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POŻEGNANIE

Odszedł wspaniały człowiek
14 października br. pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Stefańskiego. Wójta Gminy Świdnica.
Zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej 11 października rano. Pogrzeb odbył się w Dniu Edukacji Narodowej, symboliczna data,
bo K. Stefański przez wiele lat uczył języka polskiego w świdnickiej szkole.
Żegnali go mieszkańcy, współpracownicy z urzędu gminy, radni gminy, sołtysi,
zaprzyjaźnieni włodarze, dyrektorzy i nauczyciele, strażacy, szermierze…
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Świetne dwa lata Wójta
Program wyborczy śp. wójta Krzysztofa Stefańskiego został stworzony na 5-letnią kadencję. Przez dwa
lata udało już się zrobić bardzo dużo. Na zielono zaznaczone są te zadania z programu, które udało się
zrealizować lub są w trakcie realizacji. Na czerwono te, których wójt nie zdążył rozpocząć.
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Mowa pożegnalna Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Marczewskiego
„Droga rodzino, szanowni goście, zebraliśmy się tu dzisiaj aby pożegnać
śp. Krzysztofa.
W sercach naszych zagościł wielki smutek i żal. Każdy z nas zadaje
sobie pytanie – dlaczego?! Dlaczego Krzysztof? Dlaczego teraz?!
Dlaczego dobrzy i wspaniali ludzie,
tacy jak On, tak szybko odchodzą?
Przecież tyle miał jeszcze do zrobienia, tyle planów, tyle pomysłów.
Ostatnimi czasy wielu z nas, wielu
mieszkańców naszej gminy jak i osób
spoza czekało na Jego kolejny ruch
jako wójta. Na kolejne informacje
o tym, co udało się zrealizować i co
za chwil kilka będzie realizowane. Tak
było jeszcze kilka dni temu, a teraz…
A teraz pytamy DLACZEGO?! Jaki
w tym sens, jaki zamysł Boży?
Szanowni zebrani, pozwólcie, że pokażę Wam Krzysztofa moimi oczami.
Zwracaliśmy się do niego: Panie
Krzysztofie, Panie Wójcie, Proszę
Pana, Trenerze, Krzysiek, dobrzy
znajomi i przyjaciele często zwykli
do Niego mówić Stefan. Ja najczę-

ściej mówiłem Krzysiu. Choć nie od
razu. Na początku było Proszę Pana.
To było jeszcze w szkole podstawowej. Lekcja języka polskiego. Krzysiu
był polonistą prowadzącym zajęcia
w mojej klasie. Pisaliśmy wypracowanie po lekturze powieści Kornela
Makuszyńskiego „Szatan z siódmej
klasy”. Po dokonaniu oceny naszych
prac oddawał je uczniom podając
oceny. Na koniec wyczytał mnie. Powiedział, że taką ocenę wystawił za
wyobraźnię i pomysł. Ja wiedziałem,
że oceniając moją pracę bardzo szerokim łukiem ominął „ortografię”. Ale
nie sama ocena była najważniejsza.
Przewspaniałym uczuciem, bardzo
motywującym do pracy było to, że
nauczyciel zobaczył w uczniu więcej,
niż on sam widział w sobie.
Końcówka roku szkolnego, szkolne
zawody sportowe, a dokładnie biegi
przełajowe. To było w siódmej klasie. Startowałem jako jeden z wielu
uczniów w tych zawodach. Do pokonania pętla długości około 1,5 -2 km.
Udało mi się wygrać te zawody ze
stosunkowo sporą przewagą nad innymi biegaczami. Na mecie podszedł

Mowa pożegnalna dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy Liliany Reimann
Nasza tak liczna obecność na dzisiejszej ceremonii pogrzebowej śp.
Krzysztofa Stefańskiego – wójta
Gminy Świdnica, byłego nauczyciela
świdnickiej szkoły świadczy o wielkim
szacunku, jakim Go darzyliśmy, oraz
o ogromnej stracie, z którą trudno
nam się wszystkim pogodzić.
„Wszystko się kończy, wszystko przeminie i sen przerwie słodkie marzenia.
Lecz coś jest w duszy, co nigdy nie
minie i wciąż trwać będzie – są nimi
wspomnienia.”
Śp. Krzysztof Stefański był absolwentem Zielonogórskiej Szkoły Podstawowej nr 14. Mówię o tym, ponieważ
żegna Go dziś również jedna z pierwszych nauczycielek Wójta.
Zanim został studentem na filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, był
uczniem Technikum Elektrycznego.
Czasem śmialiśmy się, że musiał
spędzić 5 lat w „Elektryku”, żeby
zrozumieć, że Jego jedynym powołaniem i pasją są literatura, kultura
i sztuka.
Będąc na 4. roku studiów w 1982
roku rozpoczął pracę pedagogiczną
w Punkcie Filialnym w Wilkanowie,
a 18 grudnia 1982 r. zawarł związek
małżeński z Małgorzatą.
Od 1983 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Szkole
Podstawowej w Świdnicy. W roku
szkolnym 1988/89 pełnił w szkole
niełatwą funkcję wicedyrektora szkoły.
W 1994 r. był współzałożycielem
Szkolnego Klubu Szermierczego
„FLESZ ŚWIDNICA”, przez wiele lat
pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa

tej organizacji. Wyjeżdżał z młodzieżą
na zgrupowania, zawody szermiercze
oraz mistrzostwa, z wielkim zaangażowaniem promował wśród naszych
uczniów ten piękny sport.
W 2003 r. ukończył studia podyplomowe z informatyki.
W 2005 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego, został również
egzaminatorem Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu.
Śp. Krzysztof przez wiele lat opiekował się samorządem uczniowskim,
był propagatorem sztuki, szkolnych
Dni Teatru, polsko-niemieckich wernisaży, plenerów i spotkań artystycznych.
Pracę w naszej szkole zakończył
w 2008 r., przepracował w niej jako
nauczyciel języka polskiego 26 lat.
Trudno wymienić wszystkie działania, w które się angażował i które
realizował. Był zawsze otwarty na
ludzi i świat, zaangażowany w życie
społeczne i charytatywną pomoc
drugiemu człowiekowi. Pełen radości, planów i chęci życia, dlatego tak
trudno nam wszystkim zrozumieć to
Jego rozstanie z nami. Do końca wierzyliśmy razem z Nim, że tę trudną
walkę wygramy.
Krzysztofie, żegnamy się z Tobą 14
października, w Dniu Edukacji Narodowej. Dziękujemy Ci za wszystkie
lata, jakie dane nam było spędzić
z Tobą, za Twoje dobre czyny, Twoją
wrażliwość i wielkie oddanie gminie
Świdnica.
Krzysiu, spoczywaj w pokoju

do mnie Krzysiu powiedział z szerokim uśmiechem na ustach, że mam
dobrą kondycję, że nadawałbym
się do szermierki i zaprosił mnie na
pierwszy trening. Od tej chwili zwracałem się do niego Panie Trenerze.
Po roku treningów pojechaliśmy na
zawody Mistrzostw Polski do lat 15.
Udało się nam wywalczyć 8 miejsce.
Wtedy to widziałem mojego trenera
cieszącego się jak dziecko, skaczącego z radości przy planszy po wygranej walce dającej awans do szerokiego finału. Ale sukces sportowy nie
był jedynym wspaniałym uczuciem
tego dnia. Równie wspaniałe było
to, że trener widział więcej w swoim
podopiecznym, niż on sam potrafił
dojrzeć w sobie.
Był rok 2007. Rozpocząłem pracę
w Zespole Szkół w Świdnicy. Tam mój
trener stał się dla mnie Krzysiem. Innym nauczycielom opowiadał o tym,
że jestem jego wychowankiem, szermierzem. I znów miałem poczucie,
że widział we mnie więcej niż ja sam
mogłem dostrzec.
To dzięki Jego wsparciu w 2011 roku
podjąłem pracę w Gminnym Ośrod-

ku Kultury, bo On znów widział we
mnie więcej, niż ja potrafiłem dostrzec w sobie. Mówił: dasz radę,
wierzę w Ciebie.
Dwa lata temu zadzwonił do mnie
i powiedział, że będzie kandydował
na Wójta, że potrzebuje mojej pomocy i chce żebym był w jego drużynie,
żebym startował w wyborach na radnego. Zgodziłem się. Zostałem radnym, bo On znów wierzył we mnie
i widział we mnie więcej, niż ja sam
mogłem dostrzec.
A dziś… Kto ujrzy potencjał, możliwości, talenty, ukryte pokłady energii do działania, empatii, wrażliwości
na drugiego człowieka? Kto w nas
ujrzy więcej, niż my sami jesteśmy
w stanie dostrzec w sobie?
Takich jak Ja jest dziś wielu, bo Ty
w nas wszystkich widziałeś więcej,
niż my sami w sobie. Dziękujemy Ci,
że stanąłeś na naszej drodze. Dziękujemy Ci, że w nas wierzyłeś. Dziękujemy, że z nami byłeś.
Do zobaczenia Krzysiu

Mowa pożegnalna Skarbnik Gminy Świdnica Katarzyny
Wybranowskiej, która mówiła w imieniu pracowników
Kochał ludzi, a ludzie kochali jego.
Do końca życia kochał też życie,
choć tak ciężko go doświadczyło.
Nigdy nie narzekał, zawsze pomagał. Nie oceniał nikogo, dopóki go
nie poznał. Planował, że za miesiąc,
może dwa wróci do pracy…
Był wspaniałym szefem, pełnym pomysłów, swoich wizji. Nie było dla
niego rzeczy niemożliwych. Im trudniej i im więcej przeszkód na drodze,
tym większa była jego mobilizacja
i determinacja. Zawsze wysłuchiwał
innych. Zawsze czekał na mieszkańców, na pracowników gotowy im
pomóc i doradzić.
W 2018 roku spełniło się jego ma-

rzenie – został wójtem swojej ukochanej Świdnicy. Gminy, dla której
poświęcił serce, a jak się okazało
i życie. Nie było mu dane długo zarządzać, ale za to, co zrobił przez
ten krótki czas, jesteśmy ogromnie
wdzięczni.
Jesteśmy również wdzięczni za to,
że dane nam było pracować z tak
wspaniałym człowiekiem. Jego
uśmiech, dobroć, mądrość pozostaną w naszych sercach na zawsze.
Krzysztofie, wójcie, przyjacielu –
takich ludzi jak Ty się nie zapomina.
I Ty też pamiętaj o nas i czuwaj nad
nami z góry

Mama Krzysia składa ogromny hołd Gosi
za nadludzką walkę o życie męża i mojego syna
			

Helena Stefańska

Wszystkim wspierającym nas w walce z ciężką chorobą
Krzysia serdecznie dziękuję. Dziękuję za dobroć i wielkie serca.
Bez Was ta walka byłaby niemożliwa.
			

Małgorzata Stefańska
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Budujemy nowe przedszkole
W urzędzie gminy odbyła się konferencja prasowa, podczas której
podpisano umowę na budowę
przedszkola i żłobka w Świdnicy. Zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz i
skarbnik Katarzyna Wybranowska
przekazały umowy wykonawcy,
którym są: Biuro Obsługi Budownictwa „GOKA” Grzegorz Sachar
– Lider Konsorcjum, TAURUS Budownictwo i Usługi Jarosław Kopciuch – Partner Konsorcjum. Długo
wyczekiwane przedszkole ma być
gotowe do końca maja 2022 roku.
Powstanie na placu między budynkiem szkoły w Świdnicy, a parkiem.
Będą się tam mieściły 4 oddziały
przedszkolne i jeden żłobkowy.
– Stworzymy dzieciom warunki,
jakich jeszcze w gminie nie miały
– mówiła I. Mazurkiewicz. Przedszkole i żłobek będą bardzo nowoczesne, z dobrze wyposażonym

KOSZT OGÓLNY
INWESTYCJI
- 5 781 000 zł
TERMIN WYKONANIA
- 31 maja 2022 r.
ILOŚĆ ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKOWYCH
- 1
ILOŚĆ ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH
–4
zapleczem kuchennym, łazienkami,
pięknymi salami zabaw.
Koszt budowy to ponad 5 mln zł.
Niemal wszystkie pieniądze na ten

Wypięknieje park
przy zborze

we, kosze na śmieci i dekoracyjne
elementy małej architektury typu
trejaże dla pnączy i latarnie parkowe. Zostanie nasadzona historyczna zieleń ozdobna i runo parkowe.
Nastąpi rewitalizacja reliktu barokowych schodów prowadzących
do parku od strony północnej.
Planowane jest też symboliczne
wyeksponowanie krzewów winnej
latorośli na bazie szczepów tradycyjnych sadzonych w regionie
oraz tradycyjne tabliczki z nazwami szczepów winogron i sposobem
ich prowadzania. Wyeksponowany
i zrewitalizowany zostanie też poRewitalizacja parku polegać będzie mnik upamiętniający bohaterów
na odtworzeniu ścieżek parkowych,
I wojny światowej - poprzednich
Letnica
wyposażeniu terenu w ławki parko- mieszkańców tych ziem.
Projekt, w ramach którego zostanie zrewitalizowany park przy
Letnickim Zborze, znalazł się na
pierwszym miejscu na liście operacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia
1.2.1. Rozwój i promocja turystyki
tematycznej Stowarzyszenia LGD
Między Odrą a Bobrem. Zadanie
Gminy Świdnica pt. Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację
parku przy Zborze Poewangelickim
w Letnicy – etap 1 otrzymało dofinansowanie w wysokości 127,3 tys. zł.

cel pochodzą z budżetu gminy.
Środki unijne w wysokości 1,5 mln
zł Gmina pozyskała na funkcjonowanie i wyposażenie placówek.

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
– 1 173,01 m2

Pieniądze na aktywizację zawodową
Gmina pozyskała 170 tys. zł na realizację projektu, który ma polegać
na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy.
Gmina Świdnica podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
na realizację projektu ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja
beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 w ramach Osi priorytetowej

7. Równowaga społeczna Działania
7.1 Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki pomocy
społecznej.
Wartość projektu wynosi 200 tys.
zł, kwota dofinansowania to 170
tys. zł. Projekt będzie realizowany
w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” z Zielonej
Góry od 1 stycznia 2021r. do 31
grudnia 2022 r. W ramach projektu
będzie realizowanych szereg zadań
dotyczących aktywizacji społeczno
– zawodowej beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy.

Wszystkim, którzy wsparli nas słowem otuchy i serdeczną myślą,
złożyli kondolencje, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
mojego męża Władysława Marecika, pragnę wyrazić serdeczne
podziękowania, wdzięczność i szacunek.
Pogrążona w smutku żona Urszula Marecik z rodziną
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MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Młodzieży brakuje swojego miejsca
Rozmowa z KLAUDIĄ ŻARÓW, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy
- Dlaczego zdecydowałaś się kandydować do Młodzieżowej Rady
Gminy?
- Wiedziałam, że jedno z pierwszych
pytań tak właśnie będzie brzmiało.
Zdecydowałam się kandydować,
ponieważ Młodzieżowa Rada Gminy została stworzona dla młodych
osób chcących coś zmienić w naszej
gminie swoimi pomysłami i planami,
a ja właśnie do takich osób należę.
Nie mam na myśli tutaj wielkich
zmian, przynajmniej nie teraz.
- Jakie masz plany jako Przewodnicząca? Czym chciałabyś się zająć?
I w ogóle czym powinna zająć się
Młodzieżowa Rada Gminy?
- Szczerze mówiąc to nie spodziewałam się, że zostanę Przewodniczącą, co nie zmienia faktu,
że jest mi bardzo miło z tego powodu. Uważam, że jako młodzi ludzie
możemy zwrócić uwagę na pewne
sprawy. Na pierwszej sesji pojawiło
się już kilka pomysłów, których na
razie nie mogę zdradzić, bo przecież
co to za niespodzianka, jeżeli wszyscy o niej wiedzą. Przede wszystkim chcemy zająć się sprawami
w naszej gminie. Osobiście myślałam również o upiększaniu naszej
gminy, dbaniu o otaczającą nas
przyrodę czy nawet sadzeniu kwiatów i drzew.
- Jakie pierwsze zadanie chciałabyś
zrealizować?
- Na samym początku myślałam
o zbiórce potrzebnych rzeczy dla
schroniska. Jakieś koce oraz karma,
wszystko co mogłoby się przydać
zwierzakom, zwłaszcza że zbliża

się okres zimowy. Sądzę, że taka
pomoc z naszej strony będzie bardzo doceniona przez pracowników
schroniska oraz same zwierzaki.
- Jak widzisz współpracę między
MRG, a Gminą Świdnica. W czym
Gmina może Wam pomóc?
- Myślę, że współpraca będzie udana oraz możemy się wiele nauczyć.
W czym może nam pomóc? To zależy oczywiście od pomysłów, na
samym początku będziemy przede
wszystkim potrzebować pomocy
w realizacji i udoskonalaniu pomysłów.
- Czego najbardziej brakuje młodzieży w gminie Świdnica?
- Po pierwszej sesji uznaliśmy,
że młodzież chciałaby miejsce, w
którym moglibyśmy się wspólnie
spotykać. Wiemy, że wiązałoby się
to z dużymi wydatkami, a samo
znalezienie odpowiedniego miejsca
byłoby bardzo trudne.
- Czy planujecie jakieś spotkania
z młodzieżą, aby poznać ich potrzeby i im sprostać?
- Zdajemy sobie sprawę, że aktualnie jest to niemożliwe, natomiast
jak wszystko wróci do „normalności” to takie spotkanie będzie
jak najbardziej potrzebne, abyśmy
poznali potrzeby młodzieży z naszej gminy. Po takim spotkaniu na
pewno pojawią się nowe pomysły,
które chętnie będziemy próbowali
realizować.
- Dziękuję za rozmowę.

Klaudia Żarów - ma 16 lat i mieszka w Słonem. Jest uczennicą drugiej klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3
„Ekonomik” na profilu hotelarskim. Interesuje się tańcem, muzyką,
fotografią, podróżami oraz kulturą Korei Południowej. Dwa razy
w tygodniu uczęszcza na zajęcia do szkoły tańca oraz jest harcerką.

Młodzi mają teraz głos

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy odbyła się 9 października br.
Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli
ślubowanie oraz podjęli pierwsze
decyzje. Wybrano również Prezydium Rady. Przewodniczącą
została Klaudia Żarów, wiceprzewodniczącą Natalia Kuźmicka, a
sekretarzem - Hanna Wiącek. W
sesji uczestniczyła zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz, która
wręczyła radnym gratulacje oraz
zapewniła, że Młodzieżowa Radna
może liczyć na wsparcie ze strony urzędu gminy oraz jednostek
organizacyjnych. - Cieszę się, że
młodzi mieszkańcy gminy będą
mieli swoich przedstawicieli w samorządzie i że dzięki Wam uda się

zainicjować wiele wspólnych działań – mówiła I. Mazurkiewicz.
Na koniec dyskutowano na temat
planów i pomysłów młodych radnych. Cieszymy się, że Młodzieżowa Rada Gminy wznowiła działalność. Jej koordynatorem został
sołtys Buchałowa Rafał Trafała.
Skład Młodzieżowej Rady Gminy
IV kadencji na lata 2020-2022
1. Klaudia Żarów – przewodnicząca
2. Dominika Bachman
3. Maksymilian Bartkowiak
4. Hanna Wiącek - sekretarz
5. Iga Zapadka
6. Fabian Socha
7. Jakub Makowski
8. Natalia Kuźmicka - wiceprzewodnicząca

DZIAŁO SIĘ
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Lubuszanie in memoriam

Ale było pięknie! Chór kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus humanus
oraz Orkiestra Arte dei Suonatori dali wspaniały koncert zakończony wykonaniem
Mszy luterańskiej A-dur J.S. Bacha. Publicz-

ność w Letnickim Zborze długo oklaskiwała
muzyków, a zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz wręczyła bukiety dyrygentowi Bartłomiejowi Stankowiakowi i Marcie Gawlas
grającej na flecie traverso. Kwiaty otrzymali

również soliści: Marta Krysiak, Piotr Olech,
André Khorsik i Maciej Straburzyński. Kolejne wydarzenie z cyklu „Lubuszanie in
memoriam” za nami. Mamy nadzieję, że za
rok znów się spotkamy.

Gala filmowa „Świdnickich Pierzaków” za nami
Wielki finał projektu „Świdnickie Pierzaki” odbył się
2 października na terenie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Tłumnie
zgromadzeni goście mieli niezwykłą okazję powspominać działania projektowe, a także obejrzeć
premierę filmu na dużym ekranie.
Ten wieczór był prawdziwą galą filmową. Był czerwony dywan, gwieździste niebo, rozmowy z twórcami filmu oraz nagrody i statuetki „oskarowe”.
W studiu filmowym Paulina Szewczyk – dyrektor
GOK rozmawiała o kulisach nagrania filmu oraz o
wrażeniach z projektu z Danutą Warecką – opiekunką młodzieży, Barbarą Moroz – pomysłodawczynią
gminnego darcia pierza, Dominikiem Równickim –
reżyserem filmu, Jarkiem Mikodą – przedstawicielem młodzieży, a także Bogumiłą Hadzicką – przedstawicielką seniorów z gminy Świdnica .
Po studiu filmowym odbyła się premiera filmu
‚Świdnickie Pierzaki”. Film można obejrzeć również

na kanale Youtube Gminnego Ośrodka Kultury.
Jak na prawdziwą galę z czerwonym dywanem
przystało, nie obyło się bez nagród filmowych. I tak
oto „Świdnicka Akademia Filmowa” wręczyła statuetki w następujących kategoriach:
DLA NAJLEPSZYCH AKTORÓW I AKTOREK FILMOWYCH nagrodę otrzymali: Zespół Śpiewaczy
Świdniczanie oraz Stowarzyszenie Klub Seniora
w Świdnicy
DLA NAJLEPSZYCH
DEBIUTANTÓW FILMOWYCH
nagrodę
otrzymali
uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
ZA NAJLEPSZĄ MUZYKĘ FILMOWĄ nagrodę otrzymał Zespół Śpiewaczy Świdniczanie
ZA NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
nagrodę otrzymał Piotr Woźniak i Jego gęsi
ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI I SERCE DO
FOLKLORU nagrodę otrzymał Michał Kiszowara
wraz z Akademią Tradycji

ZA SPEŁNIENIE MARZENIA FILMOWEGO I DOFINANSOWANIE NAJLEPSZEGO FILMU ROKU
nagrodę otrzymało Regionalne Centrum Animacji
Kultury
DLA NAJLEPSZEGO MONTAŻYSTY, OPERATORA
I REŻYSERA FILMOWEGO nagrodę otrzymał Dominik Równicki
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do projektu „Świdnickie Pierzaki”. Nam pozostało promować film oraz foldery
edukacyjne, które powstały w ramach projektu w
szkołach i instytucjach publicznych, a także wspominać miło piękne chwile spędzone wspólnie przy
darciu pierza.

Ekipa Gminnego Ośrodka Kultury
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Kolejne stowarzyszenie powstało w gminie
„Pod Lipami” to nazwa
młodego stażem stowarzyszenia, które założyła grupa z Lipna. A dokładnie 16
mieszkańców, którzy bardzo chcą działać.
- Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 września tego roku,
ale przez ten krótki czas udało nam
się zrobić już bardzo dużo – mówi
prezes stowarzyszenia „Pod Lipami”
Krzysztof Fiedurek. – Nazwa była
pomysłem nas wszystkich, bo kojarzy się z Lipnem, a przy tym dobrze
brzmi.
Lipno to miejscowość, w którym wg
danych na koniec ubiegłego roku
mieszkało 174 mieszkańców. I spośród nich aż 16 osób postanowiło
zrzeszyć się i coś zrobić dla swojej
miejscowości.
- Bo Lipno to taka miejscowość
na końcu świata i mamy wrażenie,
że wszyscy o niej zapomnieli –
mówi sekretarz Karolina Sosińska.
- A my chcemy się wszystkim przypomnieć, chcemy, żeby coś się ruszyło, chcemy wyjść z marazmu.
- Pomysłów jest wiele, chęci do pracy też, więc stowarzyszenie to był
bardzo dobry pomysł – dopowiada
Bożena Opieczonek. – Na razie jest
nas nieduża grupa, ale dochodzą
kolejni. Wierzymy, że będzie nas
jeszcze więcej, tylko inni muszą
się przekonać, że takie działania
faktycznie mają sens i dają jakieś
efekty. Jest jeszcze dużo osób, które mogłyby do nas dołączyć. Trzeba
od siebie coś dać dla miejscowości,
w której się mieszka.
Mieszkańcy działają od niedawna,
ale dużo już się z ich inicjatywy wydarzyło.
- Przede wszystkim zaczęliśmy porządkować stary cmentarz – opowiada Anna Fiedurek. – To pomysł
naszego kolegi Sławomira Opieczonka. - Jak będzie nam pomagać więcej
osób to za dwa lata skończymy.
Cmentarz był mocno zaniedbany.
Było tam pełno śmieci np. stare
lodówki czy pralki. Nikt tam przez
lata nie sprzątał. Teraz mieszkańcy
czekają tylko aż geodeta wyznaczy
granice działki. Planują zwieźć płyty. Stworzyć lapidarium. Co jeszcze
oprócz cmentarza?
- Planujemy posprzątać park i chcemy, aby to było miejsce naszych
spotkań – mówi Anna Fiedurek.
Stowarzyszenie zorganizowało już
grzybobranie. To pierwsza taka impreza grupy „Pod Lipami”. I od razu
strzał w dziesiątkę. Było bardzo
dużo osób, dużo dzieci, które cieszyły się z dyplomów i prezentów.

- Sprzątaliśmy też boisko i teren
wokół sali wiejskiej – mówi Krzysztof Fiedurek. - Braliśmy udział
w turnieju siatkówki w Grabowcu
– zajęliśmy II miejsce. Chcemy zorganizować Święto Dyni, uporządkować teren wokół drewnianej tablicy w Lipnie, posadzić tam kwiaty.
Zadbaliśmy o donice przy wjeździe.
Przynieśliśmy kwiaty, sadzonki,
sołtys też dokupił, żeby było ładnie.
W przyszłym roku będzie więcej
kwiatów – postaramy się o to.
Najważniejsze w tym wszystkim, że
są ludzie, którym się chce. Że ciągle dochodzą nowi. – Pani Bożenka wszystkich zachęca do roboty
– mówią członkowie stowarzyszenia. - A nasz prezes to obrotny
facet. Wszędzie wejdzie, wszystko
załatwi.

Członkowie stowarzyszenia:
Krzysztof Fiedurek – Prezes,
Karolina Sosińska – Sekretarz,
Marta Sołowiej – Skarbnik
Sławomir Opieczonek, Urszula
Świtała, Sara Kościńska,
Łukasz Kwiatkowski,
Ewa Kosowska, Bożena
Opieczonek, Rafał Mosiołek,
Magdalena Kiełbasińska,
Ewelina Turek, Marcin Skorupski,
Mateusz Opieczonek,
Anna Fiedurek

fot. Stowarzyszenie Pod Lipami
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Jesienne porządki nad Nowa mapa
Zalewem Świdnickim

Rysunkowa mapa gminy Świdnica stoi nad Świdnickim Zalewem. Teraz zarówno mieszkańcy, jak
i turyści przyjeżdżający nad wodę, będą mogli
zapoznać się z ciekawymi miejscami w gminie.
W gminie pojawiły się również kolejne witacze.
Jeden przy drodze wjazdowej do Świdnicy od
strony Ochli, drugi przy DK nr 27 na wysokości
skrzyżowania Słone – Wilkanowo

Po sezonie kąpielowym nad zalewem pozostały już tylko wspomnienia. GOSiR przygotowuje obiekt do zimy i przeprowadza jesienne
porządki, zabezpieczono sprzęt i wyposażenie
terenu rekreacyjnego. Wykonano ostatnie koszenie terenów zielonych. Uporządkowano
ścieżki i miejsca odpoczynku. Do sezonu szykuje się grupa morsów, która będzie się cyklicznie zanurzać w akwenie kąpielowym podczas
zimnych, a nawet mroźnych dni. Obiekt będzie
służył popularnym spacerom. Wielu odwiedzających spaceruje również ze swoimi pieskami. Niezmiennie wędkarze będą korzystać
z mniejszego zbiornika na uprawiane swojego
hobby. Powstało wiele stanowisk do połowu

ryb. Przypomnę, że łowisko zostało otwarte
na początku bieżącego roku i cieszy się dużą
popularnością. Mamy przygotowany projekt
i pozwolenie na budowę placu zabaw i siłowni
plenerowej na terenie zalewu. Inwestycję planujemy wykonać na początku przyszłego roku.
Wszystko po to, aby uatrakcyjnić miejsce dla
mieszkańców i turystów. Pamiętamy też o turystyce wodnej i choć w wersji mikro, planujemy
ją uruchomić w kolejnym sezonie. Zapraszamy
nad Zalew Świdnicki, aby złapać ostatnie jesienne promienie słońca i zaczerpnąć świeżego
powietrza w blasku falującej wody.
Jan Doliński dyrektor GOSiR

12

Gazeta Gminna

EDUKACJA

Co słychać w szkole w Świdnicy?
Mamy medal
Brązowy medal w Finale Wojewódzkiej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych zajęła sztafeta chłopców w kategorii dzieci starsze w składzie: Krystian Mikoda, Marcel
Olichwer, Dominik Węclewicz, Dawid Możdżeń, Marcel Pawlak,
Dawid Cwojdziński, Malwin Karbowiak i Adam Warecki. Finał odbył się 15 października w Babimoście. Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony, walcząc bez kompleksów z zawodnikami innych
szkół i dumnie reprezentując świdnicką szkołę. Gratulujemy!

Dzień Papieski

Fotografie pochodzą ze strony internetowej szkoły

Pod hasłem Totus Tuus – Cały Twój w tym roku obchodzono dzień
Patrona szkoły – świętego Jana Pawła II. O godzinie 8.00, 16 października spod placówki wyruszył poczet sztandarowy na czele
z dyrektor Lilianą Reimann oraz delegacjami wszystkich piętnastu
klas. Wzięli oni udział w uroczystej mszy odprawionej w kościele
pw. Świętego Marcina. Następnie przy obelisku zapalono znicze.
Tradycyjnie odśpiewano ulubioną pieśń Papieża „Barkę” – wyjątkowo w holu szkoły, gdyż rozpadał się deszcz. Podczas kolejnych
godzin poszczególne klasy zajęły się swoimi zadaniami. Uczniowie
klas 1 – 3 oglądali film przedstawiający życie Patrona oraz wykonywali kartki urodzinowe dla świętego Jana Pawła II – z okazji setnej
rocznicy Jego urodzin. Z kolei uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w
turnieju sportowym przeplatanym konkursami wiedzy o Papieżu.
Natomiast najstarsi uczniowie, z klas siódmych i ósmych, zapoznali
się z historią papieża Polaka, oglądając filmy i prezentacje (między
innymi „Karol. Człowiek, który został papieżem”) oraz, pracując w
grupach, układali do wybranych haseł krzyżówki. To był naprawdę
udany dzień.

Wieści ze szkoły w Koźli
Dzień Patrona w Koźli
16 października w szkole w Koźli obchodzono Dzień Patrona - Jana
Pawła II. Z tej okazji dzieci rozmawiały o Wielkim Polaku, poznawały fakty z jego życia. Potem wykonały piękny plakat i odmówiły
modlitwę.

Wielkie pasowanie

Fotografie pochodzą ze strony internetowej szkoły

W przedszkolu w Koźli 16 października odbyła się wielka uroczystość. Dyrektor Liliana Reimann pasowała dzieci na przedszkolaka, starszaka i zerówkowicza. Dzieci śpiewały, tańczyły i mówiły
wierszyki. Były wspólne zabawy, które dostarczyły wszystkim wiele radości. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty.
Uczniowie drugiej klasy wierszem opowiedziały, jak jest w szkole i
wręczyły przedszkolaczkom prezent. Sześciolatki zostały przyjęte
do Szkolnej Kasy Oszczędności. To był naprawdę wspaniały dzień!
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Działo się w szkole w Słonem
Spotkanie z pielęgniarką

Ślubowanie klas pierwszych
16 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród
uczniów oraz rodziców, a także nauczycieli. W tym roku uroczystość odbyła się w sali wiejskiej w Słonem. Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny oraz poczęstunek, na który zaprosili
swoich bliskich, a także dyrektora szkoły Łukasza Szydłowskiego,
uczniów i wychowawców klas II i III. Były też występy recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów. Na koniec otrzymały
one pamiątkowe dyplomy oraz nagrody przygotowane przez klasę
II i III, SKO i wychowawcę.

W ramach działań PCK i Klubu Wiewiórka uczniowie klas I-III
wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką Barbarą Michałek. Dzieci
miały okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim
wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania
o zdrowie i higienę. Pani pielęgniarka podkreślała, jak olbrzymie
znaczenie ma zdrowe odżywianie, spożywanie odpowiedniej ilości
wody oraz jedzenie owoców i warzyw.
Jednak największą atrakcją okazała się prezentacja rekwizytów potrzebnych do codziennej pracy pielęgniarki. Pani Basia zaprezentowała stetoskop, termometr dotykowy i ciśnieniomierz.
Na koniec pani Basia przypomniała uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa w szkole podczas pandemii. Zalecała częste
mycie rąk oraz ich dezynfekowanie, a w przestrzeni wspólnej szkoły noszenie maseczki. Uczniowie zapewnili ją, że będą przestrzegać
wszystkich zaleceń.

Fotografie pochodzą ze strony internetowej szkoły

Pamięci Janka Młodzi powędkowali
21 października w Hali Sportowej
„Świdniczanka” odbył się Turniej
Szpadowy XXII Gala Szermiercza pamięci Janka Mieszkiełło „V Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w Szpadzie”. Organizatorami wydarzenia był Flesz Świdnica, Gmina
Świdnica oraz Urząd Marszałkowski
Woj. Lubuskiego. W imprezie wzięło udział 60 zawodników i z trzech
klubów - GTS - SP 11, UKS G - 8
Bielany Warszawa, UKS Żoliborz
Warszawa oraz FLESZ Świdnica.

Zawody otworzyła dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Świdnicy Liliana Reimann w asyście
rodziców Janka Mieszkiełło. Pan
Marek ufundował nagrody – książki dla zwyciężczyń i zwycięzców
poszczególnych kategorii wiekowych. Wójt Gminy Świdnica ufundował puchary dla zwycięzców
we wszystkich kategoriach wiekowych. Turniej odbył się zgodnie
z przepisami Polskiego Związku
Szermierczego oraz COVID 19.

Ostatnie tegoroczne zawody z cyklu
Grand Prix Świdnica 2020 pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świdnica
Krzysztofa Stefańskiego odbyły się 11
października nad Zalewem Świdnickim.
W trzecich zawodach z cyklu na podium
stanęli:
W kategorii do lat 10
1.Tomasz Sikorski, 2. Daniel Możdżeń
3. Jaś Marczewski,
W kategorii do lat 16
1. Jakub Brodzik, 2. Maja Michniewska,
3. Dominik Możdzeń, 4. Jakub Sirocki, 5.
Dawid Możdżeń
Klasyfikacja generalna cyklu GRAND
PRIX
W kategorii do lat 10
1. Daniel Możdżeń, 2. Jaś Marczewski
3. Kacper Brodzik,
W kategorii do lat 16
1. Dominik Możdżeń, 2. Dawid Możdżeń,
3. Jakub Sirocki, 4. Jakub Brodzik, 5.
Maja Michniewska, 6. Hubert Smoliński,

7. Kacper Tarczyło, 8. Igor Korż, 9. Maja
Marcinkiewicz, 10. Hania Gagajewska
W przyszłym roku, dziewiąta odsłona
Grand Prix Świdnica odbędzie się w nowej, ciekawszej i bardziej atrakcyjnej odsłonie. Już dziś możemy zdradzić że:
* zawody odbędą się w kategoriach:
- do lat 10, - do lat 17, - senior, - GP rodzinne
* zorganizowane zostaną drużynowe zawody dla firm, zaś opłata startowa zostanie przekazana na organizację dziecięcego i młodzieżowego GP
Za pomoc w organizacji zawodów serdecznie dziękujemy:
- Panu Tomaszowi Marczewskiemu
- Panu Mateuszowi Brodzikowi
- Radzie Sołeckiej Sołectwa Świdnica
- Panu Tomaszowi Gagajewskiemu
- Urzędowi Gminy Świdnica
- Pani Emilii Możdżeń

Organizatorzy Grand Prix Świdnica
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Zrób to sam
z GOK-iem
Przedstawiamy wam pomysł, jak w kreatywny sposób uczyć dzieci liter, kształtów. Nauka podczas wspólnej zabawy jest bardzo
popularna. Animatorzy z GOK opracowali
edukacyjne patyczki, które możecie wykonać w swoich domach. Zerknij na zdjęcia,
zainspiruj się i zrób to sam.

Gmina Świdnica głośno czytała

Książka
na telefon
– to działa

Pierwsi seniorzy otrzymali zamówione książki.
Wszystko za sprawą usługi „Książka na telefon”,
którą od września świadczy świdnicka biblioteka.
Seniorzy zadzwonili do biblioteki, wybrali pozycje
książkowe, a pracownicy GOK ochoczo dostarczyli
im literaturę na jesienne wieczory.
Zachęcamy do składania zamówień na książki.
Czekamy na Wasze telefony do 20 dnia każdego
miesiąca - tel. 68 327 32 80. Pracownik biblioteki
chętnie doradzi, co warto poczytać.

„Kayla to jest moja kotka – kocia dama i ślicznotka. (...)” - tymi słowami rozpoczynał się wiersz
Pani Halinki Bohuty-Stąpel, który 29 września
o godz. 10:00 na głos czytała Gmina Świdnica.
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania GOK zaprosił instytucje, przedszkola
i szkoły do wspólnego przeczytania zabawnej
kociej bajki. Zainteresowanie wspólnym czytaniem przerosło nasze oczekiwania. Skrzynka
pocztowa domu kultury zasypana została wiadomościami z filmami i zdjęciami czytających
urzędników, przedszkolaków oraz uczniów.

„Bajkę o pewnym Panu i Kayli – kotce ślicznotce”
mieszkańcy mogli również wysłuchać w relacji
na żywo na profilu społecznościowym Gminnego Ośrodka Kultury. W rolę wcielili się Halinka
Bohuta-Stąpel – autorka tekstu oraz Marcin
Włazły - pracownik GOK. Wszyscy uczestnicy
akcji – przedszkolaki z przedszkola „Nibylandii” i Słonego, uczniowie szkoły w Świdnicy
i w Słonem, pracownicy Urzędu Gminy oraz
mieszkańcy i członkowie stowarzyszenia Siedlisko w Grabowcu otrzymali okolicznościowe
dyplomy i słodkie upominki.
Do usłyszenia za rok!
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Herbata i książka na jesienne wieczory
Nie ma nic lepszego na długie jesienne wieczory niż kubek gorącej herbaty, koc i ulubiona książka. Zdradzimy
wam, co warto przeczytać oraz jaki
jest przepis na pyszną rozgrzewającą
herbatę.
Dla osób które lubią czytać, nie ma
złej pory na książki, a jednak jesienne
wieczory zachęcają do lektury wyjątkowo. Świdniczanie w tym czasie
najchętniej odwiedzają naszą bibliotekę, ponieważ na przełomie września i października zakupujemy sporo
nowości wydawniczych. Czytelnicy,
którzy systematycznie wypożyczają
książki najczęściej preferują nowości
wydawnicze i to w swojej ulubionej
dziedzinie. Jedni sięgają po literaturę
obyczajową, romanse, inni natomiast
wolą powieść sensacyjno-kryminalną.
Wśród książkowych wyborów Świdniczan niezmiennie na pierwszym
miejscu dominuje literatura sensacyjno-kryminalna Remigiusza Mroza.
W dalszej kolejności
Katarzyna
Puzyńska, Wojciech Chmielarz czy

Przemysław Piotrowski. Natomiast
wśród zagranicznych pisarzy prym
wiedzie Jorn Lier Horst. Czytelniczki romansów i obyczajówki mają też
swoich ulubionych autorów, a są
to Katarzyna Michalak, Agnieszka
Krawczyk, Joanna Jax. Hitem ostatnich miesięcy jest seria książek Zofii
Mąkosy, autorki „Wenedyjskiej Winnicy”. Te książki, gdy tylko wracają do
biblioteki, znów trafiają w ręce kolejnych czytelniczek. Największym powodzeniem wśród młodzieży cieszą
się lektury szkolne i powieści fantastyczne, natomiast dzieci wybierają
„Dzienniczek Cwaniaczka” oraz „Harrego Pottera”.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej biblioteki i wypożyczania
książek. Na półce z nowościami znajdziecie książki dla dzieci, młodzieży,
komiksy, poradniki kulinarne, medyczne, z dziedziny psychologii i religii, a także biografie, między innymi
znanych aktorów.

Przepis na jesienną herbatę
1 kubek zapażonej ulubionej czarnej herbaty, 1 plaster pomarańczy,
1 plaster cytryny, 3-4 goździki – możesz wbić je w skórkę pomarańczy
i cytryny, 2-3 plasterki imbiru, szczypta cynamonu,
1 gwiazdka anyżu, 1 łyżka miodu - miód możesz zastąpić łyżką syropu
lub konfitury malinowej

Konkurs
dla przedszkolaków
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych do udziału
w konkursie recytatorskim. Tegoroczna edycja odbędzie się online.
Wystarczy, że opiekun w przedszkolu lub rodzic nagra występ
dziecka, np. telefonem komórkowym, a następnie gotowy
film prześle mailem bądź w wiadomości na profilu społecznościowym do GOK-u. Dziecko

może zaprezentować dowolny
tekst w całości lub we fragmencie. Na zgłoszenia czekamy do
18 listopada. Wyniki konkursu opublikujemy 24 listopada.
Więcej informacji znajdziecie
w regulaminie dostępnym na
stronie internetowej:
www.gokswidnica.pl
Każdy uczestnik konkursu otrzyma okolicznościowe nagrody.

#kulturazdalnie
Gminny Ośrodek Kultury na bieżąco obserwuje sytuację związaną z koronawirusem w naszym regionie. W związku z tym, że GOK to miejsce, w którym
spotykają się na zajęciach i warsztatach dzieci, seniorzy z różnych miejscowości i placówek oświatowych, a instruktorzy zajęć prowadzą kilka grup,
postanowiliśmy, że zawieszamy chwilowo stacjonarne warsztaty artystyczne i wszystko przenosimy do internetu oraz lekcji indywidualnych i zdalnych.
Na bieżąco na profilu społecznościowym i kanalne na Youtube instytucji
będą publikowane filmy i zdjęcia z inspiracjami plastycznymi oraz wydarzenia kulturalne.
Uczestnicy, którzy zapisani są na nasze zajęcia będą otrzymywali od nas
bezpłatne boksy kulturalne. W paczce znajdą m.in. temat zajęć, materiały
plastyczne oraz instrukcję. Boksy do odebrania są w GOK. Jeżeli chcecie
dołączyć do #kulturazdalnie i otrzymać boks z zadaniem ceramicznym, rękodzielniczym bądź z zabawą artystyczną dla maluszka, to skontaktujcie się
ze świdnickim domem kultury. Ilość boksów kulturalnych jest ograniczona.

Zapraszamy do Biblioteki
Do Gminnego Ośrodka Kultury
dotarła wyprawka czytelnicza dla
przedszkolaków w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek”.
Każdy przedszkolak, który odwiedzić Gminną Bibliotekę Publiczną
w Świdnicy i założy kartę biblioteczną otrzyma wyjątkową książkę
„Pierwsze czytanki dla...”, dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka, a także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik

otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.
Zapraszamy najmłodszych wraz
z rodzicami do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy.

Wygraj dwumetrową bombkę dla swojej miejscowości!!!
Zapraszamy wszystkie sołectwa z gminy Świdnica do wykonania dowolną metodą szopki bożonarodzeniowej.
Niech zadziała wyobraźnia! Wszelkie materiały dozwolone! Zwycięskiej miejscowości przekażemy ponad
dwumetrową świecącą bombkę do ozdobienia miejscowości podczas świąt. Szczegóły w regulaminie.
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Świdnicy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów
bożonarodzeniowych,
• Stworzenie okazji do zaprezentowania przez sołectwa
gminy Świdnica własnych, pomysłów i technik wykonywania
szopki bożonarodzeniowej,
• Pobudzenie inwencji twórczej,
• Integracja społeczności lokalnej.

Ze względu na sytuację epidemiczną przewidziane są dwa
warianty rozstrzygnięcia konkursu:
• W przypadku utrzymania obecnych obostrzeń epidemicz nych informacja o zwycięzcy konkursu zostanie podana w
mediach gminnych po dokonaniu oceny prac przez komisję
oceniającą, najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r.,
• W przypadku zniesienia obostrzeń epidemicznych informacja o zwycięzcy konkursu podana zostanie podczas Wigilii Gminnej, która odbędzie się 13 grudnia 2020 r.

3. Szczegóły konkursu:

9. Nagrody:

2. Cele konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla sołectw znajdujących się na
terenie gminy Świdnica. Każde sołectwo może zaprezentować jedną szopkę bożonarodzeniową.
Technika wykonania: dowolna
4. Zgłoszenia do konkursu:
• Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje sołtys danej
miejscowości. Może to zrobić telefonicznie pod nr 68 327
31 15 wew. 144 lub mailowo: promocja@swidnica.zgora.pl,
• W zgłoszeniu należy podać nazwę sołectwa oraz dane
osoby, z którą organizatorzy mogą się kontaktować w sprawie konkursu – imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy,
• Ostateczny termin zgłoszeń upływa 7 grudnia 2020 r.
5. Miejsce i termin zaprezentowania prac:

• Zwycięzca konkursu otrzyma świąteczną iluminację 3D
(bombkę o wysokości 2,5m) do dekoracji sołectwa podczas
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Iluminacja jest
nagrodą przechodnią, która będzie przyznawana corocznie
przed świętami Bożego Narodzenia sołectwu, które zw-y
cięży w organizowany przez Urząd Gminy konkursie świątecznym,
• Wszystkie sołectwa biorące udział w konkursie otrzymają
nagrody pocieszenia.
10. Kontakt:
Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do Urzędu
Gminy w Świdnicy nr tel. 68 327 31 15 wew. 144, e-mail:
promocja@swidnica.zgora.pl

• W przypadku utrzymania obostrzeń – miejsce wskazane
przez dane sołectwo; w przypadku zniesienia obostrzeń –
teren za Urzędem Gminy w Świdnicy (miejsce odbywania się
Wigilii Gminnej),
• Termin prezentowania prac – 13.12.2020 r.
6. Ochrona danych:
Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunków osób reprezentujących dane sołectwo na stronie internetowej oraz proﬁlu
Facebook Urzędu Gminy w Świdnicy oraz w prasie lokalnej
i innych publikacjach.
7. Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.
Ocenie podlegać będzie:
• Zgodność z regulaminem,
• Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników,
• Bogactwo użytych materiałów,
• Samodzielność i estetyka pracy.
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