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Gazeta Gminna

INWESTYCJE

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy Gazety Gminnej

Wchodzimy w nowy rok z nieco zmienioną szatą graficzną naszej Gazety. Minęły już dwa lata odkąd pismo trafia do Państwa
domów, najwyższy więc czas, aby przeszło drobny lifting. No
bo kto nie lubi zmian, szczególnie tych na lepsze.
W tym numerze po raz pierwszy w historii Gazety babcie i dziadkowie znajdą życzenia dla siebie. Mamy nadzieję, że wszystkim
przyniosą one wiele radości. Wprowadzamy tez nową rubrykę
„Kącik malucha”. Będą to gry, zabawy, rebusy, krzyżówki po-

jawiające się na stronach kulturalnych. Zachęcamy Państwa do
przeczytania o inwestycjach gminnych, które zakończyły się w
roku 2020, są realizowane lub rozpoczną się w roku bieżącym.
Podsumowaliśmy też pracę poszczególnych jednostek urzędu
gminy.
Życzymy miłej lektury i spokojnego, pełnego miłości i optymizmu, a przede wszystkim zdrowego 2021 roku!
Redakcja Gazety Gminnej

PODSUMOWUJEMY INWESTYCJE

Przedstawiamy wybrane zadania gminne, które udało się zrealizować w roku 2020 lub zostały one rozpoczęte
i będą realizowane w latach kolejnych. Do Państwa wiadomości również zadania planowane na rok bieżący.
Brak źródła finansowania przy niektórych kwotach oznacza, że inwestycja była realizowana z budżetu Gminy Świdnica.

Inwestycje i zadania zrealizowane
lub rozpoczęte w 2020 roku

l Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie i w
Świdnicy - w roku 2020 zakończono pracę na oczyszczalni ścieków w
Drzonowie, trwają prace na oczyszczalni w Świdnicy - wartość zadania
8 126 113,17 zł, z czego dofinansowanie w ramach LPO Lubuskie
2020 to nieco ponad 3,5 mln zł;
l Powstanie strefy inwestycyjnej w
Letnicy, która obejmuje 4,08 ha
działek, posiada drogę wewnętrzną,
chodniki, zjazdy, infrastrukturę energetyczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz przepompownię ścieków - wartość zakończonego zadania to 3 446 411,50 zł,
z czego dofinansowanie w ramach
LPO Lubuskie 2020 to niecałe 2 mln
zł;
l Budowa wolno stojącego budynku
przedszkola ze żłobkiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną w Świdnicy koszt budowy 5 781 000 zł, środki pochodzą z budżetu gminy.
Przedszkole ma być gotowe w
2022 roku. Dodatkowo Gmina
Świdnica otrzymała prawie 1,5 mln
zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
które zostanie wykorzystane na
bieżące funkcjonowanie oraz wyposażenie placówki.
l Utworzenie sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Słonem, z
zapleczem szatniowym, sanitariatami dla uczniów, korytarzy i łącznika z istniejącym budynkiem szkolnym - koszt inwestycji to 2 169
996,59 zł, pieniądze pochodzą z
budżetu gminy. Sala ma być goto-

Biblioteka
przed
wa w 2021 roku.
l Remont ul. Cichej w Świdnicy polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w
dwóch warstwach. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 406,80 m. Wartość zadania 162 051,25 zł, środki pochodzą z
budżetu gminy, inwestycja jest zakończona.
l Remont odcinka drogi gminnej nr
006082F w miejscowości Koźla
polegający na remoncie nawierzchni
jezdni, zjazdów oraz regulację istniejących studni kanalizacyjnych,
zasuw i zaworów wodociągowych
- wartość zadania - 148 921,14 zł,
środki pochodzą z budżetu gminy,
inwestycja jest zakończona.
l Remont Gminnej Biblioteki Publicznej - odmalowano ściany, wymieniono podłogę, zrobiono pod
wymiar regały na książki, pojawił się
stół konferencyjny, fotel dla se-

Biblioteka
po remoncie
niora i kącik dla maluszka oraz
nowy punkt wymiany książek. Zmodernizowano wejście, korytarz i
toaletę. Na prace remontowe gmina przekazała dotację celową w wysokości 50 tys. zł. Gminny Ośrodek
Kultury do remontu podszedł kompleksowo. Zmieniły się nie tylko
wnętrza, ale również wprowadzono udogodnienia i nowości dla czytelników.
l Dokumentacja techniczna budowy
i przebudowy ul. Długiej w Świdnicy - 40 000 zł
l Dokumentacja techniczna budowy
i przebudowy ul. Krótkiej w Świdnicy - 58 000 zł
l Dokumentacja techniczna przebudowy sali wiejskiej w Lipnie - 42 500
zł
l Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kosowej w Wilkanowie - wartość zadania - 15 000
zł, wykonanie - grudzień.

l Budowa zastępczej studni głębinowej na gminnym ujęciu wody w
Słonem, wartość zadania - 42 460
zł, wykonanie - listopad.
l Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i Piaskowej w Świdnicy, wartość zadania - 96 387,36 zł, wykonanie - listopad.
l Projekt sieci wodociągowej w ulicy
Polnej i Brylantowej w Słonem,
wartość - 29 520 zł, wykonanie
- grudzień.
l Zakup i montaż przystanków autobusowych, wartość - 9 840 zł, wykonanie - listopad.
l Wymiana instalacji elektrycznej w
lokalu komunalnym w Koźli, wartość
- 9 753,90 zł, wykonanie - sierpień.
l Remont schodów w budynku komunalnym Letnica 53, wartość
- 8 000 zł, wykonanie - październik.
l Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Piaski 12, wartość - 41 020,50 zł, wykonanie - listopad.
l Wymiana instalacji elektrycznej w
lokalu komunalnym w Koźli, wartość
- 9 950,70 zł, wykonanie - wrzesień.
l Wykonanie ogrodzenia cmentarza
komunalnego w Słonem, wartość 11 094,60 zł, wykonanie - listopad.
l Projekt modernizacji hydrofornii w
Letnicy, wartość - 10 000 zł, wykonanie - grudzień.
l Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Świdnicy, wartość
- 21 000 zł, wykonanie - grudzień.
l Zakup prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków Drzonów, wartość 122 460,45 zł, wykonanie - październik.

Inwestycje i zadania planowane
do realizacji w roku 2021
Gazeta Gminna

INWESTYCJE

1. Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej poprzez
rewitalizację parku przy Zborze
Poewangelickim - etap I - szacowany koszt ok. 420 000 zł.
(pod warunkiem otrzymania dofinansowania w kwocie 127
260 zł)
2. Odnowa Przyrodnicza Parku w
miejscowości Świdnica - szacowany koszt ok. 2 500 000 zł
(pod warunkiem otrzymania dofinansowania), środki własne
gminy 700 000 zł
3. Przebudowa ulicy Kosowej w
Wilkanowie - szacowany koszt
ok. 2 700 000 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 1 017 000 zł)
4. Wykonanie sieci wod.-kan. na
terenie objętym Miejscowym
Planem Zagospodarowania
Przestrzennego w Wilkanowie
- szacowany koszt ok. 300 000
zł
5. Budowa drogi nr 006096 F w
Drzonowie - szacowany koszt
ok. 400 000 zł
6. Przebudowa ulicy Długiej w
Świdnicy (skrzyżowanie z DK
27) szacowany koszt ok. 1 500
000 zł
7. Przebudowa skrzyżowania ulic
Piaskowa - Grzybowa w Świdnicy szacowany koszt ok. 250
000 zł
8. Przebudowa boiska sportowego
w Wilkanowie - szacowany
koszt ok. 350 000 zł
9. Budowa Kaplicy Cmentarnej w
Letnicy III etap - 150 000 zł
10. Budowa odwodnienia ul. Rumiankowej w Świdnicy z drogą
wojewódzką - 15 000 zł
11. Budowa oświetlenia drogowego w Letnicy - 100 000 zł

12. Utwardzenie dróg w Słonem MPZP - 160 000 zł
13. Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę drogi
Radomia-Drzonów - 750 000 zł
14. Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika
chodnika w Letnicy wzdłuż drogi
powiatowej nr 1178F - 75 000 zł
15. Wymiana sieci wodociągowej w
ul. Mieszka I wraz z przepięciem
przyłączy - 140 000 zł
16. Budowa sieci wodociągowej
wraz z wykonaniem pierścienia
ul. Cicha, Kosynierów i Chabrowa - 30 000 zł
17. Modernizacja hydroforni w Letnicy - 230 000 zł
18. Projekt i budowa zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Wilkanowie
- 200 000 zł
19. Projekt zbiornika pośredniego
oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Buchałowie - 50 000 zł
20. Projekt i wykonanie odcinka sieci wod. w działce nr 53/1 w
Wilkanowie - 10 000 zł
21. Przebudowa dachu w budynku
komunalnym Letnica 95A - 180
000 zł
22.Przebudowa przewodów kominowych i systemów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami
kontrolnymi w budynkach komunalnych - 34 000 zł
23. Projekt budowlany PSZOK - 50
000 zł
24. Projekt zmiany lokalizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej na działce
prywatnej nr 53 w m. Drzonów
- 30 000 zł
25. Projekt i wykonanie odcinka sieci kan. w działce nr 53/1 w Wilkanowie - 30 000 zł

Przedszkole i żłobek w Świdnicy
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Hala sportowa w Słonem

26. Przebudowa przewodów kominowych i systemów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami
kontrolnymi na salach wiejskich
- 36 000 zł

Dokumentacja techniczna
w trakcie realizacji

1. Budowa nawierzchni asfaltowej w
Koźli (od krzyża do ostatnich zabudowań) - 31 000 zł
2. Budowa dróg gminnych
na osiedlu Radomia - 120 000 zł
3. Budowa ul. Kościelnej w Wilkanowie - II etap - 40 000 zł
4. Budowa ul. Strumykowej w Wilkanowie - 50 000 zł
5. Budowa ul. Kamykowej w Słonem
- 25 000 zł
6. Budowa ul. Morwowej w Słonem
- 16 482 zł
7. Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Brzozowej w Wilkanowie ZRID - 60 000 zł
8. Budowa sieci gazowej w miejscowości Słone - 115 570, 80 zł

Dokumentacja techniczna
planowana do wykonania
w 2021 r.

1. Budowa zatoczki autobusowej
w Piaskach - 70 000 zł
2. Budowa oświetlenia drogowego
w Grabowcu - 75 000 zł
3. Budowa oświetlenia drogowego
w Piaskach - 30 000 zł
4. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi przy parku w Buchałowie
- 30 000 zł
5. Budowa dróg w m. Letnica - 150
000 zł (zadanie planowane do
realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania dla miejscowości, w której niegdyś
istniało PGR)
6. Zagospodarowanie terenu po
byłym basenie w Buchałowie
- 45 000 zł (w tym 15 tys. zł z
funduszu sołeckiego)
7. Zagospodarowanie parku w Grabowcu - 30 000 zł
8. Zagospodarowanie terenu pod
potrzeby sportowo-rekreacyjne
w Orzewie - 50 000 zł (w tym 20
tys. zł z funduszu sołeckiego)
9. Dotacja celowa dla Powiatu na
dokumentację techniczną drogi
Świdnica-Letnica - 250 000 zł
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Co się działo PRZEZ 2020 ROK
Gazeta Gminna

PODSUMOWANIE

Rok 2020 nie był rokiem łatwym. Konieczność pracy zdalnej, ograniczenia w spotykaniu się i przemieszczaniu
nie ułatwiały realizacji założonych na początku roku działań. Ale zarówno urząd gminy, jak i jednostki organizacyjne
zdały ten egzamin na szóstkę. Poprosiliśmy kierowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury o podsumowanie rocznej pracy.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka w Świdnicy w 2020 roku

Mijający rok był dla wszystkich bardzo trudny, a świat kultury stanął na
głowie… Dotychczasowa działalność, spotkania z ludźmi zostały
ograniczone i przeniesione do sieci.

Z nową rzeczywistością przyszło się
również zmierzyć nam... ekipie Gminnego Ośrodka Kultury! Nowe wyzwania i chęć kontynuowania edukacji
kulturalnej skłoniły nas do jeszcze
większej kreatywności. Dziś podsumowując rok 2020 stwierdzamy, że
pomimo pandemii koronawirusa był
on dla nas jeszcze bardziej pracowity niż poprzednie.

dla przedszkolaków
Gminny Ośrodek Kultury - inwestycje
- nowe logo instytucji i hasło „Kultura na fali”
- oznakowanie budynku instytucji
- modernizacja sceny w budynku
GOK poprzez zamontowanie stałego
oświetlenia
- zmianie uległa szata graficzna strony internetowej www.gokswidnica.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
- nowa, wyremontowana przestrzeń
- regały pod wymiar i strefy czytelnicze
- nadanie loga instytucji
- oznakowanie budynku biblioteki
- strefa multimedialna wyposażona w
komputer dla czytelników, czytnik
ebook PocketBook, telewizor, DVD,
konsolę do gier Xbox One S
- zakupiono 346 książek i 50 audiobooków
- księgozbiór biblioteki dostępny jest
online
- wprowadzono usługę „Książka na
telefon” oraz wyprawkę czytelniczą

Gminny Ośrodek Kultury
- wydarzenia
- GOK stał się obecny na nowych profilach społecznościowych: TikTok,
YouTube
- organizacja około 30 wydarzeń artystycznych i animacji stacjonarnie
oraz online m.in. „Noworoczna Potańcówka”, „Czytanie na Polanie”,
„Świdnickie Pierzaki”, „Gminne Pierniczenie online”
- wprowadzenie „Kulturalnych boksów”, czyli pakietów materiałów
plastycznych do pracy w domu
- przeniesienie działań do sieci pn.
#kulturazdalnie - filmy instruktażowe,
relacje live, warsztaty online, np.
„Święta na fali”, „Wróżby Andrzejkowe”, „Kulturalny lot w kosmos”
- zaangażowanie mieszkańców do
wspólnych akcji, np. „Podziel się uś-

l Realizacja Gminnego programu
lakowania zębów u dzieci i młodzieży
(programem objęto 63 osoby, zalakowano 200 ząbków)
l Realizacja Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy (szczepienia

przeciwko wirusowi HPV, programem
objęto 23 dziewczynki rocznika 2006)
l Realizacja Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(procedurą ,,Niebieskie Karty” objęto 21
rodzin z terenu gminy Świdnica)
l Realizacja programu ,,Posiłek w
szkole i w domu” (programem objęto
100 rodzin)
l Złożenie wniosku, uzyskanie dofinansowania i realizacja projektu
,,Funkcjonowanie Dziennego Domu
Pobytu Senior + w Świdnicy”
(wartość projektu - 75 417,23 zł)
l Złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowania na realizację projektu
na lata 2021- 2022 ,,Zdrowie, rodzina,
praca” - aktywna integracja beneficjentów
GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego ze środków UE (wartość
projektu - 200 000 zł)
l Otwarcie i rozwój działalności

miechem”, „Ubierz się w książkę”
- organizacja wielu konkursów internetowych: fotograficznych, literackich, plastycznych
- nasze posty na profilu społecznościowym trafiają średnio do ok. 1500
osób
- największa ilość odsłon naszych
działań to ponad 22 000
- w 2020 roku nasz facebook pozyskał blisko 400 „lajków”

Gminny Ośrodek Kultury - projekty
- w 2020 roku zdobyliśmy dofinansowanie na realizację projektów:

„Świdnickie Pierzaki”, „Mała książka
- wielki człowiek”, „Zakup nowości
czytelniczych” oraz lokalnego forum
„Portret Mlodzieży”
- kontynuowaliśmy projekt „Apka Świdnicka Mapka”
- współorganizowaliśmy projekt ze
stowarzyszeniem „Razem dla Wilkanowa” - „Ekologiczna przygoda z
dźwiękiem i fotografią w gminie
Świdnica”
- łączna wartość projektów w 2020
r: ok. 35 000 zł
Paulina Szewczyk,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2020 roku
Dziennego Domu Pobytu Senior+ w
Świdnicy.
(placówka obejmująca wsparciem 15
seniorów z terenu gminy Świdnica, zapewniająca zajęcia z terapii zajęciowej,
fizjoterapii, zajęcia społeczno - kulturalne,
obiady oraz dowóz seniorów)
l Rozwój działalności Centrum
Psychologiczno-Terapeutycznego
w Świdnicy.
(Centrum zapewnia pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną terapeuty
uzależnień, psychologa klinicznego,
seksuologa, psychologa dziecięcego
oraz zajęcia z elementami arteterapii dla
dzieci. W 2020 roku pomocą objęliśmy
145 osób z terenu gminy Świdnica)
l Współpraca z Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze - aktywizacja osób bezrobotnych z terenu
gminy Świdnica.
l Współpraca z Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
- pomoc żywnościowa dla osób przebywających na kwarantannie w związku
z pandemią koronawirusa (pomocy
udzielono 161 rodzinom)
l Współpraca z Fundacją Wzajemnej
Pomocy ARKA - zapewnienie usług
schronienia dla osób bezdomnych (pomocy udzielono 15 osobom)
l Realizacja świadczeń finansowych z
pomocy społecznej (249 rodzin).
l Realizacja świadczeń rodzinnych
wraz z dodatkami (347 rodzin).
l Realizacja programu Rodzina
500+ ( 817 rodzin).
l Realizacja funduszu
alimentacyjnego (31 rodzin).
l Realizacja pracy socjalnej na terenie
gminy Świdnica (w 249 rodzinach).
Anna Mierzwa,
kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku
Gazeta Gminna

PODSUMOWANIE

Początek roku nie zwiastował żadnych problemów. Rozpoczęliśmy go od realizacji pierwszej imprezy z zaplanowanego kalendarza.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „zagrała” w gminie i hali „Świdniczanka”.

W lutym odbyła się kolejna edycja Walentynkowego Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Impreza bardzo udana i spektakularna. Potem w planach była
równie atrakcyjna Spartakiada Seniorów, ale na przeszkodzie w jej przeprowadzeniu stanęła pandemia koronawirusa. Wszystkie imprezy gminne zostały odwołane
a zajęcia na hali sportowej - wynajmy właściwie dobiegały
końca. Podzieliliśmy los wielu gałęzi życia, kultury, turystyki,
gospodarki. Nastąpiło spowolnienie i zawieszenie wielu
działań. My znaleźliśmy na to lekarstwo, wszystkie siły przenieśliśmy na pracę na Zalewie Świdnickim i obiektach piłkarskich na terenie gminy. W Piaskach zrealizowaliśmy inwestycję budowy siłowni plenerowej i boiska do siatkówki
plażowej. Pod koniec roku wspomogliśmy budowę boiska piłkarskiego w Słonem. Codzienna, mozolna praca całej
załogi pozwoliła przygotować obiekty do sezonu letniego. Na bazie naszych obiektów odbywały się konsultacje
Reprezentacji Województwa Lubuskiego dla młodych piłka-

rzy, podczas wakacji odbyły się dwa turnusy obozów piłkarskich dla dzieci, na obiekcie przy ulicy Sportowej rozegrano
rundę jesienną piłkarskiej klasy A, odbył się mecz I ligi rugby pomiędzy Wataha RC Zielona Góra a AZS AWF Warszawa. Poczyniono wiele inwestycji, o których wspominałem w poprzednich artykułach. Efekt końcowy był taki,
że wypoczynek nad zalewem stał się prawdziwą przyjemnością. Infrastruktura, która powstała zabezpiecza potrzeby i pozwala komfortowo korzystać z walorów tego
miejsca. Poszerzona plaża - dwukrotnie, domek ratownika, taras widokowy z ławkami, pomost pływający w technologii modułowej, boisko do piłki plażowej, miejsce do grillowania z dwoma urządzeniami, ścieżka dojazdowa do pomostu dla niepełnosprawnych, to kilka z ważniejszych
przedsięwzięć wykonanych przed sezonem kąpielowym.
Znaczącym dla atrakcyjności tego miejsca stało się udostępnienie zalewu dla wędkarzy. Wraz z sekcją wędkarską
ze Świdnicy zostały wyznaczone stanowiska do wędkowania, zarybiono akwen wieloma gatunkami ryb,
uporządkowano teren wokół zbiorników wodnych. GOSiR przygotował duży parking dla odwiedzających. W trosce o bezpieczeństwo korzystających rozbudowany został monitoring obiektu. Zostały zaktualizowane tablice informacyjne, regulaminy i ogłoszenia. Pracując nieustannie,
wciąż obserwowaliśmy postępującą pandemię i z niepewnością czekaliśmy na otwarcie sezonu kąpielowego.
Spełniając wszystkie wymogi sanitarne i proceduralne
pierwszy dzień wakacji był jednocześnie inauguracją sezonu nad zalewem. Relację z tego wydarzenia przekazał
oddział regionalny Telewizji Polskiej oraz regionalna prasa i radio.
Po sezonie kąpielowym, późną jesienią, swoją działalność uaktywniła grupa morsów, cyklicznie zanurzając się w
zimnej wodzie zbiornika. Rozpoczął się nowy rok szkolny
i sezon na hali sportowej. Do tego czasu udało nam się
wyremontować i odświeżyć pomieszczenia użytkowe
obiektu. Wnętrze „Świdniczanki” nabrało nowego blasku

za sprawą świeżej farby na ścianach, fototapet z panoramą
Świdnicy i wielobarwnych konturów sportowców umieszczonych na korytarzach. Zmodernizowano oświetlenie na
sali sportowej. Nowoczesne oprawy LED rozświetlają salę
dając komfort korzystającymi oraz oszczędności zarządcy.
Nie bez powodu piszę o tym, bowiem od października 2020
r. hala sportowa przeżywała oblężenie. Grafik przydziału
hali momentalnie się zapełnił i ku radości ćwiczących ruszyły zajęcia sportowe. Do momentu wprowadzenia kolejnych obostrzeń covidowych (28.12.2020 r.) hala funkcjonowała nieprzerwanie i przynosiła dochody. Każdy z korzystających chwalił zalety hali i jej wszechstronność. Stosując się do obostrzeń i przepisów musieliśmy odwołać zajęcia i zamknąć siłownię na hali. W gminie Świdnica widzimy
duże zapotrzebowanie na popularyzację sportu, turystykę i rekreację. Te zadania realizuje GOSiR w Świdnicy. Na
początku roku 2020 została opracowana koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w
kompleksie nad Zalewem Świdnickim. Rozłożona na dwa
etapy inwestycja powoli jest realizowana w oparciu o
uzgodnienia, projekty, pozwolenia, dofinansowanie i środki własne. Na Zalewie niedługo pojawi się tematyczny plac
zabaw i siłownia plenerowa wraz ze strefą wypoczynku.
W dalszych planach jest zagospodarowanie większego
zbiornika wraz z wyspą. W części sportowej - w planach
jest duża inwestycja związana utworzeniem pola kempingowego. GOSiR współpracuje z Gminą Świdnica,
Gminnym Ośrodkiem Kultury, ze szkołami w gminie, ze stowarzyszeniami z terenu gminy, organizuje i wspomaga imprezy gminne, realizuje zadania zlecone gminy. Podsumowując miniony rok w działalności GOSiR należy stwierdzić, że nie było łatwo. Nie zwalnia nas, to jednak, od dalszej wytężonej pracy. Chcemy, aby kolejne lata przynosiły
nie mniejszą satysfakcję, jak dziś oraz wymierne efekty i
zadowolenie mieszkańców gminy Świdnica!
Ze sportowym pozdrowieniem
Jan Doliński, dyrektor GOSiR

Na co wydano FUNDUSZ SOŁECKI

Ważniejsze zadania zrealizowane
przez poszczególne miejscowości w
ramach Funduszu Sołeckiego w
ubiegłym roku. Najczęściej pieniądze
przeznaczane były na poprawę wizerunku i estetyki wsi, spotkania z
mieszkańcami lub doposażenie sali
wiejskiej.

>>> Buchałów - wysokość funduszu
sołeckiego 21 005,77 zł

Ważniejsze zadania:
- doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej, w
tym zakup kuchni gazowej - 7 000 zł
- zakup wraz z montażem blaszanego garażu - 5 000 zł
- organizacja spotkań tematycznych, w tym
paczki świąteczne dla dzieci - 2 000 zł

>>> Drzonów - wysokość funduszu
sołeckiego 27 345,35 zł
Ważniejsze zadania:

- DT przyłącza wodociągowego (park)
- 3 500 zł
- utrzymanie i konserwacja obiektów
sportowych i rekreacyjnych, w tym zakup
siedzisk huśtawkowych, pilarki - 3000 zł
- zakup materiałów do remontu podłogi
sali wiejskiej - 2 000 zł

>>> Grabowiec - wysokość funduszu
sołeckiego 21 336,95 zł

Ważniejsze zadania:
- zakup 3 urządzeń do siłowni plenerowej,
ławek oraz koszy śmietnikowych - 10 000
zł
- doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej,
w tym zakup rolet, podgrzewacza do
wody, termosów - 2 500 zł
- utrzymanie estetyki wsi - zakup kosiarki, paliwa i części zamiennych, art. do odnowienia wiaty rekreacyjnej - 5 336,95zł

>>> Koźla - wysokość funduszu
sołeckiego 35 340,79 zł

Ważniejsze zadania:
- modernizacja drogi przed salą wiejską 12 000 zł
- remont parkietu oraz malowanie świetlicy - 18 146 zł
- utrzymanie sali wiejskiej - zakup oleju
opałowego - 1 500 zł

>>> Letnica - wysokość funduszu
sołeckiego 40 639,55 zł

Ważniejsze zadania:
- budowa kaplicy cmentarnej w Letnicy 28 500 zł
- montaż ogrodzenia wraz z bramą przy sali
wiejskiej - 8 388 zł
- doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej zakup szafek kuchennych - 1 500 zł

>>> Lipno - wysokość funduszu
sołeckiego 17 788,67 zł

Ważniejsze zadania:
- doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej,
w tym zakup sprzętu audio, namiotu imprezowego, kwietników - 8 900 zł
- projekt techniczny siłowni plenerowej,
w tym zakup ławek i stojaków rowerowych - 3 000 zł
- organizacja spotkań tematycznych 3 588,67 zł

>>> Piaski - wysokość funduszu
sołeckiego 19 066,05 zł
Ważniejsze zadania:
- doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej,
w tym zakup zmywarki, termosów, bemaru elektrycznego - 3 800 zł
- usługi związane z zagospodarowaniem
terenu pod potrzeby rekreacyjno-sportowe - 7 766,05 zł
- prace porządkowe i konserwatorskie przy
sali wiejskiej - 1 500 zł

>>> Radomia - wysokość funduszu
sołeckiego 23 891,70 zł
Ważniejsze zadania:
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- zakup i montaż zestawu do Street Workout - 12 850 zł
- usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych, w tym koszenie boiska - 3 142,80 zł
- utrzymanie estetyki wsi (prace porządkowe terenów zielonych) - 3 200 zł

>>> Słone - wysokość funduszu
sołeckiego 38 368,65 zł
Ważniejsze zadania:
- zakup kostki brukowej, krawężników
(ul. Morwowa) - 24 000 zł
- projekt techniczny oraz wykonanie
przyłącza wod-kan do szatni przy boisku - 3 000 zł
- demontaż i montaż lampy na ul. Łąkowej - 3 100 zł

>>> Świdnica - wysokość funduszu
sołeckiego 47 310,30 zł

Ważniejsze zadania:
- utrzymanie i konserwacja obiektów
sportowych i rekreacyjnych, w tym zakup
zestawu zabawowego, koszy śmietnikowych, lamp oświetleniowych - 20 025,68
zł
- doposażenie Biblioteki Gminnej w Świdnicy - zakup konsoli - 1 500 zł
- zakup wiaty przystankowej - 4 500 zł

>>> Wilkanowo - wysokość funduszu sołeckiego 47 310,30 zł

Ważniejsze zadania:
- boisko przy ul. Kościelnej - zakup elementów małej architektury, w tym
zjeżdżalni, stojaków na rowery, ławek, koszy śmietnikowych oraz donic ogrodowych - 22 000 zł
- doposażenie placu zabaw w Przysiółku
Rybnie - domek ze zjeżdżalnią - 7 500 zł
- prace związane z ogrodzeniem i porządkowaniem cmentarza - 5 000 zł
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BEZPIECZNIEJ
NA DRODZE
W BUCHAŁOWIE

HARMONOGRAM
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AKTUALNOŚCI

WYWOZU ODPADÓW

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1
stycznia do 31 grudnia 2021 r. znajduje się na stronie urzędu gminy
www.swidnica.zgora.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA/GOSPODARKA KOMUNALNA. W wersji papierowej jest dostępny w urzędzie
oraz w Zakładzie Usług Komunalnych.

Informacja
dla podatników
podatku
od nieruchomości

Pełniący funkcję Wójta Gminy Świdnica zwraca się z prośbą do
mieszkańców - podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej
posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych,
budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich
części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem
faktycznym.

Zarząd Dróg Powiatowych poprawił stan bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1181F w Buchałowie. Poprawiono oznakowanie drogi, ustawiono lustra oraz zamontowano progi zwalniające.
Wszystkie prace wykonano na pisemne wnioski Rady Sołeckiej oraz
Urzędu Gminy w Świdnicy.

ZAMKNIĘTA
HALA SPORTOWA

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w związku z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. i wynikającym z niego zakazem prowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania siłowni od dnia 28 grudnia 2020r., hala sportowa "Świdniczanka" będzie nieczynna do odwołania.

Zarybienie zbiornika

Jak poinformowała sekcja wędkarska w Świdnicy 1 grudnia br. członkowie PZW w Zielonej Górze dokonali zarybienia mniejszego zbiornika Zalewu Świdnickiego.

Do wody trafiły takie gatunki ryb jak: lin kroczek w ilości 60 kg, karaś kroczek - 60 kg, szczupak narybek jesienny - 10 kg, jaź kroczek - 35 kg. Rybki są co prawda niewielkie, ale sekcja wędkarska ma nadzieję, że szybko podrosną. Przypominamy, że na Zalewie obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

Urzędnicy chcą urzeczywistnić dane zgłaszane w informacjach podatkowych,
tym bardziej, iż w naszej gminie przybywa mieszkańców. Część z nich się
rozbudowuje i niekiedy nieprawidłowości wynikają z niewiedzy, że nowo
postawiony na własnym terenie budynek należy zgłosić do urzędu.
W roku 2021 na terenie gminy Świdnica planowana są kontrole w zakresie podatku od nieruchomości.
W przypadku wystąpienia niezgodności należy złożyć korektę informacji na
podatek od nieruchomości (druk IN-1) zgodną ze stanem faktycznym. Druki dostępne są na stronie www.bip.swidnica.zgora.pl (Jak załatwić, Referat
Finansowy, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych) oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Tel. 68 327 31 15 wew.127

Nowy termin wyborów

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Świdnicy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zostały przesunięte na 24 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że jedyną kandydatką na to stanowisko jest Izabela Mazurkiewicz, którą zgłosił komitet KWW Nasza Gmina Świdnica. 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.

Głosujemy w niedzielę - 24 stycznia 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 Słone 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.

Szczepionki przeciwko grypie
AKTUALNOŚCI

W związku z pytaniem dotyczącym szczepień
przeciwko grypie, które zostało zadane podczas sesji Rady Gminy Świdnica - 16 grudnia
br., publikujemy informację otrzymaną z Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy.

W przychodni Panaceum szczepienia przeciwko
grypie są cały czas realizowane zgodnie z obowiązującym prawem:
1. Szczepionka VaxigripTetra, (zawiesina do
wstrzykiwań w ampułko - strzykawce,)
a) jest bezpłatna dla osób 75+
b) odpłatna 50 proc. dla osób 65+
2. Szczepionka Fluenz Tetra, (aerozol do nosa, zawiesina)

Gazeta Gminna

jest odpłatna 50 proc. dla dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60ego miesiąca życia
3. Szczepionka Influvac Tetra, (zawiesina do
wstrzykiwań w ampułko - strzykawce)
jest odpłatna 50 proc. dla osób w wieku od 18.
roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:
1) po transplantacji narządów,
2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia,
chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby,
choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
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3) w stanach obniżonej odporności (w tym po
przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.
Biorąc pod uwagę wymienione zapisy, pacjenci
zgłaszają się do lekarza w celu uzyskania recepty na szczepionkę. Jednocześnie powszechnie jest
wiadomo, że dostęp do szczepionek jest utrudniony, a pozyskanie większych ilości jest wręcz niemożliwe (przychodnia zakupuje je od aptek).
Przychodnia Lekarska Panaceum to oficjalny
punkt pobrań i szczepień przeciwko COVID19. Jest to jedyny punkt na terenie gminy Świdnica, w którym będzie można się zaszczepić.
O szczegółach będziemy informować na stronie
internetowej gminy.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Życzenia dla Babć i Dziadków ułożone są w kolejności
otrzymywania ich przez Redakcję Gazety Gminnej.

Z okazji dnia Babci i Dziadka Blanka, Filip i Leon
Majewscy życzą Wam wszystkiego, co w życiu
najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia,
nieustającej radości oraz miłości i samych
pogodnych dni.
Wszystkiego najlepszego dla babć i dziadków
Marzeny i Piotra, Janiny
i Ryszarda oraz pradziadka Witka
i praprababci Marysi.
-----------------------------------------------

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.
Babci Krystynie i Dziadkowi Markowi
życzy Filip
-----------------------------------------------

Dla kochanych Babci Maryli i Dziadka Józefa
najserdeczniejsze życzenia przesyłają wnuki
i prawnukowie z Pabianic
Marta, Jakub, Mikołaj i Cezary
-----------------------------------------------

Babcia nasza kochana,
Babcia jak druga Mama.
Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,
niż gdy nas Babcia przytula czule.
Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać
- jak zacznie karmić nie może przestać.
Babci nie można nikim zastąpić, więc trzeba ją cenić
i pochwał nie skąpić.
I my Cię chwalimy Babciu Basiu
- wnuczka Wikunia i wnuczek Maksiu
-----------------------------------------------

Dziadku Stefanie Ty dobrze wiesz, czego wnuk
Maksiu Ci życzy: zdrowia, skarbów jakich chcesz,
szczęścia i słodyczy. Niechaj Dziadzio mój kochany żyje
długo i przyjemnie, niech mu w szczęściu mkną godziny
i niech ma pociechę ze mnie! Choć Wika jest jeszcze
małym brzdącem, życzenia z serduszka ma też
gorące - dla Babuni i Dziadziusia dużo zdrówka
od dzidziusia!
-----------------------------------------------

Droga babciu i dziadku
Marysiu, Aniu i Bolku
W dniu Waszego święta
Chcemy życzyć Wam
Dużo zdrowia i radości
Spokoju i zadowolenia
Oraz mnóstwo uśmiechu na każdy kolejny dzień.
Z najlepszymi życzeniami Ania, Kamil, Tosia i Marcel
-----------------------------------------------

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dużo zdrowia, stu lat życia
z uśmiechem na co dzień dla babci Marioli, babci Danki,

babci Magdy, babci Marysi, babci Zosi i dla
dziadka Waldka, dziadka Darka, dziadka Jerzyka
życzą wnuki Milan i Malwin
-----------------------------------------------

Kiedy dzień dziadka zaświta,
wiązanką kwiatów go witam.
Bądź zdrowy dziadku kochany
i bądź zawsze razem z nami.
Dla dziadka Zbyszka G. od Mateusza i Dominika
-----------------------------------------------

Kochanej Babci Zosi z okazji Dnia Babci składamy
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia
przepełnionych zdrowiem i opieką Bożą, pogody
ducha, wiary, nadziei, miłości :)
Wnuczek Kuba i Miłosz B.
-----------------------------------------------

Kochanej Babci, Prababci Marylce z okazji Dnia Babci
składamy z serca płynące życzenia: dobrego zdrowia,
dużo optymizmu i spełnienia marzeń. Żyj nam
w zdrowiu sto lat a nawet więcej w zdrowiu
i szczęściu :)
Wnuczka Liliana i Prawnuki Kuba i Miłosz B.
-----------------------------------------------

Zdrowia, pomyślności, błogosławieństw z Nieba
abyś miała Babciu wszystko, co Ci trzeba.
Kochanej Babci Danusi
życzą wnuczki Jula i Ola Zawiskie
-----------------------------------------------

Kochana Babciu Janeczko i Babciu Krysiu,
Kochany Dziadku Bogdanie i Dziadku Jurku,
Dziękujemy za wszystkie spędzone razem chwile,
poświęcony nam czas, przekazywaną mądrość, naukę,
wspaniałe opowieści, wspólne gotowanie i spacery,
wszystkie uściski oraz trzymane za nas kciuki,
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Waszą obecność, gdy Was potrzebujemy, miłość
i dumę, którą czujemy od Was codziennie.
Jesteście dla nas bardzo ważni, dlatego z okazji
Waszego Święta życzymy Wam wszystkiego, co
w serduszku mamy: bukietu miłości, mnóstwa czułości,
spełnienia marzeń i wspaniałych przygód, a przede
wszystkim 200 lat życia w zdrowiu i radości.
Gabrysia, Natalka i Kacper Różak
-----------------------------------------------

Ja nie wszystko jeszcze umiem,
Ale fajną mam babunię.
Chyba w to mi uwierzycie,
że ją kocham ponad życie.
I mój dziadziuś jest kochany,
I jest we mnie zakochany.
Mieć takich dziadków uwierzcie,
to jest dziecka wielkie szczęście.
Więc im dziś życzę radości,
i samych fajniutkich gości.
By w przyjaźni, zdrowiu żyli
i zawsze pogodni byli.
Dla dziadziusia Władka i babci Natalii Chrzanowskich
od wnuczki Natalii Ryszewskiej
-----------------------------------------------

Kochanej Babusi Ani i Dziadziusiowi
Mirusiowi Stasiukiewicz:
Kocham mocno Babcię, Dziadka
- to nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
by STO latek jeszcze żyli.
Kochana Babciu, Kochany Dziadku,
dziś Wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia:
niech Wam się spełnią wszystkie marzenia!
Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka,
Kochanej Babusi Ani i Dziadziusiowi Mirusiowi:
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO,
SPEŁNIENIA MARZEŃ,
MIŁYCH DNI,
PIĘKNEJ POGODY I DUŻO ZDRÓWKA
życzy Lenusia Stasiukiewicz
-----------------------------------------------

Z okazji Dnia Babci najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrówka, pogody ducha oraz Łask Bożych
dla Marysi Skorupskiej
życzą Kasia i Marcin
-----------------------------------------------

Kochana Babciu Krysiu Wadecka.
Życzę Tobie, Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!
Życzy wnuczka Kinia
-----------------------------------------------

Życzymy babci zdrowia i radości, uśmiechu
i pomyślności. By żyła ponad sto lat, a nawet tyle,
co istnieje świat!
pozdrawiamy Filipek i Weronika Sołtysiak
-----------------------------------------------

Babciu Danusiu, dziadku Tadziu z okazji
Waszego święta życzę bardzo dużo zdrowia,
wiecznego uśmiechu i dużo powodów
do radości żeby wystarczyło na cały 2021 r.
Michasia Dudek
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-----------------------------------------------

Dla kochanych dziadków, Mirki i Marka
oraz Ani i Jasia, mieszkańców gminy Świdnica,
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzy Wikuś. Bądźcie zawsze zdrowi, uśmiechnięci
i szczęśliwi. Niech otaczają Was tylko dobre osoby,
codziennie świeci dla Was słońce,
a czas nie pędzi tak szybko.
Kocham Was!
-----------------------------------------------

Dla Babci Bogusi i Anieli oraz Prababci Anieli
dla Dziadka Janka i Edka z okazji Dnia Babci i Dziadka
najlepsze życzenia, marzeń spełnienia,
dużo zdrowia szczęścia i radości od maluszka
prosto z serduszka.
Wnuczka Anastazja
-----------------------------------------------

Mojemu ukochanemu Dziadkowi Romanowi
z okazji Dnia Dziadka dużo zdrowia, samych
radości i wielu wspólnych przygód
życzy wnuk Jasiu
-----------------------------------------------

Kochanej Babci Jadwidze Gwizdek - kochana Babciu
z okazji twojego święta dziękuję za troskę i cierpliwość, za ciepło, opiekę i ogromne serce oraz poświęcony
czas. Życzę dużo zdrowia, samych słonecznych dni,
miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień
Wnuczek Dominik
-----------------------------------------------

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia,
byście lat setnych dożyli,
nie wiedząc, co to zmartwienia.
Dla kochanej babci Stasi
i kochanego dziadka Henia
Od wnuczek: Martynki, Karolinki, Oli i Kamili
-----------------------------------------------

Chciałybyśmy babciu Jadziu droga,
W radość zmienić wszystkie troski Twoje,
Szczerą modlitwą wyprosić Boga
Słodką nagrodę za Twój trud i znoje.
I wszystkie smutki
w szczęście Ci zamienić
Dzień Babci blaskiem słońca opromienić
I na twe usta sprowadzić uśmiechy
Byś doczekała z nas wnuczek pociechy!
Niech Twój Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba
Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba!
W Dniu Babci
najlepsze życzenia radości,
zdrowia i wszelkiego spełnienia
życzą Wiktoria, Julia, Katarzyna i Aurelia!
-----------------------------------------------
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Po raz kolejny wnętrza Letnickiego Zboru są wykorzystywane
do celów bardzo artystycznych. Tym razem zespół Osomly nagrywa tam teledysk „Wrong Way”.

Osomly to mała, nowa grupa filmowców z Zielonej Góry ale i Świdnicy. Ich najnowszym projektem jest teledysk realizowany dla zespołu Scarlet z Wielkiej Brytanii. Na razie zdradzili tylko tyle, że w
produkcji wykorzystują wnętrza przypominające nawiedzone,

Filmowo
w zborze
AKTUALNOŚCI

opuszczone budynki. Stylizują całość na scenę grunge'ową lat 90'
i na... horror. Zbór w Letnicy okazał się idealnym miejscem do wielu scen - ujęcia długich, niepokojących korytarzy, możliwość filmowania pod ciekawymi kątami z balkonu oraz z dołu, scena dostępna dla muzyków z opowieści, ale przede wszystkim - niepowtarzalny klimat budynku, stare mury, piękne posadzki, starodawne oświetlenie! Filmowy mówią, że Zbór spadł im z nieba. My z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.

Konkurs na MAGICZNE ZDJĘCIE

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym, który będzie trwał prawie cały rok. Celem konkursu jest wyłonienie
zdjęć, które zostaną zamieszone w kalendarzu gminnym na rok 2022. Tytuł zarówno konkursu, jak i kalendarza brzmi
„Magiczna Gmina Świdnica”. Zależy nam więc aby fotografie ukazywały w sposób „magiczny” ludzi, budynki, drzewa, kwiaty,
zwierzęta i wszystko inne, co uda się uchwycić. Życzymy dobrej zabawy!

REGULAMIN KONKURSU „Magiczna Gmina Świdnica”

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w
Świdnicy.

2. Cele konkursu:
Celem jest utrwalenie na fotografiach piękna, tajemniczości i magiczności Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu w niekonwencjonalnych ujęciach
mogą pokazać praktycznie wszystko: obiekty, rośliny, zwierzęta, ludzi, itp. Ma być magicznie, bo tak
właśnie nazywa się konkurs: „Magiczna Gmina
Świdnica”. Z wybranych fotografii zostanie stworzony Kalendarz Gminny na rok 2022 o tym samym
tytule.

3. Szczegóły konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Świdnica. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć w formie elektronicznej, w formacie JPG o rozdzielczości minimum 300 DPI.

4. Zgłoszenia do konkursu:
• W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr te-

lefonu, adres mailowy oraz dołączyć fotografie, o
których mowa w pkt. 3
• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć
do zgłoszenia zgodę na udział w konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego;
• Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć
oraz swoich danych w Kalendarzu Gminnym, na
stronie internetowej, profilu Facebook Gminy
Świdnica oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.
5. Dostarczanie prac:
• Termin składania prac - 31.10.2021 r.
• Prace należy wysłać na adres e-mail:
konkursgminny@swidnica.zgora.pl

6. Ochrona danych:
Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne z
wyrażeniem zgody na publikację wizerunków
osób zgłaszających się do konkursu na stronie internetowej, profilu Facebook Gminy Świdnica
oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.

7. Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.
Ocenie podlegać będzie:
• Zgodność z regulaminem;
• Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po obradach komisji konkursowej, a wyniki zostaną ogłoszone
1 grudnia 2021r. Dwanaście wybranych prac zostanie umieszczonych w Kalendarzu Gminnym
na 2022 r.
9. Nagrody:
Nagrody otrzymają autorzy 12 zdjęć wybranych do
Kalendarza Gminnego na rok 2022.

10. Kontakt:
Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do
Urzędu Gminy w Świdnicy pod nr tel. 68 327 31
15 wew. 144, lub mailowo na adres:
konkursgminny@swidnica.zgora.pl

Mikołaje
AKTUALNOŚCI
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u Seniorów

18 grudnia br. pracownicy
Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy odwiedzili
swoich podopiecznych z podarunkami i potrawami bożonarodzeniowymi.
Seniorzy byli bardzo szczęśliwi z ponownych odwiedzin
Mikołajów i Aniołków.
Było dużo radości i wzruszeń.

Bombka w Buchałowie

Dwumetrowa, świecąca, świąteczna bombka przystroiła w tym roku Buchałów. Bo to właśnie to sołectwo wygrało w konkursie na szopkę bożonarodzeniową. Do zabawy zgłosiły się cztery miejscowości. Oprócz Buchałowa jeszcze Świdnica, Letnica i Drzonów. Każda z wykonanych szopek była inna, w każdą z nich mieszkańcy włożyli dużo pracy. W niedzielę - 13 grudnia komisja konkursowa na czele z Tomaszem Marczewskim - Przewodniczącym Rady Gminy Świdnica obejrzała wszystkie i po długich i burzliwych debatach podjęła decyzję.
Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wykonanie, pomysł, technikę, inwencję twórczą i integrację społeczności lokalnej przy wykonywaniu szopki.. Bombka jest nagrodą przechodnią. To znaczy, że w przyszłym roku ozdobi kolejną miejscowość, która wygra w kolejnym świątecznym konkursie. Pozostałe trzy miejscowości dostały upominki
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Co słychać w szkole w Świdnicy

41 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Spośród wielu prac nadesłanych do
organizatora konkursu, Lubuskiego
Oddziału Okręgowego PCK i Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w
Zielonej Górze, szczególne uznanie
oraz I miejsce i główną nagrodę w
kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych zdobyły ex aequo nasze
wolontariuszki: Hanna Czarny - klasa 6A i Dominika Bachman - klasa
8B, którym serdecznie gratulujemy
pomysłu i wykonania prac. Dziękujemy również pani Renacie UssWocial za przeprowadzenie etapu
szkolnego i wyłonienie najlepszych
prac konkursowych.

Egzaminy ósmoklasisty

Jak wiedzą wszyscy zainteresowani, ukoronowaniem nauki w szkole
podstawowej są egzaminy końcowe
- egzaminy ósmoklasisty.
Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas
egzaminy były pisane w kwietniu, w
roku 2021 harmonogram przedstawia
się następująco:
• język polski - 25 maja 2021 r.
(wtorek) - godz. 9:00
• matematyka - 26 maja 2021 r.
(środa) - godz. 9:00
• język obcy nowożytny - 27 maja
2021 r. (czwartek) - godz. 9:00.

Zmiana terminu wynika, oczywiście, z
trudności spowodowanych trwającą od
marca pandemią. Nauczanie zdalne,
mimo starań nauczycieli, uczniów i rodziców, nie gwarantuje przygotowania
do napisania testów na satysfakcjonującym wszystkie strony poziomie.
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogranicza ilość pytań i za-

kres wiadomości sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty 2021.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:
1) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
• zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba
lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do
dwóch: rozprawka albo opowiadanie;
• zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań
do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze
zrozumieniem), przy zachowaniu
pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut);
• możliwość odwołania się przez
ucznia w wypracowaniu do wybranej
lektury obowiązkowej, spełniającej
warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której
uczeń musiałby się odwołać).
2) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

BOŻONARODZENIOWE

WARSZTATY

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy 1A naszej szkoły, razem z rodzicami i swoją wychowawczynią - Agnieszką
Marczewską, spotykają się, aby wspólnie przygotować stroiki bożonarodzeniowe.

21 grudnia, w piątkowe popołudnie, pierwszoklasiści wykonali je podczas
warsztatów w formie online. Dzieci jednomyślnie stwierdziły, że taka forma bardzo im się podobała. Mamy jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się razem w szkole.

• zmniejszenie zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania
dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej;
• zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań
do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego
czasu przeprowadzania egzaminu
(100 minut);
• zmniejszenie liczby zadań otwartych
do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019-2020).
3) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
• zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny
oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2);
• zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań
do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego
czasu przeprowadzania egzaminu (90
minut);
• ograniczeniu/dostosowaniu zakresu
struktur gramatycznych (opublikowa-

nych w Informatorach o egzaminie z
poszczególnych języków).
Szczegółowe informacje można znaleźć
pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminachosmoklasisty-i-maturalnym.

Radzimy szczególną uwagę zwrócić na
listę lektur obowiązkowych:
1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i
trenów, w tym tren VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na
szaniec;
5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona,
Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);
6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały
Książę;
7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
8) Juliusz Słowacki, Balladyna;
Życzymy miłej lektury
i owocnych przygotowań,
które zaowocują
wyłącznie 100%!

Kolędowanie online

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy kolędowanie podczas
czwartej godziny lekcyjnej w ostatnim dniu nauki szkolnej przed świętami Bożego Narodzenia to już wieloletnia tradycja.
Nie mogliśmy jej przerwać nawet w tym jakże trudnym dla nas wszystkich
okresie. O godzinie 12:00 uczniowie, wykorzystując połączenie online, w
brawurowy sposób zaśpiewali pod przewodnictwem pana Zbigniewa Perwińskiego następujące kolędy: Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Gdy śliczna panna i Lulajże Jezuniu. Mimo że brakowało nam wszystkim osobistego kontaktu, kolędowanie wypadło wspaniale. Życzymy
wszystkim zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Fotograﬁe pochodzą ze zbiorów szkół
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Wieści ze szkoły w Koźli
Pieczenie pierników

Dzieci ze szkoły w Koźli przed świętami upiekły mnóstwo pierników.
Same rozrabiały i wałkowały ciasto, a potem foremkami wycinały
różne, piękne kształty. Oczywiście pierniki smakowały wyśmienicie.

Czy w czasie zimy
dzieci się nudzą?

Słowa piosenki z Kabaretu Starszych Panów brzmiały: W czasie
deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą
się i mniej brudzą się, ale strasznie
nudzą się w deszcz…

A jak jest w trakcie zimy i opadów
śniegu? Nasi pierwszoklasiści pokazali, że starają się być kreatywni w
tym dziwnym dla wszystkich czasie.
W ostatnich dniach stworzyli piękne warzywne potworki oraz postanowili ulepić bałwany ze świeżego
śniegu. Efekty ich pracy można podziwiać na zdjęciach.

Rodzinny konkurs

świąteczny

Konkurs rodzinny głęboko wpisał się
w tradycje szkoły. Każdego roku
rodzinnie wykonane prace ozdabiały naszą szkołę w okresie przedświątecznym. Ten rok jest inny z
uwagi na sytuację pandemiczną,
stąd nadesłane licznie prace zamieszczone zostały na stronie szkoły.
Tematem konkursu w tym roku była
ozdoba świąteczna. Jury wyłoni
zwycięzców po feriach zimowych.

Działo się w szkole w Słonem

Szkoła pełna Mikołajów

Z okazji Mikołajek Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów do wspólnej zabawy. Nadesłane zdjęcia zostały opublikowane w formie kartek
świątecznych i w obecnie wirtualnej szkole zagościli Mikołaje. Zobaczcie, jak dużo ich mieliśmy.

MIĘDZYNARODOWY
Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 5 grudnia
to święto ustanowione przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w
1985 roku. Z tej okazji wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział
w akcji MEN pod hasłem „Razem
na Święta”.

Spośród proponowanych działań
wybraliśmy pomoc dla zwierząt z zielonogórskiego schroniska. Karmę
dla zwierząt zakupiliśmy z funduszy
uzyskanych ze sprzedaży puszek
aluminiowych zebranych przez
uczniów.
Ponadto wolontariuszki Agnieszka i
Wiktoria Krzemieniec tuż przed roz-

poczęciem przerwy świąteczno - noworocznej dostarczyły mieszkańcom Słonego kalendarze gminne na
rok 2021.

GRUDZIEŃ
U „SMOKÓW”

W oddziale przedszkolnym „0” w
Słonem wiele się działo. 6 grudnia
odwiedził nas Mikołaj przynosząc
prezenty grzecznym dzieciom, a
więc wszystkim.

W podziękowaniu zaśpiewaliśmy Mikołajowi piosenki i wyrecytowaliśmy
wierszyk specjalnie dla niego przygotowany. Kolejną atrakcją były ćwiczenia z
panią Moniką Rozkrut - instruktorką i
właścicielką PoleMani Krosna Odrzańskiego. Robiliśmy wszystkie możliwe
wygibasy. Pani Monika uczyła nas bezpiecznych ćwiczeń i wytłumaczyła dlaczego potrzebna jest dobra rozgrzewka
przed trudnymi ćwiczeniami. Dostaliśmy
zadania do nauki - sprawdzi następnym
razem, kiedy przyjedzie do nas na zajęcia. Poznaliśmy też zasady zdrowego
odżywiania, o których opowiedziała nam
p. Ula Horowska - zajęcia z ramienia
PCK - przedszkolaki zostały zapoznane z
piramidą zdrowia i zostały omówione produkty znajdujące się w niej. Na koniec odwiedziła nas Kraina Eksperymentów na
specjalne życzenie przedszkolaków, które bardzo stęskniły się za zajęciami. Zajęcia
do ostatniej chwili były utrzymane w tajemnicy, aby były większą niespodzianką.
Wspólnie dzieci zrobiły sztuczny śnieg poznały właściwości hydrożelu. Teraz niestraszna nam bezśnieżna aura na święta,
mamy śnieg zapasowy.
Fotograﬁe pochodzą ze zbiorów szkół

Wygraliśmy książki
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KULTURA

Już niedługo na półkach świdnickiej biblioteki pojawią się książki
i poradniki poświęcone celiakii i diecie bezglutenowej. Wszystko
za sprawą konkursu organizowanego przez Goodbook pt. Biblioteka bezglutenowa.

Wiersz pani Bogumiły Hajdasz, który Gminny Ośrodek Kultury przesłał
na konkurs, tak się spodobał organizatorom, że postanowili obdarować nas książkowymi prezentami! Dziękujemy pani Bogusi Hajdasz za
wkład w poszerzanie naszych księgozbiorów o tak wartościowe pozycje.

To były święta na fali

Świątecznie intensywny czas za nami. Dzięki wydarzeniom online organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury mogliśmy czuć magię
świąt przez cały grudzień. Cykl spotkań „Święta na fali” rozpoczęliśmy od „Gminnego Pierniczenia”, czyli warsztatów pieczenia i dekorowania pierników, które poprowadziła Urszula Kaczała.

Podczas kolejnych spotkań animatorzy z GOK pokazywali, jak z naturalnych
i ekologicznych materiałów wykonać ozdoby choinkowe oraz jak w efektowny sposób zapakować prezenty. Popularnością wśród widzów cieszyły
się filmy, podczas których robiliśmy świąteczne dekoracje i wianki na drzwi
oraz śnieżne kule. Nie zabrakło również motywów sylwestrowych. Agnieszka
Ejsmont zaprezentowała, jak wykonać makijaż sylwestrowy, a pracownicy
GOK w humorystyczny sposób zdradzili przepis na zorganizowanie wystrzałowej domowej imprezy sylwestrowej.

Księżyc w obiektywie

Księżyc jest jednym z najjaśniejszych ciał niebieskich na
niebie i jedynym, na którym wylądowali ludzi. Jest zachwycający i tajemniczy.

Zwyczajowo widzimy go w nocy, ale czasem zdarza się, że
towarzyszy nam w ciągu dnia. Obserwując go przez kilka, kilkanaście dni, możemy zobaczyć, że zmienia swój wygląd i
położenie. W drugiej połowie stycznia Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na kolejny odcinek z cyklu „Kulturalny lot w
kosmos”. Tym razem Marek Marcinkowski zabierze nas waśnie na księżyc. Z tej okazji zapraszamy was do nocnego obserwowania nieba i zrobienia zdjęć jednej z faz księżyca. Nadesłane fotografie nagrodzimy mapami obserwacyjnymi. Na
zdjęcia czekamy do końca stycznia. Więcej informacji o konkursie fotograficznym znajdziecie na www.gokswidnica.pl

Zakochani
w kulturze
KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na wydarzenia z okazji św. Walentego. Animatorzy już szykują
kolejne internetowe akcje.

W Gminnej Bibliotece Publicznej
będzie można ponownie wybrać się
na „Randkę w ciemno” z książką, a w
ramach #kulturazdalnie wziąć udział
w warsztatach rękodzieła i kulinarnych. Tym razem podczas spotkań
online zobaczycie, jak można wykonać przepiękną kartkę walentynkową. Warsztaty poprowadzi mieszkanka naszej gminy Katarzyna Marcinkowska, która od ponad dwóch
lat zajmuje się robieniem okolicznościowych i personalizowanych
kartek. Podczas relacji live pokażemy, jak wykonać walentynkę
techniką Quillingu, polegającą na
zwijaniu wąskich paseczków i tworzeniem za ich pomocą kształtów.
Wspólnie stworzymy kartkę wielowarstwową, sztalugową z użyciem
papieru, gazy i półperełek. Podczas drugiego spotkania online zabierzemy was do kuchni, aby wspólnie wykonać domowe czekoladki.
Słodkie, ręcznie robione i pięknie zapakowane czekoladki będą idealnym
prezentem dla ukochanej osoby.
Relacja live z przygotowania kartki
na profilu GOK odbędzie się 3 lutego, zaś na warsztaty kulinarne online zapraszamy 10 lutego.

Katarzyna Marcinkowska - prowadząca warsztaty robienia kartek
walentynkowych, mieszkanka Koźli. Tworzeniem kartek okolicznościowych zajmuje się od ponad
dwóch lat. Z początku tworzyła je
tylko dla rodziny i znajomych, a od
niedawna pokazuje swoją pasję
światu. Już od szkoły podstawowej
lubiła nie tylko otrzymywać kartki,
ale przede wszystkim je wręczać
najbliższym. Nie miała wtedy odwagi
robić ich własnoręcznie. Pomysł, by
zacząć tworzyć kartki okolicznościowe przyszedł dopiero, gdy urodziła się jej córka. Będąc z dzieckiem
w domu, chciała mieć zajęcie, które wieczorami ją wyciszy, zrelaksuje i da jej satysfakcję. Po za tym wokół niej były osoby, które robiły coś

kreatywnego: siostra szyła poduszki
sowy, przyjaciółka zaczęła przygodę z szydełkiem. Swoją przygodę z

kartkami zaczęła od techniki Quillingu, a odkąd poznała scrapbooking
jej pasja cały czas się rozwija.

Konsola w bibliotece

KĄCIK MALUCHA

W grudniu każdy może być św. Mikołajem. Sołtys Świdnicy - Pani
Wanda Wojtkowiak wraz z Radą Sołecką podarowali Gminnej Bibliotece Publicznej niezwykły prezent - konsolę do gier Xbox One
S z dwoma padami oraz grami.

Od jakiegoś czasu zmieniamy bibliotekę w miejsce multimedialne, a
zakup konsoli jest kolejnym krokiem, by zachęcić młodzież do odwiedzenia nas na Długiej 25. Ale mamy haczyk! Przed zagraniem trzeba wypożyczyć co najmniej jedną książkę z naszych zasobów bibliotecznych. Damy znać, kiedy Xbox będzie dostępny dla mieszkańców
gminy.

Regulamin konkursu znajduje się również na str. 11 Gazety Gminnej
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