. Co roku mają tu
miejsce rozgrywki szkolne

na szczeblu powiatu, okręgu,
regionu. Kilkukrotnie serduszko „tętniło” w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Świdniczanka”
to miejsce wielu występów,
szkoleń, pokazów, akademii,
uroczystych apeli, turniejów
i koncertów. Z okazji Dnia
Seniora 2018 r. wystąpiła
z recitalem znana polska artystka Halina Frąckowiak.
Byli tu na spotkaniu z młodzieżą szkolną żużlowcy
Falubazu Zielona Góra i koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra. Do nowych imprez
organizowanych
wspólnie
z Gminą Świdnica należą
Walentynkowy Turniej Siatkówki i Spartakiada Seniorów. Nasza hala służy nie
tylko zajęciom dydaktycznym i sportowym. Przez 9 lat
w obiekcie funkcjonował Gabinet Terapeutyczno-Psychologiczny. Mała sala lustrzana

wykorzystywana jest przez
seniorów i innych do ćwiczeń
relaksacyjnych, usprawniających, ćwiczeń korekcyjnych
i zajęć tanecznych. Od 2015
roku w skrzydle B hali znajduje się Gabinet Stomatologiczny.
Przełomowym jednak stał
się rok 2017. Hala Sportowa
stała się składnikiem majątkowym nowej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Świdnicy. Przed nami kolejny sezon na hali sportowej
i wzorem lat ubiegłych obłożenie hali jest 100-procentowe. Zajęcia kończą się
o 22.00. Podsumowując 10
lat działalności w rozbiciu
6 lat hala sportowa + 4 lata
GOSiR z dużym optymizmem
i zadowoleniem możemy
stwierdzić, że nasze działania
idą w dobrym kierunku.
Jan Doliński

AKTUALNOŚCI
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Trzydziestolecie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gminie Świdnica
W lutym tego roku minęło 30 lat, jak w naszej gminie został powołany Ośrodek
Pomocy Społecznej. Przez te lata pieczę nad realizacją zadań z pomocy społecznej
sprawowały następujące kierowniczki: Barbara Moroz, Dorota Staniuszko oraz
obecnie Anna Mierzwa.
A tak pracę w GOPS-ie opisuje jej obecna
kierowniczka Anna Mierzwa:
,,W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
pracuję od 4 maja 1999r. W pracy zawodowej przeszłam przez wszystkie szczeble stanowisk pracy: aspiranta pracy socjalnej, pracownika socjalnego, po. kierownika, obecnie
jestem kierownikiem GOPS. Pamiętam, jak
na początku swojej pracy w ośrodku pisałyśmy na zwykłych maszynach do pisania,
z czasem otrzymaliśmy 1 komputer, na którym obsługiwaliśmy program POMOST.
Było nas zaledwie 4 osoby (3 pracowników
socjalnych oraz kierowniczka OPS, wówczas
pani Barbara Moroz).
Nasza praca skupiała się przede wszystkim
na pracy socjalnej, przyznawaniu świadczeń
finansowych oraz udzielaniu pomocy rzeczowej. Ośrodek pozyskiwał ubrania, żywność
i przekazywał potrzebującym mieszkańcom
gminy Świdnica. Gmina Świdnica ,,zasłynęła”
wówczas z kóz (warto zobaczyć film doku-

mentalny ,,Ballada o kozie”) oraz ze świnek
wietnamek, które także przekazywaliśmy
naszym beneficjentom.
Na przestrzeni tych 30 lat sytuacja w pomocy społecznej bardzo się zmieniła. Mamy
bardzo dobrze wyposażone biura w sprzęt
niezbędny do pracy, mamy więcej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
- z budżetu państwa, czy z Unii Europejskiej.
Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych,
aktywizując naszych podopiecznych. Bardzo
mocno skupiamy się obecnie na profilaktyce
zdrowotnej, wsparciu zdrowia psychicznego.
Kiedyś nie było takich narzędzi pracy.
Zmieniła się także mentalność naszych
beneficjentów. Osoby łatwiej potrafią powiedzieć o swoich problemach, o trudnych
sytuacjach życiowych. Obserwujemy przełamywanie bariery lęku, czy wstydu. Większość społeczeństwa wie, że jesteśmy instytucją, która chce pomóc. Pracownicy socjalni
nie odwracają się od żadnego człowieka.

Niestety spotykamy się także w swojej pracy
z postawą roszczeniową, złością, czy agresją.
I to jest przykre. Nie każdy potrafi przyjąć,
że realizujemy ustawy rządowe, przyznajemy świadczenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Obecnie w GOPS zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym są specjaliści zatrudnieni
w Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym (3 osoby) oraz pracownicy Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy (4 osoby).
Są to osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.
Dla Gminy Świdnica bardzo ważna jest pomoc społeczna, pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy realizowana na najwyższym poziomie. Nasza rola
jest istotna. Może nie zawsze jest doceniona
ze strony społeczeństwa, ale my wiemy,
że kierując się przepisami prawa, robimy
wszystko, co możemy, aby pomóc drugiemu
człowiekowi.”
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Co słychać w szkole w Słonem?
PROJEKT KLIMA(T)
15 września br., po godz. 16.00 mocno zmobilizowana grupa uczniów ze szkoły w Słonem i członkiń Klubu Kiwanis Zielona Góra
ADSUM rozpoczęła wprowadzanie w życie
planów Projektu Klima(t)2.0. Na terenie placu zabaw w Słonem zostały wzniesione dwie
grządki. Posadzono w nich pierwsze rośliny:
zioła, poziomki oraz wrzosy. Widząc dobrą
atmosferę i uśmiech na twarzach najmłodszych i opiekunów, do prac spontanicznie
włączyli się mieszkańcy Słonego. Dzięki ich
zaangażowaniu skręcanie skrzyń i dźwiganie
worków z ziemią nie było już takie uciążliwe.
Piękna pogoda, świetne towarzystwo, możliwość wspólnego działania i słuszny cel pracy
spowodowały, że wszyscy odczuwali satysfakcję i sens podjętego działania. Mieszkańcy
wsi zadeklarowali chęć dalszej pomocy.
Wszystkie te działania odbyły się w ramach
zadania PROJEKT KLIMA(T) 2.0, który realizują od początku roku szkolnego Klub Kiwanis Zielona Góra ADSUM z Klubem Kiwanis
we Frankfurcie nad Odrą. Jego celem jest
stworzenie przez podopiecznych obu Klubów
ogrodu ekologicznego, a potem obserwowanie poszczególnych etapów jego rozwoju oraz
dokumentowanie wszystkich procesów w nim
zachodzących. Wszystkie etapy projektu i doświadczenia młodych ogrodników mają być
przekazywane on-line pomiędzy partnerami.
Prowadzony będzie dziennik, gdzie umieszczone zostaną relacje opisowe ze zdjęciami.
Ponadto dzieci nagrają filmy, które zostaną

Fot. Szkoła Podstawowa w Słonem
wymienione pomiędzy stronami.
Po stronie polskiej udział w projekcie wezmą
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słonem,
z kolei w Niemczech uczestniczyć w nim będą
podopieczni z przedszkola „Bambi”.
Zaopatrzeniem w niezbędne materiały dla
dzieci w Słonem zajmie się Klub Kiwanis
Zielona Góra ADSUM, który zakupił dla najmłodszych narzędzia, ziemię, 3 skrzynie
na wysokie grządki, małą cieplarnię (namiot

foliowy), zbiornik na deszczówkę, stację meteorologiczną, oraz deszczomierz. Opiekę
merytoryczną nad beneficjentami projektu
będzie sprawować członkini Klubu Adsum
– Aleksandra Woźniak, która jest również nauczycielką w Szkole Podstawowej w Słonem.

Projekt finansowany jest
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

EDUKACJA, REKREACJA, SPORT
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Nowe godziny otwarcia!

ul. Ogrodowa 36a w Świdnicy

Młodzież wędkowała
w ramach Grand Prix

Wieści ze szkoły w Świdnicy
Czas grzybobrania

Wrzesień to pora roku, kiedy w okolicy zaczynają pojawiać się grzyby.
Jeśli towarzyszy temu piękna, słoneczna pogoda, należy to wykorzystać i
koniecznie wybrać się do lasu. Dlatego też 19 września uczniowie klasy I
a wraz z rodzinami wybrali się na wspólne grzybobranie. Z koszyczkami
grzybów i uśmiechem na twarzy wrócili do swoich domów. Pierwsze integracyjne spotkanie było bardzo udane.

Pierwsze zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży z cyklu Grand
Prix Świdnica 2020 odbyły się
w niedzielę 27 września br. nad
zalewem w Świdnicy. Mimo że pogoda nie należała do tych wymarzonych, młodzi zawodnicy spotkali
się nad wodą. W kategorii do lat 10
zwyciężył Daniel Możdżeń. Był on
jedynym zawodnikiem, który zgłosił się do rywalizacji w najmłodszej
kategorii wiekowej. Od początku
wiedział o swojej wygranej, jednak duch sportowy sprawił, że nie
poszedł on najłatwiejszą drogą
i samotnie wędkował przez całą godzinę. Nasz zwycięzca złowił ryby

Głośno czytali
Posprzątali swój świat

Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji – „Sprzątanie świata – Polska”, wspólnej lekcji poszanowania środowiska. Jej celami
są: promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie. Chcąc ratować naszą planetę, w środę 9 września uczniowie klas 1 – 3,
wraz z wychowawcami zaczęli od miejsca, w którym przebywają każdego
dnia. Wszyscy, wyposażeni w worki i rękawice, sprzątali teren wokół szkoły,
by pokazać, jak ważne jest dbanie o otoczenie i wspieranie naszej planety.
Bierzmy przykład z naszych najmłodszych kolegów i koleżanek!

Zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Uczniowie ze Świdnicy czytali
w ramach IX edycji Narodowego
Czytania. Poloniści zaprezentowali dzieło Juliusza Słowackiego pt. Balladyna, w dniach 7 – 9
września. Każdy miał możliwość
wysłuchania fragmentów słuchowiska Polskiego Radia, w którym
swoich głosów użyczyli bohaterom wspaniali polscy aktorzy –
między innymi Henryk Borowski
(Pustelnik), Tadeusz Borowski
(Kirkor), Zofia Rysiówna (Matka), Anna Chodakowska (Balladyna) i Joanna Jędryka (Alina).
Poza wysłuchaniem obszernych
fragmentów tragedii uczniowie
zapoznali się z życiorysem poety oraz ze zdjęciami zrobionym
w jego domu rodzinnym, który
został przekształcony w muzeum.
W niektórych klasach nauczyciele wciągnęli uczniów w czytanie
utworu Juliusza Słowackiego
z podziałem na role.

o łącznej wadze 680 gram. Rywalizacja w kategorii do lat 16 już tak
sielankowa nie była. Do zawodów zgłosiło się 5 zawodników.
Przez godzinę i trzydzieści minut udało się wędkarzom złowić
4,21 kg ryb. Nie tylko ilość zrobiła wrażenie, ale i różnorodność.
A to dlatego, że Hubertowi Smolińskiemu udało się złowić jesiotra!
W tej kategorii zwyciężył Dominik
Możdżeń z wynikiem 1875 g, zaraz
za nim uplasował się jego młodszy
brat Dawid - 905 g, a trzecie miejsce wywalczył Kuba Sirocki - 585g.
Tradycyjnie imprezę objął patronatem wójt Krzysztof Stefański.

Stypendia
naukowe

Aż 32 uczniom uczącym się
w szkołach podstawowych na ternie gminy Świdnica przyznano stypendia naukowe.
Aby je otrzymać należało uzyskać
wymaganą średnią ocen:
• w przypadku uczniów kl. IV-V
- co najmniej 5,50,
• w przypadku uczniów kl. VI-VIII
– co najmniej 5,20.
Stypendium w wysokości po 120 zł
miesięcznie otrzymało 9 uczniów
kl. IV-V, natomiast kwotę 160 zł
miesięcznie będzie otrzymywało
23 uczniów kl. VI-VIII.
Łączna kwota przyznanych stypendiów na rok szkolny 2020/2021
wyniosła 47.600 zł i pochodzi
z budżetu Gminy Świdnica. Obecnie trwa weryfikacja wniosków
o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica.
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KULTURA

Świdnickie Pierzaki

Było folkowo i kolorowo. Świdnickie Pierzaki
to projekt, który zapoznał młodych ludzi z tradycjami ludowymi, a w szczególności z obrzędem darcia pierza gęsiego. We wrześniu zorganizowaliśmy warsztaty międzypokoleniowe,
które poprowadził Michał Kiszowara z Zielonej Góry. Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez dwa dni brała udział w warsztatach przyśpiewek i tańców ludowych oraz
tkactwa. Poznała zabawy z wiejskich pastwisk,
a także historię regionalnej muzyki. Seniorki
ze Stowarzyszenia Klub Seniora w Świdnicy
podzieliły się z młodzieżą swoimi opowieściami i wspominkami z domów rodzinnych, gdzie
kiedyś obchodzono tradycję darcia pierza.
Dodatkowymi atrakcjami podczas warsztatów
były występy zespołu tanecznego dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pod przewodnictwem Marioli Zapotocznej, a także Zespołu Śpiewaczego Świdniczanie. Niezwykłym
przeżyciem dla uczestników projektu było
spotkanie z prawdziwymi gęsiami pana Piotra
Woźniaka. Liczne stadko ochoczo biegało wokół młodzieży podczas zabaw pastwiskowych.
Młodzież oraz seniorzy przez cały czas trwania warsztatów przebrani byli w stroje ludowe.

Grupie towarzyszył Dominik Równicki, który
uwieczniał wszystko za pomocą kamery. Film
z projektu można obejrzeć na naszym kanale na stronie Youtube. Zwieńczeniem warsztatów było nagranie prawdziwej inscenizacji

Biblioteka w Słonem
dla mieszkańców
Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z księgozbioru Biblioteki Szkolno-Publicznej w Słonem.
W bibliotece, która mieści się w budynku szkoły, znajduje się pięć tysięcy woluminów księgozbioru Biblioteki Publicznej. Są to książki z literatury pięknej dla dorosłych, literatury popularno-naukowej oraz dziecięcej. Co roku do biblioteki przekazujemy nowości wydawnicze zakupione
przez GOK w ramach projektu Biblioteki Narodowej. Również w tym roku, 28 września zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz oficjalnie przekazała nowości, które są dostępne dla czytelników
od października.

darcia pierza. Niesamowici uczestnicy projektu jako aktorzy i niezwykła scenografia starej
chaty, stworzona w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, sprawiły, że wszyscy
przenieśli się do czasów naszych babć.

Babskie gadanie
o książkach
Z okazji Nocy Bibliotek zapraszamy na babskie gadanie o książkach z pisarką Jolantą Nasiłowską. Wieloletnia mieszkanka Świdnicy na
swoim koncie ma dwie książki „Ja, Oni i Dżej”
i „Uciec od siebie, czyli Oni i Dżej”. Są to powieści, które składają się ze słodko-gorzkich historii z „kobietą” w roli głównej. O książkach, życiu
i kobietach porozmawiamy 12 października
o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Konkurs
„Zapstrykani
w bibliotece”

Biblioteka
czynna w godzinach

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
11.00 - 17.00
12.00 - 18.00
8.00 - 14.00

W ramach wydarzenia „Noc bibliotek”, który
organizuje GOK, zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym! Wystarczy, że odwiedzisz bibliotekę
w Świdnicy i zrobisz sobie kreatywne zdjęcie na tle
nowych wnętrz lub z rzeczą, która zrobiła na Tobie największe wrażenie w nowej przestrzeni bibliotecznej. Następnie udostępnisz zdjęcie na Facebook’u, odznaczając profil Gminnego Ośrodka
Kultury lub hasztagiem #zapstrykaniwbibliotece.
W przypadku, gdy nie posiadasz konta na portalu
społecznościowym, fotografię można wysłać na
maila: sekretariat@gokswidnica.pl.
Akcja trwa cały październik.
Szczegóły: www.gokswidnica.pl

Wyjątkowa, bo internetowa edycja Przeglądu
Zespołów Śpiewaczych za nami. Po raz jedenasty zaprosiliśmy okoliczne zespoły do wspólnego
śpiewania. Ze względu na COVID-19 nie mogliśmy spotkać się na żywo, ale za to zachęciliśmy
zespoły do nagrania filmów z krótkim występem.
Tym sposobem do GOK wpłynęło 10 zgłoszeń,
które zmontowaliśmy w jeden koncert. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy
i statuetki „Złotej maski”. Do Małomiczanek i
Trzebiechowian – zespołów, które zwyciężyły
w naszym przeglądzie - powędrowały nagrody
główne, czyli vouchery na wydruk spersonalizowanych materiałów promocyjnych.

Świdnickie
Forum Lokalne

27 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się pierwsze Forum Lokalne.
W debacie wezmą udział lokalni liderzy, którzy
będą rozmawiać o potrzebach, zainteresowaniach i planach na przyszłość świdnickiej młodzieży. Poruszone będą kwestie potencjału,
zasobów oraz możliwości rozwoju młodzieży
w gminie Świdnica. Forum dofinansowane
jest z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gościem specjalnym spotkania będzie
Artur Łęga – koordynator programu Równać
Szanse.

Sobota ze zdrowiem Przedsionek Raju
Interesujesz się zdrowym odżywianiem, lubisz
spotkania w kobiecym gronie, chętnie chodzisz
na spacery z kijami? - to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie! 17 października o godz. 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się
pierwsze spotkanie z cyklu Sobota ze zdrowiem.
Podczas zdrowego drugiego śniadania wymienimy się przepisami kulinarnymi, porozmawiamy
o dietach, suplementach i zdrowym trybie życia. Organizatorem spotkania jest autorka bloga
„Bo życie jest super” – Jolanta Nasiłowska.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapisy
telefoniczne: 662167340.

w nowej odsłonie

Jesienią do naszej gminy zawitają koncerty
w ramach Przedsionka Raju. Tym razem będzie to cykl filmowych projekcji muzycznych,
w których wezmą udział uczniowie z gminnych
szkół oraz seniorzy z Domu Seniora. W październiku i listopadzie odbędzie się dziewięć
projekcji muzycznych, które zabiorą widzów w
świat muzyki klasycznej. W repertuarze m.in.
utwory Vivaldiego, Bacha, Telemanna oraz
utwory grane na dawnych instrumentach.
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