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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy
w Państwa sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Pełniący funkcję Wójta Gminy Świdnica
Bogdan Mucha

Życzę Państwu,
aby tegoroczne Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
Niech ten trudny i niespokojny czas pandemii
nie przeszkodzi nam spotkać się w gronie najbliższych
i wspólnie celebrować te rodzinne święta.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica
Tomasz Marczewski z Radnymi

Chcielibyśmy złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Niech ten wyjątkowy czas napełni wszystkie serca
zrozumieniem i miłością do drugiego człowieka.
Życzymy, aby te Święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Sołtysi miejscowości z terenu gminy Świdnica

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim
seniorom dużo zdrowia, rodzinnego
ciepła, miłości i dużo przyjaciół
w tym trudnym covidowym czasie
życzy

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Bogumiła Hajdasz z Radą

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy chciałabym życzyć
Wszystkim, aby ten szczególny czas był dla nas okazją
do bezpiecznego spędzenia miłych chwil
w atmosferze pełnej miłości i spokoju, aby w każdym
domu był pięknie ozdobiony koszyczek z święconką
w środku i abyśmy mogli podzielić się jajkiem
z najbliższymi. Wesołego Alleluja!
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy
Klaudia Żarów z Radą

AKTUALNOŚCI
Do końca sierpnia br. boisko
w Wilkanowie zostanie przebudowane. Mieszkańcy zyskają nowoczesny obiekt.

Z pieniędzy gminnych przebudowywane jest boisko wielofunkcyjne
w Wilkanowie, na którym znajduje
się: boisko do piłki ręcznej, boisko do
siatkówki oraz boisko do koszykówki. W tej chwili z obiektu nie
można bezpiecznie korzystać z uwagi na zły stan techniczny – zużytą nawierzchnię, nieodpowiednie spadki
nawierzchni, brak odpowiedniego
nawodnienia płyty boiska oraz nieodpowiednie piłkochwyty. W obecnym stanie technicznym naraża się
użytkowników na ryzyko licznych
urazów i kontuzji. Przebudowa jest
konieczna.
W ramach tego zadania powstanie
nowoczesne boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, całkowicie przepuszczalne
dla wody o wymiarach 31 m na 18
m, na którym znajdować się będzie:
boisko do piłki ręcznej, boisko do
siatkówki oraz do koszykówki. Zostanie odpowiednio wyposażone
w niezbędne urządzenia do uprawiania tych dyscyplin, które zostaną
zamontowane na stałe tj. dwie bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki oraz kosze do koszykówki. Ponadto wzdłuż dwóch boków boiska
zamontowane zostaną trybuny
z lekkiej konstrukcji stalowej i z 44
siedziskami. Teren boiska będzie
ogrodzony do wysokości 4 m ogrodzeniem spełniającym jednocześnie
funkcję piłkochwytów. W ogrodze-

BOISKO Z TRYBUNAMI
Gazeta Gminna

niu umieszczone będą 2 wejścia
o szerokości 1,38 m. Przy boisku za-

montowano już nowoczesne
oświetlenie, co umożliwia korzysta-

nie z obiektu o każdej porze dnia.
Koszt inwestycji to ponad 460 tys. zł.

NOWY POJAZD UŁATWI PRACĘ

Gmina Świdnica zakupiła mikrobus do przewozu uczniów
niepełnosprawnych do szkół.
Samochód wyprodukowany
w 2012 r. znalazł się w zasobach Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Służy również do przewozu seniorów
do Domu Dziennego Pobytu
w Świdnicy.

Fot. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
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Teraz można w pełni ergonomicznie realizować oba zadania.
Pojazd będzie również wykorzystywany przez pracowników urzędu i GOSiR-u do realizacji zadań służbowych,
w tym m.in. do utrzymywania
Zalewu Świdnickiego i obiektów sportowych. Kosztował
39 300 zł, zakup sfinansowała
Gmina.
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AKTUALNOŚCI

W Lipnie też kolorowo
i świątecznie. Dzięki
sołtysowi Wiesławowi
Krzesińskiemu zostały
zakupione piękne i kolorowe kwiaty do donic. Zajączki dla Stowarzyszenia Pod Lipami w Lipnie wykonał
Tomasz Machaj z Kisielina. Zostały rozstawione w całej miejscowości i wprowadzają
w świąteczny czas
Wielkanocy.
Fot. Stowarzyszenie
Pod Lipami w Lipnie

ŚWIĄTECZNIE ZROBIŁO SIĘ PRZEZ URZĘDEM GMINY.
DREWNIANE ZAJĄCZKI I PISANKA ZOSTAŁY ZROBIONE
PRZEZ GRZEGORZA HADZICKIEGO.

GMINA WYGRAŁA
BITWĘ O WOZY

Dzięki wysokiej frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich w lipcu 2020 r., Gmina Świdnicawygrała „Bitwę o Wozy".
Druhowie OSP Koźla 29 grudnia 2020 r. odebrali nowy średni
samochód ratowniczo - gaśniczy.

Od tego czasu trwa pracowity okres uzbrajania wozu oraz zakupu sprzętu. W majowym numerze Gazety Gminnej zaprezentujemy kompletnie wyposażony pojazd ratowniczo-gaśniczy i napiszemy o nim dużo
więcej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy przyczynili
się do osiągnięcia tego sukcesu, jakim jest wygranie wozu.

Tradycja robienia palm
w Koźli

Już od piętnastu lat
w Koźli robione są palmy wielkanocne. To
już taka świąteczna
tradycja w tej miejscowości.

Spotkania mam z dziećmi i robienie palm
w świetlicy środowiskowej zapoczątkowała
Danusia
Zarzycka.
Z upływem lat zmieniały się dzieci i rodzice, ale tradycja
pozostała. Do robienia palm wszyscy przygotowują się już latem. Wtedy trzeba zasiać kwiaty, zebrać zioła
i je zasuszyć.
Zimą robi się kwiaty z bibuły. I tak
przygotowanym, dwa, trzy tygodnie
przed świętami można zacząć robić
palmy. Nie jest to łatwa praca,
a każda palma jest wyjątkowa tak, jak
jej wykonawca. Na pewno potrzeba
przy tym dużo cierpliwości i dokład-

Fot. OSP w Koźli

ności, ale przy okazji można się też
zrelaksować. Palmy sprzedawane
są rodzinie i znajomym. Dochód ze
sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby świetlicy środowiskowej np.
na dodatkowe zabawki, na plac zabaw przy świetlicy. Wszyscy mają
nadzieję, że w końcu się uda zebrać
kwotę. W tym roku palmy wykonywane były w remizie strażackiej.
Strażacy zadbali o przytulną atmosferę.

Na skwerze wokół
słynnego koziołka
w Koźli zrobiło się
bardzo świątecznie
dzięki Paniom
z Koła Gospodyń
Wiejskich, Pani
Alinie Matras,
która wykonała
palmę i Panu
Mieczysławowi
Sygutowi, który
wykonał zająca.

Świdnica na starych pocztówkach
Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Rozmowa z LESŁAWEM WILCZYŃSKIM – od 15 lat mieszkańcem Świdnicy, który interesuje
się historią, zabytkami naszej gminy

- Mieszka pan na ul. Bunkrowej. Podobno w okolicy jest ciekawe miejsce.
- Tak, jadąc ulicą Bunkrową, mijamy
zjazd do oczyszczalni ścieków i kilkadziesiąt metrów dalej po prawej

stronie znajdują się ruiny.
Tam był kiedyś majątek, folwark, który spłonął. Nazywał
się Echental bei Schweinitz.
Sądząc po tym, co zostało widać, że mieszkał tam bogaty
człowiek. Zresztą mam widokówki, na których widać cały
ten budynek. Jedna z nich pochodzi z 1915 roku.
- A co zostało?
- Zachowała się podmurówka
pod cały budynek mieszkalny. Teraz
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to dobrze widać, bo nie
ma liści na drzewach
i traw. Przy drodze
szczątki stajni, spichlerza
czy stodoły. Kiedyś przed
domem były schody obok
taki postument. Zachowało się jedynie kilka
stopni.
- Jak Pan odkrył to miejsce?
- Mieszkam w pobliżu

i chodzę
z psem na spacery. Zauważyłem, że

m u z e u m
postawiło tam tablicę informacyjną
właśnie o tym majątku. I w ten spo-

sób go odkryłem. Teraz
pielęgnuję to miejsce,
wycinam chaszcze,
usuwam gałęzie.
- Ma Pan więcej widokówek ukazujących
dawną Świdnicę?
- Tak, kolekcjonuję je,
wyszukuję, potem
czytam o obiektach,
które się na nich
znajdują. Posiadam
stare widokówki
z urzędem gminy,
kościołem, pocztą,
przedszkolem.
Mam też takie, które pokazują miejsce
rekreacyjne obok Łochowa. Lubię
porównywać, jak kiedyś to wyglądało, a jak teraz.
- Dziękuję.

Widokówki pochodzą ze zbiorów L. Wilczyńskiego

Budowa przedszkola w Świdnicy trwa w najlepsze. Pogoda póki co nie przeszkodziła w robotach, wiec wszystkie prace wykonywane
są terminowo. Przedszkole ma być gotowe do końca maja 2022 roku.

Stowarzyszenia dostały dotacje
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Znamy już wyniki konkursu ofert
na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań
Gminy Świdnica w roku 2021
przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty prowadzące

Gazeta Gminna

działalność pożytku publicznego.

W tym roku wpłynęła rekordowa
liczba wniosków, bo aż 40 na łączną
kwotę prawie 380 tys zł. To praktycznie o sto procent przewyższało

założoną na ten cel w budżecie
gminnym kwotę, która wynosiła 183
tys. zł. A i tak była o 10 proc. wyższa,
niż ta przeznaczona na konkurs w
ubiegłym roku. Głównym kryterium
branym pod uwagę przez komisje

NGO
było to, czy realizacja zadania
wpłynie na jakąś grupę ludzi poprzez
np. pobudzenie do działania, aktywizację. Wyżej punktowane były
np. zajęcia sportowe, artystyczne
niż zakupy i wyposażenie.
Prezentujemy te stowarzyszenia,
które otrzymały gminne środki na
realizację zadań

NGO

Gazeta Gminna
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DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZ
Gazeta Gminna

DZIAŁO SIĘ

W tym roku celebrowaliśmy marcowe święta przez trzy dni Już 7 marca Gminny Ośrodek Kultury przygotował świetny program online.
8 marca byliśmy w każdej miejscowości w gminie, spotkaliśmy się z mieszkankami, rozdaliśmy prezenty, a w zamian otrzymaliśmy
świetne zdjęcia z obchodów tego dnia kiedyś. 8 i 10 marca zorganizowaliśmy też ciekawe konkursy.

>>> Życzenia na Dzień Kobiet z 1978 i 1979 roku pochodzą ze zbiorów Bogumiły Hadzickiej

>>> Sołtys Wanda Wojtkowiak przypomniała sobie, w jakim zacnym
gronie spędzała Dzień Kobiet w roku 2004

>>> Z mieszkankami Wilkanowa i sołtys Elżbietą Górską ubraną
w piękny strój spotkaliśmy się przed salą wiejską

>>> Ciekawe zdjęcia oglądaliśmy również w Drzonowie, gdzie towarzyszyła nam m.in. sołtys Elżbieta Noga

>>> Jak impreza na Dzień Kobiet to na sali wiejskiej w Koźli. Stoły
uginały się pod ciastami i innymi słodkościami. Zdjęcie zostało zrobione
w latach 1972-74 i pochodzi ze zbirów Marii Bajwoluk.

>>> Czy rozpoznają siebie mieszkanki Świdnicy? Zdjęcie pochodzi
z roku 1970 lub 1971 i zostało zrobione w Klubie Rolnika w Świdnicy. Na zdjęciu od lewej: Ewa Gryglik, Józia Chocaj,Ula Wędzikowska,
Tereska Węclewicz, Ewa Łukaszewska, Ela Wędzikowska i Wanda
Kończak (nazwiska panieńskie)

ZN W GMINIE ŚWIDNICA
DZIAŁO SIĘ

Gazeta Gminna
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To było pierwsze tak duże wydarzenie w formule online! Było bardzo intensywnie, bardzo różnorodnie, a przede wszystkim inspirująco!
Każdy, zaproszony gość, wniósł do studia GOK nową energię i zapał do tego, czym się zajmuje!
7 marca od rana transmitowaliśmy na żywo cykl spotkań i rozmów o zdrowym trybie życia, modzie, urodzie i pasjach..

>>> Fitness poprowadzili Alicja Marczak i Paweł Lepa

>>> Przepisami na koktajle na drugie śniadanie podzieliła się Anna
Korotusz

>>> Mateusz Brodzik zabrał nas w świat wędkarstwa i opowiedział
o najlepszych miejscówkach na ryby w naszej okolicy

>>> O stylizacji paznokci i pielęgnacji dłoni opowiedziała Lidia
Walkowiak. Podczas tego panelu wykonaliśmy również peelingi
do dłoni z naturalnych składników

>>> Lekcję stylu przeprowadziła Kinga Borkowska. Podczas tego
panelu rozmawialiśmy o stylizacjach na wiosnę, dodatkach, trikach
modowych i modzie dla seniorów

>>> Koncert muzyki relaksacyjnej oraz medytację poprowadziła
Magdalena Pytkowska. Wieczorem usłyszeliśmy dźwięk mis
tybetańskich, gongów i kalimby
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KOLEJNE SUKCESY „FLESZA”

20 marca podkrakowska Skawina gościła młodych szermierczy „Flesza”
na I Pucharze Żubra. Zawodniczki i zawodnicy po raz kolejny pokazali się
z jak najlepszej strony.

Czworo zawodników zakwalifikowało się do finału turnieju, a kolejnych ośmiu
przegrało bezpośredni pojedynek o finał. Najwyżej uplasowała się
w kategorii młodziczek, Karolina Nieczkowska zajmując trzecie miejsce. Tuż za
nią zameldowała się Nikola Niesyn zajmując 5 lokatę.
Wśród dziewcząt najlepiej powalczyła Aleksandra Holobotowska zajmując

13 lokatę. Zuzanna Mikoda zakończyła turniej na miejscu 16. Wśród chłopców
10. miejsce zajął Krystian Mikoda, a na miejscu 14. uplasował się Kacper Mielczarek.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak Aleksandra Hołobotowska, która po zakończonych walkach grupowych zgłosiła sędziemu o błędnie wpisanym wyniku związanym z jej zwycięstwem. Po weryfikacji przyznano wygraną
przeciwniczce Oli. Cała komisja techniczna była pod ogromnym wrażeniem zachowania naszej reprezentantki. Wykazała się ona zasadą Fair Play. Wszystkim startującym gratulujemy osiągniętych wyników.
Fot. Flesz Świdnica

SKP ,,LEŚNIK’’ SŁONE

W tym roku kalendarzowym
reprezentująca miejscowość
Słone drużyna piłkarska „Leśnik” Słone zdążyła już rozegrać
trzy mecze sparingowe.

Dwa z nich były meczami wyjazdowymi, a jeden został rozegrany
na własnym boisku. Szczególnie
mecz w Świdnicy był bardzo motywującym sprawdzianem przed
startem ligi, która, mimo obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa, powinna ruszyć 11 kwietnia. Już teraz trzymamy kciuki za
naszych młodych piłkarzy!
Jednocześnie władze klubu przypominają, iż w dalszym ciągu trwa

nabór młodych zawodników
z roczników 2007, 2008 i 2009.
W międzyczasie zapraszamy
na nieodpłatne treningi, które odbywają się dwa razy w tygodniu na

boisku przy zalewie w Świdnicy.
Informujemy, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w meczach
z drużyną z Krosna Odrzańskiego:
zawodnikami z III ligi okręgowej

C1 – „Trampkarz”.
Kontakt: 781 118 892 (Łukasz
Sulimierski), lesnikslone@wp.pl
FB - „Leśnik” Słone
Fot. Leśnik Słone

AKTUALNOŚCI

Gazeta Gminna
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Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

l Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań
w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021
roku do 30 czerwca 2021 roku.
l Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany

wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie
się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze - bezpośrednio i telefonicznie.
l Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy
l Infolinia spisowa działa pod numerem
22 279 99 99
l Więcej informacji https://spis.gov.pl/
Żródło: Główny Urząd Statystyczny
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Pomagamy małej Ani z SMA!

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły
zmierzyli sięz wyzwaniem. Nominowani do wykonania zadania, bez
chwili zastanowienia, przystąpili do
działania.
Wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawczyniami, zebrali się o 9.00 na

placu szkolnym, gdzie podjęli się wyzwania, skacząc na skakance 10 razy.
Poszło świetnie! Dodatkowo wszyscy
pokazali, jak wielkie mają serca wyskrobując oszczędności ze skarbonek,
a wszystko to dla małej Ani. Uczniowie
zebrali 1067,50 zł.
Brawo!!!

Wyniki konkursu na MEM
profilaktyczny

Mamy rozstrzygnięcie konkursu
na MEM profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy. Wysokie – trzecie
miejsce zajęła
uczennica klasy
7c naszej szkoły
– Zuzanna Kościńska.

Prace wykonane przez uczniów uzmysłowiły komisji sędziowskiej, że
młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest cyberprzemoc.
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego
Internetu 2021”.
Jest to kolejny już konkurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i kolejny, który wywołał burzliwe
dyskusje składu sędziowskiego. Spory, dywagacje i polemiki wywołał wyrównany poziom nadesłanych prac. Dodajmy, że do udziału w konkursie
włączyło się 87 młodych mieszkańców naszego województwa. Laureaci
otrzymają nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie
Informacja: lubuska.policja.

Szkolne zmagania językowo
– ortograficzne

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego został zorganizowany konkurs - Szkolne zmagania językowo – ortograficzne,
w którym wzięli udział uczniowie
z klas 4 – 8.

OTO NAJLEPSI:
klasy 4-6
I miejsce: Dominika Surynt, kl. 6a
II miejsce: Ewa Kołodziej, kl. 5

III miejsce: Emilia Dziewęcka, kl. 6a

klasy 7 – 8
I miejsce: Julia Hływa, kl. 7b
II miejsce: Alicja Kołodziej, kl. 8a,
Dominika Bachman, kl. 8b
III miejsce: Nikola Świerkowska, kl.
7b, Dominik Wysocki, kl. 7b, Aida
Aławerdian, kl. 8a
Gratulujmy zwycięzcom!

EDUKACJA

Co słychać w szkole w Świdnicy
Obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu

Nasi uczniowie mają świadomość zagrożeń cyfrowych. Dlatego tradycyjnie bierzemy udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI ma na
celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Konkursy przedmiotowe

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy wzięli udział
w konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Po etapie szkolnym do konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym
zakwalifikowali się:

1. Język polski - Alicja Kołodziej - kl. 8a,
Milena Rożniatowska - kl. 8b
2. Matematyka - Alicja Kołodziej - kl. 8a
3. Chemia - Alicja Kołodziej - kl. 8a
4. Język angielski - Bruno Chudecki,
Adam Warecki, Dorian Gil - kl. 7b,
Alicja Kołodziej - kl. 8a, Milena Rożniatowska - kl. 8b.
Konkursy kuratoryjne to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów
wiedzy, w jakich mogą startować
uczniowie szkół podstawowych. Udział
w nich wymaga od ucznia – jak i przygotowującego go nauczyciela – zaan-

gażowania i wielu godzin pracy.Uczniowie musieli zdobyć co najmniej 85%, aby
zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego.Miło nam poinformować, że
do ostatniego etapu zakwalifikowała się
Alicja Kołodziej. Wyniki uczennicy
przedstawiają się następująco:
1. Język polski - Alicja Kołodziej - 90%,
opiekun Małgorzata Węgłowska
2. Matematyka - Alicja Kołodziej 92%, opiekun Aneta Bukowiecka.
Udział w konkursach przedmiotowych
to działanie wpisujące się w Szkolny
Program Wspierania Zdolności i Talentów, który jest realizowany w naszej
szkole od 2018 roku. Celem programu
jest rozpoznawanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Mimo że rozwijanie pasji w dobie pandemii nie jest łatwe, uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nie spoczywają
na laurach i osiągają wysokie wyniki w
licznych konkursach przedmiotowych.

LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
Co roku uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w Lubuskim Konkursie Recytatorskim.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną pandemią, konkurs odbył
się w formie zdalnej. Nagrania recytacji uczniów zostały przesłane do Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Wśród nominowanych do etapu powiatowego, znalazły się:
• w II kategorii wiekowej (kl. 4-5): Aleksandra Hołobotowska i Małgorzata
Kostrzewa,
• w III kategorii wiekowej (kl. 6-8): Oliwia Rożniatowska.
Miło nam poinformować, że podczas eliminacji powiatowych wyróżnienie
zdobyła Aleksandra Hołobotowska.

Fot. SP w Świdnicy
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EDUKACJA

Szkolny etap konkursu recytatorskiego
Działo się w szkole w Słonem

Z końcem lutego w naszej szkole zorganizowany został konkurs recytatorski.

Występy najlepszych mówców zostały nagrane
oraz wysłane do Gminnego Ośrodka Kultury
w Świdnicy. Miło nam również poinformować, że

Poznajemy
kosmos

aż trzech uczniów naszej szkoły zostało wytypowanych do etapu powiatowego Zuzanna
Szczecińska z klasy II oraz dwie uczennice z klasy I Martyna Sochacka i Zuzanna Haüsler.
Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną
pandemią, konkurs odbywa się w formie zdal-

nej. Wykony laureatów zostały nagrane za pomocą profesjonalnego sprzętu przez pracownika
GOK-u.
Nasze trzy uczennice otrzymały wyróżnienia na
szczeblu powiatowym.

z Krainą
Eksperymentu
W minionym miesiącu
odwiedziły nas Panie
z Kariny Eksperymentu,
tym razem
rozmawialiśmy
o Układzie Słonecznym,
planetach,
gwiazdach i całej
przestrzeni kosmicznej.
Następnie każdy
z uczestników
warsztatów wykonał
swój własny kosmos
zamknięty
w magicznym
w słoiczku.

Fot, SP Słone

KULTURALNE BOKSY MARZEC J MIESIĄC
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- wiosenne podsumowanie

Za nami kolejna akcja kulturalna
Gminnego Ośrodka Kultury. Tym
razem ekipa GOK-u przygotowała boksy kulturalne w edycji
wiosenno-wielkanocnej.

W pudełkach znalazły się materiały
plastyczne do przygotowania wiosennych dekoracji. Dzieci przygotowały zająca z juty, zawieszkę z ptaszkami, świąteczny wianek, oraz
ozdobną doniczkę, w które zasiały
owies. Natomiast dorośli wykonali

stroik świąteczny, wianek na drzwi,
jajko cekinowe oraz pisanki zdobione pszczelim woskiem. Animatorzy
spotykali się z uczestnikami za pomocą Facebooka w relacjach live
oraz udostępniając tutoriale, w których prezentowali krok po kroku, jak
wykonać daną inspirację.
Dzieci i dorośli chętnie uczestniczyli w naszych warsztatach. Na
bieżąco komentowali nasze poczynania oraz przesyłali zdjęcia wykonanych prac.

KULTURA

PISARZY I POETÓW

Mimo, że Biblioteka działa w ograniczonym stopniu, to nie zapomina|
o swoich czytelnikach. Na bieżąco można wypożyczać książki, a wydarzenia czytelnicze przeniosły się do sieci. 3 marca z okazji Dnia Pisarza zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Eugeniuszem Kurzawą.

Mieszkaniec naszej gminy opowiadał o swojej pasji do literatury, warsztacie pisarskim i dziennikarstwie. Podczas spotkania rozmawialiśmy również
o jego najnowszej książce „Spis treści. 66 postaci, które...”. Pisarz zabrał nas
w swój świat i opowiedział o niezwykłych spotkaniach m.in. ze. Stanisławem
Tymem, Leszkiem Możdżerem, Urszulą Dudziak, Jerzym Bralczykiem. 21 marca z okazji Dnia Poezji zaprosiliśmy czytelników na spotkane z lokalną poezją. Pani Bożena Trubiłowicz przeczytała utwory Bogumiły Hajdasz, Haliny Bohuty-Stąpel, Nadziei Łukaszewskiej, Ireny Pietrań, Eugeniusza Kurzawy i Jadwigi Olejniczak. Oba wydarzenia można obejrzeć na www.gokswidnica.pl
Jednocześnie zapraszamy do naszego działu regionalnego, aby zapoznać się
z twórczością mieszkańców gminy Świdnica.
Przypominamy, że w Bibliotece można wypożyczać książki i audiobooki. Zapraszamy najmłodszych po wyprawki czytelnicze. Książki można wypożyczać bezkontaktowo w „Oknie na literaturę”, a seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z „Książki na telefon”.

Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci

Z okazji urodzin pisarza Hansa Christiana Andersena na całym
świecie 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich czytelników do wzięcia
udziału w gminnym konkursie literacko-plastycznym.
Najmłodszych zachęcamy do namalowania okładki do książki
z ulubioną baśnią Andersena. Starsze dzieci, młodzież oraz dorośli mogą
napisać tekst o tym, która książka zasługuje na miano „Książki mojego dzieciństwa”. Prace należy przynosić osobiście lub przesłać drogą
mailową do Gminnego Ośrodka Kultury. Na prace czekamy do 25
kwietnia. Regulamin dostępny jest na www.gokswidnica.pl.
Na uczestników konkursu czekają gadżety i zestawy książkowe.

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE „Apka, Świdnicka Mapka”
KULTURA
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już gotowa!

Zakończyliśmy pracę nad aplikację webową, która powstała przy
dofinansowaniu z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warszawy w ramach projektu „Apka, Świdnicka Mapka”.

Zapraszamy mieszkańców gminy
Świdnica do udziału w nowej akcji Gminnego Ośrodka Kultury.
Jeżeli jesteś artystą, tworzysz rękodzieło, piszesz teksty, malujesz, rzeźbisz to oferta ta jest
właśnie dla ciebie. Szukamy kontaktu z mieszkańcami, którym rękodzieło i sztuka

w duszy gra. Chcemy odwiedzać
Świdniczan z kamerą i nagrywać
z nimi materiały o ich pracy i pasji.
Materiał będzie publikowany
na profilach społecznościowych
GOK. Czekamy na wasze zgłoszenia.
Udział w akcji jest bezpłatny.
Naszym celem jest promocja lokalnych twórców.

Dzięki naszej
aplikacji będziecie mogli zagrać
w niezwykłą grę
terenową! Zabawa polegać będzie na rozpoznawaniu miejsc
z terenu gminy
Świdnica przy
pomocy zdjęć
zawartych
w „Apce”. By
podnieść poziom
trudności naszej
gry zdecydowaliśmy, że będą to
fotografie przedstawiające charakterystyczny szczegół danego miejsca. Ułatwieniem dla każdego jest opis zawarty pod zdjęciem!
Oficjalna inauguracja aplikacji odbyła się w ramach wielkiego finału projektu w dniach 24-31 marca. Zapraszamy Was do zabawy z naszą Aplikacją! Pierwsze kilkanaście osób, które odnajdzie zaszyfrowane miejsca i wykona podobne zdjęcie, jak te umieszczone w aplikacji, a następnie
zgłosi się do GOK-u, otrzyma niezwykłe nagrody, m.in. lampki USB do
komputera, głośniki bezprzewodowe, notesy i workoplecaki! Zapraszamy
również mieszkańców gminy do wzięcia udziału w mobilnej wystawie
projektowej.
Szczegóły finałowych wydarzeń znajdziecie na stronie
www.gokswidnica.pl!
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