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Pierwsze gminne d

Na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku stowarzyszenia otrzymały prawie 150 tys. zł
z gminnej kasy. Niektóre z nich swoje zadania już zrealizowały, inne są w trakcie realizacji. Przedstawiamy te, które zostały przez stowarzyszenia zakończone, a przyznana dotacja rozliczona.
1. Stowarzyszenie Wspólna Letnica – „Raz, dwa – senior start!”
(tryb konkursowy)
W ramach zadania odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Letnicy pn. „Pograjmy i pośpiewajmy” oraz wyjazd międzypokoleniowy do Lubuskiego Teatru. W projekcie wzięły udział
w sumie 33 osoby, w tym 23 seniorów. Wartość zadania to 3000 zł.

2. Stowarzyszenie Zielonogórski Klub Sportowy Karate
– „Aktywna gmina – Piknik sportowo-rekreacyjny
oraz drugi bieg z przeszkodami” (tryb konkursowy)
W ramach zadania odbył się piknik sportowo-rekreacyjny oraz bieg
z przeszkodami. Jego uczestnicy brali udział również w wielu ciekawych konkursach i konkurencjach. W pikniku udział wzięło ok. 100
osób, w tym 40 uczestniczyło w biegu z przeszkodami. Podczas kilkugodzinnej imprezy zbierano datki na pomoc w rehabilitacji mieszkanki
Letnicy. Wartość zadania to 1000 zł.

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem
– „Mama, tata i ja – sport i rekreacja dla dzieci i dorosłych”
(tryb konkursowy)

4. Stowarzyszenie Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi
Śląskiej – „Kreatywne zajęcia z bibuły i decoupage dla dzieci”
(tryb konkursowy)

Realizacja zadania polegała na organizacji turniejów dla całej rodziny, które odbyły się podczas pikniku. Zakończono również montaż
małych stołów i ław pod wiatą w „Parku nad strumieniem”. Wartość
zadania to 3000 zł.

Dzięki realizacji zadania możliwa była integracja dzieci i dorosłych
na wspólnych zajęciach, podczas których wykonywano palmy wielkanocne, poznawano sztukę robienia kwiatów oraz ozdób z bibuły i
krepiny. Zajęcia rozwijały kreatywność i pobudzały fantazję. Wzięło
w nich udział 28 osób. Wartość zadania to 1000 zł.
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dotacje rozliczone
5. Stowarzyszenie Klub Seniora w Świdnicy – „Polskie krajobrazy
w oczach grupy Astry – etap pierwszy” (tryb konkursowy)
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6. Stowarzyszenie Klub Seniora w Świdnicy – „Z wizytą
u Mikołaja Kopernika” (tryb konkursowy)

Zorganizowany został plener i warsztaty malarskie oraz wystawa
poplenerowa, na której zaprezentowano 35 obrazów powstałych
właśnie podczas pleneru. Wystawa odbyła się w ramach Dni Ziemi
Świdnickiej. Wartość dotacji to 2000 zł.

W ramach zadania seniorzy zorganizowali wycieczkę do Torunia,
podczas której zwiedzili Stare Miasto, Muzeum Okręgowe, Dom
Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie podczas warsztatów uczyli się piec pierniki. W zadaniu udział wzięło 41 osób. Jego
wartość to 3500 zł.

7. Stowarzyszenie Królestwo Ryb – „Uratujemy naszą
wyspę – ochrona flory i fauny bytującej na zbiorniku
wodnym w Grabowcu.” (tryb konkursowy)

8. Stowarzyszenie Szkolny Klub Szermierczy Flesz Świdnica
– „Szermiercze sportowe ferie zimowe – Przesieka 2019”
(tryb pozakonkursowy)

W ramach zadania zabezpieczono wyspę znajdującą się na stawie
w Grabowcu. Zorganizowano również spotkanie integracyjno-edukacyjne, którego tematem była właśnie wyspa i sposoby na dbanie o nią.
Odbył się quiz wiedzy ekologicznej dla dzieci. W spotkaniach udział
wzięło 70 osób, z czego 50 otrzymało upominki. Wysokość dotacji
z gminy Świdnica to 3000 zł

Dla najmłodszych adeptów stowarzyszenia zostało zorganizowane
zgrupowanie. Zawodnicy brali udział w treningach szermierki, uczyli się jeździć na nartach, pływali w basenie, strzelali z pistoletów laserowych oraz poznawali tajniki tańca towarzyskiego. Odbiorcami
zadania byli reprezentacji klubu, łącznie 16 osób i 3-osobowa kadra
trenerska. Wartość zadania to 3200 zł

9. Stowarzyszenie Szkolny Klub Szermierczy Flesz Świdnica
– „Szermiercze sportowe wakacje” (tryb pozakonkursowy)
W Człuchowie odbyło się zgrupowanie szermiercze, podczas którego uczestnicy mieli możliwość
trenowania szermierki z zawodnikami innych klubów w Polsce. W zgromadzeniu wzięło udział
30 zawodników klubu oraz trzech trenerów. Wysokość dotacji to 1300 zł.
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SŁOWO OD WÓJTA

Komunikację pasażerską
wzięliśmy w swoje ręce
2 września br. autobusy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej po raz pierwszy
wyjechały na trasy. Początek działalności spółki polega na zmianie zamkniętych do
tej pory przewozów szkolnych na dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
Zarząd Zielonogórskiego Związku
Powiatowo-Gminnego w czerwcu
br. utworzył Zielonogórską Komunikację Powiatową sp. z o.o.
z siedzibą w Świdnicy w celu zorganizowana transportu zbiorowego na terenie powiatu zielonogórskiego. Gmina Świdnica odgrywa
w tym projekcie wiodącą rolę. Jako
pierwsza na terenie powiatu zleciła spółce realizację dowożenia
uczniów do gminnych szkół i przedszkoli. Podobnie jak do tej pory
w każdym autobusie, który przewozi dzieci szkolne, będzie opiekunka
przewozów. Początkowo będzie
to gminna komunikacja wewnętrzna dla uczniów i mieszkańców, ale

z czasem, z miesiąca na miesiąc tras
będzie coraz więcej. Biura prowadzące obsługę pasażerów i baza
transportowa spółki mieszczą się
w Świdnicy przy ul. Długiej 25.
(Przy ZUK-u).
W zakupionych przez spółkę
3 nowoczesnych autobusach są
zainstalowane kasy biletowe dla
pasażerów indywidualnych. Wszelkie dotychczasowe ulgi i przywileje
mieszkańców będą honorowane.
Rozkłady jazdy są dostępne na stronie internetowej gminy, na przystankach autobusowych, a także
w siedzibie spółki ZKP przy ul. Długiej 25 w Świdnicy, tel. 606 790 063.
Bardzo się ucieszyłem, kiedy propo-

zycję pracy w spółce przyjęli wszyscy dotychczasowi kierowcy przewozów szkolnych oraz opiekunki.
To komfortowa sytuacja zwłaszcza
dla uczniów i rodziców. Docelowo
autobusów będzie więcej, w miarę rozbudowy sieci połączeń. Linie
komunikacyjne na początku będą
obejmowały teren gminy (7 linii)
oraz będą wykraczać poza gminę (3 linie, teren gminy Nowogród
Bobrzański i Czerwieńsk). Docelowo ZKP skomunikuje naszą gminę
oraz gminy Nowogród Bobrzański,
Czerwieńsk i Zabór z miastem Zielona Góra. Wyjdzie także z ofertą obsługi przewozów szkolnych
w tychże gminach oraz prowa-

Prezentacja autobusów
W Świdnicy odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowane zostały trzy nowe autobusy
zakupione przez spółkę Zielonogórska Komunikacja Powiatowa.

Na pytania dziennikarzy o działalność spółki odpowiadali: Zastępca Wójta Gminy Świdnica Izabela
Mazurkiewicz, Burmistrz Czer-

wieńska Piotr Iwanus, Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł
Mierzwiak, Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk, Prezes Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego
– Lilianna Krajewska oraz Prezes
Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Bogdan Klim.

dziła będzie wynajem autokarów
w celach turystycznych.
Tylko takie rozwiązanie umożliwia
skorzystanie z 49% dofinansowania
z budżetu Województwa Lubuskiego do biletów uczniowskich, z dofinansowania 1 zł do wozokilometra
z tzw. funduszu autobusowego
oraz wszelkich innych możliwych
dotacji. Jestem pewien, że mamy
wreszcie niezależną i realną perspektywę skomunikowania dobrej
jakości przewozami gminy Świdnica
z gminami ościennymi i z Zieloną
Górą oraz uniezależnienie się od innych przewoźników, w tym od PKS.
Krzysztof Stefański

Zmiany w
stypendiach
Na sierpniowej sesji Rady Gminy Świdnica podjęto uchwały
w sprawie przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów z terenu
gminy Świdnica oraz w sprawie przyznawania stypendiów
naukowych dla studentów
zameldowanych na terenie
gminy Świdnica. W porównaniu z ubiegłymi latami zmieniły
się m.in. kryteria przyznawania
stypendiów i termin składania
wniosków.
Pełna informacja znajduje się
na stronie gminy w zakładce
DLA MIESZKAŃCA/OŚWIATA/
WSPARCIE DLA UCZNIÓW/
STYPEDNIA. Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Świdnicy lub
w sekretariacie urzędu. Pytania dotyczące przyznawania
stypendiów naukowych pod nr
tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121).
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Inwestycyjne plany gminy

Każda inwestycja wymaga przygotowania i wykonania dokumentacji projektowej. Na jej podstawie
będzie możliwa realizacja nawet najbardziej skomplikowanego pomysłu. Gmina Świdnica oprócz obecnie realizowanych zadań, nieustannie zleca tworzenie kolejnych, nowych dokumentów, dzięki którym
w najbliższych latach będzie można rozpocząć nowe inwestycje – budowy, przebudowy i modernizacje.
Przedstawiamy Państwu zlecone przez Gminę Świdnica dokumentacje projektowe, które są już gotowe
i czekają na realizację lub są w trakcie opracowywania.
Aktualizacja projektu budowlanego budowy ul. Piaskowej, budowa ul. Grzybowej wraz ze zmianą organizacji ruchu ul. Mieszka i w Świdnicy.
Termin realizacji projektu: 30.11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Piaskowej,
wykonanie nawierzchni ul. Grzybowej oraz
opracowanie zmiany organizacji ruchu odcinka
ul. Mieszka I na wysokości przedszkola.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną
w m. Słone.
Termin realizacji projektu: 30.11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające
na budowie sali gimnastycznej pod potrzeby szkoły
podstawowej w Słonem. Budynek umiejscowiony
będzie na terenie szkoły. Sala sportowa połączona
będzie ze szkołą łącznikiem.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Lipnie.
Termin realizacji projektu: 29.11.2019 r.
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie prac projektowych polegających
na rozbudowie budynku o pomieszczenia kotłowni gazowej, klatki schodowej prowadzącej
z pomieszczenia sali na poddasze oraz rozbudowę
sanitariatów i wejścia do budynku.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa budynku przedszkola w Świdnicy.
Termin realizacji projektu: 28.02.2020 r.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ogrodowej w Świdnicy. Planowany jest
parterowy budynek przedszkola składającego się z 3
oddziałów przedszkolnych, 2 oddziałów żłobkowych
i kuchni. W zależności od potrzeb ma być możliwość
zamiany oddziałów żłobkowych na przedszkolne.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa
i przebudowa ul. Wiśniowej w Wilkanowie.
Termin realizacji projektu : 30.11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy
i przebudowy ulicy Wiśniowej w Wilkanowie.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa
i przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Świdnica
wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji projektu: 30.11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające
na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy
i przebudowy ul. Krótkiej, wraz z budową kanalizacji
deszczowej.
Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
Termin realizacji projektu: 25 m-cy od podpisania
umowy
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, zgodnie z uchwałą nr
VII/36/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica. Powierzchnia
opracowania 16 080 ha.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Rumiankowej w miejscowości Świdnica.
Termin realizacji projektu: 30.06.2019 r.
Projektowana inwestycja ma za zadanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych. Ulica Rumiankowa obejmuje
swoim zakresem odcinek drogi o długości 189 m, łączący drogę wojewódzką nr 279 (ul. Długą) z gminną
drogą (ul. Chabrową). Na całym odcinku projektuje
się nową konstrukcję nawierzchni (betonowa kostka
brukowa) o szerokości 3.5 m na podbudowie z tłucznia kamiennego. W ramach inwestycji będą przebudowane istniejące zjazdy.
Wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy
odcinka ul. Długiej
Termin realizacji projektu: 30.11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy
i przebudowy odcinka ul. Długiej, tj. od krzyża do
drogi krajowej 27.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Długiej na dzienny dom pobytu Senior +
Termin realizacji projektu: 30.09.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącą przebudowy i zmiany
sposobu użyłkowania budynku przy ul. Długiej na
Dzienny Dom Pobytu osób starszych w Świdnicy.
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
budowy oświetlenia drogowego w Świdnicy przy ul.
Cichej
Termin realizacji projektu: 30.09.2019 r.
Zmiana w dokumentacji projektowej budowy Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie powiększenia

Trwają prace budowlane związane z przygotowaniem terenów
inwestycyjnych pod Letnicą.

zaplecza kuchennego, umożliwiającego wynajem
Sali widowiskowej w celu organizowania imprez
zamkniętych.
Termin realizacji projektu: 30.06.2019 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy
i przebudowy ul. Kosowej w miejscowości Wilkanowo wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia drogowego.
Termin realizacji projektu: 30.06.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające
na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy
i przebudowy dróg gminnych lokalnych tj. ulicy
Kosowej, wraz z budową jednostronnego chodnika,
przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa boiska sportowego, budowa budynku gospodarczego, placu zabaw dla dzieci oraz terenowej
siłowni w Wilkanowie przy ul. Kościelnej.
Termin realizacji projektu: 27.12.2019 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa
i przebudowa ul. Brzozowej wraz z odwodnieniem
i budową oświetlenia drogowego w Wilkanowie.
Termin realizacji projektu: 30.04.2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulicy Brzozowej wraz z budową oświetlenia drogowego.
Opracowanie Koncepcji odnowy przyrodniczej parku
w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. parku.
Termin realizacji projektu: 30 .10.2019 r.
PFU swoim zakresem obejmie w szczególności:
- ogólny opis przeznaczenia planowanych niezbędnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem
stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
- ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia w ramach modernizacji technologii i rozwiązań technicznych,
- wizualizację wybranej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej,
- obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych.
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
budowy oświetlenia drogowego w m. Piaski.
Termin realizacji projektu: 30 .11.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia
drogowego w m. Piaski od murowanej stacji transformatorowej do końca łącznika asfaltowego przecinającego się z drogą krajową nr 27.

Trwa modernizacja i rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody
w Drzonowie.
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ZMIENIŁO SIĘ

Świdnica – teren przy stawie przy ul. Długiej

PRZED

PO

Drzonów – skwer przy stawie

PRZED

PO

Sołtys Lipna
doceniony
Radomię zdobią piękne juki. Te rośliny
o białych kwiatach
znajdują się m.in. przy
rondzie, sali wiejskiej i
domach mieszkańców.
Pomysłodawcą sadzenia juk w tej miejscowości jest jej mieszkaniec pan Bogdan
Pławiński. Gratulujemy pomysłu, doceniamy pracę, a wszystkich
zapraszamy do ukwieconej Radomi! A jeżeli
ktoś chciałby posadzić
sobie jukę w ogródku,
może jesienią zgłosić
się po sadzonkę do
sołtys miejscowości.

W ostatnią sobotę sierpnia
w Klenicy odbyły się Dożynki
Powiatowo-Gminne.
Podczas uroczystości sołtys
Lipna Wiesław Krzesiński
otrzymał dyplom uznania za
aktywną pracę.
Z kolei w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Zielonogórskiego,
III miejsce w kategorii Wieniec
Współczesny otrzymało sołectwo Wilkanowo. Nagrodę
odebrała sołtys Elżbieta Górska. Gminę Świdnica na dożynkach reprezentowała zastępca
wójta Izabela Mazurkiewicz.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

W kasie
Urzędu Gminy
zapłacisz kartą
Informujemy, że w godzinach
funkcjonowania kasy Urzędu Gminy Świdnica (pon.
7.30-15.00, wt.-czw. 7.3014.00, pt. 7.30-13.00), opłat
skarbowych
związanych
z ewidencją ludności można dokonywać gotówką
lub kartą płatniczą. Natomiast po godzinach funkcjonowania kasy (poniedziałek 15.00-16.00, wtorek
- czwartek 14.00-15.00, pt.
13.00-14.00) opłaty w Referacie Finansowym urzędu
można uiszczać wyłącznie
kartą płatniczą.
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW

Serdecznie dziękujemy Pawłowi Fabichowi właścicielowi firmy ARO
w Świdnicy za przekazanie drewnianych elementów na plac zabaw
w Drzonowie. Dzięki nim możliwa była naprawa zniszczonych
zabawek dla dzieci.
			Wójt Krzysztof Stefański
			
i sołtys Drzonowa Elżbieta Noga

24 sierpnia 2019r. w Buchałowie odbyły się Dożynki Gminne 2019. W
konkursie na najpiękniejszy wieniec w kategorii Wieniec Współczesny Wilkanowo zdobyło I miejsce, a wieniec dożynkowy zakwalifikował się na Dożynki Powiatowe. Natomiast w Turnieju Sołectw nasza
drużyna zdobyła III miejsce. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom Wilkanowa, którzy mieli swój udział i wkład
w sukces w czasie Dożynek w Buchałowie.
Przy okazji chcielibyśmy życzyć najmłodszym, kochanym mieszkańcom, którym wakacje szybko się skończyły, zdrowia, sukcesów, wytrwałości, cierpliwości i dobrych ocen z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020.
		Sołtys Wilkanowa Elżbieta Górska
		
z Radą Sołecką

9 lipca br. już po raz 16. przez Drzonów przeszli uczestnicy pielgrzymki z Żar do Rokitna. I jak zawsze zostali przez mieszkańców
serdecznie powitani, a także poczęstowani ciepłym posiłkiem.
Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przygotowali potrawy i zajęli
się organizacją obiadu.
			Sołtys Drzonowa Elżbieta Noga

Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu przyjacielowi Emilowi Falenckiemu, który wyrzeźbił tak piękną tablicę przy wjeździe do Lipna oraz tabernakulum w naszym kościele, abyśmy mogli pokazać, jak piękna może być
mała miejscowość. Oczywiście to nie koniec prac na rzecz Lipna, rzeźbiarz
ma jeszcze wiele pomysłów, jak upiększyć naszą małą miejscowość. Pokażemy je w innych numerach Gazety Gminnej. Pan Emil ma wiele zapału do
pracy, jak i pomysłów i jest otwarty na współpracę.
			Sołtys Lipna
			
z Radą Sołecką

Wiesław

Krzesiński

Wszystkim Mieszkańcom, którzy w różnej formie pomogli państwu
Ciołkom – pogorzelcom ze Świdnicy oraz którzy wsparli zorganizowaną przez nas zbiórkę z całego serca dziękujemy. Po raz kolejny
udowodniliście, że można na Państwu polegać!
		Sołtys Świdnicy Wanda Wojtkowiak
		
z Radą Sołecką

24 września o godz. 18.00 w Wilkanowie odbędzie się zebranie
wiejskie, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.
		Sołtys Wilkanowa Elżbieta Górska

Bardzo dziękuję Bogdanowi Pławińskiemu za pomysł i wykonanie wiatki na pojemniki na śmieci. Jest ślicznie i estetycznie. Jesteś
niezastąpiony.
			Sołtys Radomi Elwira Nadstoga
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Buchałów gospodarzem dożynek
Dożynki Gminne 2019 odbyły się w Buchałowie. Sołtys Rafał Trafała wraz z Radą
Sołecką oraz mieszkańcami miejscowości,
a także pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury stanęli na wysokości zadania, aby
wszystko było perfekcyjnie przygotowane.
Na uczestników dożynek czekały animacje
dla dzieci, występy muzyczne, a także wie-

le innych atrakcji. Serdecznie gratulujemy
posiadaczom najpiękniejszych wieńców
i koszy dożynkowych oraz zwycięskiej drużynie Turnieju Sołectw. Za rok bawimy się
w Drzonowie!
Wieniec Tradycyjny:
1. Buchałów, 2. Świdnica, 3. Koźla,
4. Grabowiec, 5. Piaski.

Wieniec Współczesny:
1. Wilkanowo, 2. Drzonów
Kosz Dożynkowy:
1. Buchałów, 2. Grabowiec
Turniej Sołectw:
1. Buchałów, 2. Grabowiec,
3. Wilkanowo, 4. Świdnica, 5. Słone,
6. Drzonów, 7. Piaski.

DZIAŁO SIĘ
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Rock zabrzmiał nad zalewem

27 lipca po raz pierwszy w historii nad Świdnickim Zalewem stanęła profesjonalna scena. A wszystko w ramach imprezy
„Rockowy piknik nad wodą”. Wystąpił niezastąpiony zespół Cadillac. Przed nim prezentowali się na scenie: zespół VIP z Koźli,
Marta Michałowska i Kacper Materna, Jadwiga Macewicz i zespół KAZETWU. Były również atrakcje dla dzieci, ciekawe
stoiska, również gastronomiczne. Publiczność do samego końca bawiła się z zespołem, a ci którzy znali teksty rockowych
klasyków, śpiewali razem z wokalistą.
Gmina Świdnica w tym roku była jednym z gospodarzy „Muzyki
w Raju” – festiwalu, który do tej pory odbywał się jedynie w
Paradyżu. W sumie 12 i 13 sierpnia odbyły się cztery koncerty,
dwa w Świdnicy i dwa w Letnicy. Występy artystów spotkały
się z ciepłym przyjęciem słuchaczy, którzy przybyli do nas z różnych regionów Polski. W czerwcu i w lipcu w letnickim zborze
odbyły się również dwa koncerty w ramach „Przedsionka Raju”.
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W OBIEKTYWIE

Dni Buchałowa – Turniej Rodzin – 28 czerwca

Festyn Rodzinny w Piaskach - 4 sierpnia

Festyn
Wilkanowski
– plac przy sali
wiejskiej
– 31 sierpnia

Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”
– Park nad Strumieniem w Słonem – 13 lipca

fot. Maciej Pyrka

Chopin i Debussy Kolonie w górach.
zabrzmieli w GOK-u Nasze dzieci były
1 września br. w Gminnym
w Tatrach
Ośrodku Kultury odbył się recital
fortepianowy w wykonaniu Andrzeja Białkowskiego. Zgromadzona publiczność miała okazję
wysłuchać utworów m.in. Chopina, Debussy’ego i innych wybitnych kompozytorów. Chętni
mogli też spróbować zagrać na
instrumencie. To kolejne ciekawe wydarzenie na terenie gminy
wzbogacające ofertę kulturalną
dla mieszkańców.

W Radomi odbyły się letnie półkolonie dla dzieci. Zajęcia zorganizowane zostały przez stowarzyszenie „Nasza Radomia” przy
wsparciu finansowym gminy Świdnica. Organizatorzy zapewnili
dzieciom wiele atrakcji m.in. warsztaty rugby, wycieczkę do Tawerny Przygód, wycieczkę rowerową oraz warsztaty plastyczne.

14 lipca br. koloniści z terenu
gminy Świdnica szczęśliwie powrócili z kolonii letnich w Zakopanem. Wypoczynek został
zorganizowany dla 50 dzieci,
głównie z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy. Gmina
Świdnica nie po raz pierwszy
zorganizowała kolonie z myślą
o dzieciach. W ubiegłych latach
przebywały one nad Morzem
Bałtyckim. W tym roku postawiliśmy na góry - Tatry, chcąc
pokazać dzieciom kolejną, malowniczą część Polski. Kolonie
trwały od 1 do 14 lipca. Wykonawcą była firma Tour & Travel
Poland s.c. z Zakopanego wyłoniona w drodze konkursu ofert.
W przyszłym roku także będziemy pamiętać o pociechach
z terenu naszej gminy, organizując im kolejny raz ciekawy
wypoczynek.
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Ciało daje nam znaki

Dziś spróbuję Państwu w sposób bardzo prosty odpowiedzieć na kilka pytań,
które często zadaję zarówno sobie, jak i osobom, z którymi rozmawiam - porady
dietetyk Adriany Kogut.

Czy naprawdę chcesz być chory?
To że dobre samopoczucie i zdrowie
stanowi podstawę szczęścia i dobrobytu wie każdy. Pomimo to tak wielu
z nas nie potrafi o nie zadbać. Czy
nie zastanawia cię fakt, iż pomimo
rozwoju medycyny dręczą nas coraz częściej choroby, które stają się
udręką?
Dlaczego tak jest?
Według mnie to zmiana zasad żywienia. Żyjemy szybko - i jemy szybko! Wrzucamy opakowanie do mikrofali na 2 minuty i zastanawiamy
się dlaczego gotowanie tyle trwa!
Coraz częściej sięgamy po „gotowce”,
których spożycie sprawia, że pragniemy ich coraz więcej i więcej i więcej.
Hasła reklamowe „spróbuj, a założę
się, że nie poprzestaniesz na jednym”
to nie slogan a fakt, bo żywność stała się substancją uzależniającą.
Jak to działa?
Otóż cukier, drożdże i biała mąka to
pożywka dla złych bakterii w naszym
układzie trawiennym. Kiedy je jemy
w naszym brzuchu rozpoczyna się
istne szaleństwo. Po spożyciu lodów, ciastek czy chipsów mamy na
nie jeszcze większą chęć. Pijąc napoje gazowane nie gasimy pragnienia,
a je potęgujemy. Im więcej jemy
- tym silniej odczuwamy potrzebę
kolejnej porcji. Szalejące złe bakterie w jelitach spowalniają ich pracę,
a kolejny spożyty przez nas posiłek

Dietetyk Adriana Kogut
osobisty trener odżywiania
Tel. 516 082 288
z trudem będzie próbował przedostać się przez wstrętne, skisłe i gnijące pozostałości po poprzednikach.
Powstałe toksyny przedostaną się
do krwioobiegu, a wywołane w ten
sposób samozatrucie spowoduje
chroniczne zmęczenie, ospałość lub
nadpobudliwość. Powtarzający się
cykl doprowadzi w końcu do zgrubienia ściany jelita, co zahamuje proces
wchłaniania substancji odżywczych.
Pomimo spożywania posiłków nasz

organizm zaczyna być niedożywiony... Pierwszymi oznakami będą łamliwe paznokcie, wypadające włosy,
szara skóra.
Następnie pojawi się nadciśnienie, alergie lub miażdżyca a stąd już
o krok do cukrzycy, udaru czy zawału!
Nasze ciało nieustannie daje nam
znaki o tym, że potrzebuje więcej
składników odżywczych, a my z uporem zapychamy je kolejnymi porcjami wysoko przetworzonej żywności,

która nie zawiera witamin, minerałów czy błonnika czyli wszystkiego
co niezbędne dla zdrowia.
Nasz organizm błaga o uzupełnienie
deficytów - my jednak pozostajemy głusi na jego potrzeby zajadając
kolejny zestaw z frytkami i napojem
gazowanym.
Czy możemy coś zrobić?
Oczywiście! O tym opowiem wam
w następnym artykule.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świdnica
Uchwały Nr VII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w granicach administracyjnych gminy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z ww. uchwałą oraz o trybie składania wniosków można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świdnicy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
									
									

Wójt Gminy Świdnica
Krzysztof Stefański
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Polsko-niemiecki
spływ kajakowy
W dniach 10 – 20 lipca br. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
wspólnie z młodzieżą z partnerskiego miasta Lübbenau wzięli udział w 64. Międzynarodowym Spływie Kajakowym im. Marii Okołów-Podhorskiej rzeką Brdą na Kaszubach.

To już nasze drugie polsko-niemieckie
spotkanie. W ubiegłym roku świdnicką szkołę reprezentowało 8 śmiałych
uczniów, którzy postanowili zmierzyć
się z rwącą rzeką, jej licznymi przeszkodami oraz wieloma jeziorami.
W tym roku na spływ wybrało się 6
chłopaków, trzech z nich już po raz
drugi przyjechało do Przechlewa
- małej wsi, w której rozpoczęliśmy naszą niezwykłą przygodę. Czyste jeziora pełne ryb, bujna wodna roślinność,
nieujarzmiona i niezniszczona jeszcze
przez człowieka przyroda. To urocze
miejsce zachwyciło niegdyś św. Jana

Pawła II, który kilkakrotnie uczestniczył
w spływach kajakowych rzeką Brdą,
ciesząc oczy i ducha wszechobecnie
panującą tam ciszą i spokojem.
11 dni wspólnego kajakowania, wśród
lasów i jezior województwa pomorskiego, w obrębie pięknych i tajemniczych Borów Tucholskich to był cenny
czas zawierania ciekawych znajomości, łamania stereotypów, przezwyciężania własnych słabości.
Projekt pt. „Polsko-niemiecki spływ
kajakowy. Razem przez polsko-niemiecką historię”, którego beneficjentem był Zespół Szkolno-Przedszkol-

Wspaniały czas wakacji i letniego wypoczynku już za nami. Wakacje to okres,
w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie mamy obowiązków związanych z pracą, ze szkołą
i nauką, więc możemy bez ograniczeń
planować najróżniejsze przygody i atrakcje, w których będziemy brać udział.
Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem
mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do
wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy
pamiętać, że dobra zabawa i najlepsze
pomysły nie zwalniają nas z obowiązku
dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami i miłymi chwilami?
Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek
i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa i postępować racjonalnie,
odpowiedzialnie. Na przykładzie Zalewu
Świdnickiego - dziękuję wszystkim korzystającym w tym sezonie kąpielowym
z zalewu. Nie odnotowaliśmy żadnego
zdarzenia, wypadku, incydentu, czy aktu
wandalizmu. Brawo! Potrafiliście Państwo
docenić nasz wysiłek i odpowiedzialnie
korzystać z naszego wspólnego dobra.
Nasz apel o rozwagę nad wodą, na początku sezonu przyniósł swoje rezultaty. Cieszę się niezmiernie, że nasze zaangażowa-

nie i zainwestowane w obiekt pieniądze
odniosły pożądany efekt. Zalew Świdnicki
stał się urokliwym miejscem doskonałym do wypoczynku i rekreacji. Posłużył
do organizacji muzycznej imprezy plenerowej, co chcielibyśmy kontynuować.
Z dużym zadowoleniem możemy podsumować ten sezon jako udany i na tym nie
koniec. Wspomnę, że obiekt był kontrolowany przez SANEPiD i uzyskał bardzo
dobrą ocenę pod kątem zabezpieczenia
sanitarno-higienicznego, oznaczeń, informacji i co najważniejsze jakość wody
w zbiorniku. Woda była badana trzy
razy w ciągu sezonu – jest naprawdę
dobra, bez zanieczyszczeń. Dziękujemy
za przekazane nam uwagi i spostrzeżenia i za pomoc w drobnych pracach
i działaniach nad upiększeniem obiektu. Z inicjatywy wójta Krzysztofa Stefańskiego poczynimy nowe inwestycje
na obiekcie, upiększymy, ulepszymy
i udostępnimy Państwu nowe atrakcje,
wszystko po to, aby komfort korzystania z obiektu z roku na rok się podnosił.
Jeszcze raz dziękuję za ten sezon i do zobaczenia na obiekcie w przyszłym roku.
Czekamy więc na kolejne wakacje!!!
Dyrektor GOSiR Jan Doliński

ny w Świdnicy, sfinansowany został
ze środków własnych (rodziców
uczestników, Gminy Świdnica i Lübbenau) oraz dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Spływ,
przebiegający
nierzadko
w ekstremalnych warunkach, był
próbą dalszej współpracy pomiędzy
naszymi szkołami, która wypadła
znakomicie. Już dziś wiemy, że latem
przyszłego roku Niemcy chcą nas zaprosić na spływ rzeką Spreewald do
Berlina. W planach jest również udział
naszych uczniów w techniczno-informatycznym projekcie.

EDUKACJA

Dobre wyniki
młodych
strażaków

Duży sukces! Drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy zajęła pierwsze miejsce
w turnieju dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z powiatu
zielonogórskiego.
Zawody pod nazwą „Chroń las
i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” odbyły się w piątek –
30 sierpnia w Bojadłach. W turnieju
wzięło udział 25 drużyn, w tym właśnie OSP Świdnica, a także OSP Koźla
i OSP Letnica. Młodzi ochotnicy mieli
do pokonania odcinek o długości około 5 kilometrów. Na każdą z drużyn
czekało 10 punktów z zadaniami. OSP
Świdnica zajęła I miejsce, OSP Letnica
– IV miejsce, a OSP Koźla – VI miejsce.
Młodym strażakom serdecznie gratulujemy! W przyszłym roku zawody
odbędą się w Świdnicy.

Najwyższa
góra grosza

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy zajął pierwsze miejsce w woj. lubuskim w ogólnopolskiej akcji „Góra
grosza”. Z tej okazji podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
uczniów odwiedził przedstawiciel
Oddziału Rejonowego PCK Sławomir
Kuczak, który wręczył szkole nagrodę.
Celem akcji jest zbiórka drobnych
monety, aby pomóc dzieciom, które
wychowują się poza swoją rodziną
– w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych. Gratulujemy uczniom,
nauczycielom i rodzicom.

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
2 września w trzech gminnych
szkołach
uroczyście
powitano rok szkolny 2019/2020.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy przy okazji odbyło się pasowania na ucznia.
W gminnych szkołach naukę
w klasach pierwszych rozpoczęło
60 pierwszoklasistów, a w sumie
we wszystkich klasach 437 uczniów
i 144 przedszkolaków. Wójt Krzysztof Stefański i zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz podarowali wszystkim pierwszoklasistom kolorowe
worki na buty lub strój sportowy
i odblaskowe breloki. Życzymy
dobrych ocen i przyjemnie spędzonych w szkołach chwil. Przy okazji
informujemy, że zakończenie roku
szkolnego odbędzie się 26 czerwca
2020.
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I znowu do szkoły! Mój portfel tego nie wytrzyma...
Felieton Marioli Kostrzewskiej
Z zakończeniem wakacji wiąże się nie tylko powrót z wojaży, ale i przymus zrobienie
zakupów przygotowujących nasze dzieci do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Nie jest
żadną tajemnicą, że z roku na rok wzrastają
koszty takiej „wyprawki”.
Książki, zeszyty, przybory szkolne. Do tego
nowy plecak i strój sportowy. Wszystkie te
rzeczy w sierpniu przyprawiają rodziców
o ból głowy i dreszcze. Głos Wielkopolski
przytacza dane, że w tym roku średnie koszty przygotowania dziecka do szkoły wyniosą
polskie rodziny ponad 1700 zł. Dokładnie
1388 zł za wyprawkę szkolną zapłaci rodzina
z jednym dzieckiem. W przypadku dwójki pociech koszty wzrosną do 1898 zł, a przy trójce
dzieci rodzice powinni przygotować 2742 zł.
Jak ograniczyć koszty wyprawki?
Jak skompletować odpowiednią wyprawkę
szkolną i nie nadwyrężyć domowego budżetu? Przede wszystkim z zakupami nie warto
zwlekać do końca wakacji.
Sierpień i wrzesień to czas, w którym trwają
kampanie sklepowe, czyli pojawiają się nowe
kolekcje przyborów szkolnych i strojów sportowych. Wygrają Ci, którzy wybrali się na
zakupy na przykład w lipcu, rodzic nie tylko

skorzysta z niższych cen pożądanych produktów,
ale także uniknie tłoku i długich kolejek, ponieważ wiele osób jest w tym okresie na wyjazdach
wakacyjnych.
Dobrym pomysłem jest robienie zakupów przez
Internet. Pozwala to na łatwe porównanie cen
wybranych przedmiotów oraz oferuje szerszy
wybór.
Na koniec zostawiam najtrudniejsze!!!
Kupować markowe ciuchy i całą resztę modnych gadżetów, czy zwyczajne obkupić malucha
w rozsądnych cenach?
Oto jest pytanie!!!….. Proszę nie myśleć, że nasze
pociechy nie orientują się w nowościach. Zapewniam, że znają rynek modowy lepiej, niż niejeden
dorosły. Poza tym rówieśnicy wymuszają posiadanie markowej odzieży, markowych gadżetów
tak bardzo, że stanowi to powód do stresu dla
tych, których na to nie stać. Co zatem zrobić.
Zapożyczyć się i kupić to co modne i drogie, czy
podejść rozsądnie i zmieścić się w domowym budżecie? W wielu rodzinach to, wbrew pozorom,
bardzo duży problem. Cóż mogę radzić?
Nie dam złotej recepty na rozwiązanie tego problemu, ale jako mama i wieloletni nauczyciel delikatnie podpowiem…
- Ważna jest rozmowa z dzieckiem o domowym

Minęło 16 lat i Leśnik Słone znów gra!
Każdy kto przejeżdżał ulicą Słoneczną w Słonem
przez ostatnie lata widział sterczące z zarośli zarysy
pordzewiałych bramek i fragment historii miejscowości, który zdawał się pójść w zapomnienie. Właśnie
ta pamięć o historii, być może wieczorne rozmowy
o meczach niegdyś rozegranych skłoniły kilka osób
do próby reaktywacji klubu. Zaczęło się dość standardowo, trochę telefonicznych rozmów, poszukiwanie
zawodników, dyskusje o tym, jak zrobić to dobrze.
W krótkim czasie okazało się, że jest drużyna, która
liczy blisko 20 zawodników, powstaje stowarzyszenie
prowadzone przez zaangażowanego prezesa Grzegorza Bartosika. Co więcej, nasza amatorska drużyna ma nawet managera! (Łukasz Sulimierski). Jeśli
w ostatnim czasie byliście na ulicy Słonecznej to
pewnie zauważyliście zmiany, a może nawet i ludzi,
którzy prawie każdego dnia ich dokonują. Przyjaciele
drużyny, sami zawodnicy, członkowie stowarzyszenia,
doprowadzili własną pracą do tego, że mamy boisko
wraz ze wszystkim, co je otacza. Może nie jest idealne,
ale jest nasze. Udało nam się zorganizować wszystko,
co niezbędne do funkcjonowania klubu co oznacza,
że jeśli będziecie jechać samochodem we wtorki lub
czwartki to koniecznie zwolnijcie, bo właśnie wtedy
nasza drużyna ma treningi, a nigdy nie wiadomo, kiedy

piłka opuści boisko lecąc w Waszym kierunku ;) .
To było słowo wstępu teraz pora na kilka faktów.
Pracujemy nad formalnym założeniem stowarzyszenia Klub Piłkarski Leśnik Słone, uzyskaniem licencji
dla obiektu sportowego oraz zgłoszeniem drużyny do
rozgrywek zielonogórskiej b klasy. Do tej pory rozegraliśmy 9 sparingów, w tym dwa najważniejsze, bo
rozegrane u nas w Słonem. Mecze skończyły się wygraną naszej drużyny 5:1 i 8:1, a zwycięstwo cieszy
jeszcze bardziej, ponieważ na mecze tłumnie przybyli
kibicie. Po takim powitaniu przez Was wiemy, że musimy dobudować znacznie więcej ławeczek w strefie
dla kibiców i mamy nadzieję, że będą one zawsze
pełne. W bardzo przyjacielskim gronie działamy dalej,
aby grać i sprawiać radość wszystkim, którzy przyjdą na nasz mecz. Jeśli macie ochotę wspomóc nasze
działania lub chcecie dołączyć do drużyny zapraszamy do kontaktu. Serdeczne i wielkie podziękowania za
wsparcie finansowe składamy firmie Drew-Plast - panom Markowi i Zdzisławowi Żmudzie oraz panu Rafałowi Trafale za bezinteresowną pomoc i życzliwość,
które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych zamierzeń organizacyjnych. Mamy już plan
naszego boiska i będziemy dążyć do jego realizacji.
Drużyna Leśnika Słone

budżecie. Omawiajcie wydatki w obecności swoich dzieci. One powinny wiedzieć, że nie jest
łatwo zabezpieczyć byt rodziny na cały miesiąc
przy określonych dochodach.
- Tłumaczcie w rozmowie, że nie zawsze możemy
kupić to, co chcemy. Często jest tak, że luksusowe produkty zastępujemy tańszymi. Nie stać nas
na Bentleya, ale kupiliśmy inny samochód i służy
nam tak samo jakbyśmy go posiadali. Nasz samochód spełnia tę samą rolę.
- Traktujcie wasze dzieci jak równoprawnych
członków rodziny, mających pełne prawo do
współdecydowania o domowych wydatkach.
Zapewniam, że to przynosi doskonałe rezultaty.
Kończąc, życzę Wam, Kochani Rodzice dobrego
roku szkolnego i wielu radości z sukcesów Waszych dzieci.
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”

Gminna Liga Trampkarzy

Na boisku w Słonem rozegrany został kolejny
finał Gminnej Ligi Trampkarzy. To już 18. edycja tych rozgrywek. W meczu inauguracyjnym
drużyna o nazwie Dzikie Podlasie Słone wygrała 3:2 z FC Świdnica, a wszystkie gole dla
zwycięzców zdobył Fabian Socha. W następnym meczu Dzikie Podlasie zremisowało 0:0
z Fantasy Football Słone.
Drużyna Fantasy Football w trzecim meczu
finałów wygrała z FC Świdnica 4:1 po golach
M.Osowskiego, D.Pietrasa, O.Brauna i J.Lato.
Tak więc zwycięzcą GLT 2019 został zespół
Fantasy Football ze Słonego. Drugie miejsce
zajęli ich młodsi koledzy z drużyny Dzikie
Podlasie, a trzecie miejsce zajęła drużyna FC
Świdnica. Za najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju uznano Mateusza Zarzyckiego
(FF Słone). Najlepsi strzelcy zawodów: Fabian
Socha (Słone) - 3 gole i Hubert Gil (Świdnica)
- 2 bramki. Były nagrody dla najlepszych zawodników i słodkie upominki dla wszystkich
graczy. Zawody rozegrano w atmosferze fair
play. Za rok kolejna edycja GLT.
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Grupa malarska „ASTRY”
jak zwykle aktywna!

Przyjaźń naszej grupy z grupą malarzy niemieckich z okolic Heinersbrück powoduje
częste spotkania zarówno w naszym kraju jak i w Niemczech.
Zainteresowania plastyczne obu grup
sprzyjają corocznym plenerom malarskim, które wzbogacają naszą wiedzę
z historii sztuki oraz doskonalą umiejętności malarskie. Pozwalają też poznawać okolice naszej Małej Ojczyzny
jak również tereny naszych sąsiadów.
Ostatni plener malarski niemiecko-polski trwał od 16 do 19 maja 2019
r. w Teichland OT Neuendorf. Temat:
„Zmiany w krajobrazie – śladami
Fritza Lattke” (malarza urodzonego
i tworzącego na tych terenach).
Podczas zajęć malarskich trwających od rana do wieczora, powsta-

ło 81 obrazów. Temat tego pleneru
był kontynuacją plenerów „Oblicza
krajobrazu” z lat 2012-2017. W tamtym czasie wycieczka do kopalni węgla
brunatnego stała się inspiracją dla wielu dzieł artystów. Obecny plener miał
pokazać zmiany, które dokonały się w
krajobrazie i roślinności na terenach
zrekultywowanych w gminie Teichland.
6 lipca 2019 r. wspólnie z władzami
Świdnicy, zostaliśmy zaproszeni na
otwarcie wystawy poplenerowej do
Peitz. Tam w zabytkowym budynku
dawnej stolarni mogliśmy oglądać
nasz poplenerowy dorobek.

Przyjęto nas bardzo serdecznie, nie
zabrakło słodkiego poczęstunku
i rozmów o przyszłych spotkaniach.
Dziękowano za trud organizatorom
i miejscowym władzom. Nie zabrakło
też muzycznej oprawy „Trio Amea”
z Orkiestry Symfonicznej Teatru
w Cottbus.
My także chcemy podziękować panu
Wójtowi Krzysztofowi Stefańskiemu
i pani Sołtys Wandzie Wojtkowiak
za wspieranie naszych działań
i uczestniczenie zarówno w plenerach
jak i wystawach poplenerowych.
Grupa Astry

Na nutę
folkową

Już po raz dziesiąty zespoły śpiewacze spotkają się w gminie Świdnica.
28 września w Zborze w Letnicy odbędzie się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Na folkową nutę”. Na scenie
zaprezentują się zespoły z naszego
regionu – powiatu zielonogórskiego.
W ich wykonaniu usłyszymy piosenki
lokalne, ludowe i biesiadne. Śpiewacy
w tym roku powalczą m.in o nagrodę
publiczności i wezmą udział w quizach
muzycznych. Świdnicki przegląd nie
ma charakteru konkursu, to spotkanie zaprzyjaźnionych grup muzycznych, które uwielbiają śpiewać i chcą
razem pobiesiadować. Do wspólnej
zabawy zapraszamy mieszkańców
gminy Świdnica. W tym roku dzięki
współpracy Klubu Seniora z Gminnym
Ośrodkiem Kultury udało się pozyskać na to wydarzenie dofinansowanie z województwa lubuskiego.

Europejskie
wakacje

Wakacyjna Podróż po Europie w gminie Świdnica trwała przez całe wakacje. Klub Seniora i Gminny Ośrodek
Kultury organizowali pikniki dla dzieci
w całej gminie. W każdą środę w Świdnicy animatorzy zapraszali najmłodszych do wspólnej zabawy, zaś w lipcu
dwukrotnie odwiedzili każde sołectwo.
W programie znalazły się różnego rodzaju zajęcia sportowe, plastyczne
oraz animacje. Dzieci wykonały budowle europejskie ze słomek, ekologiczne torby, mapę Europy i poznały
najważniejsze zabytki. Dodatkowo
dzieci uczestniczyły w quizie o Polsce
i Europie poznając miasta, symbole
Unii Europejskiej, flagi itp. Mimo, że
wakacje za nami, to podróż się nie
kończy. Przed nami ostatni przystanek,
w ramach którego zapraszamy najmłodszych do udziału we wrześniowym konkursie plastycznym.

Żary zdobyte
przez Świdniczan

Kolejny przegląd zespołów śpiewaczych odbył się w Żarach. Nie mogło
zabraknąć nam reprezentacji Świdnicy,
czyli zespołu Świdniczanie. Pojechali
i zdobyli I miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

O szczegółach
przeczytajcie na
www.gokswidnica.pl
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Poznajcie Gustawa, Riko i Baltazara

Rozmowa z MARTĄ FUDALI, założycielką i właścicielką Alpakowej Zagrody w Koźli
- Skąd się wzięła zagroda z alpakami
akurat w Koźli?
- Pierwszy raz zobaczyłam alpaki kilka
lat temu podczas wycieczki do Niemiec. Bardzo mi się spodobały, ale
nie myślałam wtedy o hodowli. Była
to dla mnie raczej ciekawostka. W
ostatnim czasie pomagałam mężowi
prowadzić biuro. No i stwierdziłam, że
to nie dla mnie, że ja potrzebuję pracy
aktywnej. Nie wiedziałam tylko jakiej.
Za to wiedziałam, że chcę pracować
z dziećmi. Przypomniałam sobie o alpakach i zaczęłam o nich czytać. Nie
chciałam zakładać dużej hodowli, myślałam raczej o zagrodzie edukacyjnej.
- Żeby hodować alpaki, trzeba przejść
specjalny kurs?
- Tak, zapisałam się na taki kurs dla
przyszłych hodowców alpak i dla alpakoterapeutów.
- Ile sztuk jest obecnie w zagrodzie?
- Trzy – Gustaw, Riko, Baltazar. Dwie

z nich to rodzeństwo z Płocka, trzecia przyjechała do nas ze Szczecina.
W ciągu miesiąca dołączy czwarta.
- Ile kosztuje jedna?
- Oczywiście to zależy od wielu czynników, ale średnio samiec kosztuje
4 tys. zł, a samiczka od 7 tys. zł.
- To wymagające zwierzęta?
- Alpaki bardziej niż pracochłonne,
są czasochłonne. Trzeba z nimi spędzać dużo czasu, obserwować je, bo
mają tendencję do ukrywania chorób.
Dlatego trzeba patrzeć, czy dobrze
przeżuwają pokarm, czy nie utykają.
Ale są bardzo czystymi zwierzętami.
Załatwiają się w tym samym miejscu
w stajni i na pastwisku.
- Alpakowa zagroda jest atrakcją dla
dzieci w jakim wieku?
- W każdym. Po miesiącu działania zagrody widzę, że dobrze czują się tutaj
i maluchy i młodzież.
- A co można robić w zagrodzie, oprócz

oczywiście podziwiania alpak?
- Nasza oferta obejmuje 30-minutowa prezentację, podczas której opowiadamy o zwierzętach. W tym czasie
można je głaskać, karmić. Potem odwiedzający mają czas, który spędzają
na hamakach, leżakach, grając z rodzicami w gry, dostają od nas lemoniadę,
ciasteczka. Płacąc jednorazowo za
bilet, można tu spędzić cały dzień. Będziemy rozszerzać ofertę o organizację urodzin i sesji zdjęciowych.
- Ile kosztuje bilet.?
- Od września jest to kwota 20 zł
za osobę dorosłą i 15 zł za dziecko (dzieci do lat 3 – bezpłatnie).
W przypadku grup to 25 zł za osobę.
W ofercie dla grup oprócz poczęstunku są również tematyczne warsztaty
edukacyjne. Nauczyciel może wybrać
temat. Ponieważ jednak nie chcemy
przemęczać zwierząt, ograniczamy
ilość dziennych odwiedzin. Mogą do

nas przyjść dwie, trzy grupy dziennie
i dwie trzy rodziny. Dlatego prosimy
o zapisywanie się.
- Sama Pani prowadzi zagrodę?
- Pomaga mi koleżanka Arleta i syn
Kamil.
- Co można przynieść zwierzakom
w prezencie?
- Najlepiej sianko i marchewkę. Zwracamy jednak uwagę, że alpaki mają
bardzo restrykcyjną dietę i niektóre
rzeczy mogą im po prostu zaszkodzić.
Dlatego prosimy konsultować z nami
wszystkie produkty, które chcemy dać
zwierzakom do jedzenia.
- Dziękuję za rozmowę!
GODZINY OTWARCIA
Pon – nieczynne, wt – pt - 10.00-17.00,
sob - 10.00-18.00, nie - 10.00-16.00
tel. 601 163 762

UWAGA! INWENTARYZACJA AZBESTU
Właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy WGS84 Polska sp. z o.o.
wykonującym inwentaryzację azbestu i przekazywanie im, w razie potrzeby, informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.
Ponadto prosimy o przekazywanie informacji o zmagazynowanym (zdemontowanym) azbeście na posesjach, nie wpisanym
na listę tegorocznego programu usuwania azbestu z terenu gminy Świdnicy pod nr tel. 68 327 31 15 wew. 140
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