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Gmina zrealizowała wiele projektów, dzięki którym kolejni mieszkańcy uzyskali dostęp do wodociągów i kanalizacji. Pierwszy
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków w Świdnicy” został
zrealizowany w 2003 roku i w jego ramach
powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
W kolejnych latach kompleksowo uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową
w miejscowościach Letnica, Piaski i Świdnica.
W latach 2006-2011 realizowany był projekt
pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźla”, w 2012 oddano do użytku sieć
kanalizacyjną w miejscowościach Lipno i Grabowiec, a lata 2014-2015 to budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Słone,

w tym budowa głównej magistrali.
Kontynuując rozwój gminy w tym kierunku,
obecnie realizujemy cztery inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją.
W oczyszczalni w Świdnicy trwają prace przy
budowie reaktora biologicznego. Ma on zapewnić prawidłowe oczyszczanie ścieków
spływających z obecnie przyłączonych miejscowości.
Trwają prace projektowe dot. wodociągu
w Wilkanowie. Po uzyskaniu pozwolenia na
budowę firma, z którą umowa została już
podpisana, wybuduje wodociąg oraz stację
podnoszącą ciśnienie. Planowany termin za-

SAMORZĄD

kończenia robót budowlanych to koniec listopada 2019 r.
W kwietniu br. została podpisana umowa
z wykonawcą oczyszczalni w Drzonowie. Planowany termin zakończenia prac to koniec
września 2020 r. Po wykonaniu i zaakceptowaniu przez gminę projektu oraz uzyskaniu
pozwolenia na budowę, wykonawca rozbuduje i przebuduje oczyszczalnię.
15 maja br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Rozbudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2019 r.

SAMORZĄD
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SŁOWO OD WÓJTA

Czerwiec będzie ciekawy
Życie niesie nie tylko radosne chwile. Od dwóch miesięcy sen z oczu uczniom i rodzicom
spędza decyzja władz Zielonej Góry o bardzo ograniczonym naborze do szkół ponadpodstawowych. Może tych miejsc zabraknąć, a wtedy zaczną się wielkie kłopoty i rozczarowania.
Wraz z rodzicami podjąłem walkę
o sprawiedliwość i równe traktowanie wszystkich. Nie chcemy
sporu z Zielona Górą, liczymy na
bardziej przyjazne gesty ze strony
naszego dużego sąsiada. I zawsze
do nas zapraszamy w każdej sprawie.
Z radością przyjęliśmy tytuł Lubuskiej Gminy Europejskiej. To piękne
zwieńczenie wieloletniej pracy licznego grona obecnych i poprzednich pracowników urzędu i jednostek, także radnych i sołtysów.
Wielki zaszczyt na 15. rocznicę
wejścia do Unii Europejskiej i po-

wód do dumy dla wszystkich, którzy dołożyli choćby jedną cegiełkę.
Rozpędzają się gminne inwestycje. Trwają prace modernizacyjne
w oczyszczalniach ścieków, nowy
wodociąg zmierza w kierunku
Wilkanowa, powstają projekty
techniczne przedszkola, sali gimnastycznej w Słonem i kilku gminnych
dróg. Wielką radość kilka dni temu
sprawiła mi wiadomość o przyznaniu gminie dotacji w ramach programu Senior +. Dom Dziennego
Pobytu dla osób starszych w Świdnicy powstanie do końca tego roku.
Całkiem niedawno przez gminę

WILKANOWO PIĘKNIEJE NA WIOSNĘ

przejechał Motopiknik. Zabawa,
przygoda, edukacja i lekcja bezpiecznej jazdy w jednym dniu. Załogi pokazały, jak wygląda dobra
zabawa! Finał rajdu w Lipnie stał się
dla jego mieszkańców małym festynem. Brawo lipnianie! Gdybyście
się razem z sołtysem nie postarali,
meta byłaby pewnie gdzie indziej.
Warto także się zabawić chociaż
raz w roku. Wysłać dzieciaki na
karuzelę, na dmuchańce, w gronie
znajomych i przyjaciół posłuchać
dobrej muzyki, zakręcić się w kółko, wrzucić na luz. 14 i 15 czerwca
zaprosimy Was do wspólnej zaba-

wy. Dni Ziemi Świdnickiej 2019
będą „po byku” - tak jak na afiszu
z ostatniej strony.
Po niełatwym z wielu powodów
roku szkolnym nadchodzą wakacje.
Letni kalendarz imprez zaprasza
na rozmaite imprezy, warto będzie
skorzystać z miejsca do kąpieli nad
Zalewem Świdnickim, wpaść na
koncert do letnickiego Zboru, odwiedzić świdnicki bunkier i muzea.
Zawsze warto tam zostawiać po
sobie porządek. Choćby z szacunku dla innych i środowiska.
Krzysztof Stefański

INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
6 czerwca o godz. 18.00 w Wilkanowie odbędzie się zebranie wiejskie
z udziałem wójta, na które serdeczni zapraszam wszystkich mieszkańców
			Sołtys Wilkanowa
			
Elżbieta Górska

Gratulujemy Pani Jolancie Marciniak zajęcia I miejsca w konkursie na
najpiękniejszą palmę wielkanocną.
			Sołtys Wilkanowa
			
Elżbieta Górska z Radą Sołecką

Gminie Świdnica oraz Mieszkańcom Radomi, którzy wzięli udział w
akcji upiększania terenów przy sali wiejskiej najserdeczniejsze podziękowania. Gmina zapoczątkowała nasadzenia kwiatów na skwerze
przy sali, natomiast mieszkańcy kontynuowali te prace, upiększając
kolejne miejsca obok skweru. Świetnym pomysłem byłoby postawienie solidnych kwietników na terenie wszystkich wiosek w gminie,
szczególnie tych „starszych”, jak np. Orzewo.
			
			

Sołtys Radomi
Elwira Nadstoga z Radą Sołecką

UWAGA MIESZKAŃCY WILKANOWA!

O wygląd miejscowości dbają sami mieszkańcy. Oto najlepszy
przykład. Stanisław Bartlewski z Rady Sołeckiej Wilkanowa
maluje ławki przy sali wiejskiej.

W numerze 3 „Gazety Gminnej”
podaliśmy procentową wysokość
prowizji, którą otrzymują sołtysi poszczególnych miejscowości
w gminie za pobór podatków,
opłaty za wodę i ścieki oraz śmieci Umknęło nam jednak Wilkanowo. Naprawiamy błąd i informujemy, że:
- prowizja za pobór podatków dla
sołtysa Wilkanowa - 9 proc. sumy
zainkasowanych opłat;

- prowizja za pobór opłaty za wodę
i ścieki dla sołtysa Wilkanowa
– 9 proc. sumy zainkasowanych
opłat;
- prowizja z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla wszystkich sołtysów – 5 proc.
sumy zainkasowanych opłat;
- wynagrodzenie za doręczenie
decyzji podatkowych dla każdego
sołtysa – 4 zł brutto za 1 sztukę
doręczonej decyzji.
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ZMIENIŁO SIĘ
Radomia – skwer przy sali wiejskiej

PRZED

PO

Wilkanowo – skwer przy ul. Wandy Komarnickiej

PRZED

PO

Sezon na kijki

Droga w Letnicy
oddana do użytku
15 maja odbył się odbiór nowo wyremontowanej drogi w Letnicy. Wykonawca na realizację zadania miał czas
do końca czerwca, remont zakończył
się więc przed terminem. W jego ramach wykonano nawierzchnię jezdni
i zjazdów, a także regulację istniejących
studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych. Inwestycja objęła
w sumie 250 metrów odcinka drogi.
Remont kosztował w prawie 135 tys.
zł. 60 tys. zł dołożyły Lasy Państwowe,
pozostała część pochodzi z funduszy
własnych gminy.

Serdecznie dziękujemy drzonowskiej scholi, która działa
od trzech lat, za wspaniały śpiew w kościele. Prosimy o więcej.
Sołtys Elżbieta Noga i mieszkańcy Drzonowa

Ewa Łysiak z Rady Sołeckiej Wilkanowa zaprasza osoby chętne na spacer
z kijkami.
Rozpoczęcie sezonu nastąpi w pierwszy
dzień astronomicznego lata tj. w piątek
– 21 czerwca br. godz. 18.00. zbiórka
przy sali wiejskiej w Wilkanowie.
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Prezent od Gminy
za adopcję psa

Miska, smycz i 10 kg karmy dla nowych właścicieli
adoptowanego psiaka

27 kwietnia br. w hali sportowej Świdniczanka odbyła się XXI Gala Szermiercza,
w której wzięło udział 141 zawodników z Polski i Niemiec. Gospodarzem imprezy był
Szkolny Klub Szermierczy „Flesz” Świdnica.

Los naszych czworonożnych
przyjaciół nie jest nam obojętny. Są naszymi ulubieńcami,
otaczamy ich w domach czułą
opieką. Nie wszystkim pieskom jednak tak się szczęśliwie ułożyło. Niektóre zostają
porzucone przez właścicieli,
inne trafiają do schroniska,
bo ich opiekunowie nie byli
w stanie dłużej się nimi zajmować. Chcemy pomóc tym
psom, które czekają na swój
nowy dom, ale chcemy tez zachęcić tych, którzy poszukują
psa do adopcji, by zrobili to jak
najprędzej. Dlatego do naszego gminnego programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami

wprowadziliśmy
możliwość
wspierania osób zainteresowanych adopcją. Zasady są
proste. Każdy, kto adoptuje
psa ze schroniska, otrzyma od
Gminy upominek – wyprawkę:
10 kg karmy, miskę i smycz dla
pieska. Możemy także zaprezentować nowego właściciela
z pieskiem na naszych stronach internetowych, jeśli zgodzi się na to.
Wszystkich zainteresowanych
naszą propozycją prosimy
o kontaktowanie się z pracownikiem urzędu Pawłem Rawdanisem, tel. 68 327 31 15
wew. 126.

AKTUALNOŚCI

Medal dla druhny
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Pośpiewali na przeglądzie
„O Złotą Nutkę Obrzycy”
Zespół Śpiewaczy „Świdniczanie” 1 maja br. pojechał do Trzebiechowa na VII Przegląd Zespołów
Śpiewaczych „O Złotą Nutkę Obrzycy”.
W przeglądzie wzięło udział wiele
zespołów prezentujących różny
repertuar. Zespół „Świdniczanie”
zaprezentował trzy piosenki: „Jestem Ogrodowy”, „Wdowa” i „Wysoki zameczek”. Potem był czas
na odnowienie starych przyjaźni, rozmowy z członkami innych
zespołów jak np. Kargowiacy,

Druhna Jolanta Madej – prezeska jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy została odznaczona Srebrnym Medalem Za Zasługi
dla Pożarnictwa. Odznaczenie odbyło się podczas uroczystego apelu
z okazji Dnia Strażaka w Zielonej Górze. Serdecznie gratulujemy!

Bojadlanie, Nietkowianki, wspólne śpiewy i tańce. Świdniczanie
bardzo miło wspominają czas
spędzony podczas przeglądu. Zespół promował Gminę Świdnica
nie tylko swoim śpiewem, ale też
gminnymi gadżetami, które podarował zespołowi z Trzebiechowa
– gospodarzowi imprezy.

Motopiknik p

Motopiknik – Wyścig o Puchar Wójta Gminy Świdnica odbył się w niedzielę – 12 maja br. Siedemnaście drużyn
pokonywało trasę ok. 35 km, po drodze wykonując zadania i odpowiadając na pytania, których w sumie było
ponad 30. Przejazd samochodem z rolkami zamiast opon, przepłynięcie łódką, zagadki logiczne, czy narkogogle
– to tylko niektóre z zadań czekających na drużyny. W tym roku dodatkowe punkty można było uzyskać za przebranie, dlatego zawodnicy prześcigali się w pomysłach. W samochodach siedzieli m.in: zakonnica, jednorożec,
czy pogromca duchów.

Dla wszystkich zaskoczeniem był koniec imprezy, który po raz pierwszy odbył się w Lipnie. Wiele atrakcji spowodowało, że zwykle kameralne ogłoszenie wyników zamieniło się w festyn. Były pokazy pierwszej pomocy,
akcje ratunkowe, przejażdżki konne, zdrowe stoisko, a dla wszystkich grochówka, ciasto, wata cukrowa i popcorn. Bardzo atrakcyjne były w tym roku nagrody. Najlepsi dostali m.in. profesjonalne kursy doskonalenia jazdy,
vouchery do Pałacu w Wiechlicach, kosze kwiatów, bony do zrealizowania w gospodarstwie ogrodniczym, myjni
i stadninie koni, puchary, dyplomy i zestawy upominków. Statuetkę i nagrody dla ostatniej drużyny ufundował
Klub Zdrowego Stylu Życia „20-tka” Joanny i Jarosława Żaguń oraz Rancho „Jacek i Agatka”.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Motopikniu: współorganizatorowi firmie Nauka Jazdy Tom, sołectwu Lipno na czele z sołtysem Wiesławem Krzesińskim, Rancho „Jacek i Agatka”
w Lipnie, Gospodarstwu Ogrodniczemu Mordel, Myjni Ręcznej „Czyste Auto”, Auto-części VW-Audi, Sklepowi
Motoryzacyjnemu CARSTAR, OSP w Letnicy ze szczególnym uwzględnieniem Mateusza Waśków, sołectwom:
Wilkanowo, Buchałów i Grabowiec, stowarzyszeniom: Królestwo Ryb z Grabowca, Przyjazny Buchałów, Pani
Barbarze Januszewskiej, Panu Rafałowi Mazuro, Mariuszowi Węclewiczowi, Radosławowi Jazowi.
Szczególne podziękowania dla całego zespołu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli!!!!

po raz siódmy
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Uczniowie powinni mieć wybór
Rozmowa z BARBARĄ SZURA, która reprezentuje grupę rodziców świdnickich absolwentów.
- O problemie ograniczonego naboru
do szkół w Zielonej Górze jest obecnie głośno. Ale przypomnijmy, o co
dokładnie chodzi?
- Prezydent Janusz Kubicki zmniejszył liczbę przygotowywanych miejsc
w zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych i pogimnazjalnych.
Z planowanych w marcu
4775
zrobiło się niespełna 3000 miejsc.
W samej Zielonej Górze, wg danych
miasta, będzie 2800 absolwentów.
Nie rozumiemy tej decyzji. Co bardziej niepokojące, Prezydent w liście skierowanym do zielonogórzan
stwierdził, że „zapewnia miejsca
wszystkim zielonogórskim absolwentom i przyjmie grupę uczniów
z innych powiatów”.
- I wtedy rodzice świdnickich absolwentów zaczęli działać?
- Tak. Rzecz idzie o zwiększenie
liczby klas w zielonogórskich szkołach tak, aby wypełniono ustawowy
obowiązek państwa wobec uczniów
spełniających kryteria naboru. Zaczęliśmy pisać do tych, którzy powinni być zainteresowani sprawą,
począwszy od Minister Edukacji
Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta po Starostę Zielonogórskiego. Nikt decyzyjny nie przejął
się naszym listem, ani dramatycznym
apelem młodzieży. Tak jakby problemu nie było. Wkrótce włączyły się
media. Zrobiło się głośno. Okrzyknięto nas awanturnikami, podczas
gdy my odczuwamy niepewność
z powodu braku odpowiednich
działań ze strony władz. Apelujemy
jedynie o przewidywalność decyzji
i bronimy praw naszych dzieci.
- Czy sądzicie, że są one zagrożone?
- Mamy obawy. Do tej pory, nikt nie
pytał „skąd Ty jesteś?” i czy aby nie
z powiatu. Naturalnym było, że dzie-

ci kontynuowały naukę w Zielonej
Górze. U nas liceum, technikum ani
szkoły branżowej nie ma. Zielona
Góra to najbliższe i komunikacyjnie
najbardziej dogodne miejsce. Dotąd
nie było ograniczenia terytorialnego.
Nasze starsze dzieci uczą się w Zielonej Górze.
- Co oznacza dla was w praktyce
zmniejszenie naboru do szkół w Zielonej Górze?
- Wysyłanie dzieci do szkół poza
Zieloną Górą.
- Jeżeli nie do Zielonej Góry,
to gdzie?
- To jest dobre pytanie. Do Czerwieńska? Tam są dwie szkoły
średnie, jedną z nich jest szkoła
mundurowa. Problem w tym, że
Świdnica nie ma bezpośredniego połączenia komunikacyjnego
z Czerwieńskiem. W praktyce, uczeń
ze Świdnicy musiałby jechać do Zielonej Góry i tam przesiadać się na
autobus do Czerwieńska lub rodzice
musieliby go codziennie dowodzić.
A co z powrotem? Inny scenariusz
- Sulechów zaprasza, lecz znów jest
problem. Dojazd do Zielonej Góry,
przesiadka do centrum, złapanie
PKS-u do Sulechowa i z powrotem.
Boję się wyobrażać, jak wyglądałaby
droga do szkoły np. ucznia z Nowogrodu Bobrzańskiego. Racjonalnym
wyjściem byłoby zamieszkanie w internacie, ale jest to drastyczna ingerencja w plany rodziny i nikt nie może
do tego zmuszać.
- Ilu rodziców ten problem dotyczy?
- W Świdnicy jest 105 absolwentów,
lecz problem dotyczy także Nowogrodu Bobrzańskiego oraz kilku innych gmin powiatu zielonogórskiego.
- Co na ten temat mówią sami dyrektorzy szkół w Zielonej Górze?
- Nic nie mówią, bo nie mogą wypo-

wiadać się w tej sprawie. Im szczególnie nie zazdroszczę, będą zmagać się
z kryteriami tegorocznego naboru.
Jestem przekonana, że ze swej strony zrobią wszystko, aby zabezpieczyć
interesy uczniów i stworzyć warunki
względnej normalności w szkołach.
- Na spotkaniu 14 maja obecny był
przedstawiciel Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Jakie jest ich stanowisko?
- Dyrektor Słapczyński zapewnił, że
Kuratorium będzie się przyglądało
tegorocznemu naborowi z uwagą.
Powiedział też, że żyjemy w państwie
prawa i że nie doszło jeszcze do jego
naruszenia.
- A kiedy dojdzie?
- Naszym zdaniem, gdy dziecko
- niezależnie od tego, czy mieszka
w Zielonej Górze, czy poza nią - będzie zmuszone dojeżdżać do oddalonej od miejsca zamieszkania szkoły
wbrew własnej woli i w sytuacji, gdy
uzyska taką ilość punktów, która
w normalnych warunkach obowiązujących dotychczas, bez zdwojonego
rocznika, gwarantowałaby mu miejsce w wybranej przez siebie szkole.
- Początkowo rodzice tworzyli jedną
grupę wpierającą się. Ale podobno
tworzą się podgrupy. O co chodzi?
- W pewnym momencie nastąpił
swoisty rozłam. Niektórzy uważają,
że Urząd Gminy powinien dopłacić
Miastu do subwencji oświatowej
na edukację uczniów z naszej gminy, a potem dochodzić, czy było to
słuszne. Druga grupa uważa, że nie
powinno się tworzyć sytuacji precedensowej, w której jedna gmina płaci
za edukację dzieci, a inna z różnych
powodów może się na to nie zdecydować. Przyzna Pani, że stworzyłoby
to dość dziwną sytuację - ustawowo
gwarantowane prawa dzieci zależą

od spektakularnych interesów osób
sprawujących władzę na różnych
szczeblach. Osobiście uważam, że
ani rodzice, ani tym bardziej dzieci
nie powinny sobie tym w ogóle zaprzątać głowy. Jest wszakże jeden
warunek – musi być ktoś, kto rzetelnie strzeże tych praw. Ktoś, kto ma
sztywny kręgosłup i właściwie ustawione priorytety.
- A Pani zdaniem, po co jest ta afera? Właśnie precedensowa w historii
Świdnicy?
- To jest niezbity dowód na to, że reforma nie została dobrze przygotowana
w szczegółach. Statystycznie wszystko się zgadza, jak twierdzi Kuratorium - liczba miejsc w szkołach
odpowiada liczbie absolwentów
w województwie. Problem niestety
pojawia się w takich zapalnych miejscach, jak przykładowa Świdnica czy
Nowogród Bobrzański, w których
nikt nie przyjrzał się rozmieszczeniu
szkół na mapie i podziałowi administracyjnemu regionu. Sprawa sprowadza się do kwestii, kto ma płacić.
Nie wszyscy niestety pamiętają, że
edukacja to nie tylko wytwór gospodarki rynkowej.
- Trwa nabór, czy mimo tego straszenia, tej niepewnej sytuacji uczniowie
ze Świdnicy składają dokumenty do
szkół w Zielonej Górze?
- Tak, oczywiście. Przede wszystkim
naszą intencją nie jest straszenie,
lecz wyjaśnianie sytuacji i spowodowanie, aby podejść do niej z wielką odpowiedzialnością. Teraz jest
bardzo ważny czas - zwracam się
tu do młodzieży - dokonujcie właściwych wyborów i pilnujcie terminów. Aplikujcie do wymarzonych
szkół z odwagą i bądźcie mądrzy
w dążeniu do realizacji swoich celów.
- Dziękuję za rozmowę.

„Astry” tym razem tworzyły w plenerze
W gminie Świdnica mieszkają seniorzy, którzy od kilku lat tworzą amatorską grupę malarzy „Astry”. Ich obrazy niejednokrotnie można było podziwiać na wernisażach w Zielonej Górze, Świdnicy oraz w Niemczech m.in. w Heinersbrück.
W czasie realizacji projektu pt.
„Polskie krajobrazy w oczach grupy Astry” – Etap I - „Architektura
polskości w obrazach grupy Astry”
dofinansowanego z gminnych środków w ramach współpracy ze stowarzyszeniami, zorganizowany został
trzydniowy plener malarski. Malarze odwiedzali ciekawe historycznie
miejsca powiatu zielonogórskiego,
które potem uwiecznili na płótnach.
Odbyły się również warsztaty z profesjonalnym artystą dot. różnych
technik malarskich. „Astry” odwiedziły zabytkowy kościół w Klępsku,
dworek w Kolesinie z jeziorem Wojnowskim i Karczmę Taberską w Janowcu z rysującą się w oddali pano-

ramą Nowego Kramska. Przeglądu
szkiców dokonywał artysta malarz
Henryk Krakowiak. Poprzez realizację projektu malarze chcieli zintegrować artystów amatorów z gminy
Świdnica, wzbogacić ich wiedzę
z zakresu historii Polski i zwiększyć
kompetencje z zakresu malarstwa.
Finał projektu przewidziany jest na
15 czerwca 2019 r., kiedy to podczas
Dni Ziemi Świdnickiej powstanie
tzw. galeria pod chmurką, czyli plenerowa wystawa obrazów. Dodatkową atrakcją będzie kilka przygotowanych stanowisk dla mieszkańców
gminy Świdnica, którzy będą mogli
stanąć do sztalugi i malować. Już nie
możemy się doczekać efektów!
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DDA zawsze ma się na baczności
W poprzednim artykule starałam się przybliżyć wewnętrzny świat Dorosłych Dzieci Alkoholików. Świat, w którym dominuje poczucie winy, trudność z utrzymywaniem bliskich kontaktów, pozostawanie w roli ofiary, uciekanie w zachowania kompulsywne, somatyzowanie, tendencja do emocjonalnego reagowania, które to przeważa
nad działaniem, mylenie miłości z litością, lęk przed porzuceniem.
Świat DDA tworzy również zdolność
do przetrwania, która przejawia się
w pełnieniu ról ukształtowanych w
niezwykle stresujących warunkach
panujących w rodzinie alkoholowej.
Role te zrastają się z DDA i pozostają im później w formie nawyków.
Niestety przeszkadza to w osiągnięciu bliskości z innymi, takiej jakiej
wszyscy poszukujemy w dorosłym
życiu. W poprzednich artykułach
opisywałam charakterystykę tych ról
(bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego, zagubionego dziecka, czy dziecka
maskotki), które podejmują dzieci w
swoich alkoholowych rodzinach. Nie
mają wyboru, gdyż role te są im po
prostu narzucane przez potrzeby
rodziny. Powoduje to, że zaczynają
tracić poczucie, kim są naprawdę. To
sprawia, że dziecko z nie swojej winy
zatrzymuje się na pewnym etapie
swojego dzieciństwa, nie mając szans
nauczyć się rzeczy, które powinno
poznawać w każdej kolejnej fazie
własnego rozwoju. Niejednokrotnie
podczas prowadzenia psychoterapii
spotykam osoby dorosłe, czy nawet u
jesieni swojego życia mające w sobie
skrzywdzone niedojrzałe wewnętrzne dziecko, które nie miało warunków by w pełni beztrosko przeżywać
swoje dzieciństwo, a zarazem zostało zmuszone przez warunki panujące
w rodzinie do nieproporcjonalnie
względem swojego rozwoju szybkiego obejmowania roli, którą powinni
sprawować dorośli. W „zdrowych”
rodzinach dzieci w sposób naturalny
i dostosowany do własnego rozwoju
mają możliwość próbowania różnych
ról właśnie po to, by poznać kim są.
Tak kształtuje się tożsamość i dojrza-

łość człowieka oparta m.in o zdrowe
trzymanie granic z innymi ludźmi, o
umiejętność brania odpowiedzialności za swoje zachowania i słowa,
posiadanie adekwatnie rozwiniętego
obrazu siebie oraz umiejętności bycia
empatycznym. Być empatycznym i
pomocnym nie oznacza, że zatracam
się dla drugiej osoby i poświęcam dla
niej kosztem siebie. Wówczas jest
to nadużywanie siebie, a nie pomaganie. W terapii wiele godzin trzeba
spędzić, by te destrukcyjne wzorce
przetransformować na takie, które
w końcu pozwolą żyć swoim życiem.
Tu odbywa się również proces uświadomienia i pogodzenia z faktem,
że w wyniku uzależnienia dziecko
straciło swojego rodzica fizycznie,
jak i emocjonalnie. DDA potrzebują
przestać czuć się wewnętrznie winnymi za „odlot swoich rodziców” i
niemożność powstrzymania ich od
picia. Dlatego też ilekroć w swoim
dorosłym już życiu zaczynają dbać
o swoje własne potrzeby, zamiast
ustępować innym ludziom – czują
się winni. Mogą przez to rozwinąć w
sobie nawyk poświęcania własnych
potrzeb w imię „bycia odpowiedzialnym” w ten sposób chowając poczucie winy głęboko w sobie. Taka
postawa kształtuje również całe
spektrum zachowań samokontrolujących. Dlatego też DDA zawsze ma się
na baczności, nie potrafi być spontaniczne, bo spontaniczność równoznaczna jest z utratą kontroli, a to budzi przerażenie i lęk – co to będzie?
Wychowując się w środowisku, na
który ma się niewielki wpływ, DDA
będąc „ofiarą” choroby rodzica, może
mieć tendencję do postrzegania sie-

bie w roli „ofiary” w miłości, przyjaźni, karierze zawodowej. Kształtuje
się postawa typu „cokolwiek bym nie
zrobił, niczego to nie zmieni”, „czuję
się nieustannie bezradny”, „nie potrafię ułożyć sobie życia, związków,
jestem sama, nikt mnie kocha”. Próbą radzenia sobie z tymi wewnętrznymi trudnościami bywa to, że DDA
nałogowo pracują, nałogowo jedzą,
uzależniają się od relacji, po czym radykalnie je zrywają pozostając z poczuciem dużego skrzywdzenia, mszczą się za wyimaginowaną krzywdę
deprecjonując daną osobę. Bywa, że
i trwają latami w postawie uległej. Jeśli dostrzegasz w sobie którąś z cech
DDA to wiedz, że czekam na ciebie,
pomogę ci odnaleźć siebie.

Mgr Anna Komorowska - pszczelarka, psychoterapeutka, od lat indywidualnie praktykuje Qi GONG,
współprowadzi terapię Progi Życia
w Warszawie (więcej o mnie na
www.senOszambali.pl).
Zapraszam na bezpłatne sesje w każdą
środę w godz. od 17.00 do 21.00
Grupa dla kobiet chorujących na
nowotwory w piątki w godz od
17.00 do 21.00 Hala Sportowa
Świdniczanka boczne wejście, rejestracja indywidualnie w godzinach dyżurowania lub pod nr tel
603 249 821
W razie pytań dostępny jest również mail
wsparcieswidnica@poczta.wp.pl.

W OBIEKTYWIE

Rewelacyjny Chillout Balance odbył się 11 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Instruktorzy z FUNFIT2 jak zawsze rozruszali wszystkich, którzy przyszli
wspólnie poćwiczyć. Kolejna taka impreza odbędzie się 21 września w parku przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Już teraz serdecznie zapraszamy!
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Dzień drzwi otwartych

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zapraszają
serdecznie na Dzień drzwi otwartych szkoły w środę - 5 czerwca br. w godz. 8.00 – 19.00.

Pewnie każdy z Nas niejednokrotnie chciałby sobie przypomnieć,
jak wyglądają zajęcia w salach
szkolnych. Już niedługo będzie
taka okazja! W środę, 5 czerwca, od wczesnych godzin rannych nasza szkoła będzie czekać
z wieloma atrakcjami. Tego dnia
każdy będzie mógł zajrzeć do sal
w trakcie zajęć lekcyjnych, poznać
lub przypomnieć sobie nauczycieli

oraz zobaczyć ich podczas pracy.
Będzie możliwość obejrzenia gabinetów, poznania kadry pedagogicznej oraz fachowców (pedagoga,
logopedy i psychologa szkolnego).
Jeśli nurtują Was pytania dotyczące naszej placówki, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości – tego dnia
znajdziecie wszystkie odpowiedzi
i wyjaśnienia.
Na ten wyjątkowy dzień przygoto-

waliśmy wiele ciekawych atrakcji:
pokaz szermierczy, pokazy taneczne, spektakl koła teatralnego, warsztaty plenerowe, warsztaty kulinarne,
trening z FunfitII, warsztaty pierwszej pomocy, pokaz Straży Pożarnej,
warsztaty astronomiczne, eksperymenty chemiczne, koncert muzyczny oraz ognisko z kiełbaskami.
Między godziną 15.00, a 17.00
świetlica szkolna zamieni się w

„Kawiarnię wspomnień”, w której
przy słodkim poczęstunku będzie
można obejrzeć zdjęcia z wydarzeń szkolnych i porozmawiać
z opiekunami świetlicy.
O godzinie 17.00 odbędzie się
spotkanie z wychowawcami, którzy poprowadzą klasy pierwsze
w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrekcja i nauczyciele

Młodzi z wielkim sercem
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy bezinteresowną i świadomą pracę na rzecz drugiego człowieka mają we krwi.
Szkolny wolontariat w
szkole od lat działa bardzo
prężnie. W przedświątecznym czasie wolontariusze aktywnie pracowali przy akcji „Zajączek
dla najmłodszych”, która
polegała na zbieraniu zabawek, słodyczy, kosme-

tyków oraz żywności długoterminowej. Uczniowie
cieszą się, że mogą pomagać potrzebującym mieszkańcom gminy Świdnica.

Konkursy przedmiotowe pod
patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich
mogą startować uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku finalistami
zostało troje uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy:
Alicja Kołodziej (kl. 6a SP)
– konkurs przedmiotowy
z j. polskiego
Krzysztof Kromski (kl. 3a
gimnazjum) – konkurs przedmiotowy z j. angielskiego
Saffiyya Shahabi (kl. 7a SP) –
konkurs przedmiotowy

z j. angielskiego
Wielki sukces odniósł również Jakub Szyja z klasy III a,
który 3 kwietnia br. w Siedlcach wziął udział w finale
Ogólnopolskiej
Olimpiady
o św. Maksymilianie Kolbe
i zajął 11 miejsce wśród 72
uczestników z całej Polski. Jakub wykazał się bardzo dużą
wiedzą na temat życia i dokonań św. Maksymiliana.
Wśród uczniów klas trzecich
gimnazjum jest wielu zapalonych fotografów amatorów,
którzy chętnie wzięli udział
w szkolnym konkursie fotograficznym ,,Symptomy wiosny - gmina Świdnica 2019”

W końcu uśmiech i radość
drugiego człowieka są
bezcenne!

Sukcesy naszych uczniów

i zachwycili jury pięknie wykonanymi zdjęciami. Niektórzy okazali się wręcz
specjalistami w dziedzinie
artystycznej fotografii cyfrowej. Gratulujemy!
Laureaci konkursu:
I miejsce Krystian Naborczyk
3a
II miejsce Eryk Barański 3a,
Michalina Micek 3a
III miejsce Michał Blum 3a,
Wiktoria Chamerska 3b
I wyróżnienie Jakub Szyja 3a
II wyróżnienie Jakub Cydzik
3a
III wyróżnienie Zuzanna
Nerkowska 3a

Puzzle - jaka to fajna zabawa. Dzieci w żłobku Nibylandia w Świdnicy wraz z opiekunkami
układają kolorowe puzzle.
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Idziemy do garażu, będziemy się kłócili!!!
Felieton Marioli Kostrzewskiej
Kiedy kłóciłam się z moim mężem, wychodziłam do garażu lub na spacer. Zapytacie po co?
Po to, by nasze dzieci nie słyszały naszej przykrej rozmowy. No i nie słyszały. Nawet nie
domyślały się, że się kłócimy. Byliśmy młodymi rodzicami i wyczytaliśmy w mądrych książkach, że kłótnie przed dziećmi są szkodliwe i
wyrządzają im wielką krzywdę. No i prawda,
tu się zgadzam, takie sytuacje lepiej zatrzymać dla siebie… a najlepiej w ogóle do nich nie
doprowadzać. Jednak pozostaje jeszcze cała
masa mniejszych czy większych (bez latających talerzy) sprzeczek, które przytrafiają się
każdemu z nas. Czy, z kolei nie jest popadaniem ze skrajności w skrajność chowanie się
ze złością, aby tylko zachować pozory? Dzisiaj
uważam, że udawanie chodzących ideałów nie
jest wcale takie mądre. Dlaczego?
Po pierwsze: czy znacie pary, które się nie
sprzeczają? Ja takich nie znam.
Kłótnia to normalny element życia i bycia w
związku.
Zakładając, że mówimy tu o zwykłych kłótniach, normalnych ludzi, w zwyczajnych domach – czy jest sens z tym kryć się przed

dzieckiem? Czy należy wychowywać je w tej
idealnej bajce i robić z siebie świętych? Przecież
drobne kłótnie zdarzają się na co dzień w szkole, pracy, sklepie, na drodze między kierowcami.
Jak dziecko ma uczyć się rozwiązywać problemy
i sprzeczki z rówieśnikami? Przecież powinno się
nauczyć, że czasami warto przyznać komuś rację
lub powiedzieć przepraszam?
Po drugie: kłótnia to też umiejętność wyrażania
swoich emocji, swojego zdania oraz jego obrony!
To dobra lekcja radzenia sobie ze stresem i złością, oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów
międzyludzkich. To mądrzejsze niż kłótnia za zamkniętymi drzwiami, czy wmawianie dziecku, że
my się wcale nie kłócimy. Porozmawiajmy lepiej o tym, że się posprzeczaliśmy, ale już sobie
wszystko wyjaśniliśmy i oczywiście się kochamy,
zaznaczając przy tym wyraźnie, że to nie była
wina dziecka. Dzieci powinny mieć świadomość,
że nawet szczęśliwe pary mogą się czasem nie
zgadzać i jest to normalne.

Gdy słyszysz szlochające dziecko, to znaczy, że
czas się uspokoić, przemyśleć całą sytuację próbójąc popatrzeć na nią z szerszej perspektywy.
3. Nie kłócić się na tematy związane z dzieckiem
przy dziecku.

O czym musimy pamiętać w tej trudnej sytuacji:
1. Nie wplątuj dziecka w kłótnie i nie wymagaj,
aby w niej uczestniczyło.
2. Nie ignoruj dziecięcych sygnałów.

mgr inż. Mariola Kostrzewska
Autorka podręczników szkolnych,
programów nauczania.
Laureatka „Lubuskiego Lauru Oświaty 2012”

Pomysłowe wolontariuszki ze Słonego

Dzieci są spostrzegawcze, bardzo łatwo wyciągają
wnioski i jeszcze łatwiej same sobie dopowiadają
różne rzeczy. Kłótnia nie jest najlepszą sytuacją,
aby dowiadywać się czegoś nowego na swój temat a także rozgrzebywać stare rany… Zwłaszcza
że niektórzy mają problem z kontrolowaniem w
kłótni bzdur, przykrych słów, jakie wypowiadają,
a dziecko niestety potraktuje to serio.
Jeżeli chcielibyście zadać pytanie, omówić trudny
temat lub opisać sytuację ze swojego podwórka
zapraszamy. Piszcie na adres mailowy redakcja@
swidnica.zgora.pl – odpowiemy z zachowaniem
anonimowości.

Dni Zdrowia w szkole w Świdnicy
Dni Zdrowia w szkole to już tradycja. Uczniowie i nauczyciele dbają
o zdrowie zgodnie z maksymą: lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Iga Zapadka, Marysia Wysoczańska, Laura Potaczało i Julia
Kowalczyk – uczennice klasy szóstej szkoły podstawowej
w Słonem z pomocą i ogromnym zaangażowaniem rodziców zorganizowały kiermasz słodkości, z którego dochód
przeznaczyły na zakup edukacyjnych naklejek na schody.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek uczniowie mogą
utrwalać tabliczkę mnożenia oraz przypadki, a szkolne
klatki schodowe stały się barwne i estetyczne.

Oj będzie, będzie zabawa!
Czytelnicy, Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Nibylandia serdecznie zaprasza dużych i małych
mieszkańców gminy Świdnica na
Rodzinny Festyn, który odbędzie się 14 czerwca 2019 roku
o godz. 15.00 w Świdnicy przy
ul. Długiej 3. W programie festynu wiele atrakcji dla każdego:
występy dzieci z przedszkola

i żłobka Nibylandia, występ zespołu Świdniczanie, pokaz szkolenia psów policyjnych, pokaz
strażacki, malowanie buziek,
pokaz baniek mydlanych, wspólne grillowanie, gry i zabawy dla
dzieci, rodziców i mieszkańców
gminy, degustacja ciast w wykonaniu mam i babć dzieci z przedszkola i żłobka.

Głównym celem tegorocznych
Dni Zdrowia było eliminowanie niewłaściwych nawyków
odżywiania wśród młodych
ludzi oraz zmotywowanie ich
do aktywności ruchowej.
Dzieci i młodzież dyskutowali
z nauczycielami o odżywianiu,
o tym, co warto jeść, a czego
unikać, by mieć dobrą kondycję i zdrowy umysł. Odbyły się
warsztaty taneczne z zaprzyjaźnioną Szkołą Tańca Hajdasz. Instruktorki uczyły i pokazywały, jak muzyka i taniec
mogą poprawić samopoczucie
oraz zdrowie. Starsze klasy
miały możliwość sprawdzenia
swojej sprawności fizycznej
na torze przeszkód z reprezentantem Polski w biegach
przeszkodowych i survivalowych, radnym Zielonej Góry
– Rafałem Kaszą. Odbyły się

także warsztaty edukacyjne
dla klas 8 SP i 3G pt. „Hazard?
Nie, dziękuję”, przeprowadzone przez pracownicę I Urzędu
Skarbowego. Chcąc zachęcić
innych do zdrowego odżywiania, klasy 1-3 SP przygotowały
pokaz owocowo-warzywnych
cudaczków - pysznych, kolorowych przekąsek jako alternatywy dla chipsów i słodkich
batonów. W IV edycji Wiosennego Turnieju Sportowego o Puchar Wiosny uczniowie klas 4 i 5 rywalizowali w
konkurencjach sportowych:
przeciąganiu liny, wyścigach
rzędów, rozwiązywaniu krzyżówek. Najstarsi uczniowie
mieli przyjemność spotkać się
z trenerem personalnym i Mistrzem Polski w kulturystyce.
Łukasz Mizera opowiedział
o swojej drodze sportowej,

a także zachęcił do aktywnego i zdrowego trybu życia.
Młodzież mogła sprawdzić się
podczas treningu oraz poznać
prawidłowe sposoby wykonywania ćwiczeń siłowych.
Klasy szóste sprawdzały swoją wiedzę o zdrowiu i sporcie,
uczestnicząc w konkursie
„Milionerzy”. Wszystkich zachwycił pokaz mody zdrowej
i ekologicznej.
Na zakończenie Dni Zdrowia
odbył się konkurs zdrowej ortografii. Najlepszymi okazali
się:
1. Alicja Kołodziej z kl. 6a, Oliwia Olszewska z kl. 7a.
2. Zuzanna Kościńska z kl. 5c,
Krzysztof Kromski z kl. 3a gim.
3. Aida Aławerdian z kl. 6a, Jakub Makowski z kl. 5c oraz Ola
Głowacka z kl. 7a.
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Muzyka w duszy im gra

W każde poniedziałkowe popołudnie można ich spotkać w Gminnym Ośrodku
Kultury. W weekendy często biorą udział w przeglądach i koncertach, na które zabierają ze sobą swój świdnicki fanklub. O kim mowa? O Świdniczanach, którym
muzyka w duszy gra.

KULTURA

Wieczorne kino

Klub Seniora zaprasza do międzypokoleniowego kina. Seanse filmowe odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Świdnicy. Na projekcje bajek oraz
lektur szkolnych zapraszamy dzieci
i młodzież. Dla dorosłych przewidujemy
tematyczne wieczorki filmowe. W planach są spotkania z westernem, horrorem, komedią romantyczną. Na dużym
ekranie pojawią się nowości oraz największe klasyki filmowe. Klub filmowy
to efekt projektu, na który seniorzy
pozyskali 3000 zł z gminy Świdnica
w ramach programu współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi.

Za nami tydzień
bibliotek

Historia zespołu rozpoczyna się w
roku 2003, kiedy to z inicjatywy ludzi
kochających muzykę ludowo-folkową, przy Klubie Seniora w Świdnicy,
powstał zespół śpiewaczy. Nieformalne plotki mówią jednak, że zalążka
zespołu można się dopatrywać już w
latach osiemdziesiątych. Początki nie
były takie łatwe, gdyż grupa musiała
pracować na swoją renomę jeżdżąc na

KĄCIK POETYCKI

To nowa rubryka w Gazecie Gminnej. Chcemy
w niej prezentować wiersze, utwory, piosenki
autorstwa mieszkańców gminy. Zachęcamy do
przesyłania nam swojej twórczości na adres:
redakcja@swidnica.zgora.pl. Dziś wiersz Bogumiły Hajdasz napisany 1 maja 2019 roku na
okoliczność wieczorku poetycznego w bibliotece w Słonem.

ŚWIDNICA – MOJA MIŁOŚĆ…
Na Długiej w maju
Kwitnie pełno lilaków.
Białe, niebieskie, liliowe.
Dzielą się zapachem i wdzięczą kolorem.
Z sąsiadami na chwilę przysiadam
Do wieczornego bajania.
Zapach bzów rozpływa się
I przyjemnie łechce
Nasze rozognione pragnienia.
W ten czas kochają się wszyscy,
Nawet najgorsi wrogowie
Ślą na pyłkach
Niesionych przez pracowite pszczoły
Radosne uniesienie.
Świdnica – moja miłość niezmienna.
Może ciut lżejsza
Od nieśpiesznego nadchodzenia
Jeszcze jednej zmarszczki
Po sąsiadce, której już nie ma.
Jednak kolorowa jest i pachnąca.
Doczekawszy się zmian,
Nabrała lekkości i z powiewem
Świeżego oddechu
Popłynęła wzdłuż Świdnicy,
Brudnym od plotek potokiem,
Który wie o wiele więcej niż ja,
O Świdnickich gorzkich żalach.
To Ty, Świdnico
Tulisz w ramionach swojej czarnej ziemi
Wspomnienia, te z przed i te po…
Tulisz nowoprzybyłych,
Którzy są tu tylko dla Twojej ozdoby.
Kocham Cię Świdnico, równie mocno,
Jak matkę, ojca, jak braci i siostrę.
W zamian daj mi tylko odrobinę
Spokojnej starości
I prawo do ostatniej drogi…

wiele festynów, akademii i spotkań.
Dziś Świdniczanie to klasa, doświadczenie i liczne sukcesy. Począwszy od
nagród, wyróżnień, kończąc na trzech
nagranych płytach, które rozeszły się
jak świeże bułeczki.
Zespół Świdniczanie to przede
wszystkim LUDZIE! Kierownik zespołu – Piotr Łabiak, instruktorka emisji
głosu – Elżbieta Danielak oraz wspa-

niali wokaliści chóru, którzy z zaangażowaniem uczą się nowych tekstów i
słuchają cennych uwag instruktorów.
Co wyróżnia Świdniczan na tle innych
zespołów muzycznych? Piosenki, do
których tekst i muzykę piszą lokalni
artyści, stroje dopieszczone w każdym
calu przez świdnickie hafciarki oraz
niepowtarzalna energia, którą dzielą
się ze swoimi słuchaczami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy
od 8 do 15 maja promowała czytelnictwo
wśród mieszkańców gminy Świdnica. W
tym roku kalendarz wydarzeń był bardzo
bogaty. Tydzień Bibliotek rozpoczął się
od spotkania z lokalnym malarzem Bogusławem Ziembą w jego Galerii obrazów.
Ponadto odbyły się spotkania autorskie
z poetkami Bogumiłą Hajdasz i Elżbietą Wancław-Chłopik oraz pisarką bajek
dla dzieci Agnieszką Ginko. Przedszkolaki
wzięły udział w poranku z bajką, a młodzież
w warsztatach komiksu. W GOK-u odbył się również wieczór filmowy z książką
w tle. Zwieńczeniem akcji był happening
„Z książką w chmurach”, podczas którego mieszkańcy tworzyli niezwykłe książki
oraz coroczny rajd rowerowy „Odjazdowy
bibliotekarz”.

Zaprezentuj się na
Dniach Ziemi Świdnickiej

Dotacja z NCK

Jesteś lokalnym twórcą i chcesz przygotować stoisko promocyjne lub handlowe? Masz talent i chcesz wystąpić na
scenie? A może myślisz o zorganizowaniu
pokazów, warsztatów artystycznych lub
sportowych? Nie czekaj i pokaż się podczas święta naszej gminy.
Zapraszamy do udziału w projekcie „Świdnicka Kultura”. Przedsięwzięcie to złożymy z wielu mini wydarzeń realizowanych
w jednym miejscu i czasie. „Wydarzenie”
to każda forma aktywności mająca na
celu promocję produktu i wpisująca się w
konwencje m.in. taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne (wystawa, plener, pokaz, mobilne muzeum, warsztaty), sportowe, a także wystawiennicze - wszelkie
stoiska promocyjne, z rękodziełem ludo-

wym, potrawami regionalnymi, prezentacje zawodów artystycznych czy stoiska
promujące firmy oraz przedsiębiorców
prywatnych.
„Świdnicka kultura” odbędzie się podczas Dni Ziemi Świdnickiej – 15 czerwca
2019 r. w godz. 15:00-19:00. Udział w
projekcie jest otwarty. Zapraszamy do
współpracy instytucje, stowarzyszenia,
osoby prywatne, przedsiębiorców, szkoły, przedszkola, indywidualnych twórców
oraz wszystkich pragnących współtworzyć tegoroczne święto naszej gminy.
Liczymy na waszą pomysłowość i kreatywność w ukazaniu bogactwa artystycznego, sportowego i gospodarczego
gminy Świdnica.
Propozycje współpracy należy składać do
5 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie w kwocie 30 000 zł na
realizację projektu „Spinacz kultury
– podepnij się!”. Projekt ma na celu,
w pierwszym etapie, zdiagnozować społeczeństwo lokalne i pobudzić je tym
samym do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Z tej okazji odbędzie się
szereg animacji, happeningów i ciekawych spotkań kulturalnych. Podczas tych
działań będziemy chcieli się dowiedzieć,
czym się interesujecie, jakie macie pasje,
talenty oraz na jakie wydarzenia kulturalne czekacie. Kolejny etap to całkowita
nowość! Każdy mieszkaniec lub grupa
mieszkańców będzie mogła zgłosić swoją inicjatywę kulturalną, na którą chciałaby uzyskać dofinansowanie. Powołana
specjalnie na tę okazję komisja wybierze
najciekawsze pomysły, które zostaną
zrealizowane! Już nie możemy doczekać
się Waszych pomysłów! O szczegółach
będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.gokswidnica.pl. Projekt
realizowany jest z programu Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne.

Projekt graficzny plakatu: Henryk Krakowiak

LOKALNI WYSTAWCY

FITNESS DLA SENIORÓW

STOISKA HANDLOWE I GASTRONOMICZNE

INDOOR CYCLING
‚

ANIMACJE I DARMOWE DMUCHANCE DLA DZIECI

„Gazeta Gminna” wydawana na zlecenie
Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
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