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SŁOWO OD WÓJTA

Zdany trudny egzamin

Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało
podporządkowane wielu zakazom
i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy
pozostać w domu. Zamknęły się
placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć
„zdalnie” i na dystans. Zamiast
otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić
się przed niewidzialnym przeciwnikiem. Skutki zarazy jeszcze długo będziemy odczuwać, a życie
po niej nie będzie już takie samo.
A jak poszło nam, mieszkańcom
gminy, gminnym instytucjom,
przedsiębiorcom? Moim zdaniem
ten egzamin zdaliśmy.
Szybko zabezpieczyliśmy się przed
skutkami wirusa. Powstał gminny
zespół antykryzysowy czuwający

nad logistyką działań. Nie czekając bezczynnie na pomoc, sami ją
zorganizowaliśmy. Stworzyliśmy
i wyposażyliśmy gminny punkt
kwarantanny. Zakupiliśmy wszystkie potrzebne środki ochronne:
maseczki, środki dezynfekujące,
kombinezony, przyłbice, rękawice.
Przekazaliśmy niezbędne wyposażenie jednostkom OSP, wszystkim
gminnym placówkom. Zakupiliśmy
dla OSP w Świdnicy ozonator do
dezynfekcji pomieszczeń, z którego już skorzystały szkoły, GOK
i gminna biblioteka. Wyposażyliśmy
w maseczki ochronne wszystkich
mieszkańców, a ich przekazywaniem zajął się GOPS, Centrum Seniora i niezastąpieni sołtysi. Ruszyła wspaniała akcja „maseczkowej
solidarności”. Nasze mieszkanki
w całej gminie zaczęły szyć i przez
kilka tygodni uszyły ponad 15
tys. maseczek! Nadal korzystamy

z tych zapasów. Nasz samorząd
pomagał służbie zdrowia, zielonogórskiemu hospicjum, wszystkim
potrzebującym.
Czas pracy i nauki zdalnej był
nie lada wyzwaniem dla naszych
szkół. Test samodzielności przeszli
uczniowie i rodzice. Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w postaci
23 laptopów, które przekazaliśmy dyrektorom do wypożyczenia najbardziej potrzebującym
rodzinom. Cały czas będziemy
pracowali nad systemowym rozwiązaniem nauczania zdalnego
w szkołach i zdalnej pracy w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, z myślą o przyszłości.
Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność
inwestycyjną gminy i wszystko, co
było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na
jutro”. Piszemy o tym na kolejnych

stronach.
Za tę pełną mobilizację, umiejętność dostosowania się do nowej
sytuacji i utrzymanie normalnego funkcjonowania gminy bardzo
dziękuję mieszkańcom, strażakom,
pracownikom oświaty, pracownikom samorządowym, ośrodkowi
zdrowia Panaceum, policjantom
i straży gminnej. Dzięki tej społecznej dyscyplinie wszystkich
w Gminie Świdnica, ale i w innych
gminach naszego województwa
udało nam się zminimalizować
skutki pandemii i pozostać regionem z najmniejszą ilością zakażeń
w Polsce.
Z nadzieją, że najgorsze za nami,
zapraszam do lektury Gazety
Gminnej, która wraca do Państwa
po dwumiesięcznej przerwie.

przyłbice. Inicjatorką wykonywania
przyłbic na terenie gminy Świdnica jest Agata Szczepańska. Z kolei
kolorowe maseczki dla dzieci szyje
Sylwia Weise ze Świdnicy.

Mariusza Ejsmonta i firmy LUG, do
dużej, wielomilionowej dostawy dla
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu
Miasta Zielona Góra. Otrzymaliśmy dokładnie 80 sztuk zestawów
ochronnych, w skład których wchodzą: kombinezon wewnętrzny oraz
zewnętrzny, gogle i ochraniacze na
buty. Dodatkowo otrzymaliśmy 500
szt. maseczek, 100 szt. przyłbic,
4000 szt. rękawic w trzech rozmiarach. Otrzymane środki zostały
przekazane najbardziej potrzebującym służbom i pracownikom gminy,
m.in. wszystkim jednostkom OSP
na terenie naszej gminy, Straży
Gminnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Zakładu Usług Komunalnych oraz
placówek oświatowych.
Jest to już kolejna dostawa wyposażenia ochronnego dla gminnych
służb na co dzień pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia
zarażeniem wirusem COVID – 19.
W te działania mocno zaangażował
się Alan Białek, Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej.
Łączny koszt dotychczasowych zakupów to kwota około 50 tys. zł.
Kolejne zakupy będą realizowane
w miarę potrzeb i na skutek wyczerpywania się zapasów.
Zakupione środki ochrony zostały
wykorzystane wyłącznie do walki
z epidemią COVID-19.

Krzysztof Stefański

Wielkie szycie maseczek

Od początku trwania akcji „Maseczka dla Mieszkańca” i „Maseczka dla
Seniora” chętni mieszkańcy gminy Świdnica
uszyli ponad 15 000 sztuk
masek – dziękujemy!!!
Do rozdania mamy jeszcze 8 tysięcy. Jeżeli komuś brakuje maseczki,
może się po nią zgłosić do swojego sołtysa, który otrzymał zapas
z urzędu gminy. Seniorzy mogą je
również odbierać z Domu Seniora
w Świdnicy przy ul. Długiej 22.
Powstała produkcja przyłbic
Do szycia maseczek nie trzeba było
nikogo namawiać. Akcja przeszła
oczekiwania wszystkich, oczywiście
w pozytywnym znaczeniu. Mnóstwo osób z terenu całej gminy,
ale także z Zielonej Góry szyło maseczki. Materiał finansowała Gmina
Świdnica, ale niektóre panie używały również swojego materiału. Dzięki ogromnej pomocy i pracy można
było przekazać maseczki do hospicjum w Zielonej Górze (500 szt.),
przychodni Panaceum (500 szt.),
Straży Pożarnej (200 szt.). Maseczki były też rozdawane sołtysom,
którzy z kolei rozdawali je mieszkańcom. Seniorzy mogli je odbierać
w Domu Seniora. Do akcji przyłączyli się również pracownicy Domu
Seniora, którzy i szyli i wykonywali

Wielkie wsparcie z zewnątrz
Bardzo dużo maseczek Gmina
otrzymała z zewnątrz. Katarzyna
Prokopyszyn z Zielonej Góry uszyła i przekazała Centrum Seniora
200 maseczek. Wcześniej maseczki sprezentowała firma Kampol.
Do urzędu gminy trafiły też środki ochrony osobistej zakupione
z budżetu gminy Świdnica, które
przyleciały do nas z Chin. Dołączyliśmy się, dzięki pomocy pana
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Dzieliliśmy się

uśmiechem
Akcja „Podziel się
uśmiechem” została
zorganizowana przez
Gminę Świdnica
i Gminny Ośrodek
Kultury. Zachęcała
do nadsyłania zdjęć
zrobionych sobie w
maseczkach z namalowanym na kartce
uśmiechem. Pierwszy
do akcji przyłączył
się wójt Krzysztof
Stefański. Potem
pracownicy GOK-u, zastępca wójta
Izabela Mazurkiewicz
i pracownicy urzędu.
Mnóstwo zdjęć przysłali także mieszkańcy
gminy oraz najmłodsi
uczniowie gminnych
szkół. Z fotografii
powstał kolaż.

Strażacy Seniorom Uczniowie dostali laptopy

Strażacy
z
Ochotniczej
Straży Pożarnej z Koźli we
współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy przekazali
26 paczek żywnościowych
Seniorom z terenu gminy
Świdnica. Wszystko w ramach zadania publicznego
,,Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym”, na
które OSP otrzymała wsparcie finansowe od Zarządu
Województwa Lubuskiego.
Głównym celem zadania jest

niesienie pomocy osobom
starszym, w wieku emerytalnym, którzy w wyniku
pandemii koronawirusa nie
mogli wychodzić z domu,
bądź pozostawali w kwarantannie. Strażacy ochotnicy
najpierw kupili podstawowe
artykuły spożywcze i środki
higieny osobistej, a następnie dostarczyli zakupione
towary bezpośrednio do
domów. Strażacy - wolontariusze trzykrotnie odwiedzili
seniorów.

23 laptopy wraz z oprogramowaniem przekazała Gmina
Świdnica do szkół w Świdnicy
i w Słonem. Sprzęt pozyskano
dzięki uczestnictwu w projekcie „Zdalna szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020. Sprzęt
odebrali dyrektorzy Lilianna
Reimann i Waldemar Puchalski. Gmina złożyła wniosek
na dofinansowanie zakupu
w kwocie 59.999,87 zł. 60 tys.
zł to była maksymalna kwota
dla Gminy Świdnica wyliczona proporcjonalnie do ilości
uczniów w naszych szkołach.
Laptopy trafły do uczniów
szkół podstawowych, którzy
nie mieli w domu sprzętu komputerowego, przez co zdalna
nauka była niemożliwa oraz
uczniów z rodzin wielodzietnych, w których większa liczba
rodzeństwa korzysta z 1 kom-

putera. Szkoła Podstawowa
w Słonem otrzymała 12 laptopów (9 laptopów dla uczniów
nieposiadających komputera
w domu, 3 laptopy do rozdysponowania dla uczniów
z rodzin wielodzietnych) zaś
Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy - 11 laptopów

(7 laptopów dla uczniów nieposiadających komputera w domu,
4 laptopy do rozdysponowania
dla uczniów z rodzin wielodzietnych). Kolejnych 16 komputerów w ramach II etapu
projektu Zdalna szkoła gmina
zakupi w najbliższym czasie i
przekaże je szkołom.
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RADOMIA I ORZEWO
Mimo trudnego czasu jaki zaskoczył Nas wszystkich, mieszkańcy Naszej małej Ojczyzny nie zapomnieli o wzajemnej pomocy
sąsiedzkiej. Sąsiad sąsiadowi służył pomocą, robiąc zakupy czy
okazywał troskę zwykłym telefonem z zapytaniem „czy wszystko
w porządku?”
Najcięższy był czas przedświąteczny, kiedy to wielkim problemem
stało się zrobienie najprostszych zakupów. Nasze Sołectwo nie ma
na swoim terenie nawet małego sklepiku. Jednak Stowarzyszenie
„Nasza Radomia” stanęło na wysokości zadania, a jej członkowie
wykazali się wysoką empatią. Prezes Marek Kurzawa był pomysłodawcą akcji „Pomagamy sobie nawzajem”, w której mieszkańcy
na specjalnie utworzony w tym celu mail (pomagamy@snaszaradomia.pl) oraz telefonicznie mogli składać zamówienia. Aneta
Serbinowska zadbała o dowóz świeżych warzyw i mięsa, a Piotr
Grondys zapewnił potrzebującym mieszkańcom dostawy świeżego pieczywa, w okresie przedświątecznym również ciasta.
W imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej pragnę Wam serdecznie
podziękować!!!

Elwira Nadstoga
sołtys Radomi i Orzewa

GRABOWIEC

Wejście do sali wiejskiej zostało ozdobione klombami, natomiast przy stawie
stanęły ławeczki. Miejscowość zyskała więc miejsce do relaksu nad wodą.

Niektórzy mieszkańcy postanowili spędzić ten czas na upiększaniu Naszej
okolicy.
Nasz niezastąpiony, zwany przez niektórych ”złotą rączką” Bogdan Pławiński w okresie całkowitego zamknięcia w domach, postanowił własnoręcznie wykonać z drewna nowy domek dla kaczek. Tuż przed Świętami
wraz ze Zbyszkiem i Arkiem Szmechtem zwodowali kaczy-hotel na stawie
w Radomi.
Za inicjatywę, trud i poświęcony czas bardzo bardzo Panom dziękujemy!!!
Podziękowania należą się również Pani Małgorzacie i Beacie Szwankowskim za energię i czas jaki włożyły w przeprowadzenie generalnych porządków Naszej świetlicy.
Wszystkim mieszkańcom za okazaną wzajemną sąsiedzką pomoc serdecznie dziękuję.

KOŹLA
Koźla wzbogaciła się o cztery ławeczki. Dwie stanęły przy sali wiejskiej,
dwie przy przychodni. Ładnie zagospodarowany teren wokół sprawił, że w
miejscowości zrobiło się jeszcze przyjemniej.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy szyli maseczki oraz
którzy wspierali osoby szyjące. Dzięki Wam mogliśmy wesprzeć działania
Gminy i zaopatrzyć innych w ten niezbędny sprzęt.

Teresa Sygut, sołtys Koźli

PIASKI
Serdeczne podziękowania ode mnie
i mieszkańców za piękny klomb i Ławeczkę Seniora. Również dziękuję wszystkim,
którzy w tych tak trudnych dla nas czasach
okazali ogrom życzliwości i wyciągnęli ręce
z pomocą, myśląc o innych. Cenimy bardzo
pracę i zaangażowanie w każdej dziedzinie.

Danuta Janek, sołtys Piasków
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Podziękowania

ŚWIDNICA
Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie naszego życia. Mimo że nasz teren nie ucierpiał z powodu koronawirusa, to jednak wszyscy jesteśmy czujni. Jestem
dumna z mieszkańców Świdnicy, którzy w najtrudniejszych dniach wykazali tyle zrozumienia i dyscypliny,
jak również jestem pełna szacunku i wdzięczności dla
miejscowej Przychodni Panaceum za wielkie zaangażowanie w ochronę zdrowia swoich pacjentów (konsultacje, porady, uświadamianie). Wszyscy możemy chodzić
w gustownych i darmowych maseczkach dzięki paniom,
które bezinteresownie poświęcając swój czas, jak również koszty uboczne, przy pomocy rodziny obszywały
całą Świdnicę. Pani Marii Jasińskiej, Katarzynie Bareła, Sylwii Weise, Mirelli Boj, Bogumile Hajdasz, Janinie
Zużewicz, Marii Kostrzewie z mama Mają, które szyły
maseczki damskie, męskie i dziecięce oraz pani Agacie
Szczepańskiej, która z rodziną produkowała przyłbice,
także koordynatorce Anecie Wadeckiej, która organizowała dostawę maseczek do mieszkańców oraz materiału dla szyjących. Jesteście wielkie. Ale to nie wszystko,
nie każdy szył maseczki. Przy wjeździe do Świdnicy wita
nas śliczny, kolorowy klomb oraz optymistyczna tablica,
mapa informacyjna, częściowo wymienione tablice ogłoszeń. Na placu zabaw nowe, duże urządzenie dla dzieci,
ławeczki seniora przy ul. Kościuszki, również przy świdnickim zalewie (wędkarze mają raj), drogi gminne Leśna,
Grzybowa, Krótka, Piaskowa, Spacerowa, Łochowo są
naprawione i wyrównane. Piszę tylko o tym, co widać,
a jestem pewna, że wkrótce zobaczymy więcej.
Dziękuję pracownikom Gminy oraz podległych jednostek, a szczególnie Panu Wójtowi, który mimo poważnych problemów zdrowotnych pracował oraz mobilizował do pracy. W imieniu mieszkańców Świdnicy życzę
Panu Wójtowi szybkiego powrotu do zdrowia, a nam
wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na normalność.

Serdeczne podziękowania od Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy dla
wszystkich, którzy wzięli udział w
zbiórce pieniędzy „SENIOR DLA
SENIORA” na portalu społecznościowym Pomagam.pl. Dzięki tej akcji, a zwłaszcza wielkiej aktywności
mieszkańców naszej gminy, zakupiono dwa wózki inwalidzkie oraz
rotor (rowerek) do nowo otwieranego Centrum Seniora w Świdnicy.
Mamy nadzieję, że ułatwią one ciężką pracę paniom, które opiekują się
naszymi seniorami.
Trwa dalej zbiórka na zakup rotorów.

Wjeżdżających do Świdnicy wita mapa gminy i miejscowości. Już nikt nie zgubi się, zwiedzając nasze tereny.

Pozdrawiam serdecznie

W całej gminie
pojawiły się
nowe tablice
ogłoszeniowe.
Zastąpiły te
istniejące, które
mocno się zniszczyły. W sumie
docelowo będzie
ich 20. Wykonał je Marek
Żmuda z tartaku
w Słonem,
któremu bardzo
dziękujemy za
szybką realizację
zamówienia.

Wanda Wojtkowiak
sołtys Świdnicy

Bogumiła Hajdasz
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

Pani sołtys Elżbieta Górska,
Chcielibyśmy serdecznie Pani podziękować za to, co Pani robi dla
swoich mieszkańców w tych trudnych czasach, kiedy zmagamy się
z zagrożeniami spowodowanymi koronawirusem. Otoczyła nas
Pani opieką, dzięki czemu jest nam
łatwiej funkcjonować. Dziękujemy za wsparcie osób starszych,
chorych na nowotwory. Dziękujemy za dostarczanie posiłków,
maseczek, zakupów. Dziękujemy
w końcu za to, że możemy na Panią
liczyć – na pomoc, dobre słowo –
tak potrzebne w tych nienaturalnych czasach.
Z wielkimi wyrazami wdzięczności
mieszkańcy Wilkanowa

DRZONÓW

Chcę podziękować paniom Małgosi,
Arlecie, Reginie oraz panu Marcinowi
za szycie maseczek.
Przy okazji chcę przypomnieć, że
w tym roku będziemy obchodzić
75-lecie przybycia mieszkańców do

Drzonowa z jednej wioski Rychcice na
Ukrainie. Chciałabym pokazać dwie
fotografie centrum naszej wsi. Pierwsza jest z 1933 roku, druga z 2020.

Elżbieta Noga, sołtys Drzonowa

Przed urzędem gminy stanęło
zielone serduszko, do którego
już można wrzucać plastikowe
nakrętki. Z pewnością większość
mieszkańców ma w domu zapasy
takich zakrętek i nie wie, co z nimi
zrobić. Po prostu wrzucić do naszego pojemnika, a my zrobimy z

nich użytek. Celem tej zbiórki jest
wspieranie działań gminy, sołtysów i mieszkańców na rzecz ochrony środowiska, czystości i tworzenia terenów zielonych. Dlatego
będziemy wymieniać zakrętki np.
na uliczne kosze na śmieci, zakupy
drzewek i krzewów itp.
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Nie zwalniamy temp
Mimo zdecydowanie niesprzyjających pandemicznych okoliczności działalność inwestycyjna w gminie Świdnica
nie zwolniła ani na jedną minutę. Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są
dokumentacje z myślą o kolejnych latach.
W trosce o przyszłość Gmina dba o odbudowywanie zasobów wody i czyste
środowisko. Wciąż dużych finansowych
nakładów wymagają gminne drogi, więc
i w tym kierunku będzie płynął strumień
gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda, również pieniędzy zewnętrznych - czy to
z budżetu państwa, czy ze środków unij-

nych. Edukacja stale wymaga nowych
nakładów, dlatego budowana jest nowa
sala gimnastyczna w Słonem oraz zespół przedszkolno-żłobkowy w Świdnicy,
o którym więcej będzie można przeczytać w kolejnym wydaniu Gazety Gminnej.
Trzeba jednak pamiętać, że ten rok będzie
na pewno rokiem bardzo niekorzystnym

jeżeli chodzi o dochody gminy, bo sytuacja pandemii i zastój w gospodarce te
dochody zmniejszy. Samorządy potrzebują prawdziwej finansowej tarczy - dużego i uczciwego wsparcia od państwa po
to, by dofinansowywać inwestycje, które
mieszkańcom i regionowi służyć będą
najbardziej.

Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica
z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej system ściekowego
oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu
Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie i w Świdnicy oraz dostosowanie urządzeń systemu kanalizacyjnego
gminy Świdnica do odbioru większej ilości ścieków w związku ze skanalizowaniem całej aglomeracji Świdnica. 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.
Wartość inwestycji: 7 187 919,30 zł, dofinansowanie: 3 549 025,98 zł - Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
INWESTYCJA W TOKU

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica
Realizacja inwestycji zapewni docelowe zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców miejscowości Wilkanowo i Słone pod odpowiednim ciśnieniem
i w odpowiedniej ilości, a także zapewni wodę na cele ochrony przeciwpożarowej. Dotychczasowe ujęcie wody na os. Przylesie pozostanie ujęciem
rezerwowym.
Wartość inwestycji: 1 599 307,50 zł, dofinansowanie: 260 050 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTYCJA W TOKU

Kompleksowe uzbrojenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Letnica w gminie Świdnica-etap II
Strefa obejmuje obszar 4,08 ha. Wybudowano drogę wewnętrzną, chodniki, zjazdy, infrastrukturę energetyczną zasilającą m.in. oświetlenie drogowe. Powstała też sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz przepompowania ścieków. Na terenie strefy wydzielono działki, a na przynajmniej
jednej z nich powinna powstać firma działająca w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Wartość inwestycji: 3 446 411,50 zł, dofinansowanie: 1 931 937,13 - Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Świdnicy
W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane, elektryczne, sanitarne w budynku dawnej ,,Wikarówki”, przystosowując ją na ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pobytu. Placówka została także przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Mieści się w nim duża sala zajęciowa, sala fizjoterapii, gabinet medyczny, biblioteczka, pomieszczenie socjalne, 3 toalety, w tym jedna z prysznicem. Ośrodek jest przygotowany na przejęcie 15
pensjonariuszy z terenu gminy Świdnica w wieku powyżej 60 roku życia. Zapewniony jest dojazd, posiłek (obiad dwudaniowy), dwa razy w miesiącu
konsultacje lekarskie, zajęcia z terapii zajęciowej, fizjoterapii, zajęcia społeczno–kulturalne, w tym wsparcie wolontariatu międzypokoleniowego.
Placówka jest czynna we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Mieści się w budynku wynajmowanym przez Gminę Świdnica od Parafii
Świętego Marcina w Świdnicy (umowa najmu na lata 2019-2025). Nadzór nad placówką prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Wartość inwestycji: 290 990,49 zł, dofinansowanie: 231 626,29 zł - Program Wieloletni ,,Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019.
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Drzonów
(zaopatruje w wodę Drzonów, Radomię, Orzewo i Buchałów)
Inwestycja obejmowała budowę zbiornika wody czystej oraz budowę i przebudowę instalacji technologicznych uzdatniania wody polegającą na zastosowaniu dwustopniowej technologii uzdatniania wody, budowie zbiornika na wodę czystą, uruchomieniu zastępczej studni głębinowej, remoncie
stacji oraz instalacji ujęcia wód podziemnych z uwzględnieniem istniejącego odprowadzania ścieków i wód popłucznych.
Wartość inwestycji: 2 029 500,00 zł, brak środków zewnętrznych.
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
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AKTUALNOŚCI

pa, jeśli nie musimy
Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Słonem wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą
Przedmiotem inwestycji jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Słonem wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci instalacji zewnętrznych oraz podziemnym zbiornikiem na gaz płynny.
Realizacja projektu zapewnieni uczniom bezpieczne warunki dla pełnej realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego. Wybudowana
sala gimnastyczna umożliwi uczniom, a w godzinach pozalekcyjnych innym mieszkańcom gminy, uczestnictwo w sportowych formach aktywności
fizycznej, szczególnie w zakresie sportów zespołowych. Szkoła podstawowa w Słonem stanowi jedyne miejsce aktywności sportowej i edukacyjnej
dla dzieci z kilku miejscowości.
Wartość inwestycji: 2 200 000 zł, dofinansowanie: - gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki (Program Sportowa Polska – edycja 2020).
INWESTYCJA W TOKU - przewidywane zakończenie w październiku 2021r.

Bieżąca konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu cząstkowego tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym, remoncie cząstkowym destruktem asfaltowym wraz z dwukrotnym spryskiem emulsją asfaltową, remoncie cząstkowym masą asfaltową, profilowaniu, miałowaniu i zgęszczeniu nawierzchni,
profilowaniu i zagęszczeniu za pomocą równiarki i walca nawierzchni oraz naprawa elementów dróg gminnych na terenie gminy Świdnica. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych.
Do momentu wydania Gazety przeprowadzono naprawy dróg w Świdnicy i Wilkanowie oraz rozpoczęły się prace w Słonem.
Wartość zadania: 312 948,90 zł, środki finansowe w całości z budżetu gminy.
ZADANIE W TOKU

Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Świdnica
Celem modernizacji jest poprawa jakości dostawy wody dla mieszkańców gminy Świdnica. Prace polegają na wymianie uszkodzonych odcinków
sieci wodociągowej. Z powodu złego stanu infrastruktury wodociągowej na pewnych odcinkach sieci, zachodzi konieczność wymiany rurociągów.
Zapewni to dostawę wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim ciśnieniu. Sieć wodociągowa w gminie Świdnica wymaga planowej, wieloletniej
modernizacji i rozbudowy. Dlatego jeszcze w roku 2020 opracowany zostanie Wieloletni program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej
w gminie Świdnica. Realizacja programu rozpocznie się w roku 2021.
Wartość zadania: 61 781,65 zł, środki finansowe w całości z budżetu gminy.
ZADANIE W TOKU

Modernizacja placu rekreacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy
Inwestycja polega na wykonaniu zjazdu ze schodów oraz placu rekreacyjnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu szkoły
(pomiędzy budynkami szkolnymi). Nawierzchnia placu wykonana zostanie z kostki brukowej.
Wartość zadania: 61 500 zł, dofinansowanie: 33.756 zł w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
ZADANIE W TOKU

Tworzenie klombów i terenów zielonych we wszystkich miejscowościach gminy
Realizowane od początku 2019 r. zadanie zmierza do poprawy estetyki otoczenia, stworzenia małych terenów do odpoczynku i rekreacji we wszystkich
miejscowościach gminy. Wybrane przez sołtysów i mieszkańców miejsca są obsadzane jednorocznymi kwiatami oraz krzewami ozdobnymi. Układane
są kompozycje ozdobne z kamieni płukanych. W miejscach tych instalowane są i będą elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Dotychczas
zagospodarowano następujące miejsca: klomb i staw w Świdnicy, skwery w Wilkanowie, Radomi, Drzonowie, Koźli, Grabowcu i w Piaskach. Do końca
roku 2020 zagospodarowane zostaną skwery w Słonem, Letnicy, Buchałowie i w Lipnie.
Dotychczasowa wartość zadania: 31 100 zł, sfinansowano z budżetu gminy.
ZADANIE W TOKU

Bieżąca konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych

Uzbrojenie strefy
inwestycyjnej
w miejscowości Letnica

Modernizacja placu przed szkołą w Świdnicy

Utworzenie i wyposażenie
Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Świdnicy

Rozbudowa stacji uzdatniania
wody dla miejscowości Drzonów
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ROZMOWA

W walce z koronawirusem
byliśmy zdyscyplinowani
Rozmowa z lekarzem BŁAŻEJEM WOŹNIAKIEM
- Jak ocenia Pan sytuację epidemiczną w kraju np. w porównaniu
z innymi krajami?
- Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że w naszym kraju liczba
zakażonych drastycznie nie rośnie.
Oczywiście dalej utrzymuje się ryzyko wystąpienia kolejnych ognisk
zapalnych. Przykładem może tu
być Śląsk. Myślę, że najważniejsze
jest to, że w Polce nie doszło do
hiszpańskiego, włoskiego czy francuskiego scenariusza.
- Dlaczego w Lubuskiem jest tak
mało zachorowań na tle innych
województw? Czy aż tak przestraszył nas pacjent zero, że stosowaliśmy się sumiennie do wszystkich
zakazów?
- Teorii na temat tego, dlaczego
w Lubuskiem jest tak mało zachorowań jest wiele. Ja uważam, że
złożyło się na to kilka czynników.
Pierwszym jest na pewno czynnik ludzki. Lubuszanie wykazali
się mądrością w rozumieniu tego,
z jak groźnym patogenem mamy do
czynienia. Poczynając od wykrycia
,,pacjenta zero” w Zielonej Górze,
rozpoczęła się masowa izolacja. To
właśnie te wprowadzone restrykcje i samodyscyplina ludzi pozwoliła na uzyskanie takiego efektu w
województwie, jaki obserwujemy
teraz. Statystyki pokazują, że 21
kwietnia zaobserwowano, iż liczba
wyleczonych była wyższa niż chorych. To naprawdę dobra wiadomość. Nie ma u nas także dużych
aglomeracji, a liczba mieszkańców
przypadająca na 1 km kwadratowy
jest też dużo mniejsza niż w innych
województwach.
- Na pewno obserwował Pan zachowania mieszkańców gminy w ostatnim czasie, czy byli zdyscyplinowani, czy stosowali się do zaleceń?
- Widać było, że mieszkańcy naszej
gminy byli zdyscyplinowani. Można
to było zaobserwować zwłaszcza
na drogach. Praktycznie pojedyncze osoby przemykały, żeby zrobić
najpotrzebniejsze zakupy lub pojechać do pracy. Zgodnie z zaleceniami mieszkańcy byli w domach, bo
byli świadomi zagrożenia. Jako lekarz cieszę się, że ludzie mieli takie

podejście do pandemii i potrafią
być empatyczni.
- Czy zauważył Pan jakieś negatywne zachowania?
- Wszedł obowiązek noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. Maseczka ma chronić
innych przed zakażeniem patogenem. Musimy ją nosić w sposób
prawidłowy, a niestety nie wszyscy
tak robią. Nie możemy maseczki
opuszczać na brodę. Musi zasłaniać
usta jak i nos. Podkreślam - także
musi być zasłonięty nos.
- Przez cały czas trwania pandemii,
prowadzi Pan dyżury telefoniczne.
Czy przez telefon mieszkańcy również pytają o koronawirusa, np.
opisują objawy i pytają, czy to ten
wirus?
- Tak, kiedy zaczęła się pandemia w
całej Polsce w POZ wprowadzono
teleporady. Takie rozwiązanie to
parasol ochronny zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Podczas takiej teleporady
lekarz zbierając wywiad medyczny
podejmuje decyzję, czy pacjent
musi przyjść do przychodni, czy też
nie. W przychodni obowiązuje pełen reżim sanitarny. Jeśli podczas
teleporady pacjent opisuje objawy
charakterystyczne dla SARS-CoV-2
oczywiście jest kierowany do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemioloicznej w Zielonej Górze, czy
na oddział zakaźny. Jest też wiele
osób, które samodzielnie podejrzewając u siebie możliwość zakażenia koronawirusem bezpośrednio
same kontaktowały się z wymienionymi podmiotami. Podkreślam, że
pacjenci chorują także przewlekle
i mają inne dolegliwości. Chciałbym korzystając z okazji podziękować wójtowi Krzysztofowi Stefańskiemu oraz pracownikom urzędu,
a także firmie Kampol za przekazanie środków ochrony indywidualnej dla przychodni.
- Przed nami wakacje, być może wyjazdy. Co Pan radzi wyjeżdżającym,
przemieszczającym się, w związku
z zagrożeniem?
- Te wakacje będą dla nas wszystkich inne. Wydaje mi się, że niektó-

Błażej Woźniak – lekarz pediatra, kierownik przychodni
Panaceum w Świdnicy z filią w Koźli.
rzy ludzie w dobie koronawirusa
będą się po prostu bali podróżować, przemieszczać się. Stanęliśmy
w obliczu rzeczywistości, która
jest inna niż ta, sprzed epidemii.
Czasami, żeby wrócić do lepszych
czasów, sprzed Covid-19 trzeba
uzbroić się w cierpliwość i nieraz
coś odpuścić, żeby później cieszyć
się dobrym zdrowiem.
- Czy w związku z tym, że trwała
kwarantanna, jest mniej zachorowań na inne choroby np. grypę,
przeziębienia itp.
- Obserwuję, że zachorowań na
grypę i infekcje kataralne jest
znacznie mniej, zwłaszcza u dzieci. Izolacja społeczna wpłynęła na
znaczne zmniejszenie infekcji dróg
oddechowych, jednakże miała też

inne oblicze. Mam tu na myśli okresowe zamrożenie wykonywania
szczepień ochronnych oraz bilansów zdrowia. Pod koniec kwietnia
zgodnie z zaleceniami rozpoczęliśmy
szczepienia dzieci i młodzieży i realizację bilansów.
- Czy Pana zdaniem możliwy jest
scenariusz, że liczba zachorowań na
koronawirusa, znów wzrośnie jesienią, kiedy zaczniemy np. wracać
z wakacji?
- Takie są prognozy. Wskazują one,
że wzmożona ilość zachorowań na
Covid-19 może wzrosnąć w sezonie jesienno - zimowym. Przełomowym momentem może być dopiero
wynalezienie szczepionki.
- Dziękuję za rozmowę.

30 LAT SAMORZĄDU
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WÓJTOWIE
GMINY ŚWIDNICA

Józef Drozdek
wójt w latach 1990-1992

Zbigniew Rudnik
wójt w latach 1992-1994

Adam Jaskulski
wójt w latach 1994-2018

Krzysztof Stefański
wójt od 2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY
GMINY ŚWIDNICA
Krzysztof Stefański
przewodniczący w latach
1990-1992

Zbieramy zdjęcia

Jeżeli ktoś z mieszkańców posiada ciekawe fotografie, albumy,
pamiątki, które udało się zebrać
w czasie ostatnich 30-lat, chętnie
je pokażemy. Przedmioty można
przynosić do urzędu gminy (pokój
nr 6) lub ich zdjęcia wysyłać na
adres promocja@swidnica.zgora.pl.
Dzięki Państwa „skarbom”, przygotowywana publikacja będzie
jeszcze bardziej atrakcyjna.
Zapraszamy do współpracy!

Włodzimierz Rebelski
przewodniczący w latach
1992-1994, 2002-2010
Jarosław Fedyniuk
przewodniczący w latach
1994-1998
Zbigniew Niemiński
przewodniczący w latach
1998-2002
Eliasz Madej
przewodniczący w latach
2010-2018

Radni Gminy Świdnica w kadencji 1994-98 przed wejściem do Urzędu Gminy

Tomasz Marczewski
przewodniczący
od 2018
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REKREACJA

Zalew Świdnicki - perełka gminy

O tym, że zbiornik wodny i jego otoczenie stają
się coraz bardziej urokliwym miejscem wie prawie
każdy mieszkaniec gminy Świdnica. W tym roku
prace nad zalewem bardzo szybko postępują. Zaczęło się od wycinki gałęzi i zarośli w przylegającym terenie. Zamontowano dodatkowe punkty
monitoringu. W sumie obraz jest nagrywany przez
8 kamer, z których 6 znajduje się nad zalewem.
W zależności od potrzeb istnieje możliwość dalszej rozbudowy sieci nawet do 16 kamer. Uporządkowano polanę i miejsca do siedzenia nad
wodą. Postawiono betonowe śmietniki. Powstała
ścieżka prowadząca do pomostu dla osób niepełnosprawnych. Do prac porządkowych przy nabrzeżu włączyła się sekcja wędkarska ze Świdnicy.
Powstały stanowiska do wędkowania, a mniejszy
zbiornik został zarybiony. Nie doszło co prawda
do oficjalnego otwarcia Zalewu dla wędkarzy, ale
od 28 marca br. można wędkować przy mniejszym

zbiorniku. Ustawione zostały stosowne tablice informujące o regulaminie połowu ryb. Najważniejsza zasada to: „No Kill” złap i wypuść. Naturalny
cypel obok przepustu pod drogą, zniszczony zimą
przez bobry, został zasypany, wyrównany i obsiany trawą. Zamontowano na nim trzy wygodne
ławki. Służy jako taras widokowy. Przygotowano
duży parking dla gości i klientów kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Sezon kąpielowy rozpoczynamy 26 czerwca, jeśli będzie to możliwe. Dla
podniesienia komfortu korzystających z kąpieli
wodnych i słonecznych plaża została poszerzona
i zasypana nowym żółtym piaskiem w ilości 70
ton. Niedługo przy plaży powstanie profesjonalny, certyfikowany pomost pływający. Powstanie
również „domek ratownika”, w którym zmieszczą
się wszystkie sprzęty i wyposażenie. W skrzydle
tego domku będzie przebieralnia dla plażowiczów.
Nie zapominamy o stworzeniu nad zalewem mo-

bilnego punktu gastronomicznego. Będzie boisko
do siatkówki plażowej, strefa do grillowania, plac
zabaw i siłownia plenerowa. Wszystko wymaga
jednak czasu, uzgodnień, projektów i pieniędzy.
W trosce o wygląd obiektu dbamy o Aleję Lipową,
podlewamy drzewka w czasie suszy, przycinamy
suche gałązki, poprawiamy zniszczone otoczki
ochronne z palików i siatki. Codziennie pracownik
GOSiR-u dokonuje przeglądu obiektu i wywozi
śmieci. W miarę potrzeb zlecamy koszenie terenu. Nie ma chyba nic lepszego, jak wypoczynek
nad wodą w bliskim kontakcie z przyrodą. Dbajmy
wszyscy o nasze wspólne dobro.
Zapraszam Państwa nad zalew.

Jan Doliński
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozstrzygnięcie konkursu z okazji Dnia Dziecka!
Rozstrzygnęliśmy wielki konkurs z okazji Dnia Dziecka.
Zadaniem było stworzenie
postaci, potworka, ludzika itp.,
który od tej pory będzie towarzyszył każdym obchodom
gminnego Dnia Dziecka. Komisja miała trudne zadanie, bo
wszystkie prace były świetne.
Ostatecznie wygrała Wiktoria
Szymczak z Letnicy. W nagrodę otrzymała rower. Drugie
miejsce zajęła Helena Pogoda
ze Świdnicy, która otrzymała
hulajnogę, trzecie Olaf Ziemiański ze Świdnicy, który
otrzymał deskorolkę. Nagrody
trafiły również do najmłodszych – Wiktorii Ziemiańskiej,
Natana Szymczaka, Dominiki
Borejzy i Filipa Sołtysiaka.

I miejsce

II miejsce

III miejsce

SPOŁECZEŃSTWO
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Szermierka bez przerwy
Od początku ogłoszenia epidemii w naszym kraju Szkolny Klub Szermierczy
„FLESZ” Świdnica nadal trenował z nadzieją, że po całym przejściu różnego
rodzaju zakazów oraz nakazów urzędowych rozpocznie ponownie rywalizację
sportową na planszach szermierczych.

Defibrylator,
co życie ratuje

W pierwszej kolejności
podopieczni trenowali zdalnie poprzez kontakt internetowy z trenerami. Rozdany został sprzęt szermierczy
do domów zawodniczek
i zawodników, tak aby mogli w chwilach wolnych
od zdalnej nauki poddać
się treningowi szermierki.
Szkoleniowcy
zachowując środki bezpieczeństwa
wyrywkowo jeździli do domów, sprawdzając czy plan
treningowy który został
przekazany był realizowany.
Po etapie zdalnego treningu

przyszedł czas na zajęcia w
terenie. Dzięki możliwości
korzystania z infrastruktury sportowej na terenie
gminy, grupa trenowała na
boiskach szkoły oraz GOSIR w Świdnicy. Zgodnie
z zachowaniem wszystkich
procedur (1 trener na 6
zawodników) na terenach
przyszkolnych roiło się od
białych strojów szermierczych, gdzie trenowano
wszystkie elementy tego
sportu.
Po okresie treningu w terenie przyszedł czas na wdra-

żanie zajęć na obiektach zamkniętych. I tutaj również
Gmina oraz szkoła stanęły
na wysokości zadania udostępniając stowarzyszeniu
halę sportową GOSIR oraz
salę gimnastyczną, gdzie
możliwe był przejście już
do pełnego treningu szermierczego. We wszystkie
akcje szkoleniowe mocno
zaangażowani byli rodzice
zawodniczek i zawodników,
którzy błyskawicznie reagowali na każdą zmianę związaną z planowanym treningiem swoich dzieci.

Od 1 czerwca zapraszamy
osoby potrzebujące pomocy i wsparcia psychologicznego do Centrum Psychologiczno – Terapeutycznego
w Świdnicy przy ul. Długiej
85/3 (wejście z boku budynku GOPS). Znów można
umawiać się na bezpośrednie wizyty. Do grona specjalistów dołączył również
terapeuta uzależnień.

Psycholog dziecięcy
– Arneta Sobiechowska
– wtorki 15.30 – 20.30
Psycholog, seksuolog
– Dorota Opala
poniedziałek 9.00- 15.00
wtorek 9.00- 15.00
środa 9.00- 15.00
czwartek 9.00- 13.00.
Prosimy wyłącznie o rejestrację telefoniczną pod nr
tel. 798 867 092 (telefon
do Centrum) lub 68 327 32
30 (telefon do GOPS-u).
Zapewniamy, że przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania
zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

W marcu br. wybrano Młodzieżową Radę Gminy Świdnica na kadencję 2020-2022.
W jej skład weszło 8 młodych
osób: Dominika Bachman,
Maksymilian
Bartkowiak,
Natalia Kuźmicka, Jakub
Makowski, Fabian Socha,
Hanna Wiącek, Iga Zapadka, Klaudia Żarów. Cieszymy
się bardzo, że Młodzieżowa
Rada Gminy wreszcie powraca do funkcjonowania
i będzie, obok Rady Seniorów,
głosem kolejnej grupy mieszkańców dla władz gminy. Jak
tylko sytuacja epidemiczna
ulegnie poprawie, wówczas
młodzi radni spotkają się
i wybiorą Przewodniczącego
i zaplanują pierwsze działania.

Centrum psychologiczne Młodzi
mają głos
wznawia dyżury

Dyżury specjalistów:
Certyfikowany
terapeuta uzależnień – Leszek
Pieńczak przyjmuje od 1
czerwca co dwa tygodnie
w poniedziałki 16.00-20.00

Na budynku remizy OSP
Świdnica można zauważyć
podświetlaną kapsułę oraz
sporą kolorową tablicę. To
Automatyczny Defibrylator
Zewnętrzny (AED). Jest to
specjalistyczne urządzenie,
wykorzystywane w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia
u osoby poszkodowanej.
Urządzenie zostało tak
skonstruowane, aby było
łatwe i intuicyjne w użyciu
przez osoby nieposiadające
wykształcenia medycznego w ewidentnie stresujących sytuacjach. Mówiąc
wprost, urządzenie obsłuży
praktycznie każdy. AED po
uruchomieniu wydaje polecenia głosowe prowadząc
krok po kroku osobę udzielającą pomocy przez cały
proces resuscytacji. Dodatkowo urządzenie dzięki
wbudowanemu
automatycznemu modułowi EKG
dokonuje analizy rytmu
serca i w razie konieczności
wyzwala impuls elektrycz-

ny. Według wytycznych
Polskiej Rady Resuscytacji defibrylacja wykonana
w ciągu 3-5 minut od zatrzymania krążenia może
skutkować
przeżywalnością rzędu 50-70 procent.
AED umieszczone jest
w specjalnej kapsule chroniącej urządzenie przed
wszelkimi warunkami atmosferycznymi, jednocześnie zapewniając do niego
dostęp przez cały czas.
Strażacy mają nadzieję, że
nowy defibrylator podniesie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, po
cichu licząc, że użycie go
nigdy nie będzie konieczne.
Zakup urządzenia wraz
z kapsułą ochronną został
dofinansowany ze środków
Urzędu Gminy w Świdnicy
w ramach oferty na wykonanie zadania publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Od mieszkańców
dla mieszkańców
Dwa wózki inwalidzkie
oraz rotor rehabilitacyjny
dla podpieczonych Domu
Seniora w Świdnicy przekazano na ręce wójta
Krzysztofa Stefańskiego
i kierowniczki Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Mierzwy.
Środki na urządzenia zebrała Gminna Rada Seniorów. Jak podkreśliła
Bogumiła Hajdasz, przewodnicząca GRS, jest to
gest szczególny, ponieważ
wsparty wieloma wpłatami mieszkańców gminy,
w tym samych Seniorów.
Prezent od mieszkańców
dla mieszkańców.
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Wiadomości ze szkoły w Słonem

Internetowe lekcje
Wirtualne lekcje stały się faktem. Prowadzenie zajęć lekcyjnych za pomocą
e-dziennika poprzez wysyłanie zadań
oraz opracowanie tematów lekcji jest
pracochłonne, ale funkcjonowało poprawnie. Jednak praca w tej formie
wyzwoliła w nas pewien niedosyt, dlatego pod kierunkiem dyrektora szkoły
Waldemara Puchalskiego zespół nauczycieli (Arleta Szyngiel, Beata Pańtak), rodziców (Marcin Szyngiel) wraz z
zaprzyjaźnionym studentem (Pawłem
Szyngielem) postanowił rozszerzyć
pakiet dostępnych aplikacji i stworzył
platformę e-learnigową, korzystającą
z ogólnodostępnych narzędzi do pracy
online. Rozwiązanie to zostało stwo-

EDUKACJA

Nasza plastyczna galeria

rzone wyłącznie na potrzeby zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej
w Słonem. Wykorzystane zostały serwery przeznaczone dla każdej z klas.
Dzięki temu uczniowie mają bezpośredni dostęp do każdego przedmiotu
nauczania, jak również czatu głosowego pomiędzy prowadzącym zajęcia,
a uczniami. Dodatkowo podczas lekcji
możliwe jest wyświetlanie treści tablicy
szkolnej na monitorach uczniów.
Platforma funkcjonuje doskonale. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym nas.

Dyrekcja i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Słonem

Pracujemy poza budynkiem szkolnym. Utrzymujemy stały kontakt
z nauczycielami. Czytamy, piszemy, liczymy, tłumaczymy, rysujemy. Na zajęciach plastycznych
ilustrowaliśmy polskie przysłowia,
tworzyliśmy zainspirowani jednym
z utworów z kategorii muzyki programowej.
Wysłuchaliśmy: „Łabędzia” Camille’a Saint-Saënsa , „Lot trzmiela”
Nikołaja Rimskiego - Korsakowa
i „Taniec kurcząt w skorupkach”
Madesta Musorgskiego. Prace
wykonaliśmy techniką mieszaną

z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów. Bardzo ciekawą galerię prezentujemy na stronie naszej
szkoły.
Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w zajęciach dotyczących
życia i twórczości Janusza Korczaka. Dowiedzieli się, w jaki sposób
walczył o zdrowie i los swoich podopiecznych. Poznali również zasady obowiązujące w Domu Sierot.
W związku z tym dzieci postanowiły przygotować wystawę plakatów,
którą zatytułowały „Janusz Korczak
- obrońca praw dzieci”.

Co słychać w szkole w Świdnicy
Szkoła świętuje urodziny patrona
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… Kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) Świętego… Tak po
prostu. Zwłaszcza, że ten Człowiek nie stronił od ludzi. Jako dziecko był
zawsze wśród kolegów. Na studiach podobnie. Potem jako duchowny –
chciał być dla każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się i słuchał. Rozumiał ludzi i ich problemy. Był wrażliwym i mądrym człowiekiem.
Właśnie pisze nową księgę. Pierwsza się zamknęła nad jego trumną, druga
otworzyła. On zawsze nad nami czuwa, głęboko w to wierzymy.
18 maja przypadała 100 rocznica urodzin naszego Patrona – Jana Pawła II. Z powodu pandemii uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Świdnicy nie mogli Mu zaśpiewać Jego ukochanej „Barki”… Zamiast tego
wywiesiliśmy flagi, zapaliliśmy znicze, a obelisk przyozdobiliśmy kwiatami.

Szachy terenowe
Szachy to najstarsza na świecie gra strategiczna. Są też uważane za ulubioną grę królów. Z Indii dotarły do Persji, gdzie gra bardzo szybko
się przyjęła. Polacy poznali ją już w XII wieku, gdy panował Bolesław
Krzywousty. O tym, że jest to królewska gra, może świadczyć sama jej
nazwa – w języku perskim „shah” znaczy „władca”. Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole uznał, że najwyższy czas, aby szachy trafiły do naszej placówki w bardziej widowiskowej postaci niż gry stolikowe.
Dzięki wsparciu, również finansowemu, Rady Rodziców i dyrekcji na terenie szkoły powstanie wielka szachownica, na której będzie można grać
w szachy terenowe. Szachownicę przygotowali nieocenieni panowie woźni. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, iż od września bieżącego roku rusza
kółko szachowe.
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Nauczanie zdalne w czasach zarazy

Szkolne korytarze opustoszały, dzieci prawie nie widać, nie słychać, ale
praca wre – cała edukacja przeniosła
się do wszechobecnego internetu.
W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca z dnia na dzień,
bez jakiegokolwiek przygotowania,
wszyscy musieliśmy przejść na tak
zwane zdalne nauczanie. Natychmiast stało się ono, obok wyborów
i samego wirusa, tematem numer
1 ogólnonarodowych dyskusji i narzekań. Na zaistniałą sytuację różne
szkoły różnie zareagowały. Zdecydowana większość zaczęła korzystać z
e-dzienników i za ich pośrednictwem
przesyłać uczniom zadania do samodzielnego wykonania. Nieliczne
placówki, a raczej pojedynczy nauczyciele, zaczęły prowadzić zajęcia
on-line. Szkoła w Świdnicy poszła
w stronę zbudowania bazy adresów Gmail (zebraliśmy ich 238 dla
uczniów 10 oddziałów klas 4 – 8) i
wykorzystania narzędzi oferowanych

przez Google – przede wszystkim
Google Classroom – zaprojektowany z myślą o zdalnym prowadzeniu
lekcji. Niektórzy nauczyciele zaczęli
wykorzystywać z własnej inicjatywy inne narzędzia – w tym takie,
które umożliwiają prowadzenie wideokonferencji – Cisco, Hangouts,
Sinersio czy połączenie wideo oferowane przez Facebooka. Na jednego nauczyciela w naszej placówce
przypada 100 i więcej uczniów. Ci z
nauczycieli, którzy zdecydowali się
na wideokonferencje, mają ogrom
dodatkowej pracy – nie wszyscy
uczniowie mają odpowiedni internet
lub sprzęt, więc materiał omawiany
podczas zajęć on-line trzeba im przesyłać w osobnych wiadomościach.
W związku z tym, że e-dziennik nie
umożliwia przesyłania plików, nauczyciele udostępnili uczniom i ich
rodzicom swoje prywatne mejle, numery telefonów i profile w mediach
społecznościowych. Wszystko po to,

Podsumowanie projektu
„ Hotelowo – domki dla owadów”

To że w szkole panują cisza i spokój, nie
oznacza, że nic się nie dzieje. Uczniowie klas ósmych w zaciszu swoich domów i podczas zdalnej nauki wytrwale kontynuowali realizację projektu
edukacyjnego rozpoczętego jeszcze w
październiku.
Cudowne dzieciaki z obu klas zbudowały piękne domki dla owadów. To,
co stworzyli, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Widać
ogrom pracy zarówno uczniów, jak
i rodziców. Hotele wykonane przez
ósmoklasistów są już ustawione oraz
powieszone na terenie szkoły i „cieszą
oko” przechodniów. Stanowią one formę czynnej ochrony przyrody.
Stawiając hotele na terenie szkoły, pragniemy propagować wiedzę na temat
znaczenia owadów w życiu człowieka
oraz przyczynić się do ich przetrwania
i walczyć z degradacją środowiska. Ten
cel przyświecał nam podczas realizacji
projektu edukacyjnego. Na zdjęciach
można obejrzeć i podziwiać efekt końcowy ciężkiej pracy uczniów klasy 8a
oraz 8b.

Kreatywna technika

Lekcje zdalne w czasie pandemii mają różny wpływ na podejmowanie działań
co do realizacji zadań szkolnych. Podczas lekcji techniki w klasach szóstych
przyszło nam się zmierzyć z zadaniem „Sekrety elektroniki”, którego celem było
dalsze poznanie tejże poprzez wykonanie pracy związanej z rozpoznawaniem
elementów elektronicznych. Polegało ono na zaprojektowaniu i skonstruowaniu
modelu gry, dzięki której uczniowie mogliby poćwiczyć rozpoznawanie symboli
elementów elektronicznych.
Najtrudniejsze okazało się, ze względu na ograniczenia związane z pandemią,
zdobycie niektórych elementów elektronicznych, na przykład takich jak gniazda
do wtyków bananowych czy też same wtyki. Z tego powodu wydawałoby się,
że opisane wyżej zadanie-wyzwanie powróci na karty książki. Jednak okazało
się, że znalazł się jeden śmiałek, którego zaciekawił projekt i wyzwanie zostało
podjęte!
Uczniem, który zmierzył się z zadaniem-wyzwaniem, jest Hubert Jaskulski z klasy 6b. Chłopiec zainteresował się kreatywnym poszukiwaniem. Metodą prób
i błędów, wykorzystując różne elementy elektroniki i elektryki, sprawił, iż po
właściwym połączeniu symbolu z jego nazwą - zaświeciła się żarówka lub dioda
w grze.

aby mogli oni w najdogodniejszy dla
siebie sposób udokumentować swoją pracę.
Jako że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa – trudno przewidzieć, jakie
będą efekty dydaktyczne, co okaże się lepsze – spotkanie twarzą w
twarz z nauczycielami czy własna
praca, samodzielne opracowywanie
zagadnień, wyszukiwanie rozwiązań.
Na dzisiaj nikt tego nie potrafi jednoznacznie ocenić. Zdajemy sobie
sprawę, że do wymaganych przez
nas wiedzy i umiejętności dzieci
dochodzą w różny sposób, często z
pomocą osób trzecich, ale uważamy, że to doskonały czas na rozwój
samodzielności, odpowiedzialności,
na bycie twórczym, zdyscyplinowanym. Przypominamy, że nauczyciel
nie podaje gotowych rozwiązań – ma
przede wszystkim wskazywać cele i
podpowiadać, w jaki sposób je realizować, prowokować do poszukiwań i
wewnętrznego rozwoju.

Pamiętajmy w tym wszystkim, że
nauczyciel to też człowiek, że ma
rodzinę i chce mieć życie osobiste.
Również ma nie najnowszy sprzęt,
zbyt mało komputerów, zbyt wolno
działający internet, albo wręcz – internet udostępniany przez telefon
komórkowy. Nauczycieli również nie
przygotowano do pracy z tak szerokim wykorzystaniem internetu – są
językowcami, matematykami, historykami, fizykami – a nie informatykami i programistami. Ministerstwo
Edukacji niczego nie przygotowało i,
jak się wydaje – w dalszym ciągu nie
zamierza tego uczynić.
Podsumowując – prosimy o zrozumienie, empatię i nieco szersze spojrzenie na problem zdalnego nauczania niż tylko przez pryzmat własnego
dziecka – wszyscy w tych ciężkich
czasach dopiero się uczymy.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

Bo dobro wraca

„Drzewko szczęścia” to akcja, która została wymyślona i zainicjowana
przez dzieci klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy. Uczniowie, tworząc piękne prace dla chorych pacjentów, postanowili
dawać im w ten sposób siłę, nadzieję, radość i szczęście. Zaangażowały do
pomocy również swoje rodziny, nauczycieli oraz kolegów i koleżanki. Rodzice zebrali pierwsze pieniądze na zakup maseczek ochronnych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze i od tego czasu nie mogą przestać.
Łącznie udało się zebrać 1000 zł – dzięki dobrej cenie oraz wsparciu firmy
Kampol zostało zakupionych 300 maseczek ochronnych. Dla dzieci akcja
stała się lekcją empatii. Mali uczniowie wierzą, że rysunki pomogą pacjentom wyzdrowieć. Proponujemy, aby wszyscy ludzie dobrego serca przyłączyli się do tej szlachetnej akcji – DOBRO WRACA. Grupę można znaleźć
na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/220223022617325/

Uczenie przez zabawę… matematyki
Każdy pewnie w swoim życiu miał wątpliwości i zadawał sobie pytanie „Po
co mi ta matematyka?” Otóż, nic prostszego, jak przekonać wszystkich, że
matematyka nas otacza. Poczynając od codziennych sytuacji, jak zakupy w
sklepie lub oszczędzanie na lokacie – czyli arytmetyka. Geometria kreuje
naszą rzeczywistość. Świetnie zobrazowali to nasi uczniowie z klas czwartej, piątej, szóstej i ósmej. Na czas weekendu majowego otrzymali „poważne” zadanie – znaleźć wokół siebie wielokąty i symetrię. Uczniowie wykazali się kreatywnością, pomysłowością i pokazali, że matematyką można się
świetnie bawić.
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Konkursy online #kulturazdalnie

Internetowe konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
i Gminę Świdnica cieszą się dużą
popularnością. Wiosną zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na
wielkanocną kartkę oraz konkurs
fotograficzny pn. „Zdjęcie tkwi
w szczególe”. W obu konkursach
prace walczyły o jak największą ilość
polubień na profilu społecznościowym. Tym sposobem pod zdjęciami konkursowymi pojawiało się od
kilkudziesięciu do kilkuset „lajków”.

W konkursie fotograficznym zwyciężyła Hanna Wiącek – jej zdjęcie
polubiło 355 osób. Wyróżnienie
organizatorów otrzymało zdjęcie
Krystiana Naborczyka. 704 osoby
zagłosowały na kartkę wielkanocną wykonaną przez Mateusza i Ewę
Wojtuściszyn. Nagrodę dodatkową
otrzymała kartka Dominiki Bachman. Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się do naszej zabawy. Niedługo zaprosimy was do kolejnych
internetowych konkursów i zabaw.

Tydzień bibliotek
Majowe święto bibliotek i bibliotekarzy za nami. W tym roku spotykaliśmy
się z czytelnikami w wirtualnej przestrzeni. Na profilu społecznościowym
Gminnego Ośrodka Kultury od 8 do
15 maja pojawiały się fakty z życia
Gminnej Biblioteki Publicznej, inspiracje rękodzielnicze, spotkania poetyckie i rozmowy z naszymi gośćmi.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się filmy, w których swoją twórczość
zaprezentowali Igor Szyngiel, Halinka Bohuta-Stąpel, Bogumiła Hajdasz,
Bartosz Konopnicki i Elżbieta Wancław-Chłopik. Do akcji przyłączyło

się również świdnickie muzeum, które
on line zabrało nas do swojej biblioteki i pokazało historyczny księgozbiór.
Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek
było ogłoszenie Czytelników Roku,
czyli osób, które w 2019 roku wypożyczyły największą ilość książek.
Nagrody, srebrne zakładki do książek,
powędrowały do pani Wandy Wojtkowiak oraz Martyny Jaworskiej, która
zdobyła tytuł Dziecięcego Czytelnika
Roku.
Zdjęcie poniżej zostało nadesłane
przez mieszkańców i zatytułowane „Kto czyta, żyje dwa razy”.

Kultura online to sposób Gminnego Ośrodka Kultury na artystyczne działania w czasie
trwania pandemii. Na profilu facebookowym GOK publikowane
są inspiracje dotyczące zajęć manualnych dla dzieci i dorosłych,
kinematografii, teatru, czytelnictwa, a także muzyki. To kultura
na wyciągnięcie ręki i bez konieczności wychodzenia z domu!
Cieszymy się, gdy naszą skrzynkę
zapełniają wiadomości od mieszkańców, w których pokazują
swoje rękodzieło, twórczość,
prace plastyczne – mówią zgodnie pracownicy GOK. Dodatkowo dom kultury prowadzi internetowe warsztaty wokalne dla
dzieci i młodzieży. Instruktorka
Iga Kałążna spotyka się w sieci z
uczestnikami zajęć, by pracować
nad emisją głosu, elementami
kształcenia słuchu i poczuciem
rytmu. Zapraszamy również do
obejrzenia galerii okiennej, która
powstała przy Ogrodowej 37. W
oknach GOK można podziwiać
lokalne dzieła sztuki. Mamy nadzieję, że niebawem osobiście
spotkamy się na gminnych wydarzeniach kulturalnych.

Papierowa, pachnąca...
Z okazji Tygodnia Bibliotek krótka rozmowa o książkach
z Krzysztofem Stefańskim – Wójtem Gminy Świdnica
- Tradycyjna książka, nowoczesne
e-booki czy audiobooki?
- Papierowa, pachnąca książka. Próbowałem e- i audiobooków, ale nie
bardzo mi to pasowało, mimo że jestem zwolennikiem nowoczesności
i technologii informatycznych w wielu innych dziedzinach naszego życia.

- Raczej w łóżku w pozycji półsiedzącej. Tak to wygląda.
- Nobliści, pisarze z pierwszych
stron gazet czy niszowi twórcy?
- Nie ma reguły. Różnymi drogami
książki do mnie trafiają. Ostatnio
wróciłem do powieści Olgi Tokarczuk, ale trafia się też coś mniej
znanego z kosza na wyprzedaży.
Tak trafiła do mnie ciekawa książka
dziennikarza Grzegorza Brzozowicza
„Resortowe dziecko rock’n’rolla”.

- Biblioteki publiczne czy domowa
biblioteczka?
Wariant mieszany. Lubię od czasu do czasu kupić książkę i mieć na
własność. Żona przynosi z naszej
biblioteki i czyta nieprawdopodobne
ilości książek, więc ja też się na coś
załapuję.

- Książka dzieciństwa?
- Książki raczej: wszystko Edmunda
Niziurskiego, Alfreda Szklarskiego
i Arkadego Fiedlera. Jednej nie potrafię wskazać.

- Ulubiona książka, czyli na bezludną
wyspę zabiorę ze sobą...?
- Bezludna wyspa bardzo pasuje do
mojej ulubionej powieści, bo przecież „Przygody dobrego wojaka
Szwejka” Jarosława Haszka to arcydzieło o sztuce przetrwania w trudnych czasach.

- Oj, tak. To nic trudnego.

- Poezja czy proza?
- Bardzo dobry wiersz – dlaczego
nie. To taki rarytas, święto literatury,
dlatego na co dzień, jak to w życiu –
proza.

- Napisane do szuflady – zdarzyło się?
- I to nie raz. Mam pełną teczkę
własnej twórczości (?) poetyckiej.
Wszystko powstało jednak przed 20
rokiem życia.

- Zakładka czy zagięte narożniki?
- Wojciech Mann kiedyś rozśmieszył mnie, mówiąc żartem, że grube
książki czyta, wydzierając stronę po
stronie, ponieważ całego tomu nie
da się utrzymać w rękach. Ja używam zakładki.

- Zarwana noc dla książki, czy to
możliwe?

- Książka w towarzystwie herbaty,
w ulubionym fotelu lub...?

- Czytam, bo...?
- …lubię poznawać.

- Literatura faktu, fantastyka, kryminał, a może...?
- Lubię biografie i powieści z historią
w tle.

Nadal działamy... zdalnie!
Sytuacja związana z koronawirusem dotknęła również uczestników
projektu „Apka, Świdnicka Mapka”.
Grupa, której podstawą są wspólne spotkania i działania przybliżające ich do opracowania aplikacji
mobilnej o gminie Świdnica musiała znaleźć inny sposób utrzymywania ze sobą kontaktu. Na
szczęście technologie nie są im
straszne i obecnie młodzież korzysta z wielu możliwości pracowania ze sobą zdalnie, by realizować kolejne założenia projektu.
Grupa czynnie włącza się również
w działania akcji #kulturazdalnie,
którą GOK prowadzi na swoim profilu facebookowym. Tym
samym Hania Wiącek i Nikola
Zwanzig zorganizowały swoje
pierwsze wystawy fotograficzne online, a pozostali uczestnicy
wzięli udział w konkursie fotograficznym „Zdjęcie tkwi w szczególe”!
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KULTURA

Nowa strona
internetowa

Nowoczesna, dynamiczna, kolorowa
i przede wszystkim czytelna - taka
jest nowa strona Gminnego Ośrodka
Kultury. Dzieje się na niej naprawdę
dużo. Teraz w łatwy sposób znajdziecie informacje o grupach i zespołach
artystycznych, sprawdzicie kalendarz
imprez i tygodniowy rozkład zajęć
oraz zapoznacie się z gminnymi ofertami artystycznymi. Klikając w galerię
imprez, powspominacie imprezy organizowane w naszej gminie. Na bieżąco
na stronie publikowane są wszystkie
informacje kulturalne, dlatego zachęcamy do śledzenia www.gokswidnica.pl

GOK zgarnia
kasę!

„Portret młodzieży” i „Świdnickie
pierzaki” to dwa kulturalne projekty,
które już jesienią zrealizuje Gminny
Ośrodek Kultury. Instytucja otrzymała na oba zadania 100% wsparcia
finansowego. W ramach projektu
„Portret młodzieży”, dofinansowanego przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży, zorganizujemy Forum
Lokalne, podczas którego miejscowi
aktywiści spotkają się, aby zastanowić
się nad potrzebami młodych ludzi i ich
planami na przyszłość. „Świdnickie
pierzaki” otrzymały grant w ramach
zadania „Lubuski P.A.K.I.E.T.” - Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021. Podczas
tego międzypokoleniowego projektu
seniorzy spotkają się z młodzieżą przy
darciu pierza, by porozmawiać o lokalnych tradycjach i historii. A spotkaniu
towarzyszyć będzie ludowa muzyka
i taniec.

Remont

Biblioteki Publicznej
Nowoczesna, estetyczna, kolorowa
– już niedługo taka będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
Widząc potrzebę modernizacji pomieszczeń, Wójt przyznał dotację na
przeprowadzenie remontu biblioteki.
W ubiegłym roku nowy wygląd otrzymała sala widowiskowa Gminnego
Ośrodka Kultury, zaś w tym roku
zmienimy dla was kolejną przestrzeń.
Biblioteka to miejsce chętnie odwiedzane przez czytelników, posiada bogaty księgozbiór, organizuje spotkania
czytelnicze, warsztaty oraz prowadzi
kluby książki. Remont obejmie odświeżenie pomieszczeń, wymianę
regałów oraz stworzenie czytelni dostosowanej dla osób w każdym wieku.
Kącik dla maluszka, fotel dla seniora,
przestrzeń dla młodzieży – to nowe
miejsca, z których będą mogli skorzystać czytelnicy. Cieszymy się, że biblioteka otrzymała również wsparcie
od firmy Swiss Krono Group. Jedna
rozmowa i pismo wystarczyły, aby
otrzymać od nich w prezencie panele
podłogowe. Liczymy na to, że wkrótce
mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowej i przyjaznej przestrzeni
biblioteki.
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