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SŁOWO OD WÓJTA

Zapowiada się gorące, ciekawe lato
Zakończyliśmy trudny rok szkolny z nadzieją, że wszyscy absolwenci naszych szkół znajdą
miejsce w wymarzonych szkołach. Tego Wam, drodzy absolwenci i Waszym rodzinom życzę.
Gorące wczesne lato i wróżące suszę prognozy pogody zmuszają nas
wszystkich do racjonalnego gospodarowania wodą. O to proszę
wszystkich mieszkańców.
Bawiliśmy się razem podczas Dni
Ziemi Świdnickiej przy dobrej muzyce i łaskawej pogodzie. Jestem
pewien, że każdy znalazł coś dla
siebie. Wakacje w gminie Świdnica? Dlaczego nie. Piaszczysta plaża
i coraz lepiej zorganizowane kąpielisko zaprasza. Muzycznie też będzie interesująco. Przedsionek Raju
z muzyką Bacha (31 lipca), festiwal
Muzyka w Raju po raz pierwszy

w Letnicy i w Świdnicy (12 i 13
sierpnia), rockowy piknik nad zalewem z klasyką gatunku, czyli Deep
Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd
w wykonaniu zespołu Cadillac– warto być 27 lipca z nami. A 24 sierpnia Gminne Dożynki – w tym roku
w Buchałowie – zapraszamy!
Dla mieszkańców Drzonowa, Buchałowa, Radomi i Orzewa wreszcie dobra wiadomość – wybraliśmy
wykonawcę stacji uzdatniania wody
w Drzonowie. Co prawda o 1 milion
złotych drożej, niż pierwotnie planowaliśmy, jednak taki jest rynek
i dłużej czekać nie można. Przy-

Wotum zaufania
i absolutorium udzielone

spieszyła modernizacja świdnickiej
oczyszczalni, planowo przebiega
budowa wodociągu do Wilkanowa,
wszystkie pozostałe zaplanowane
i oczekiwane przez mieszkańców
tegoroczne inwestycje zostaną zrealizowane. O bieżących działaniach
informujemy na naszych stronach.
Niestety, coraz więcej narzekań na
PKS Zielona Góra wymaga szybkich, ale jednocześnie dobrze przemyślanych rozwiązań dla komunikacji pasażerskiej na przyszłość.
Intensywne prace cały czas trwają,
a jak będzie? Niestety nie wszystko zależy od nas. Jesteśmy jedną

z 9 gmin powiatu zielonogórskiego
i oby solidarność i wspólne działania przy wsparciu władz powiatu
sprzyjały temu. Podczas ostatniej
przed wakacyjną przerwą sesji Rady
Gminy Świdnica po raz pierwszy debatowaliśmy nad Raportem o stanie
Gminy Świdnica. Radnym dziękuję
za wyrażone w głosowaniu zaufanie
oraz udzielenie absolutorium.
Wszystkim Mieszkańcom i naszym
czytelnikom życzę udanych wakacji
i do czytania następnego wydania
Gazety Gminnej zapraszam już we
wrześniu.
Krzysztof Stefański

ŁOWIĄ MALI I DUZI

IX sesja Rady Gminy przebiegała pod znakiem debaty nad
Raportem o stanie Gminy Świdnica oraz przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2018.

Debata dotyczyła głównie tematyki oświatowej, ochrony środowiska
naturalnego oraz polityki społecznej
realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Radnych
interesowały również pomysły na
przyszłość w zakresie kultury i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w taki sposób, by jego działania
docierały do jak największej liczby
mieszkańców gminy. Po debacie
radni jednomyślnie przyjęli uchwałę
przyjmującą raport oraz wyrażającą
wotum zaufania dla wójta.
W poniedziałek poprzedzający
sesję radni przez kilka godzin analizowali projekty uchwał podczas
posiedzenia wszystkich Komisji
Rady Gminy, dlatego środowe obrady przebiegały bardzo sprawnie.
Warto przypomnieć, że od począt-

ku obecnej kadencji rady wszystkie
sesje odbywają się w środy o godz.
16.00 po to, aby umożliwić udział
w pracach rady wszystkim mieszkańcom bezpośrednio oraz poprzez
transmisję internetową.
Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
skarbnik Katarzyna Wybranowska przedstawiła projekt uchwały.
Radni zostali także poinformowani
o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dla złożonego sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2018. Radni jednomyślnie
zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium. Kolejna sesja odbędzie się po wakacyjnej przerwie
w sierpniu br.

Nagroda wójta dla B. Hajdasz
Podczas IX sesji Rady Gminy Świdnica,
która odbyła się w środę – 19 czerwca
br. wójt Krzysztof Stefański i zastępca
Izabela Mazurkiewicz uroczyście wręczyli Bogumile Hajdasz list gratulacyjny
i nagrodę finansową. - To wyróżnienie jest formą podziękowania za Pani
aktywne uczestniczenie w życiu gminy
Świdnica. Za wszelki wkład w kulturę,
rozrywkę, sport. Za prowadzenie sekcji
wędkarskiej, uczestnictwo w zespole
śpiewaczym, zagrzewanie szanownych
Seniorów do wszelkich aktywności
– mówił wójt.
B. Hajdasz otrzymała 2 000 zł z przeznaczeniem na wydanie autorskiego tomiku
poezji. Gratulujemy!

Na łowisku wędkarskim „U Rikiego” w Ochli spotykają się mali i trochę więksi
wędkarze, aby w ramach Grand Prix powalczyć o nagrody. Zawody odbywają się pod patronatem wójta Krzysztofa Stefańskiego, który niedawno rozdał
wszystkim uczestnikom pamiątkowe koszulki z logo sponsora zawodów oraz
logo gminy. Wójt zapowiedział również, że w przyszłym roku zawody odbędą
się nad Zalewem Świdnickim oraz, że jedna z odsłon cyklu wpisana będzie
w obchody Dni Ziemi Świdnickiej, zaś zawodnicy nagradzani będą na scenie
głównej podczas festynu.

Zabrzmiał
Vivaldi
Piękny koncert z cyklu
„Przedsionek Raju” odbył się w piątek – 21
czerwca w letnickim
zborze. Licznie zgromadzeni miłośnicy muzyki
klasycznej mogli wysłuchać utworów Vivaldiego. Kolejny koncert
w środę - 31 lipca, również w zborze. Tym razem
zaprezentowane zostaną
utwory Bacha.
Już teraz zapraszamy.

SAMORZĄD
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Nasze największe gminne inwestycje
Inwestycje prezentowane poniżej, obecnie realizowane w naszej gminie, warte są ponad 14 mln zł. Większość z nich
dofinansowana jest środkami zewnętrznymi. W kolejnym wydaniu Gazety Gminnej zaprezentujemy te inwestycje,
dla których w tym roku opracowywana jest dokumentacja projektowa, a realizowane będą w latach następnych.
Budowa i modernizacja systemu ściekowego na terenie
aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego
oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”.
Termin realizacji: 2020 r.

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica
Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Termin realizacji: 2019 r.
Całkowita wartość projektu: 3 301 507,00 zł
Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł
Zadanie podzielono na 2 etapy:

Całkowita wartość projektu: 7 187 919,30 zł

ETAP I Wymiana instalacji technologicznej stacji uzdatniania
w Słonem – zakończony

Kwota dofinansowania: 3 549 025,98 zł

Termin realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie i w Świdnicy oraz dostosowanie obiektów systemu kanalizacyjnego gminy Świdnica do zwiększonego
obciążania ładunkiem zanieczyszczeń w związku ze skanalizowaniem całej aglomeracji Świdnica, optymalizacji zużycia wody
do celów technologicznych tych obiektów. Dodatkowo w ramach projektu wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne,
które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków.
Realizacja powyższego zadania wpłynie przede wszystkim
na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem poprawy jakości wód gruntowych oraz poprawę warunków sanitarnych, co wpłynie pozytywnie na rozwój
społeczno-gospodarczy gminy Świdnica, przyczyniając się do
podwyższenia standardu życia jej mieszkańców.

Całkowita wartość projektu: 400 000 ,00 zł
Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Słonem w celu dostosowania do aktualnych warunków eksploatacyjnych (jakość ujmowanej wody surowej oraz wielkość zapotrzebowania na wodę).
Rozwiązania technologiczne zmodernizowanej stacji uzdatniania wody powinny odpowiadać obowiązującym odpowiednim
przepisom prawa polskiego i europejskiego. Efektem modernizacji będzie też poprawa niezawodności pracy SUW Słone poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterującej, nowoczesnych technologii uzdatniania
wody, nowoczesnych urządzeń (pompy, mieszadła, armatura,
rurociągi, materiały ze stali nierdzewnej).
ETAP II Budowa układu zasilania miejscowości Wilkanowo
z wodociągu w Słonem, gmina Świdnica w formule
zaprojektuj i wybuduj
Termin realizacji: 2019 r.

Kompleksowe uzbrojenie strefy inwestycyjnej
w miejscowości Letnica w gminie Świdnica - etap II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”.
Termin realizacji: 2019 r.
Całkowita wartość projektu: 3 472 373,74 zł
Kwota dofinansowania: 1 947 435,59 zł
Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie strefy inwestycyjnej
w gminie Świdnica w Letnicy. W ramach przeprowadzonej inwestycji
nastąpi wyposażenie terenu w infrastrukturę drogową, oświetlenie, odwodnienie, sieci wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz skomunikowanie strefy z istniejącym układem dróg dojazdowych. Działania podjęte
w ramach inwestycji są kontynuacją prac związanych z uruchomieniem
gminnej strefy inwestycyjnej w Słonem, a także dotychczasowych działań związanych ze wsparciem podmiotów gospodarczych działających na
terenie gminy.
Wzrost liczby atrakcyjnych miejsc pracy wpłynie korzystnie na
wzrost siły nabywczej mieszkańców gminy Świdnicy, gmin ościennych, a nawet rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Letnicy zwiększy ponadto więzi społeczno-gospodarcze gminy Świdnica
z rdzeniem MOF ZG oraz gminami ościennymi, co będzie wynikało
z przepływu wykwalifikowanych kadr oraz importu myśli technologicznej
z okolicznych uczelni zaspokajających potrzeby przyszłych inwestorów.

Całkowita wartość projektu: 2 710 000,00 zł
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji oraz budowa pompowni wody w Słonem oraz budowa wodociągu z nowo
projektowanej pompowni wody w Słonem do istniejącego wodociągu w m. Wilkanowo. Planowany zakres inwestycji obejmuje:
- budowę zbiornika na wodę czystą,
- budowę kontenerowej pompowni strefowej,
- budowę sieci wodociągowej od projektowanej pompowni strefowej w Słonem do sieci wodociągowej na terenie Wilkanowa,
- budowę wodociągu zasilającego przepompownię wody
w Słonem,
- budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż reduktorów
ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych w miejscach, gdzie ciśnienie wody
osiągać będzie wartość zbliżoną do 6 atmosfer.

Remont cząstkowy dróg gminnych
Termin realizacji: 2019 r.
Całkowita wartość projektu: 118 851,21 zł – budżet gminy
Świdnica
Kwota dofinansowania: 3 549 025,98 zł
W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony remont
cząstkowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Letnica,
Słone i Wilkanowo. Zakres inwestycji obejmować będzie przede
wszystkim remont nawierzchni jezdni, zjazdów oraz regulację
istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych. Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych, obsługujących
ruch kołowy pojazdów mieszkańców terenu objętego remontem.
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SZTUKA LUDOWA W DRZONOWIE

W Drzonowie realizowano projekt pt. Chronimy i tworzymy dzieła kultury, który był dofinansowywany ze środków budżetu Gminy Świdnica przeznaczonych na współpracę ze stowarzyszeniami. Dzieci przez trzy dni tworzyły sztukę ludową i świetnie się przy tym bawiły.

Buchałów gospodarzem
tegorocznych dożynek
W polskiej kulturze ludowej sierpień to czas żniw i wytężonej pracy rolników. Tradycyjnie w tym czasie organizowane są dożynki
– święto plonów.
Tegoroczne gminne dożynki odbędą się 24 sierpnia we wsi Buchałów. Dożynki rozpocznie uroczysta
msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i w intencji rolników oraz
barwny korowód i ceremoniał dzielenia chlebem. Po oficjalnej części
zaprosimy mieszkańców gminy do
wspólnej zabawy. Na scenie usłyszmy m.in. Kapelę Rozrywkową Prima
Sort i Czesio Power. Nie zabraknie
również lokalnych akcentów artystycznych i zabawy tanecznej przy

muzyce mechanicznej. Na placu
znajdą się stoiska handlowe, gastronomiczne i strefa animacji dla dzieci. Wójt Gminy Świdnicy Krzysztof
Stefański oraz sołtys Buchałowa
Rafał Trafała – gospodarze dożynek
– zapraszają do udziału w konkursie
na najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy. Regulamin konkursu oraz
program imprezy znajdziecie wkrótce na stronach internetowych organizatorów – Urzędu Gminy Świdnica
i Gminnego Ośrodka Kultury.

OD REDAKCJI
W Państwa ręce trafił siódmy numer „Gazety Gminnej”.
Ostatni przed wakacyjną przerwą, dlatego trochę przedłużyliśmy termin jego ukazania się. Bardzo zależało nam na tym,
aby w tym numerze zostały zawarte informacje z Dni Ziemi
Świdnickiej i zakończeń roku szkolnego. Kolejna gazeta ukaże się we wrześniu.
My życzymy Państwu wspaniałych wakacji, odpoczynku,
słonecznej pogody – ale bez przesady. A wszystkim absolwentom szkół w Świdnicy i Słonem, którzy, mimo trudnej
sytuacji, dostaną się do wymarzonych szkół gratulujemy
i życzymy powodzenia!
Redakcja „Gazety Gminnej”

Czy wiesz, co jesz?
W ramach Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Świdnica, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy zorganizował dla
dzieci i młodzieży warsztaty zdrowego odżywiania pn: ,,Czy wiesz,
co jesz?”. Warsztaty zostały przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świdnicy
w dniach 13-14 czerwca br. Zajęcia dla dzieci poprowadziła prezes Fundacji ,,Zdrowie na miarę”,
dietetyk Lidia Aleksandrowicz.
Były to warsztaty pilotażowe.
Cieszyły się jednak bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego
w przyszłym roku szkolnym planowana jest ich kontynuacja.

INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
Panu Edwardowi Szoberowi – inspektorowi ds. gospodarki komunalnej,
Ryszardowi Kuterebie oraz Mieczysławowi Sygutowi – pracownikom
Zakładu Usług Komunalnych, którzy w maju br. upiększali w Wilkanowie
skwer przy ul. W. Komarnickiej najserdeczniejsze podziękowania.
			
			

Sołtys Wilkanowa
Elżbieta Górska z Radą Sołecką

Z okazji 95. urodzin pani Janiny Zając składamy serdeczne życzenia
dużo zdrowia, pogody ducha i uśmiechu na twarzy .
			
			

Sołtys Piasków
Danuta Janek z Radą Sołecką
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Jubileusz długoletniego pożycia
małżeńskiego w gminie Świdnica
Dostojni Jubilaci, mieszkańcy naszej gminy, którzy w
2019 roku obchodzą 25, 40,
50 bądź 60 rocznicę pożycia małżeńskiego, spotkają
się wraz z rodzinami na uroczystym koncercie 13 września 2019 r., o godz. 17.00
w Filharmonii Zielonogórskiej
im. Tadeusza Bairda.

Podczas spotkania pary obchodzące 50-lecie pożycia
małżeńskiego otrzymają Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP. Indywidualne
zaproszenia na uroczystość
od Wójta Gminy Świdnica
wszyscy jubilaci otrzymają
listownie.

Zalakowano dwieście ząbków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zakończył realizację
Programu lakowania zębów u dzieci i młodzieży w Gminie Świdnica.
W tym roku kalendarzowym programem zostało objętych 55 dzieci,
a w sumie zalakowano 200 ząbków.
Kwota przeznaczona na realizację programu to 7 000 zł. Zadanie
było w 100 proc. finansowane ze
środków budżetu Gminy Świdnica.
Wykonawcą zadania była stomatolog pani Beata Wojtków. - Program
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w przyszłym roku
planujemy jego kontynuację – mówi
kierownik świdnickiego GOPS-u
Anna Mierzwa, która merytorycznie
odpowiadała za realizację Programu.

Dziękujemy Pani Doktor za doskonałą współpracę, za opiekę stomatologiczną dzieci i młodzieży
z terenu gminy Świdnica.

INFORMACJE OD
MIESZKAŃCÓW
W imieniu grupy mieszkańców
korzystających z hali sportowej
Świdniczanka we wtorki, pragnę
podziękować Panom Wójtom
i Panu Dyrektorowi GOSiR-u za
umożliwienie korzystania z hali
w sezonie 2018/2019. Obecnemu Panu Wójtowi pragnę podziękować za wskrzeszenie turnieju siatkarskiego w pierwszym
kwartale tego roku. To świetny
i oczekiwany przez wielu z Nas
turniej, który wrasta w lokalną
tradycję i spaja Naszą społeczność. Dziękuję także miłej obsłudze hali.
Opiekun wtorkowej grupy
Wiesław

SMS-em
o zagrożeniach

Chcesz być na bieżąco informowany o wszelkich zagrożeniach, awariach czy
wydarzeniach? Zapisz się do
systemu powiadomień.

Po raz kolejny zachęcamy, aby zapisać się do systemu SMS-owego,
który umożliwia mieszkańcom otrzymywanie powiadomień o bieżących
zagrożeniach pogodowych, awariach
prądu, wody, czy wydarzeniach kulturalnych. Aby to zrobić wystarczy
wysłać SMS pod numer 789440115
w treści wpisując wielkimi literami nazwę miejscowości, w której
mieszkamy, bez polskich znaków
np. SLONE, SWIDNICA, KOZLA itd.
W ten sam sposób możemy wypisać się z systemu. Komunikator jest
bezpłatny, ma on zapewnić sprawne
i szybsze dotarcie do Państwa z ważnymi i ciekawymi informacjami.

W maju w Grabowcu odbyły się zawody wędkarskie z okazji rozpoczęcia sezonu. Udział wzięło 13
osób. Wszyscy dobrze się spisali, a trzem najlepszym wędkarzom zostały wręczone puchary.

6

Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Z nauką szło mi coraz lepiej
Rozmowa z MICHAŁEM BLUMEM, uczniem III klasy gimnazjum
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, który otrzymał nagrodę Wójta
Gminy Świdnica ABSOLWENT ROKU 2019, dla najlepszego ucznia.
- Które szóstki ze świadectwa, bo
na pewno masz ich wiele, są dla
ciebie najcenniejsze?
- Z matematyki i informatyki, bo
tymi przedmiotami się interesuję
i w tym kierunku chciałbym się
kształcić?
- A dokładnie w której szkole?
- Dokładnie w klasie o profilu politechnicznym w III Liceum Ogólnokształcącym.
- Komputery zajmują Ci dużo czasu?
- Nie aż tak. Chociaż zawsze chciałem nauczyć się programowania,
a to faktycznie jest bardzo czasochłonne.
- Zawsze tak dobrze się uczyłeś,
czy im wyższa klasa, tym szło ci
coraz lepiej?
- Raczej nie miałem nigdy pro-

blemów z nauką, a im wyżej, tym
mniej czasu musiałem jej poświęcać. Moja mama zawsze wspomina, że w IV klasie musiałem czasami do nocy siedzieć nad książkami.
- Masz jakieś obawy przed rozpoczęciem nauki w nowej szkole?
- Pewnie, że tak, ale trzeba myśleć
pozytywnie i ja tak właśnie robię.
- Jakie masz marzenia?
- Chciałbym pojechać do Japonii.
Fascynuje mnie ten kraj, kultura
japońska. Bardzo chciałbym nauczyć się japońskiego języka.
- Będziesz tęsknił za świdnicką
szkołą?
- Tak, za nauczycielami. Jestem im
wdzięczny za ten czas spędzony
w szkole.
- Dziękuję i życzę powodzenia.

Byliśmy bardzo
fajną paczką
Pomagam, kiedy
tylko jest okazja

Rozmowa z MATEUSZEM ZARZYCKIM, uczniem VIII klasy Szkoły Podstawowej w Słonem, który otrzymał nagrodę Wójta Gminy
Świdnica ABSOLWENT ROKU 2019, dla najlepszego ucznia.

- Gratuluję wyróżnienia, z jakich
przedmiotów masz najlepsze
oceny?
- Z matematyki, w-f, języka niemieckiego.
- Do jakiej szkoły się wybierasz?
- Do technikum budowlanego, do
klasy o profilu technik budowy
dróg lub technik geodeta.
- Te przedmioty, które wcześniej
wymieniłeś przydadzą się w szkole średniej?
- Matematyka jest mocno brana
pod uwagę przy punktacji.
- Podobno oprócz tego, że dobrze
się uczysz, bardzo udzielasz się
w szkole?
- Tak, od VI klasy jestem przewodniczącym Samorządu Uczniow-

skiego, działam w wolontariacie,
często z kolegami pomagaliśmy
dyrektorowi przy różnego rodzaju
festynach albo woźnemu np. obcinać żywopłot, zamiatać.
- Masz czas na jakieś treningi,
zajęcia pozalekcyjne?
- Gram w klubie sportowym
w Świdnicy, od trzech lat. Wcześniej w Akademii Piłkarskiej w Zielonej Górze.
- Za czym najbardziej będziesz
tęsknił w tej szkole?
- Za kolegami, no i za nauczycielami, bo byli naprawdę mili,
szczególnie moja wychowawczyni
Beata Pańtak.
- Dziękuję i życzę powodzenia.

Rozmowa z MARTYNĄ REWIAKO, uczennicą VIII klasy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, która otrzymała nagrodę
Wójta Gminy Świdnica ABSOLWENT ROKU 2019, dla najlepszego ucznia.
- Jaką masz średnią?
- 5,67.
- A szóstki z czego?
- Język polski, angielski, niemiecki,
historia.
- Czyli jesteś zdecydowaną humanistką. Do której szkoły chciałabyś się dostać?
- Do V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, do klasy
o profilu humanistycznym.
- Wiążesz przyszłość z językami
obcymi?
- Chciałabym studiować prawo.
- Dużo czasu poświęcałaś nauce?
- Nie ukrywam, że trochę musiałam przysiąść nad książkami i trochę czasu poświęcić. Ale opłacało
się. Jestem zadowolona ze średniej i z wyników.
- Miałaś jeszcze czas wolny dla
siebie?
- Tak, poświęcałam go na zainteresowania, np. taniec.
- Będziesz tęsknić za kolegami z
klasy?
- Byliśmy bardzo fajną paczką. Lubiliśmy się, wspieraliśmy i pomagaliśmy sobie. Mam nadzieję, że

w szkole średniej trafię na podobną grupę osób. Niektórzy koledzy
też wybierają się do V LO. Fajnie,
gdybyśmy byli w jednej klasie.
- Dziękuję i życzę powodzenia.

AKTUALNOŚCI
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Dzień Dziecka w gminie Świdnica
Turniejem piłkarskim Świdnica CUP 2019
rozpoczęły się gminne obchody Dnia
Dziecka. 2 czerwca na boiskach przy Zalewie Świdnickim spotkali się młodzi piłkarze – reprezentanci gminy Świdnica i gmin
zaprzyjaźnionych: Nowogrodu Bobrzańskiego i Czerwieńska. Piłkarze nie dali się
pogodzie i w niesamowitym upale rozegrali wszystkie mecze. Najlepsza okazała
się drużyna świdnicka. Atrakcyjne nagrody

dla zawodników ufundowali: Zielonogórski
Rynek Rolno-Towarowy i Gmina Świdnica.
A potem dla wszystkich dzieci był zorganizowany festyn. Atrakcjom nie było końca.
Konkursy typu przeciąganie liny, łowienie
rybek, malowanie twarzy, zwierzątka z balonów to tylko niektóre z nich. Animatorzy
zadbali o to, aby dzieci i ich rodzice przez
cały czas mieli co robić. Z kolei jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świdnicy

zadbała, by młodzi co jakiś czas mogli się
schłodzić i w tym celu strażacy polewali wodą. Darmowa wata cukrowa, soczki,
lody i gofry cieszyły się dużym zainteresowaniem. W miasteczku eko można było
poznać mechanizmy wytwarzania energii,
ale też zaprojektować własną eko torbę.
No i jeszcze specjalista od trików piłkarskich uczył żonglerki. Aż szkoda było kończyć. Ale obiecujemy, że za rok powtórka.

Dni Ziemi Świdnickiej w tym roku odbywały się 14 i 15 czerwca pod hasłem „Zabawa po byku”. Pogoda dopisała, na gości czekało mnóstwo atrakcji, na scenie prezentowały się ciekawe zespoły. Jednym z głównych
punktów programu było wręczenie przez wójta Krzysztofa Stefańskiego i zastępcę wójta Izabelę Mazurkiewicz
Nagród Sportowych Gminy Świdnica. Otrzymały ją cztery zawodniczki Szkolnego Klubu Szermierczego „Flesz”
Świdnica: Weronika Marucha, Marta Michalczyk, Zofia Parysek i Dominika Pawłowska za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz godne reprezentowanie Gminy Świdnica podczas zawodów w regionie, kraju i za granicą. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Zalew Świdnicki – nasza perełka
Coraz więcej osób decyduje się spędzać wolny czas nad zalewem w Świdnicy. My staramy się, aby miejsce to było czyste i bezpieczne.

Dokładnie od piątku, 21 czerwca br.,
mniejszy zbiornik Zalewu Świdnickiego jest dostępny dla mieszkańców jako miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. W każdy
piątek, sobotę i niedzielę w okresie
od 21.06.2019 do 25.08.2019 w godzinach 10:00-18:00 będzie można
w pełni korzystać z jego walorów.
Zostały tam wyznaczone 2 strefy do
kąpieli. Pierwsza dla młodszych, druga dla osób umiejących pływać. Nad
bezpieczeństwem osób kąpiących
się czuwa ratownik wyposażony w
odpowiedni sprzęt. Teren jest monitorowany przez całą dobę, dlatego
wszystkie akty dewastacji lub zanieczyszczania, zostaną natychmiast
wychwycone.
Przy zbiorniku powstała plaża z łagodnym zejściem do wody, która z
pewnością poprawi komfort korzystania z kąpieliska. Poza plażą do
dyspozycji jest polana. Aby zadbać
o czystość miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli jego
zarządca – Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Świdnicy zwiększył ilość
koszy na śmieci na tym terenie oraz
zapewnia cykliczną obsługę porządkową. Do dyspozycji korzystających

jest sanitariat typu TOI TOI. Są też
plany kompleksowego zagospodarowania terenu. Docelowo miałby
znaleźć się tam ławki, oświetlenie,
pomost i gastronomia.
Poza otoczeniem Zalewu Świdnickiego ważnym aspektem jest stan
wody i jej jakość. W sezonie kąpielowym trzykrotnie zostaną pobrane
próbki wody do celów badawczych.
Zadanie to zostało zlecone Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Pierwsza
próbka została pobrana 12 czerwca,
ocena jakości wody w zbiorniku jest
dostępna na tablicy informacyjnej
Zalewu Świdnickiego.
KĄPIEL Z GŁOWĄ
Pamiętajmy iż, kąpiel w różnego
rodzaju zbiornikach wodnych poza
przyjemnością i rozrywką, stanowi również zagrożenie. Ważne jest
aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub różnych środków
odurzających. Przed wejściem należy sprawdzać informacje o stanie
wody. W przypadku, gdy zarządca
nie wyda oficjalnej informacji o zamknięciu kąpieliska, a woda wydaje się być mętna, ma nieprzyjemny

zapach lub pojawiła się znacząca
piana – lepiej zrezygnować z kąpieli
i poinformować zarządcę o swoich
spostrzeżeniach.
WAŻNE
Mniejszy zbiornik Zalewu Świdnickiego stanowi miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli, wobec
czego obowiązuje tam zakaz kąpieli zwierząt. Nasi milusińscy mogą

ochłodzić się w drugim, większym
zbiorniku, którego przeznaczenie na
to zezwala.
Informujemy, iż w roku 2019 wciąż
obowiązuje zakaz wędkowania.
Trwają rozmowy i uzgodnienia
dotyczące legalnego połowu ryb
i rekreacji wędkarskiej nad zalewem. Ustalenia zostaną Państwu
przekazane niezwłocznie po ich
zakończeniu.
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Przemoc w rodzinie
Podczas mojej wieloletniej już praktyki prowadzenia psychoterapii osób, które chcą zmienić swoje życie staram
się jasno nazywać, które zachowania są ok, a które przyjmują formę przemocy.

Przemoc ma różne twarze. Ta najbardziej rozpoznawana to fizyczna,
kiedy sprawca narusza nietykalność
cielesną drugiej osoby poprzez bicie,
szarpanie, duszenie, popychanie,
szarpanie. Trudniej jest jednak nazwać przemocą coś, co nie pozostawia siniaków, a co w rzeczywistości
powoduje najgłębsze rany. Myślę tu
o przemocy psychicznej, kiedy jeden
człowiek drugiego upokarza, zastrasza, szantażuje, wyzywa, nęka, grozi, żąda uległości. Niestety w wielu
rodzinach takie formy traktowania
bliskich trwają latami. Ofiary żyją
w poczuciu, że tych sytuacji nie da
się przerwać. Jest to wynikiem niezgłaszania tych zdarzeń na policję,
do prokuratury w obawie przed reakcją sprawcy. Obnażenie tego, co
się dzieje w domu przerywa koło
przemocy. Każdy rodzaj nękania
nawet po zgłoszeniu powinien być
ujawniony, by ten, kto używa siły
fizycznej czy psychicznej wobec innych, został za to ukarany. Bywa, że
ofiary słyszą od swoich sprawców,
że są nielojalne, że donoszą, że niszczą rodzinę tym, iż ujawniają prawdę
– to jeden z najbardziej kneblujących
elementów. Szczególnie, gdy sprawcę zaczyna wspierać środowisko
z intencją ratowania trwałości rodziny
w imię wyznawanych wartości.
Bywa, że na czele tego środowiska stoi jakiś autorytet, np. lekarz,
ksiądz, policjant. Wówczas, trzeba
jasno to nazwać, dochodzi do wytworzenia się w ofierze tzw. wtórnej
wiktymizacji, czyli ofiara doznaje
kolejnej krzywdy ze strony właśnie
tych osób. Jest to niedopuszczalne
na poziomie moralnym, aby ktokolwiek, kto usłyszy o przemocy w da-

nej rodzinie, obarczał winą za rozpad
tejże rodziny osoby pokrzywdzone i starał się dążyć do utrzymania
struktury rodziny pomimo wszystko.
Każda forma przemocy jest zabroniona prawem, co oznacza, że ten
kto doznaje krzywdy ma prawo to
ujawnić i uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, interwencję
policji oraz wszelką możliwą pomoc
z GOPS-u. Osoby, które wiedzą, że
w danej rodzinie jest przemoc mają
obowiązek te fakty zgłaszać do ww.
służb w celu zweryfikowania, co
się faktycznie dzieje. Każdy z nas
powinien uruchomić się, gdy docierają do nas sygnały o przemocy
u znajomych czy sąsiadów – przerywamy wówczas tzw. znieczulicę. Myślenie w kategoriach „to nie

Nowe „witacze” od 14
czerwca br. witają gości
i mieszkańców wjeżdżających do gminy
od strony miejscowości Piaski i Rybno.
W przyszłym roku powstaną kolejne, które
zostaną umiejscowione przy wjazdach od
strony Ochli oraz do
Radomi.

moja sprawa”, „nie będę donosić na
sąsiada” wzmacnia sprawców. Brak
przyzwolenia na agresję w najbliższym sąsiedzkim otoczeniu będzie
zmniejszać skalę tego zjawiska
w rodzinach, bo sprawcy nie będą
mieli akceptacji do tego, co robią.
Reagujmy, gdy słyszymy lub widzimy, że ktoś zaniedbuje swoje dzieci,
bije je, pozbawia rodzinę środków
do życia, zmusza do współżycia
seksualnego. Każdy z nas może być
pierwszym ważnym wsparciem, by
przerwać spiralę przemocy. O tym,
w jaki sposób możesz pomóc napiszę
w następnym artykule. Każdy, kto
doświadcza przemocy, każdy, kto
chce pomóc takiej osobie, a nie wie
jak - może skontaktować się ze mną.
Zapraszam do kontaktu.

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.

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się w
sobotę – 15 czerwca br., wójt Krzysztof
Stefański odebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak tytuł Gminy 15-lecia
Polski w Unii Europejskiej, w kategorii

Gmina Wiejska. Wójt informację o wyróżnieniu przekazał mieszkańcom gminy
podczas Dni Ziemi Świdnickiej, dziękując
wszystkim pracownikom urzędu i jednostek oraz byłemu wójtowi za przyczynienie się do tego sukcesu.

Jesteśmy Gminą 15-lecia
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Wiadomości ze szkoły w Koźli
Pierwsza pomoc

Wszyscy wiedzą, jak ważna jest wiedza o pierwszej pomocy. Dzieciaki z Koźli
uczą się tego już od najmłodszych lat. Specjalną lekcję w szkole poprowadziła
niedawno Beata Juszczyk. Dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy na
specjalnym fantomie. Ćwiczyły sztuczne oddychanie, masaż serca, prawidłowe ułożenie poszkodowanego. Każdy uczeń chętnie wysłuchał teorii, a potem
zdobyte wiadomości wykorzystał w praktyce.

Dzień Dziecka pełen atrakcji

Złota Natalia i wyróżnienie dla Szymona

Od marca br. trwały eliminacje do
Lubuskiego
Festiwalu
Piosenki.
Każdy etap tych zmagań - gminny, powiatowy, półfinał wojewódzki - wygrywała Natalia Nowacka. Wreszcie finał, który odbył się
w Wojewódzkim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Drzonkowie. Uczestniczyła w nim cała klasa, która mocno trzymała kciuki. Udało się! Natalia wygrała
i otrzymała Złoty Mikrofon. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Uczniowie Szkoły Filialnej w Koźli
brali też udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje
a dziecko obserwuje”. Wyróżnienie
w tym konkursie zdobył Szymon Korsan, który uczestniczył w uroczystym
rozstrzygnięciu w siedzibie organizatora - KRUS w Zielonej Górze. Gratulujemy!

PODZIĘKOWANIA

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli zawsze chętnie włącza się
w akcje organizowane dla uczniów koźlańskiej szkoły. Tym razem strażacy zaprosili dzieci na wspólne świętowanie Dnia Dziecka. Uczniowie mogli pojeździć
wozem strażackim, zamienić się w strażaka gaszącego pożar. Wielu z nich już
postanowiło, kim zostanie w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam organizować zajęcia dla dzieci
np. z okazji Dnia Dziecka lub Pierwszego Dnia Wiosny. Podziękowania kierujemy do Łukasza Korczyńskiego i Amadeusza Januszewskiego oraz pani
Danieli Gawłowicz, a także do Piotrowa Bajwoluka, Sebastiana Łachowskiego. Szczególne podziękowania należą się prezesowi OSP Koźla Janowi Januszewskiemu za nadzorowanie i organizację wszystkich zadań.
Dzieci i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Koźli

Wiadomości ze szkoły w Słonem
Kultur Tag w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej

Na wiosennym Kultur Tagu dzieci ze
świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Słonem spotkały się z grupą
dzieci ze świetlicy niemieckiej na terenie
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie.
Oglądając w hangarach awionetki, można było usiąść za sterami i przez chwilę
poczuć się jak prawdziwi piloci. Kto nie
lubi warkotu silnika, mógł przymierzyć
się do cichego szybowca. Kolejną okazją
do wydania głośnego „wow !” była możliwość dokładnego zapoznania się z helikopterem medycznym. Pan doktor opowiedział, jak wygląda służba w tej bardzo
ważnej jednostce medycznej. Na terenie
aeroklubu odbywały się Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie
Sterowanych Wyrzucanych z Ręki, zaliczane do Pucharu Świata. Zachwyciły
unoszące się nad głowami kolorowe
modele szybowców. Kolorowy autobus
dowiózł do kolejnej atrakcji. Tym razem

wszyscy obserwowali napełnianie czaszy
balonu i chociaż zbyt silny wiatr nie pozwolił na wzbicie się balonu, to i tak „wow”
i „łał” co chwilę rozbrzmiewało nad murawą lotniska. Z nieba spadł kolejny „deszcz
spadochroniarzy”, a wszyscy ruszyli na
spotkanie z „leciwym” Antkiem. Właśnie
został przygotowany do lotów nad polami i wykonania oprysków. Odmalowany
i odświeżony całkiem dobrze wyglądał na
swoje 50 lat. Po obejrzeniu tylu maszyn
i sprzętów latających, każdy zapragnął
mieć choć jeden na własność. I to przewidzieli organizatorzy. Pod okiem instruktorów można było wykonać origami
szybowców i latawców. Na koniec dzieci
ze świetlic: niemieckiej i polskiej wymieniły się przygotowanymi prezentami oraz
bardzo serdecznie podziękowały członkom Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i Klubów
Kiwanis z Frankfurtu n/O i Zielonej Góry
za fantastycznie spędzony dzień.

Dzień Mamy i Taty

30 maja 2019 r. w sali wielskiej w Słonem odbyła się uroczystość szkolno
– środowiskowa z okazji Dnia Mamy i Taty.
Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor
szkoły Waldemar Puchalski. Obecna była
też zastępca Wójta Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz. Goście obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu klas I – III, zabaw-

ne przedstawienie pt. „Nie ma tego złego”.
Czas umiliły także piosenki, taniec szkolnej
grupy Hajdasz oraz poruszający utwór na
pianino w wykonaniu Macieja Czekaja z kl.
VI. Po części artystycznej zaproszono gości
na słodki poczęstunek przygotowany przez
nauczycieli. Spotkanie było wzruszające
i bardzo miłe.

Festyn szkolno – środowiskowy

Festyn szkolno – środowiskowy to wieloletnia tradycja szkoły w Słonem. Jak co roku na
uczestników czekało wiele zabaw i atrakcji.
Dużym powodzeniem cieszyła się jak zawsze loteria fantowa, aukcja oraz konkurs
rodzinny. Dzieci korzystały z różnorodnych
konkurencji, zabaw: malowanie twarzy, tor
przeszkód, warkoczyki, mydełka glicerynowe, bańki mydlane i wiele innych. W programie znalazły się także prezentacje strażaków, policji, motocyklistów, karateków,
tancerzy, rycerzy. Nie zabrakło pyszności w
bufecie - smakowite wypieki rodziców, grill
oraz wata cukrowa. Jednym słowem – moc
wrażeń, emocji, radości. No i wspaniała po-

goda. Niczego nie trzeba więcej by zabawa
była doskonała. Warto podkreślić ogromne
zaangażowanie Rady Rodziców oraz rad
sołeckich Słonego, Wilkanowa, Buchałowa,
Drzonowa, Radomi i Orzewa.
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„Za moich czasów to młodzież była zupełnie inna”
Felieton Marioli Kostrzewskiej
Takie zdanie wypowiadali nasi ojcowie i dziadkowe, i pradziadkowie. Zawsze dorosłym wydawało się, że młodzież w czasach ich młodości była inna… Byłam młoda (wyjaśniam, gdyby
ktoś miał wątpliwości), doskonale pamiętam,
jak myślałam, że moja 40 letnia mama na niczym się nie zna… Przecież nie może się znać...
jest już taka stara!!!! (Dzisiaj, jest dla mnie najmądrzejszą przyjaciółką…). Wspominam to
z nutką rozrzewnienia i odrobiną wstydu…
Kiedy osiągnęłam wyżej wymieniony wiek,
byłam przekonana o swojej niezmiennej
młodości!!!!
Dzisiaj mam zdecydowanie więcej i dalej myślę, że jestem młoda… Tylko teraz jestem po
tej drugiej stronie… Moje dzieci (przypuszczam) też myślą o mnie (tak jak ja, przed laty,
o swojej mamie)… To rodzaj zemsty pokoleniowej… Dobrze mi tak!!! Wracam jednak do
głównego tematu dzisiejszych rozważań…
Czy konflikt pokoleń jest nieunikniony???
Czy po upływie lat, każdy z nas wypowiada
zdanie „Za moich czasów…”. Osobiście uważam, że konflikt pokoleń jest zjawiskiem na
tyle powszechnym, że zasługuje na uwagę.
Jakże trudno jest spokojne i mądrze podejść
do napięć i trudności napotykanych na polu

kontaktów z dorastającymi dziećmi i rodzicami.
Starszych szokuje styl życia, ubiór, zachowanie,
język i podejście do wielu spraw…..
Młodych niezrozumienie obecnych czasów,
konserwatyzm, itp. Odmienność w poglądach
pomiędzy młodszymi i starszymi, to wręcz norma. Już w początkowych latach życia dzieci chcą
postępować wbrew temu, co mówią ich opiekunowie. Zaczyna się tym, iż brzdąc upiera się, że
będzie jadł wyłącznie słodycze, a kończy na całonocnej, suto zakrapianej imprezie w gronie znajomych. Czy fakt, iż między dziećmi, a dorosłymi
zdarzają się nieporozumienia pozwala na stwierdzenie, że istnieje międzypokoleniowy konflikt?
Jeśli spojrzymy wstecz i spytamy naszych rodziców czy dziadków, dojdziemy do wniosku, iż każde pokolenie młodych sprzeciwia się kontrolom i
zakazom starszych.
Najprościej jest z najmłodszymi. Akceptują oni
rzeczywistość rodziców taką, jaką jest, bo uważają, iż jest to jedyny i najodpowiedniejszy sposób
życia. Początkowo dzieci myślą, iż każda kwestia
jest już z góry ustalona, że system stworzony
przez starszych musi być doskonały. Późniejsze
stwierdzenie faktu, że dorosłym również zdarza
się popełnić błąd jest dla nastolatka czymś szokującym. Wraz z dorastaniem, młodzież zaczyna

zauważać coraz to liczniejsze wady i uchybienia
w panującej rzeczywistości. W rezultacie, dochodzi do gwałtownego negowania wszelkich sugerowanych przez dorosłych opinii. Tu rodzi się zatem sytuacja, która zwie się konfliktem pokoleń,
a jego powtarzalność w każdym pokoleniu, dowodzi tego, że stanowi on naturalną i naprawdę
istniejący etap życia wszystkich ludzi.
Zatem moi drodzy, nie złośćmy się aż tak bardzo
na nasze dzieci. One będą kwestionować nasze
poglądy, punkt widzenia i sposób postrzegania
świata. Tak to się w tym życiu toczy.
Tak zwyczajnie kochajmy młodych buntowników
i czekajmy cierpliwie, aż im przejdzie. Najlepiej
uruchomić swoją mądrość i spryt, by przetrwać
trudny czas w rodzinie.
Jeżeli chcielibyście zadać pytanie, lub opisać sytuację ze swojego podwórka zapraszamy. Piszcie
na adres mailowy redakcja@swidnica.zgora.pl
– odpowiemy z zachowaniem anonimowości.

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

Uroczyste zakończenia roku szkolnego

18 i 19 czerwca uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego odbyły się w szkołach: w Świdnicy, Słonem i Koźli. Niektórzy żegnali się na dwa miesiące, inni opuszczali znane im
mury na zawsze. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy naukę skończyły dwie klasy – VIII klasa podstawówki i III klasa gimnazjum. W Słonem była to ostatnia klasa podstawówki. Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański nagrodził tytułem Absolwenta Roku 2019 po jednym uczniu z każdej z tych klas, mogącym pochwalić się najwyższą średnią ocen na
świadectwie. Tytuł otrzymali: Martyna Rewiako z VIII klasy podstawówki w Świdnicy, Michał Blum z III klasy gimnazjum w Świdnicy oraz Mateusz Zarzycki ze szkoły w Słonem. Listy
gratulacyjne otrzymali również rodzice uczniów. Gratulujemy.

Piosenką pożegnamy Was...

6 czerwca 2019 roku sześcioletnie dzieci z Przedszkola Publicznego w Świdnicy oficjalnie zakończyły
pierwszy etap edukacji. Uroczystość pożegnania
przedszkola odbyła się w sali Gminnego Ośrodka
Kultury. Dzieci zatańczyły do muzyki z „Czterech
pór roku” Antonio Vivaldiego. Wystąpili również
rodzice, którzy zaprezentowali przedstawienie teatralne „Rzepka”, na podstawie znanego wiersza Juliana Tuwima. Uroczystość uświetniły swoją obecnością pani dyrektor szkoły - Liliana Reimann i pani
wicedyrektor - Beata Strzelczyk, które wręczyły
dzieciom pamiątkowe dyplomy i życzyły sukcesów
podczas dalszej edukacji.

5 czerwca br., od rana do późnych godzin popołudniowych świdnicka szkoła tętniła życiem.
Dzień otwarty został zorganizowany z fantazją.
Praktycznie w każdym zakątku szkoły coś się
działo. Warsztaty chemiczne, kulinarne, sztalugi
z rysunkami, kawiarenka, pokaz pierwszej pomocy to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na
odwiedzających. Uczniowie przygotowali również przedstawienie. W Dniu Otwartym Szkoły
wziął udział wójt Krzysztof Stefański.

Dzieci ze żłobka i przedszkola Nibylandia w Świdnicy Dzień Dziecka świętowały w Parku Krasnala
w Nowej Soli. Ale była zabawa!
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Spinamy kulturę w gminie
Świdnica – podepnij się!
Właśnie kończy się pierwszy etap projektu „Spinacz kultury” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury. Została przeprowadzona na terenie gminy diagnoza środowiskowa, w której pytaliśmy mieszkańców o ich opinię na temat kultury w gminie Świdnica. W diagnozę włączyły się placówki oświatowe, instytucje oraz osoby prywatne.
Zapraszamy mieszkańców naszej
gminy do udziału w drugiej części
projektu. Mamy do rozdania 22 000
zł na realizację waszych kulturalnych
pomysłów. W projekcie mogą wziąć
udział grupy nieformalne, stowarzyszenia oraz indywidualne osoby.
Przyjdź na spotkanie do GOK-u – 10

KĄCIK POETYCKI
ZACZAROWANY OGRÓD STENI
Zaczarowany jest ogród Steni,
Szczero-bogaty w dobra jesieni.
Są maliny, których nazwy nawet
nie pamiętam.
Obok grządka z ziołami, wśród nich
kocimiętka.
Dalej, ani chybi rozmaryn, czarnuszka
i jaśmin biały
W swej bieli z zielenią tworzą
bukiet doskonały.
Pięć gęsi ugłaskanych ręką dobrotliwą.
Wisienka malowana czerwienią życzliwą.
A orzechy tak duże,
że większych być nie może.
Zapach mleka, jak mgła unosi się
w pustej już oborze.
Tysiące winnych gronek
w powolnym rytmie dojrzewa.
Cień bzu roztańczył się
i fioletowe preludium śpiewa.
Jaśnie pani Brzoza, cała biała ze starości,
Przysiadła pośród świerków
i zaprasza w gości.
Cały ogród śpiewa, listkami szeleści,
Że jeśli coś, gdzieś, kiedyś…… co przecież
w głowie się nie mieści…
Cicho , cichuteńko szepce Ogród Steni:
- Jestem zaczarowany,
od wiosny do jesieni.
Dla mojej przyjaciółki Steni
Autorka: Bogumiła Hajdasz
Świdnica, 2010 r.

W dzisiejszym artykule przybliżę
Państwu zasady i szczegóły funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jasne, że można wyczytać wiele informacji w Internecie, na
stronie GOSiR-u czy w Biuletynie
Informacji Publicznej, ale ja przedstawię Państwu „od kuchni” powyższą
sprawę. GOSiR
w Świdnicy działa
od 1 stycznia 2017 roku i zajmuje się
sprawami ogólnie rozumianego sportu, turystyki i rekreacji. Pod opieką
ma halę sportową „Świdniczanka”,
Zalew Świdnicki i przewozy szkolne. W sumie w Ośrodku pracuje 16
osób, z tego 10 na przewozach szkolnych. W sezonie jesienno - zimowym
hala sportowa przeżywa oblężenie.
Obłożenie hali jest 100%, a na liście
rezerwowej czekają kolejni. Z hali
sportowej korzystają w szczególności
uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Świdnicy w ramach zajęć
dydaktycznych i pozalekcyjnych oraz

lipca o godzinie 16.30 i podziel się
swoim pomysłem. Wspólnie z animatorką z Narodowego Centrum Kultury
opracujemy plan działania i pomożemy przygotować wniosek. Pod koniec lipca wyłonimy inicjatywy, które
otrzymają dofinansowanie i jeszcze w
tym roku zostaną zrealizowane.

Klub Maluszka Gokusie
to nasz sukces!

Wakacyjna
przerwa w GOK
Lipiec i sierpień to okres ferii letnich
i urlopów. W tym czasie w Gminnym
Ośrodku Kultury zawieszają pracę
wszystkie sekcje artystyczne. Instruktorzy oraz uczestnicy zajęć odpoczywają
oraz szukają inspiracji do dalszych kulturalnych działań. Grupy wznowią swoją pracę 1 października. We wrześniu
ogłosimy nabory do naszych sekcji oraz
zorganizujemy drzwi otwarte GOK.
W okresie wakacji zapraszamy mieszkańców gminy Świdnica do skorzystania
z letniej oferty artystycznej. W programie plenerowe pracownie twórcze, poranki z bajką i projekcje filmowe.

Tworzymy aplikację
mobilną z mapą
gminy Świdnica!

Kiedy jesienią zeszłego roku powstała
nowa sekcja artystyczna w GOK, nikt nie
spodziewał się, że zostanie tak miło przyjęta przez dzieci i ich rodziców! Dwie prowadzące: Paulina Sidoruk i Bożena Trubiłowicz co tydzień trudziły się, by sprostać
niemałym oczekiwaniom dzieciaczków.
I tak powstawały obrazki 3D, mini ogród-

ki, maski, ozdoby świąteczne, laurki dla
bliskich i wiele, wiele innych dzieł, które
dzieci z dumą prezentowały swoim rodzicom. Klub zawiesza swoją działalność na
okres wakacyjny, jednak od października
widzimy się ponownie!
Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat!
Będziemy za Wami tęsknić :)

W ramach projektu Równać Szanse
od września powstanie nowa sekcja
w Gminnym Ośrodku Kultury! Przez
15 miesięcy młodzież w wieku 13-19
lat będzie miała okazję nauczyć się fotografii, kręcenia filmów, prowadzenia
bloga i programowania aplikacji mobilnej! Dodatkową atrakcją tej przygody
będzie 3-dniowy plener fotograficzny,
na który wybierzemy się już tej jesieni!
Nie czekaj! Zapisz się do naszej grupy
już dziś – tel. 68 327 33 22.

firmy, zakłady pracy, stowarzyszenia,
zorganizowane grupy mieszkańców.
W tym okresie, można powiedzieć,
codziennie jako ostatni spośród
jednostek gminnych gasimy światło. Pracujemy w systemie zmianowym, a także jesteśmy do dyspozycji
w soboty i niedziele. Sezon jesienno
- zimowy sprzyja organizacji różnego rodzaju rozgrywek pod dachem.
Gdy za oknem jest ciemno, mróz i śnieg,
hala żyje swoim rytmem przynosząc
wymierne korzyści uczestniczącym
w zajęciach i innych imprezach. Oczywiście zalety takich działań są widoczne.
Rozpoczął się sezon kąpielowy i swoje
siły przerzuciliśmy na opiekę nad Zalewem Świdnickim. Staramy się, aby
obiekt był zadbany i coraz piękniejszy.
Chcemy, aby stał się w pełni funkcjonalny i spełniał oczekiwania korzystających osób. Kolejny duży obszar
działalności GOSiR-u to przewozy
szkolne. Oceniając te ponad dwa lata

działalności transportowej powiem,
że to trudne zadanie. Problemy pojawiają się nagle i niespodziewanie np.
awaria autobusu. Wtedy staramy się
szybko i skutecznie temu zaradzić.
Zajmujemy się też organizacją imprez
sportowych. Tu muszę powiedzieć,
że bardziej współorganizujemy, pomagamy w organizacji imprez z prostej przyczyny - GOSiR nie zatrudnia
osób merytorycznie związanych z
prowadzeniem zajęć, imprez, turnie-

jów. Nie mamy instruktorów, a osoby zatrudnione w GOSiR, to obsługa
i administracja. Podejmujemy działania i nie boimy się wyzwań. W miarę
możliwości przy pełnym zaangażowaniu pracowników już wiele rzeczy
udało nam się ukończyć z sukcesem.
Patrząc z nadzieją w przyszłość,
wierzymy, że spełnimy oczekiwania
mieszkańców gminy Świdnica.
Sportowo pozdrawiam Jan Doliński
dyrektor GOSiR

Rockowy piknik nad woda˛
27.07.2019

nad zalewem w Šwidnicy
17ººPiracka Wioska - szukanie skarbów
Scena M†odych Muzyków
stoiska gastronomiczne
18ºº Kazetwu - koncert
19ºº- 22ºº Cadillac - koncert

WSTĘP WOLNY
PARTNERZY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Organizacja wydarzenia została doﬁnansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między odrą a Bobrem”.
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