NUMER 8/2020 (19) | ISSN 2657-4454

2

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

3

4

Gazeta Gminna

WYBORY WÓJTA

Mieszkańcy wybiorą wójta
20 grudnia 2020 r. odbędą się
przedterminowe wybory wójta
gminy Świdnica.

Do udziału w wyborach zgłosił się
jeden komitet KWW Nasza Gmina
Świdnica z kandydatką na wójta Izabelą Mazurkiewicz. Dlatego mieszkańcy gminy, którzy wezmą udział w
głosowaniu zobaczą na karcie tylko
jedno nazwisko. Wybory zostaną
przeprowadzone, a kandydat zostanie
wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma
więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów. W przypadku, gdy kandydat
nie otrzyma więcej niż połowy ważnie
oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy Świdnica.
Zagłosować będzie można w niedzielę
– 20 grudnia w godz. 7.00-21.00
w czterech punktach na terenie gminy.
1. Szkoła Podstawowa w Świdnicy
przy ul. Ogrodowej 36 – tu głosują mieszkańcy Świdnicy, Łochowa
i Piasków.
2. Sala Wiejska w Słonem przy
ul. Słonecznej 42 – tu głosują mieszkańcy Słonego, Buchałowa, Orzewa,
Radomi, Drzonowa, Wirówka.
3. Sala Wiejska w Letnicy, Letnica 10
– tu głosują mieszkańcy Letnicy, Koźli,
Grabowca, Lipna i Dobrej.
4. Sala Wiejska w Wilkanowie przy
ul. Szkolnej 3 – tu głosują mieszkańcy
Wilkanowa i Rybna.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (1 KANDYDAT)
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Tajemnice naszych kanalizacji

Mimo licznych próśb do mieszkańców o niezanieczyszczanie kanalizacji, w dalszym ciągu można w niej
znaleźć pampersy, podpaski i stare szmaty.
Ostatnia awaria przepompowni ścieków miała miejsce na ul. Strumykowej w Wilkanowie.
Uszkodzenia przede wszystkim zdarzają się na
największych głównych obiektach w gminie,
a taki jest m.in. w Wilkanowie. I w tej przepompowni najczęściej dochodzi do awarii. Zakład
Usług Komunalnych, do którego zadań należy
likwidowanie skutków takich uszkodzeń, po
raz kolejny zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby nie wrzucali do kanalizacji sanitarnej
części stałych tj. chusteczek, szmat, podpasek
itp. - Urządzenia kanalizacyjne nie są przystosowane do tego, aby wrzucać do nich odpady
stałe takie jak patyczki do uszu, części gruzu,
pieluchy – tłumaczy kierowniczka Zakładu
Usług Komunalnych w Świdnicy Magdalena
Widańska. - Takie postępowanie powoduje
liczne awarie przepompowni, wtedy trzeba

ją często naprawiać, co z kolei znacząco podwyższa koszty eksploatacji i obsługi i przez to
zwiększa się wysokość ceny odbioru ścieków
od mieszkańców. Dlatego można powiedzieć,
że mieszkańcy szkodzą też sami sobie.
Warto zauważyć, że miejscowość Wilkanowo
jest praktycznie w pełni skanalizowana. Tylko
nieliczne posesje mają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków
i na terenie tych posesji są przeprowadzane
kontrole. Bezmyślne wrzucanie do kanalizacji części stałych powoduje awarie pomp,
wylewanie ścieków do lasu, zanieczyszczenie
środowiska i wzrost ceny ścieków, za które
płacą wszyscy mieszkańcy. Na zdjęciu przedstawiona jest uszkodzona armatura, do której
przedostały się zanieczyszczenia powodujące
jej awarię.

Kalendarze dla mieszkańców
Już po raz 12. urząd gminy przygotowuje dla
swoich mieszkańców kalendarz ścienny. Tym
razem będzie on w całości poświęcony Seniorom i ich działalności, która jest coraz bardziej
aktywna i zauważalna, co z kolei wszystkich

Gmina przekaże szkołom laptopy

cieszy. W tym roku mieszkańcy pomogli wybrać tytuł kalendarza, który brzmi „Wesołe
jest życie Seniora”. Do połowy grudnia kalendarze trafią do sołtysów wszystkich miejscowości i stamtąd będzie je można odebrać.

Kalendarz na rok

2021

„Wesołe jest życie Seniora”

35 nowych laptopów pozyskała Gmina Świdnica
w ramach projektu ”Świat Nauki – nowe standardy
edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Laptopy
zostaną przekazane dla uczniów szkół w Świdnicy i Słonem. Sprzęt będzie stanowił wyposażenie
placówek, a na czas pracy zdalnej będzie użyczany uczniom i nauczycielom. Wkład własny Gminy
Świdnica wyniósł 14 tys. zł, co stanowi 15 proc.
wartości zakupionych laptopów.

Budujemy przedszkole

Między budynkiem szkoły w Świdnicy, a parkiem istny plac budowy. Powstaje tam nowoczesne przedszkole, które ma być gotowe do końca maja 2022 r.
Przypomnijmy, dla najmłodszych mieszkańców gminy zostaną przygotowane 4 oddziały przedszkolne
i jeden żłobkowy Koszt budowy to ponad 5 mln zł.
Niemal wszystkie pieniądze na ten cel pochodzą z
budżetu gminy. Środki unijne w wysokości 1,5 mln
zł Gmina pozyskała na funkcjonowanie i wyposażenie placówek.

Stypendia naukowe dla studentów

Snansowano ze środków Urzędu Gminy Świdnica. Wydanie XII

Do 18 studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica trafią w tym roku stypendia naukowe.
Aby je otrzymać należało: uzyskać średnią ocen
za poprzedni rok akademicki co najmniej 4,60, posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy Świdnica w poprzednim roku akademickim 2019/2020,
kontynuować naukę w kolejnym roku akademickim
2020/2021. Każdy student, który spełnił wymagane
kryteria będzie otrzymywał stypendium naukowe
w kwocie 210 zł miesięcznie. Łączna kwota przyznanych stypendiów na rok akademicki 2020/2021 to
34.020 zł.
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Sprawdź skąd się biorą
podwyżki za śmieci
W ciągu ostatnich lat koszty gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy Świdnica wzrosły trzykrotnie. Wyjaśniamy, dlaczego kwoty
rosną i od czego zależy ich poziom.
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
z terenu gminy Świdnica od kilku lat zajmuje
się się firma PUK USKOM z Kożuchowa, podwykonawca firmy PreZero Service Zachód
sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę na
wykonanie zadania. W latach 2017-2019 r.
koszty, jakie ponosiła gmina w trakcie trwania
umowy z firmą były oparte o wysokość faktury przez nią wystawianej. Faktura ta była
rozliczana w formie ryczałtu tzn. co miesiąc jej
wysokość była taka sama. W 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy
Świdnica. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, nakłada na
gminę obowiązek rozliczenia tonażowego,
z firmą wyłonioną w przetargu, w oparciu
o rzeczywisty tonaż odebranych i zagospodarowanych odpadów, a nie jak do tej pory
o ryczał, co znacząco wpłynęło na wysokość
kosztów poniesionych przez gminę.
Od 2017 roku koszty związane z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych poniesione przez
mieszkańców gminy Świdnica kształtowały
się następująco: patrz tabela nr 1.
Prognozowane łączne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021r.
będą nas wynosiły około 3.400.000,00 zł,
a łączna wartość umowy od września 2020 r.
do lutego 2022 r. 4.158.047,37 zł.
Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz.1439)
z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Gmina nie może zarabiać
na wywozie odpadów komunalnych, ani do
niego dokładać. System musi się bilansować,
dlatego wzrost kosztów obciąża mieszkań-

ców. Jednak z uwagi na to, że nawet przy obowiązującej stawce 30 zł za mieszkańca kwota
wpływów nie pokrywa wszystkich kosztów,
Gmina pokrywa deficyt wynikający z konieczności realizacji tego zadania w wysokości ponad 1.250.000,00 zł rocznie.
Drastyczny wzrost kosztów jest efektem
wzrostu cen i dodatkowych obowiązków
wprowadzonych w całym kraju przez ustawodawcę. Wpływ na nie mają m.in.:
• wzrost stawek opłat za korzystanie ze środowiska ustanawianej na szczeblu ministerialnym z 24,15 zł za tonę w 2017 roku do 270
zł za tonę w 2020 roku, co drastycznie wpływa na koszt odbioru odpadów komunalnych
w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK),
• wzrost opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do zagospodarowania np. cena przyjęcia odpadów niesegregowanych do zagospodarowania w 2018 r. wynosiła 233 zł za tonę,
a w 2020 roku 367,50 zł za tonę, odpadów
wielkogabarytowych w 2018 r. – 213 zł za tonę,
a w 2020 roku jest to koszt 1177,80 zł za tonę,
• wprowadzenie ustawowego obowiązku
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
zmieszanych i biodegradowalnych z nieruchomości wielolokalowych w okresie od kwietnia
do października do 4 razy w miesiącu,
• wzrost liczby kilometrów przejeżdżanych
przez śmieciarki, a co za tym idzie wzrost
kosztów paliwa,
• wprowadzenie ustawowego obowiązku segregacji odpadów na 5 frakcji, co wiąże się
z koniecznością zakupu dodatkowych worków
i pojemników,
• wzrost płacy minimalnej z 2000 do 2600 zł/
miesiąc w 2020 roku i zapowiedź kolejnych
podwyżek.

Okres, za który zostały Tabela 1
poniesione koszty
styczeń-grudzień 2017 r.
styczeń-grudzień 2018 r.
styczeń-grudzień 2019 r.
styczeń-grudzień 2020 r.

Rodzaj stawki
za odpady
Odpady
segregowane za
osobę
Odpady
segregowane za
osobę Przysiółek
Rybno
Odpady
niesegregowane
za osobę
Opłata za poj. 120
Cennik opłat
l./segregowane
Opłata za poj. 240
l./segregowane

Stawka w 2018r.
(zł)

Stawka w 2019r.
(zł)

Stawka w 2020r.
(zł)

9,20

12,00

12,00

30,00

11,20

14,56

14,56

30,00

25,60

35,00

35,00

60,00

21,00
27,30
27,30 Usług Komunalnych
27,30
za poszczególne
pojemniki
dostępny w Zakładzie
53,20

Mikołaj u Seniorów

Seniorzy – podopieczni Domu Dziennego Pobytu Senior + w czasie pandemii pracują zdalnie w swoich domach. Codziennie pracownicy
Domu Seniora dostarczają im posiłki oraz materiały do realizacji zajęć, z których Seniorzy
chętnie korzystają.
A z okazji Mikołajek, 15 podopiecznych otrzymało paczki – piękne, wełniane czapki, szaliki
i skarpety. Cała ekipa Domu Seniora serdecznie dziękuje przewodniczącej Gminnej Rady
Seniorów Bogumile Hajdasz za własnoręczne
przygotowanie prezentów, współpracę, dobre
słowo i dobre serce.

Wysokość
poniesionych kosztów
892.474,46 zł
853.571,39 zł
1.397.737,59 zł
2.880.574,34 zł

Stawka w 2017r.
(zł)

40,92

W Rybnie bardzo kolorowo,
a to za sprawą pięknych kwiatów przekazanych przez ogrodnictwo w Buchałowie.

53,20

53,20

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci śp. Adama Zegzuły,
radnego Rady Gminy Świdnica w latach
2006-2010, społecznika
i wielkiego przyjaciela Gminy Świdnica.
Składamy wyrazy szczerego współczucia
rodzinie zmarłego.

Przyjaciele, koledzy,
znajomi z Gminy Świdnica

Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

7

W Buchałowie i Letnicy zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe zakupione z budżetu gminy. Wiata w Buchałowie
stoi przy kościele, natomiast wiata w Letnicy między posesjami nr 21, a 22.

Przychodnia poszerzyła ofertę
Przychodnia Lekarska Panaceum
w Świdnicy powiększyła się o nowe
gabinety, w których już przyjmują
lekarze specjaliści. Oprócz lekarzy,
którzy do tej pory przyjmowali pacjentów w Panaceum, swoje
usługi świadczą jeszcze: lek. med.
Bartłomiej Wydra - specjalista w
dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Olga Danielak-Wydra -

specjalista chorób oczu i okulista.
Jest też gabinet przygotowany dla
innych specjalizacji.
Prywatny gabinet okulistyczny zaprasza na pełną opiekę i leczenie
pacjentów okulistycznych (dzieci
i dorosłych), zarówno okresowo,
jak i w przypadku przewlekłych
problemów związanych z narządem wzroku.

Natomiast w prywatnym gabinecie ginekologiczno-położniczym
wykonywane są badania profilaktyczne, cytologiczne (w tym
cytologia płynna), badania USG
za pomocą nowoczesnego sprzętu
wyposażonego w głowicę dopochwową, przezbrzuszną 2D, 3D,
4D i liniową do oceny gruczołu
piersiowego.

Z budżetu gminy sfinansowano remont klatki schodowej
w budynku nr 12 w Piaskach,
gdzie znajduje się zarówno
sala wiejska, jak i mieszkanie
komunalne.

Usuwamy azbest
Gmina Świdnica uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie
11.916,80 zł na realizację zadania
pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świdnica w 2020 r. Finansowanie
pochodzi ze środków WFOŚiGW
w Zielonej Górze i NFOŚiGW w
Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania
usuwania wyrobów zawierających
azbest” na lata 2019-2023. Pozyskana kwota stanowi 70 proc.
kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie jego realizacji z terenu gminy w roku 2020 usunięto
1352 m2 wyrobów zawierających
azbest, o łącznej masie 24,32 Mg.

Koźlański koziołek jak zawsze dopasowuje się do sytuacji i pory
roku. Obecnie występuje w nowej odsłonie, ma zmienione
ubranie, a dookoła dosadzono kwiatki.

Darmowa
mammografia

Wszystkie Panie między 50, a 69
rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały
mammografii w ramach programu profilaktyki raka piersi, mogą
skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych
refundowanych przez NFZ. Aby sprawdzić,
kiedy ostatni raz było wykonywane to badanie, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 68 41 41 411. Pod
tym numerem można się również
zarejestrować na mammografię.
Rejestracji można dokonać również
online poprzez stronę internetową www.diagnostyk.pl. Badania
odbędą się w mammobusie, który
zostanie podstawiony 14 stycznia
2021 roku w Świdnicy przy Przychodni Lekarskiej Panaceum ulicy
Kosynierów 2A. W 2021 r. badanie
przysługuje również Paniom urodzonym w 1971 r.
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Czad – cichy zabójca
Sezon grzewczy w pełni. Niestety wiążą się z tym również pewne niebezpieczeństwa, jak np. pożary, czy zatrucie czadem.
Na zatrucie czadem jesteśmy narażeni, gdy korzystamy z kotła
na gaz, olej opałowy, węgiel lub
drewno, piecyka łazienkowego,
kominka lub kozy, a także popularnej kuchenki gazowej. Podczas
pracy tych wszystkich urządzeń
powstaje dwutlenek węgla. Jeżeli jednak dostarczymy za mało
świeżego powietrza z zewnątrz do
paleniska, może pojawić się tlenek
węgla, popularnie nazwany czadem.
Niebezpieczny bo niewyczuwalny
Czad to gaz bardzo silnie trujący,
chociaż niewyczuwalny dla człowieka, bo nie ma smaku, zapachu

ani barwy. Dlatego właśnie jest
taki niebezpieczny. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że
łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie wchłaniany jest do krwiobiegu,
gdzie wiąże się z hemoglobiną 210
razy szybciej niż tlen. Uniemożliwia w ten sposób prawidłowe rozprowadzanie tlenu w organizmie,
co powoduje uszkodzenia mózgu,
ośrodkowego układu nerwowego
oraz naczyniowego i sercowego.
Przy zatruciu czadem najpierw
pojawia się lekki ból głowy, potem
wymioty i silny ból głowy, a po

dwóch godzinach następuje zgon.

pomiędzy 50 a 150 zł.

Czujniki mogą uratować życie
Niebezpieczny poziom tlenku
węgla zasygnalizują nam czujniki.
Działanie domowego elektronicznego czujnika czadu polega na
ciągłym monitorowaniu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu. Gdy zostanie przekroczony
dopuszczalny poziom czadu w
powietrzu, włącza się czerwona lampka oraz dźwięk. Montaż
czujnika czadu nie jest skomplikowany. Można go więc wykonać
samodzielnie, zgodnie z instrukcją.
Ceny czujników wahają średnio

Ważna wizyta kominiarza
Kolejne potencjalne źródła tego
trującego i śmiertelnie groźnego
gazu to niesprawna instalacja kominowa odprowadzająca spaliny
i dym, niedrożne przewody wentylacyjne usuwające zużyte powietrze z pomieszczeń, nieszczelne urządzenia grzewcze, a także
uszkodzone połączenie pomiędzy
kominem, a urządzeniem grzewczym. Dlatego tak ważne jest, aby
przed sezonem lub w trakcie jego
trwania odwiedził nas kominiarz
i sprawdził instalacje.

Źródło: ladnydom.pl
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Dron sprawdza jakość powietrza
W trosce o jakość powietrza
Gmina rozpoczęła zapowiadane
pomiary jakości powietrza przy
użyciu bezzałogowego statku
powietrznego, tzw. drona wyposażonego w czujnik do pomiarów
zanieczyszczeń.
Zamontowany
czujnik, poza podstawowymi
wskaźnikami zanieczyszczeń m.in.
pyłów PM 2,5 i PM 10, umożliwia
również wykrycie substancji, których występowanie może wskazywać na spalanie lub współspalanie odpadów. Loty drona będą
się odbywać o różnych porach
dnia i w różnych dniach tygodnia.
Na pewno pojawi się on w każdej
miejscowości w gminie. W sumie
przewidzianych jest 15 takich
lotów z pomiarami. Usługę wykonuje firma Nowa Perspektywa
Mateusz Mierzwiak z Lubska.

W Y M I E Ń P I EC !
1 lutego 2021 r. ruszy II edycja przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe
na terenie gminy Świdnica. Potrwa ona do 30 marca 2021 r. Dotacje będą udzielane osobom
fizycznym ze środków budżetu Gminy Świdnica na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji,
polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, na źródła o niskiej emisji
zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne dla środowiska. Dotacja będzie przydzielana
w maksymalnej wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu pieca, jednak nie więcej, niż 5 000 zł.

Monitoring jakości
Na terenie gminy zamontowane
są też cztery czujniki, które mierzą jakość powietrza. Znajdują
się one w Świdnicy na budynku
urzędu oraz OSP, w Koźli na budynku OSP oraz w Słonem na budynku sali wiejskiej. Wyniki pomiaru dokonanego przez czujniki
można śledzić na bieżąco na stronie urzędu DLA MIESZKAŃCA/
OCHRONA POWIETRZA.
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Tradycja i kultura w grafice
Drugie miejsce w wojewódzkim konkursie zajęła
uczennica szkoły podstawowej w Świdnicy Dominika Bachman.
Dominika, uczennica klasy 8 b
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zajęła II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Co Polska wniosła do
UE? Kultura. Wartości. Produkty.”
Na konkurs organizowany przez
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wpłynęło aż 95 prac.
Szkoła w Świdnicy miała mocną
reprezentację, bo aż siedmioro
uczniów prowadzonych przez Renatę Uss-Wocial zgłosiło swoje
prace. Skupili się oni na tradycji
i kulturze, a inspiracją do wykonania prac z grafiki komputerowej
był zrealizowany w gminie projekt
„Świdnickie pierzaki”, który odnosił się do tradycji darcia pierza
i związanym z nią obrzędem. Serdecznie gratulujemy Dominice!

W magicznym
ogrodzie
Ukazał się tomik kolejnej mieszkanki gminy. Tym razem autorką
jest Jadwiga Olejniczak ze Słonego. Tomik pt. W magicznym
ogrodzie został wydany przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem, a sfinansowany przez Gminę Świdnica
w ramach realizacji Programu
Współpracy Gminy Świdnica
z organizacjami pozarządowymi.
Zawiera wiersze opisujące przede
wszystkim relacje międzyludzkie
i piękno przyrody. W pracę redakcyjną nad wydaniem zbioru wierszy zaangażowały się inne mieszkanki Teresa Przykuta i Barbara
Dobryniewska.

Nowe lampy
w hali sportowej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował inwestycję polegającą na modernizacji oświetlenia w hali sportowej w Świdnicy.
W jej ramach wymieniono stare oprawy na nowe w technologii
LED. W sumie wymienionych zostało 19 opraw oświetleniowych.
Zużycie energii przez żarówki LED jest ponad 10 razy mniejsze od
metalohalogenów, co daje oszczędności nawet o 80 proc. Koszty
inwestycji powinny więc zwrócić się w przeciągu trzech lat.

ŚWIĘTA
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Co słychać w szkole w Świdnicy?

W roku szkolnym 2020/2021 zdalne nauczanie rozpoczęło się 26 października bez większych problemów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy minimum 50% lekcji musi być prowadzonych zdalnie i tak jest w rzeczywistości. Wszyscy świdniccy nauczyciele zaczęli prowadzić zajęcia online. Wychodząc naprzeciw prośbom większości rodziców, już
we wrześniu została zakupiona domena Google, co pozwoliło ujednolicić programy wykorzystywane przez nauczycieli. Lekcje oraz przesyłanie materiałów odbywają się przede wszystkim przy wykorzystaniu narzędzi takich, jak Google Classroom i Meet. Aby wspomóc nauczycieli w przygotowywaniu kartkówek i sprawdzianów szkoła ma dostęp do platformy Testportal. Kontakt utrzymywany jest również
przy wykorzystaniu e-dziennika. Przewidując, iż wcześniej czy później do nauczania zdalnego dołączą najmłodsi (co faktycznie stało się
9 listopada), zadbaliśmy, aby każdy uczeń założył konto Gmail oraz konto we wspomnianym e-dzienniku. Ponadto szkoła wypożyczyła ponad 30
laptopów tym uczniom, którzy nie posiadają lub posiadają w niedostatecznej ilości sprzęt komputerowy.
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Trwają od 30 do 45 minut w zależności od potrzeb edukacyjnych. Należy przy tym
zaznaczyć, iż skrócenie czasu do 30 minut wynika z zaleceń psychologów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów.
Jak już wspomniano powyżej, od 10 dni do nauczania zdalnego dołączyły dzieci z klas 1-3. Warto w tym miejscu podkreślić rolę rodziców
i podziękować im za pomoc w nawiązaniu kontaktu z nauczycielami, zwłaszcza w pierwszych dniach. Szczęśliwie wszystko udało się doskonale i
maluchy mają codzienny kontakt ze swoimi paniami.
Należy także wspomnieć, że w naszej placówce prowadzone są stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy z uwagi na pracę zawodową rodziców-lekarzy, zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków, niektóre zajęcia specjalistyczne. Przedszkole pracuje bez zakłóceń, szkolna
kuchnia przygotowuje dla najmłodszych dzieci obiady.
Absolutną nowością było zebranie z rodzicami on-line. 26 listopada, w czwartkowe, listopadowe popołudnie rodzice przy użyciu kamerek internetowych mogli zapytać się wychowawców i innych nauczycieli o postępy swoich pociech. Mimo że nauczanie zdalne zostało sprawnie i efektywnie
zorganizowane – zdecydowana większość uczniów, rodziców i nauczycieli marzy o powrocie do normalności. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej
wrócimy do nauczania stacjonarnego.
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Świdnicy

Wybory w szkole

W pierwszym tygodniu października odbyły się demokratyczne
wybory do Samorządu Uczniowskiego szkoły. Jest to dla całej
szkolnej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.
Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła wrześniowa
kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których
umieścili swoje pomysły oraz propozycje na przyszłe działania. W
związku z pandemią koronawirusa wybory zostały zorganizowane
w trochę innej formie niż zwykle – najpierw odbyło się głosowanie na kandydatów w klasach, a następnie podliczono głosy z poszczególnych klas. Zwycięzcą została Alicja Kołodziej z klasy 8a,
natomiast jej zastępcami Hanna Wiącek i Laura Szarzała z klasy 8b.
Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz
szkolnej społeczności.

Mała książka – wielki człowiek
4 listopada br. obie klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” przygotowanej przez Instytut Książki. Jej celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Uczniowie klas
pierwszych zmierzyli się w rozgrywce 1a kontra 1b. Ich zadaniem
było rozwiązywanie zagadek interaktywnych: „Zgadnij, który to
z bohaterów bajek dla dzieci?” oraz „Z którego filmu animowanego pochodzi słuchana piosenka?”. Uczniowie rozwiązali wszystkie
zagadki dość dobrze, a wspólna zabawa sprawiała im radość. Na
koniec dzieci otrzymały kolorowanki oraz wyjątkowe wyprawki
czytelnicze, książki pt. ,,Pierwsze abecadło”, broszury informacyjne dla rodziców i opiekunów ,,Książką połączeni, czyli uczymy się
czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Jesienne inspiracje - pejzaż polski
Podczas jednej z lekcji zdalnych
z informatyki-grafiki komputerowej została zaprezentowana
praca Nadii z klasy 7A pt. „Jesienne inspiracje – pejzaż polski”. Jednym z celów projektu
było zaprezentowanie pejzażu
swojej miejscowości oraz związanych z nią wydarzeń kulturalnych – w taki sposób, aby
można było je zaprezentować
w krajach Unii Europejskiej
jako element polskiej kultury.
Nadia wykonała zdjęcie ogrodu
otaczającego jej dom rodzinny,
w które wkomponowała wybrane kadry fotografii pochodzących z projektu „Świdnickie
Pierzaki”. W kadrze widać kilka
tańczących osób – w tym gronie
znajdują się uczniowie szkoły.
Gratulujemy inwencji twórczej!

Przedszkole i szkoła do hymnu
Dzieci uczęszczające do świdnickiego przedszkola uczestniczyły
w akcji „Szkoła do hymnu”. Dzień przed Narodowym Świętem
Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewały Mazurka
Dąbrowskiego. W ten sposób włączyły się we wspólne świętowanie
tej ważnej dla Polaków rocznicy.
W ten sam sposób Święto uczcili uczniowie szkoły. Klasy 1 – 3
połączyły się za pomocą komunikatorów i zaśpiewały hymn online.

Brawo wolontariuszki

Fotografie pochodzą ze zbiorów szkoły

Sukces! W Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża Alicja Kołodziej z klasy 8A zajęła drugie miejsce, z kolei Hanna Wiącek z klasy 8 B zajęła miejsce czwarte.
W tym roku konkurs odbył się zdalnie. Uczestnicy wzięli udział w
teście i musieli odpowiedzieć na 30 naprawdę niełatwych pytań.
Miasto Zielona Góra ufundowało najlepszym vouchery do sklepu
Decathlon. Gratulujemy Wolontariuszkom!

EDUKACJA

13

Gazeta Gminna

Działo się w szkole w Słonem
Podsumowanie działań w ramach Projektu Klimat
W Szkole Podstawowej w Słonem i w Przedszkolu Bambi we Frankfurcie nad Odrą 15 listopada skończyła się realizacja Projektu ekologicznego Klimat 2.0. Rozpoczęte we wrześniu działania
odbywały się pod hasłem „Ogród ekologiczny dla dzieci w niemiecko-polskim porównaniu” czyli
„Aktywne i wizualne ogrodnictwo. Nauka, głową sercem i umysłem”. Wnioskodawcami projektu są
współpracujące ze sobą od lat Kluby Kiwanis z Zielonej Góry i Frankfurtu. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Niemiecko- Polskiej. W przedszkolu Bambi we Frankfurcie
nad Odrą i na placu zabaw Nad strumieniem w Słonem powstały ekologiczne ogródki założone na
podniesionych grządkach. Zakupiono sprzęty ogrodnicze, nasiona, przybory i przyrządy służące do
uprawy roślin, pozyskiwania deszczówki i obserwacji pogody. Niemiecka i polska „grupa ogrodnicza” systematycznie informowały się o postępujących pracach. Z przesyłanych fotografii powstała
piękna pamiątka – rollAppy w języku polskim i niemieckim. Ale to nie koniec wspólnej przygody.
Tak naprawdę wszystko zacznie się od nowa i na większą skalę na wiosnę. Wtedy zaczniemy siać,
sadzić, pielęgnować a później podziwiać i konsumować efekty naszej pracy i wszystko przy akompaniamencie brzęczenia zadowolonych mieszkańców naszych hoteli dla owadów. Bardzo liczymy
na to, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić naszych niemieckich kolegów do Eko-ogródka Nad
strumieniem, a oni nam pokażą swój ogród Bambi we Frankfurcie.

Dzieci z Klubu Wiewiórka wiedzą, jak czyścić zęby

Szkolny Klub Wolontariatu „My dla Innych”

Dzieci z klas I-III oraz grup przedszkolnych przystąpiły do Klubu
Wiewiórka. Podczas spotkania dowiedziały się jak dbać o to, aby
zęby były zawsze zdrowe, dlaczego higiena jamy ustnej oraz sposób
odżywiania się ma tak wielkie znaczenie dla zdrowia całego organizmu. Poznały też prawidłowy sposób mycia zębów. Każdy otrzymał legitymację klubowicza, w której dentysta odnotowuje wizytę
dziecka.

W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w akcji
„KWIATY ZA ELEKTROGRATY”. Wolontariusze
zachęcili koleżanki i kolegów do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym organizowanym przez CASTORAMĘ POLSKA, która wraz
z AURAEKO OOSEE S.A. organizuje zbiórkę
elektrośmieci. Zebraliśmy niesprawne, nieużywane urządzenia działające na prąd lub baterie.
W zamian otrzymaliśmy 20 sadzonek wrzosów,
które upiększyły nasz szkolny teren. Dziękujemy
wszystkim za udział i proekologiczną postawę.
Cieszymy się, że tak wielu z nas rozumie zagrożenia dla planety płynące ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Złożyliśmy także wizytę w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze.
Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu przekazały zebrane kasztany na rzecz podopiecznych
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Fotografie pochodzą ze zbiorów szkoły

Wieści ze szkoły w Koźli
Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w szkole i przedszkolu w Koźli odbyły się zajęcia na ten temat. Dzieci poznawały swoje
prawa poprzez oglądanie filmu, naukę piosenki, czytanie wierszy. Potem rozmawiały o tym, czego się nauczyły i wykonały plakat.

Fotografie pochodzą ze zbiorów szkoły
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O kulturze w dobie online
Rozmowa z PAULINĄ SZEWCZYK, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

- Gminny Ośrodek Kultury od jakiegoś czasu działa na innych zasadach niż dotychczas. Co się konkretnie zmieniło?
- Dla nas zmieniło się wszystko.
Kiedy zderzyliśmy się z wiadomością, że musimy ograniczyć naszą
działalność, to w pierwszym momencie załamaliśmy ręce. Nie wyobrażaliśmy sobie pustego GOKu,
braku imprez i braku spotkań
z uczestnikami naszych zajęć. Ale
nie poddaliśmy się. Kultura to nasza pasja, więc zakasaliśmy rękawy,
zrobiliśmy burzę mózgów i tak powstała #kulturazdalnie. Wszystkie
nasze działania animacyjne przenieśliśmy do sieci. Jesteśmy na Facebooku, YouTube, TikToku, stronie
internetowej. Staramy się być obecni wszędzie i trafiać do każdego.
Choć trzeba dodać, że tęsknimy za
normalnością i spotkaniami twarzą
w twarz.
- GOK słynął z popołudniowych
zajęć dla dzieci i dorosłych. Co oferujcie obecnie swoim odbiorcom?
- Nasza oferta jest różnorodna
i łatwo dostępna. Na bieżąco w
naszych mediach społecznościowych pojawiają się inspiracje plastyczne, filmiki instruktażowe oraz
konkursy i zabawy. Hitem stały się
Kulturalne boksy, czyli tematyczne
pakiety materiałów plastycznych
do zabawy w domu. Zajęcia z astronomii „Kulturalny lot w kosmos”
też mają swoich fanów. Za nami
Andrzejkowe wróżenie, warsztaty
dekorowania pierników, spotkanie
autorskie – wszystko online. A teraz
szykujemy się do ferii zimowych,
które również przenosimy do sieci. Trzeba przyznać, że musieliśmy
mocno zaprzyjaźnić się ze smartfonem, programami komputerowymi,
możliwościami profili społecznościowych. Staramy się być na czasie

i nadążać za modą – a trzeba przyznać, że jest to duże wyzwanie.
- Co jest najtrudniejsze w pracy online? A jakie dostrzegacie plusy?
- Plusy są i to duże. Zauważamy
większe zainteresowanie naszymi
działaniami. Mamy nowych odbiorców, którzy do tej pory nie byli
obecni w GOK. Nasza oferta jest
dostępna w całej gminie, a czasem
wychodzi poza jej teren. Cieszą nas
wiadomości i komentarze na Facebooku. Nasze filmy na Youtubie
mają po kilkaset odsłon, a film z
zajęć astronomicznych osiągnął ich
ponad 1300. Konkursy internetowe
też są na fali. Miło jest widzieć, jak
pod zdjęciami uczestników konkursu pojawiają się polubienia liczone
w setkach. Niestety, w tej kulturze
online nie wszystko jest takie kolorowe. W dzisiejszych czasach, kiedy
internet jest przepełniony wiadomościami, wydarzeniami, zdjęciami,
trudno jest się przebić z ofertą lub
utrzymać widza. My się staramy
i cieszymy się, kiedy jest to doceniane przez mieszkańców gminy.
- Pandemia koronawirusa zmusza instytucje kultury do innowacyjnych działań. Jakie jest zatem
najbardziej innowacyjne działanie
GOK w Świdnicy?
- Ujmę to inaczej – innowacyjne
stało się nasze podejście do kultury. W tych trudnych czasach każdy z pracowników GOK szybko się
odnalazł i wniósł coś nowego do
naszej oferty. Śmiało mogę powiedzieć, że otworzyliśmy się na internet, staliśmy się bardziej kreatywni,
szukamy ciągle nowych pomysłów
i rozwiązań. I czerpiemy ogromną
satysfakcję, kiedy widzimy, że do
#kulturazdalnie dołączają kolejni
widzowie.
- Dziękuję za rozmowę.

Kulturalny lot w kosmos
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na nowe zajęcia. Tym razem wybierzecie się
na „Kulturalny lot w kosmos”. Na kanale Youtube GOK znajdziecie filmy m.in.
o Niebieskim Księżycu, Marsie czy Układzie Słonecznym. Zajęcia astronomiczne online prowadzi Marek Marcinkowski – astrofizyk, mieszkaniec naszej gminy, który pasjonuje się kosmosem od najmłodszych lat. Jak sam mówi
astronomią zaraził go brat Tomek, który pracował kiedyś w firmie produkującej teleskopy. To był bodajże rok 1996. Odwiedzał brata w firmie i patrzył jak
składa teleskopy. Był tym wszystkim bardzo zainteresowany. Najpierw zaczął
patrzeć na gwiazdy przez lornetkę, którą miała mama. Potem z części, które
miały małe wady produkcyjne brat złożył dla niego mały teleskop i gdy zobaczył przez niego po raz pierwszy Saturna to zachwycił się bez reszty. Tak zrodziła się jego fascynacja kosmosem oraz chęć pokazania go innym. Na zajęciach
astronomicznych w GOK będziemy chcieli pokazać, że jesteśmy tylko drobinką
w czymś większym, czyli w naszej galaktyce Drodze Mlecznej oraz będziemy
przybliżać wydarzenia na Nocnym Niebie. Już nie możemy się doczekać, kiedy
wspólnie będziemy mogli się spotkać i oglądać niebo przez teleskop.

Paulina Szewczyk miłość do kultury odziedziczyła w genach,
a praca w niej sprawia, że jej życie jest zawsze kolorowe. Prywatnie
szczęśliwa żona i mama, która bez reszty pochłonięta jest pasją do
kultury. Lubi teatr, operę oraz podróże – przede wszystkim te kulinarne. Ma słabość do kawy, słodyczy i kapeluszy. Od 1 lipca 2017
jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Świdnica kiedyś była
dla niej miejscem pracy, dziś jest jej drugim domem.
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Gminne Pierniczenie Czary-mary,
hokus-pokus
Przygotowanie pierników
Jajka, mleko, cukier, masło, miód oraz
przyprawę piernikową wkładamy do
metalowej miski, którą ustawiamy
na garnku z gotującą się wodą. Masę
podgrzewamy do ok. 50°C, cały czas
mieszając. Należy uważać, aby masa
się nie ścięła. Misę zdejmujemy i lekko studzimy. Łączymy mąkę, kakao
i sodę i dodajemy 3/4 tej mieszanki
do ciepłej masy. Mieszając, dodajemy pozostałą część składników i wyrabiamy ciasto, które następnie owijamy przezroczystą folią i wkładamy
do lodówki na 24 godziny. Gotowe
ciasto rozwałkowujemy na grubość
2-3 mm i wycinamy dowolne kształty. Pierniki układamy na blasze i pieczemy w 175°C przez 10-12 minut.
Lukier królewski
Widelcem ucieramy białko z cukrem
pudrem przez około 20 minut. Nie
używamy miksera! Jeśli lukier wydaje
się nam za rzadki, dodajemy łyżeczkę
mąki ziemniaczanej, jeśli jest zbyt gęsty, rozcieńczamy go paroma kroplami soku z cytryny.

Pieczenie świątecznych pierników
to tradycja w polskich domach,
a dekorowanie ich lukrem sprawia
ogromną frajdę całym rodzinom.

7 grudnia po raz pierwszy GOK
zorganizował „Gminne Pierniczenie”.
Spotkanie online cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Pewnie dlatego, że Urszula Kaczała z pracowni
Lukrownia zdradziła swoje tajniki, jak
upiec najpyszniejsze pierniki oraz jak
udekorować je lukrem królewskim.
Ula jest mieszkanką Wilkanowa
i od 8 lat prowadzi Lukrownię, czyli
małe dekoracje ze smakiem. Pierniczki to jej hobby, sposób na spędzanie
wolnego czasu. To również pasja,
którą uwielbia się dzielić, rozdając
rodzinie i znajomym swoje wypieki.
Od samego początku Lukrownię
wspiera jej mama, która często
wypieka pierniki razem z nią. Dla
wszystkich tych, którzy chcą przygotować świąteczne ciastka podajemy
przepis na idealne pierniki i lukier
od Lukrowni.

Składniki na pierniki dekorowane lukrem królewskim
Pierniki: 140 g cukru pudru, 60 g masła, 90 g miodu, najlepiej gryczanego, 2 łyżeczki przyprawy do pierników,
2 jajka, 400 g mąki pszennej (typ 650), 1,5 łyżki kakao, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 łyżka mleka
Lukier: 1 białko, 120-150 g cukru pudru

Konkursy GOK rozstrzygnięte
W listopadzie mieszkańcy mogli wykazać się swoimi talentami: fotograficznym i recytatorskim. A to wszystko za
sprawą konkursów organizowanych
przez GOK.
W listopadzie dom kultury zaprosił do udziału w dwóch zabawach.
Konkurs recytatorski skierowany
był do najmłodszych. Przedszkolaki chętnie prezentowały się m.in.
w utworach Brzechwy, Tuwima czy
Konopnickiej. Małych recytatorów
oceniała komisja w składzie: Halinka Bohuta-Stąpel – lokalna poetka,

Zwycięzca konkursu fotograficznego:
Emilia Możdzeń

Milena Rożniatowska – laureatka
wielu konkursów literackich i recytatorskich oraz Aga Ejsmont – aktorka-lalkarka. Dzieci skradły ich serca,
dlatego jury postanowiło nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu
ora przyznać szczególne wyróżnienia. W kategorii I wyróżnienie otrzymali: Julia Czura, Maja Karczewska
oraz Wojciech Pietruszewski, zaś
w kategorii drugiej: Jakub Polanin,
Paweł Bajwoluk, Julian Frąckiewicz.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
również konkurs fotograficzny. Kulinarne zdjęcia nadesłało aż 17 osób.

Przez tydzień mieszkańcy mogli głosować na najpiękniejsze zdjęcia ciast,
zup i innych smakołyków. Zwycięzcą
w kategorii głosowanie publiczności
zostało zdjęcie wykonane przez Emilię Możdzeń, które otrzymało 442
polubienia, zaś nagrodę organizatorów komisja konkursowa w składzie
Teresa Sygut – najlepsza szefowa
kuchni, Hanna Wiącek – miłośniczka
fotografii oraz Paulina Sidoruk – animator GOK przyznała Franciszkowi Patrynowi. Zwycięzcy konkursu
otrzymali vouchery na jedzenie na
dowóz.

Nagroda organizatorów w konkursie fotograficznym: Franek Patryn

Spotkaliście czarownice w naszej gminie? Na pewno są dwie!
A może jeszcze gdzieś się kryją?
Z okazji Andrzejek dwie urocze
wiedźmy z Gminnego Ośrodka
Kultury na miotłach obleciały
wszystkie gminne miejscowości.
Wróżyły, czarowały i opowiadały
o tradycjach andrzejkowych. Co
powiecie na to, aby corocznie organizować zloty czarownic?
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