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BOISKO OFICJALNIE OTWARTE
Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

30 września oficjalnie otwarto boisko w Wilkanowie po przebudowie. Udział w tym wydarzeniu wziął Wicemarszałek Woj. Lubuskiego
Łukasz Porycki i wójt Izabela Mazurkiewicz.

Wśród zaproszonych gości byli również
m.in. przedstawiciele wykonawcy
firmy Mizar – dyrektor ds. technicznych Łukasz Jarosz, prezes zarządu Joanna Perlikiewicz, sołtys Wilkanowa
Elżbieta Górska, radny Jan Bitka, reprezentant Stowarzyszenia Wyspa Kultury
Rafał Adamczak, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkanowie oraz
pracownicy urzędu gminy. Prace były prowadzone w ramach zadania pn.
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilkanowo w Gminie

Park przy zborze
wypięknieje

1 października została podpisana
umowa pomiędzy Gminą Świdnica
reprezentowaną przez Wójt Gminy Świdnica Izabelę Mazurkiewicz
i Skarbnik Gminy Katarzynę
Wybranowską, a Województwem
Lubuskim reprezentowanym przez
Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna
i Dyrektora Departamentu PROW
Arkadiusza Dąbrowskiego, do-

tycząca dofinansowania projektu
pn.: „Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy – etap I”.
Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynoszą 127 247,00 zł.
W ramach inwestycji park zostanie
oczyszczony, powstaną ścieżki, nastąpi renowacja schodów, pomnika, zo-

DNI SENIORA W GMINIE
l Z przyczyn epidemiologicznych nie możemy zorganizować uroczystych
obchodów Dnia Seniora ani dotrzeć do Państwa, ale wszystkich tych,
którzy czują się Seniorem oczekujemy ze skromnym poczęstunkiem
- 16 października br. w godz. 15.00-17.00 na parkingu za urzędem
gminy w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy!
Sołtys Świdnicy Wanda Wojtkowiak
--------------------------------------------------l W środę – 13 października o godz. 19.30 w kościele w Koźli odbędzie
się Msza Św. dziękczynno-błagalna w intencji Seniorów w Koźli.
Sołtys Koźli Teresa Sygut
--------------------------------------------------l Informuję, że zakupione dla Seniorów upominki zostaną w Drzonowie
rozdane 15 października br.
Sołtys Drzonowa Elżbieta Noga
--------------------------------------------------l Obchody Dnia Seniora w Letnicy odbędą się 23 października br.
o godz. 16.00 w sali wiejskiej.
Sołtys Letnicy Małgorzata Jagoda

INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
l 2 sierpnia 2021r. wolą Mieszkańców zostałam wybrana Sołtysem wsi
Letnica. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie tej
ważnej, społecznej funkcji. Każdy z mieszkańców może spotkać się ze mną,
porozmawiać o bieżących sprawach wsi, zgłosić swoje wnioski i uwagi.
Szczególnie zapraszam do skorzystania z możliwości spotkania podczas

Świdnica. Oprócz boiska
wielofunkcyjnego, przebudowany został również plac zabaw z małą
architekturą tzn. ławkami, koszami na śmieci,
a także terenowa siłownia dla dorosłych. Całe
zadania kosztowało 354
240 zł. Część środków –
70 tys. zł Gmina pozyskała z programu Lubuska Baza Sportowa. Reszta pochodzi z budżetu gminnego.
Wójt przekazała obecnym na otwarciu dzieciom piłki do grania na nowym
boisku.
(dag)

staną postawione ławki, kosze na
śmieci, lampy, nad rowem będą dwa
mostki. Będą też nowe nasadzenia.
Celem projekt jest podniesienie
atrakcyjności i wykorzystanie potencjału Gminy Świdnica w obszarze
turystyki kulturowej i historycznej
związanej ze szlakami tematycznymi
Pałaców i Parków Środkowego Nadorza poprzez rewitalizację i uatrakcyjnienie Parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy. Jeżeli pogoda pozwoli
prace rozpoczną się jak najszybciej. Wg
umowy mają się zakończyć w czerwcu
2022 roku.
(dag)
Fot. Urząd Marszałkowski
Woj. Lubuskiego
mojego dyżuru w sali wiejskiej w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach 17:30 - 18:30.
Mieszkańców i sympatyków zachęcam do polubienia i śledzenia niedawno
założonej strony na Facebooku „Sołectwo Letnica”, gdzie staram się
zamieszczać bieżące informacje na temat życia wsi.
Sołtys Letnicy Małgorzata Jagoda

Drodzy Mieszkańcy Sołectwa Wilkanowa - Rybna.
Uprzejmie informuję Państwa, że na ręce Pani Wójt Izabeli Mazurkiewicz
złożyłam rezygnację z funkcji Sołtysa. Wiem, że dla wielu z Was jest to
zaskakująca decyzja.
Jestem osobą odporną, która niejedno w życiu przeszła. Potrafię się
mierzyć z trudnościami, bo miałam na swojej drodze sporo. Żadna z tych
trudności nigdy mnie nie złamała.
Każdy jednak ma granice swojej wytrzymałości, poza którą jego działanie
traci sens. Stąd ta moja decyzja.
Nie chcę udowadniać każdego dnia, że w swoim publicznym działaniu
jestem uczciwa, że nie kieruję się prywatą, ani niskimi intencjami.
Nie chcę tracić czas na udawadnianiu, które uwłacza mojej godności.
Nie tak wyobrażałam sobie działalność jako Sołtys. Boleśnie przekonałam
się jak bardzo moje ideały różnią się z rzeczywistością.
Funkcję Sołtysa traktowałam jak służbę na rzecz mieszkańców.
Proszę zrozumieć moją decyzję. Są w moim życiu wartości bezcenne.
To moja rodzina, godność i uczciwość. Chcę te wartości chronić,
bo nadają sens mojemu życiu.
Dziękuję wszystkim tym, którzy mi pomagali, wspierali i doceniali za to,
co zrobiłam dla mieszkańców.
Bycie Waszym Sołtysem, było dla mnie wielkim zaszczytem.
Dziękuję, że daliście mi tę szansę.

Wybory nowego Sołtysa odbędą się 15.10.2021r.
Sołtys Wilkanowa-Rybna Elżbieta Górska
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CO SIĘ ZMIENIŁO DZIĘKI
FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU
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FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki to wydzielone z budżetu gminy Świdnica środki, którymi dysponują sołtysi. Kwota uzależniona jest od ilości mieszkańców
danej miejscowości. I to właśnie mieszkańcy razem z sołtysem podczas zebrań wiejskich mogą proponować i decydować,
na co ten fundusz ma być przeznaczony i w jaki sposób podzielony.
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Przedstawiamy niektóre z zadań
zrealizowanych właśnie dzięki środkom
z funduszu sołeckiego. Część z nich
została wsparta przez Gminę Świdnica z budżetu gminnego.

wokół placu zabaw przy ul. Mieszka I.
Łączny koszt 19 935,00 zł w tym
środki z funduszu sołeckiego Świdnicy 14 000,00 zł, reszta z budżetu
gminnego.

Modernizacja podłoża pod siłownię
plenerową wraz z wymianą bujaków
i siedziska koszykowego.
Łączny koszt 19 541,01 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego Wilkanowa
19 049,01 zł, reszta z budżetu gminnego.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem
urządzeń siłowni zewnętrznej:
biegacz i orbitrek, surfer i twister.
Łączny koszt 16 836,00 zł, w tym
środki z funduszu sołeckiego
Świdnicy 14 571,00 zł, reszta
z budżetu gminnego.

1. WILKANOWO
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2. ŚWIDNICA

Budowa ogrodzenia panelowego

3. ŚWIDNICA
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FUNDUSZ SOŁECKI
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4. LETNICA

Demontaż i montaż drzwi aluminiowych wejściowych do świetlicy wiejskiej. Łączny koszt 8 848,80 zł – środki z funduszu sołeckiego Letnicy.

5. ORZEWO

Wykonanie dokumentacji projektowej
(wiata, plac zabaw, siłownia) oraz budowa wiaty wolnostojącej drewnianej
w Orzewie.
Łączny koszt 28 316,00 zł, w tym
środki funduszu sołeckiego Radomi
17 000,00 zł, reszta z budżetu gminnego.

6. PIASKI

Wymiana nawierzchni piaskowej wraz
z ułożeniem geowłókniny na placu
zabaw.
Łączny koszt 7 281,00 zł - środki z funduszu sołeckiego miejscowości Piaski.
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7. BUCHAŁÓW

Wykonaniu projektu budowlanego
dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działek nr 117/6,
121, 122/2, 122/4 w Buchałowie
pod potrzeby rekreacyjno-sportowe”.
Jest to teren tzw. „przy basenie” przy
placu zabaw.
Łączny koszt 58 000,00 zł w tym środkiz funduszu sołeckiego Buchałowa
15 000,00 zł, reszta z budżetu gminnego.

8. SŁONE

Opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę oświetlenia
drogowego w m. Słone ul. Spokojna,
Brylantowa, Ułańska, Objazdowa.
Łączny koszt 23 200,00 zł w tym
środki z funduszu sołeckiego Słonego
19 000,00 zł, reszta z budżetu gminnego.

9. KOŹLA

Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy sanitariatów w budynku sali wiejskiej. Łączny koszt
14 760,00 zł, pieniądze pochodzą
z funduszu sołeckiego Koźli.

10. KOŹLA

Remont świetlicy w Koźli (malowanie przedsionków oraz kuchni wraz
z lakierowaniem ścian, demontaż
i montaż drzwi bocznych).
Łączny koszt 11 837,16 zł, środki pochodzą z funduszu sołeckiego Koźli

11. LETNICA

Demontaż i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Letnicy.
Łączny koszt 8 848,80 zł, środki
pochodzą z funduszu sołeckiego
Letnicy.

12. LIPNO

Zakup i montaż elementów małej
architektury.
Łączny koszt 3 412,01 zł środki
pochodzą z funduszu sołeckiego
Lipna.
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Mrozik
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Pierwsza pomoc dla mieszkańców
Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Każdy z uczestników miał okazję do przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach szkoleniowych.
Podczas szkolenia zostały poruszone również tematy takie jak: bezpieczeństwo
podczas udzielania pomocy, wzywanie

Gmina zorganizowała szkolenia z pierwszej
pomocy, które ratownik medyczny przeprowadził w kilku miejscowościach. Szkolenia
zostały przeprowadzone zarówno w formie
teoretycznej, jak i praktycznej.

służb ratunkowych, obsługa automatycznego
defibrylatora zewnętrznego (AED), pozycja bezpieczna u osób nieprzytomnych a także postępowanie z urazami oraz innymi stanami nagłymi.
(dag)
Fot. OSP Świdnica

Szkoła szykuje się na uroczystości

10 listopada to będzie ważna
data dla szkoły podstawowej
w Słonem. Tego dnia będą aż
cztery powody dla świętowania:
75-lecie szkoły, oddanie do użytku nowej hali sportowej, nadanie
szkole imienia i przyjęcie sztandaru.

Rok szkolny 2021/2022 jest rokiem wyjątkowym dla Szkoły Podstawowej w Słonem. Grono pedagogiczne, uczniowie oraz ich rodzice żyją nadchodzącą uroczystością. Już wkrótce obchodzimy 75-lecie naszej placówki! Tej okrągłej
rocznicy towarzyszyć będą niezwykle ważne wydarzenia – oddanie do użytku nowo wybudowanej
i właśnie wyposażanej hali sportowej, nadanie szkole imienia oraz
przyjęcie nowego sztandaru! Trudno zdecydować, które wydarzenie
ma większą wagę!
Patronem naszej szkoły zostanie

Bartłomiej Pitiscus, który urodził
się 24 sierpnia 1561 właśnie
w Słonem, a zmarł 2 lipca 1613
w Heidelbergu – profesor matematyki, astronom i teolog kalwiński.
Jego imieniem nazwany jest krater
na Księżycu. W 1595 roku jako
pierwszy użył słowa „trygonometria”. Pitiscusowi przypisuje się także
wprowadzenie przecinka w zapisie
ułamków dziesiętnych.
Już na początku września zakupiliśmy sztandar, który będzie przechowywany w specjalnie wykonanej
w tym celu gablocie. Samorząd
uczniowski i jego opiekunowie kompletują poczet sztandarowy – wszak
reprezentowanie w ten sposób
szkoły to wielki zaszczyt. Warto
dodać, że logotyp szkoły zaprojektował grafik Muzeum Ziemi Lubuskiej Igor Myszkiewicz, który
w swojej książce zatytułowanej
„Krew Bachusa” opisuje sylwetkę
naszego patrona.
W związku z uroczystością wszyscy
uczniowie, przy pomocy nauczycieli muzyki, języka polskiego i wychowawców, uczą się słów i muzyki hymnu szkoły – stworzonego
specjalnie dla nas przez panią Katarzynę Pusowską.
Uroczystość planowana jest 10
listopada 2021 roku. Przygotowywana jest lista gości, których
obecność uświetni tę niezwykle
ważną uroczystość. Zapraszamy!!!
Łukasz Szydłowski
Jacek Kucharczyk

Kościelne zabytki
HISTORIA
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Obecnie w Świdnicy są dwa
kościoły, oba przy ul. Długiej.
Ale pierwsza świątynia stała
w zupełnie innym miejscu.

Zdjęcia dwóch kościołów.

Obecnie kościół pw. św. Marcina.

Obecnie kościół pw. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski.

Na małej wysepce przed świdnicką apteką rośnie sobie dąb. Ale nie jest to
taki zwykły dąb. To już kolejne drzewo
posadzone w tym miejscu na pamiątkę pierwszego świdnickiego kościoła pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny, który stał w tym miejscu.
Wybudowany w XIV wieku na planie
prostokąta z masywną wieżą, a do jego

budowy użyto kamieni i cegieł.
Z upływem lat i rozwojem wsi stary
kościół okazał się już za mały żeby pomieścić coraz większą ilość wiernych.
Wkrótce zapadła decyzja o budowie
nowego większego kościoła w bardziej
reprezentacyjnym miejscu, a jego
głównym inicjatorem był ród Kittlizów.
Dokładna data budowy nowego kościoła pod wezwaniem świętego Marcina nie jest ustalona, ale przyjmuje się,
że było to w XIV wieku, o czym świadczy gotycki charakter budowli.
Podobnie jak pierwszy kościół powstał on na planie prostokąta z masywną wieżą od strony zachodniej,
a jako budulca użyto częściowo materiałów pochodzących z rozbiórki
starego kościoła. Wnętrze świątyni
posiada obecnie wyposażenie z XVIII
w., natomiast otwierany barokowy

ołtarz główny zrobiono w 1735r.
Bardzo ciekawie też prezentują się
płyty epitafijne poświęcone miejscowym rodom von Kittlitz oraz von
Zedlitz. Pierwszym polskim księdzem
został w listopadzie 1945r. ksiądz
proboszcz Władysław Terlikowski.
Sporo miał pracy w przywróceniu do
użytkowania kościoła, bo po wojennej
zawierusze zginęły wszystkie naczynia
liturgiczne, dach przeciekał w wielu
miejscach, na plebani nie było żadnych
mebli, o dewastacji i brudzie nie wspominając. Ale przy pomocy napływających ze wszystkich stron Polski
nowych mieszkańców Świdnicy, już
25 listopada 1945 r. została odprawiona pierwsza Msza Święta.
Niedaleko kościoła św. Marcina stoi

drugi kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Zbudowany został w stylu barokowym
w latach 1794-1796 jako zbór ewangelicki z dobudowaną w 1867r. strzelistą wieżą. W środku dominuje
późnobarokowy ołtarz główny, zachowały się również rzeźby św. Piotra i Pawła z XVIII w. Po wojnie kościół
nie był użytkowany, w latach 60-tych
znajdował się tutaj magazyn zboża,
a potem magazyn Zakładów Sprzętu
Motoryzacyjnego z Kożuchowa.
Obecnie dzięki trosce mieszkańców
i pomocy lokalnych firm znowu służy
wiernym.
Lesław Wilczyński
Fotografie i widokówki pochodzą
ze zbiorów L. Wilczyńskiego

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Kościół pw. św. Marcina - na zewnątrz, wewnątrz oraz plebania.

Wnętrze kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Mozart zabrzmiał w zborze

NA STRAGANIE
W DZIEŃ TARGOWY…

Utwory Krogulskiego i Mozarta zabrzmiały w niedzielę – 26 września
w Letnickim Zborze.

Gminny Festiwal Produktów Lokalnych, który odbył się w sobotę
18 września przy urzędzie gminy, cieszył się dużym zainteresowaniem.
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Publiczność wypełniła salę po brzegi. Niektórzy specjalnie na to wydarzenie przyjechali z Gniezna, czy Poznania. Wszystkich powitała wójt Izabela
Mazurkiewicz, która objęła koncert patronatem honorowym. Po bardzo
interesującym wstępnym wykładzie w wykonaniu dyrygenta Bartłomieja
Stankowiaka, zabrzmiały Nieszpory Mozarta i Oktet fortepianowy
J. W. Krogulskiego.
(dag)

WODA MALOWANA

DZIAŁO SIĘ

Zadowoleni byli zarówno ci, którzy prezentowali swoje wyroby, jak i ci, którzy przyszli na Festiwal. Na stoiskach było smacznie i kolorowo. Wystawcy prezentowali m.in. świeże warzywa, przetwory, kwiaty, sery, wina,
wyroby z drewna, ceramiczne, książki. Ponieważ wielu mieszkańców pytało,
kiedy kolejny - już dziś możemy zdradzić, że następny Festiwal Produktów
Lokalnych odbędzie się podczas Gminnej Wigilii - 12 grudnia.
Zapraszamy!
(dag)

POKRĘCILI KÓŁKIEM

Przez trzy dni trwał w Świdnicy polsko-niemiecki plener malarski ph.
Woda pędzlem malowana. W spotkaniu od 8 do 10 września
uczestniczyli członkowie grupy malarskiej Astry ze Świdnicy
i niemieckiej grupy Oase Maltreff.

Tworzyli obrazy, których motywem przewodnim była woda. Dlatego najwięcej czasu spędzili nad Zalewem Świdnickim oraz nad Odrą. Z powstałych
obrazów powstanie niedługo wystawa na piętrze urzędu gminy w Świdnicy. Później obrazy pojadą do Niemiec. Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu współpracy
INTERREG VA Niemcy (Brandenburgia) – Polska (Lubuskie) w ramach celu
„Europejska Współpraca Terytorialna”.
(dag)

W rajdzie rowerowym, który odbył się 19 września z okazji gminnych
obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu wzięło udział
30 rowerzystów.

Wszyscy dzielnie przemierzyli trasę od Zalewu Świdnickiego do Alpakowej
Zagrody w Koźli. Tam czekało ognisko z kiełbaskami, Czytanie na Polanie
i największa atrakcja - zabawa z alpakami.
Każdy uczestnik otrzymał od Gminy upominki.
(dag)

XII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
DZIAŁO SIĘ

Gazeta Gminna

Ale to była zabawa! O jakiej
imprezie mowa? Oczywiście
o XII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, nad którym honorowy
patronat objęła Izabela Mazurkiewicz – Wójt Gminy Świdnica.

Tym razem Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Przegląd w Grabowcu przy stawie. Mimo, że pogoda nam nie sprzyjała, to wspólna zabawa, taniec i śpiew dodawały nam
wszystkim energii.

Kolejne fantastyczne warsztaty za
nami! Tym razem Gminny Ośrodek
Kultury i Stowarzyszenie Wyspa
Kultury zaprosili młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Słonym, a także seniorów ze Stowarzyszenia Klub Seniora w Świdnicy oraz zespołu śpiewaczego Świdniczanie do świdnickich wykopków!

ziemniaków na świdnickim polu!
W ramach projektu odbyły się warsztaty wikliniarskie, podczas których
uczestnicy projektu wyplatali kosze wiklinowe na ziemniaki. Młodzież wzięła
także udział w warsztatach przyśpiewek, zabaw i tańców ludowych
z Michałem Kiszowarą z Akademii
Tradycji.
W kolejny dzień GOK zamienił się
w prawdziwą kuchnię, w której uczestnicy wspólnie gotowali tradycyjne potrawy z ziemniaków. I tak oto na sto-

W tym roku w konkursie wzięło
udział aż 12 grup śpiewaczych
z różnych części województwa lubuskiego. Na scenie wystąpiły zespoły: Świdniczanie, Na Wójtowej
Roli, Fryderyki, Astry, Osoria, Małomi-

czanie, Trzebiechowianie, Konotopianie, Chabry, Winne Grona, Luna
Rosa i Raculanki. Uznanie publiczności
i nagrodę wyśpiewał sobie zespół
Na Wójtowej Roli.
Wszystkie zaś zespoły wyjechały
od nas z dyplomami i okolicznościowymi statuetkami wykonanymi przez
Grzegorza Hadzickiego.
Na takiej imprezie nie mogło
zabraknąć lokalnej kuchni. O to zadbali mieszkańcy Grabowca Na ich
stoiskach można było skosztować
żurku, pajdy ze smalcem, domowego
ciasta i prażuchów.
A Sołectwo Grabowiec ugościło
wszystkich okolicznościowym tortem.
Współorganizatorami wydarzenia
byli Sołectwo Grabowiec, Stowarzyszenie „Pod Lipami” w Lipnie, Stowarzyszenie „Królestwo Ryb” i „Siedlisko” z Grabowca, Koło Gospodyń
Wiejskich z Grabowca, Klub Seniora
i Zespół Śpiewaczy Świdniczanie.

KULTURALNY WYKOP

Projekt „Kulturalny wykop" to trzy
dni warsztatów międzypokoleniowych
oraz nakręcenie inscenizacji kopania
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Paulina Szewczyk

le znalazły się sałatki ziemniaczane w kilku odsłonach,
babka ziemniaczana oraz
placki ziemniaczane!
Finałem warsztatów było
spotkanie i prawdziwe wykopki na polu państwa Getinger w Świdnicy. Wszystko zwieńczyliśmy biesiadowaniem przy zupie kartoflance, pieczonych ziemniakach i ognisku.
O nastrój biesiadny zadbał
zespół Świdniczanie, który
przygrywał ludowe piosenki.
Projekt został dofinansowany w ramach Programu
Bardzo Młoda Kultury
Narodowego Centrum Kultury.
Paulina Szewczyk

LEPSZE JUTRO II
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Jesienią 2018 roku na horyzoncie
działań organizacji pozarządowych
naszej gminy - m.in. Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych w Słonem,
a w 2019 Stowarzyszenia
Siedlisko w Grabowcu pojawiła się możliwość
udziału w projekcie
„Lepsze jutro II”. Jest
on współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a realizatorem Zadania 3. Integracja społeczna jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE
W ciągu trzech lat, z możliwości pracy w projekcie „Lepsze jutro II”,
z gminy Świdnica skorzystało blisko
100 osób. Od momentu utworzenia
Punkty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej działały i pracują nadal w kilku miejscowościach naszej gminy
– Grabowiec, Słone - 2019 r., Słone,
Letnica 2020 r., Koźla, Słone - 2021
r. Od października będzie prowadzona kolejna rekrutacja ze względu na
wydłużenie okresu realizacji zadania do
połowy 2022 r. Zapraszamy młodszych mieszkańców, których przerwa
w pracy trwała pół roku lub dłużej
i starszych, którzy nie pracowali co najmniej rok, a także osoby niepełnosprawne, po terapii, bezdomne.

ZRÓB PIERWSZY KROK
W LEPSZE JUTRO
W ramach projektu uczestnikom
umożliwiony jest bezpłatny udział
w atrakcyjnych kursach zawodowych,
wsparcie doradców personalnych prawnika, informatyka, psychologa
oraz specjalisty ds. wizerunku, zajęcia
dotyczące rozwijania własnych zainteresowań, aktywnego poszukiwania
pracy, wspólne wyjścia do teatru, filharmonii, do kina, na basen i kręgle,
wyjazdy integracyjno–aktywizujące
oraz poczęstunek w czasie wszystkich spotkań. Program obejmuje
również bogate propozycje zajęć warsztatowych z różnych dziedzin takich jak florystyka,
rzeźba, kosmetyka, fotografia,
sport, taniec, dietetyka, krawiectwo,
malarstwo, decupage i wiele innych
Uczestnicy projektu mogą uzyskać
prawo jazdy kat. C, zdobyć kwalifikacje pracownika administracyjno-biurowego, sprzedawcy, certyfikat umiejętności komputerowych i specjalisty ds. księgowości, kwalifikacje opiekuna osób starszych, operatora koparki
i koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, podestów ruchomych, spawacza oraz magazyniera
i florysty. Informacje na temat nowego
etapu projektu „Lepsze jutro II' można
uzyskać w biurze ZLOP , ul. Zacisze
17 w Zielonej Górze, tel. 570 217 017
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00 oraz działających na terenie naszej gminy Punktach Aktywizacji
Społeczno - Zawodowej w Koźli,
tel. 603 741 048 oraz Słonem,
tel. 793 219 847.
Tekst i zdjęcie:
Teresa Przykuta
Janina Zelem

SPORT, AKTUALNOŚCI

ZŁOTY KARATEKA

Takie cuda powstają podczas zajęć wartsztatowych.

Kolejny sukces Patryka
Sakowskiego

We wrześniu na strzelnicach Zawiszy Bydgoszcz odbyły się
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów
w strzelectwie. W zawodach udział wzięło ponad 300 zawodników z 45 klubów, w tym Patryk Sakowski z miejscowości Piaski,
reprezentujący ZKS Gwardia Zielona Góra.

Zawodnicy z Zielonej Góry zdobyli 13 medali indywidualnych i 5 krążków
drużynowych.
W pistolecie szybkostrzelnym 2x30 strzałów młodzieżowców dominował
Patryk Sakowski i oczywiście zajął pierwsze miejsce zaliczając w finale 30 trafień. Dodatkowo Patryk zajął 8 lokatę w kategorii pistolet pneumatyczny 60 strzałów młodzieżowców, uzyskując w finale 109,8 pkt.
Żródło: fb ZKS Gwardia Zielona Góra

Mieszkaniec Świdnicy Tomasz Madej ze złotym medalem Mistrzostw
Europy w karate. 24-25 września w Świnoujściu odbyły się
34 Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin.

Zielonogórski Klub Sportowy Karate Kyokushin wrócił z mistrzostw z trzema medalami - dwoma złotymi i brązowym. Złoty medal zdobył Tomasz
Madej ze Świdnicy wśród seniorów w wadze do 75 kilogramów. Serdecznie gratulujemy i przypominamy, że T. Madej w ubiegłym roku otrzymał
Nagrodę Sportową Gminy Świdnica.
(dag)
Źródło: fb Zielonogórski Klub Sportowy Karate Kyokushin

AKTUALNOŚCI
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Działo się w szkole w Słonem
KulturTag w Bad Saarow
NARODOWE CZYTANIE 2021
Po dwóch latach przerwy
spowodowanych pandemią
nareszcie udało się zorganizować kolejne polsko-niemieckie spotkanie integracyjne-KulturTag.

Teksty i fotograﬁe: szkoła w Słonem

Organizatorami wydarzenia byli:
Klub Kiwanis z Frankfurtu nad
Odrą i Klub Kiwanis Adsum
z Zielonej Góry. W sobotę 25 września dzieci ze szkoły w Słonem oraz dzieci z Frankfurtu n/O spotkały się w leśnym parku rozrywki w miejscowości Bad
Saarow. Tutaj przygotowano dla uczestników wiele atrakcji. Po powitaniu, śniadaniu i zabawie grupa ze Słonego rozpoczęła realizację pierwszego zadania:
ugotowania obiadu w leśnej kuchni. W menu miały się znaleźć: zupa dyniowa, sałatka makaronowa i placki smażone w oleju. Grupa niemiecka w tym czasie pokonywała rozwieszone między drzewami trasy parku linowego. O 12.30
spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie. Dania przygotowane w leśnej kuchni
zaskoczyły wszystkich. Aromatyczna zupa dyniowa zniknęła do ostatniej kropelki a smażone placki smakowały najbardziej z dodatkiem słodkiego, białego
serka. Po posiłku uczniowie ze Słonego wyruszyli zdobywać podniebne trasy. Najpierw odbyło się szkolenie z zakładania uprzęży wspinaczkowej i prawidłowego zabezpieczania się na wysokości. Później próbne przejście i już można
było samodzielnie wędrować w koronach drzew. W tym czasie grupa niemiecka
przygotowywała w leśnej kuchni podwieczorek. Kiedy szczęśliwi i dumni z siebie wspinacze zeszli z drzew, na stołach czekały już pączki, słodkie placuszki, owoce. 15.30 - czas pożegnania nadszedł zbyt szybko. Na pamiątkę wręczyliśmy gospodarzom spotkania i naszym koleżankom i kolegom z Niemiec
Dyniaki - stworki wykonane z ozdobnych dyni. Szkoda było odjeżdżać.
Cieszymy się z udanego spotkania i wierzymy, że uda się powrócić do tradycyjnych, cyklicznych, odbywających się dwa razy w roku integracyjnych
polsko-niemieckich Kulturtagów.

DZIEŃ KROPKI I PRZECINKA

15 września Samorząd Uczniowski zaprosił swoich kolegów i koleżanki do wspólnej zabawy.

Zadaniem uczniów było odszukanie ukrytych w różnych zakamarkach
szkoły zdań oraz wstawienie brakujących w nich przecinków i kropek.
Klasy zdobywały w tej zabawie punkty, które będą liczone w konkursie „Klasa na 6”. Każde prawidłowo uzupełnione brakującym znakiem
interpunkcyjnym zdanie to 1 punkt.

Jubileuszowa, dziesiąta, edycja Narodowego Czytania odbyła
się w Szkole Podstawowej w Słonem trzeciego września.

Do czytania „tragifarsy kołtuńskiej” Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność Pani Dulskiej” biblioteka zaprosiła klasę siódmą z wychowawczynią Arletą Szyngiel. Jest to co prawda lektura licealna, ale i my postanowiliśmy przeczytać fragment tego dzieła. Zuzanna Kotarska (Hesia), Sylwia
Musiał (Mela), Wiktoria Krzemieniec (Dulska) oraz Nikodem Ignaczak (Zbyszko) włożyli w czytanie dużo serca i emocji. Zebrani z uwagą wysłuchali sceny piątej z aktu pierwszego, od czasu do czasu wybuchając śmiechem.
Wydarzenie było wspaniałą okazją, by popularyzować polską literaturę oraz
promować kulturę żywego słowa. Serdecznie dziękujemy uczestnikom
i zapraszamy na następną edycję Narodowego Czytania za rok.

Pierwsza wycieczka Koła Rowerowego

W sobotę, 4 września, zainaugurowało swoją działalność Koło Rowerowe prowadzone przez wychowawcę klasy 5 Szkoły Podstawowej
w Słonem - pana Jacka Kucharczyka.

Na pierwszej wycieczce, oprócz prowadzącego, zjawiło się dziewięciu piątoklasistów, jeden ósmoklasista i jeden rodzic. Cała 12 wybrała się w trasę prowadzącą przez Buchałów, Drzonów, Orzewo i Radomię. Pogoda, humory i siły
wszystkim tego dnia dopisywały. Dwukrotne przejechanie opisanej wyżej
trasy, czyli około 33 kilometrów, zajęło nam prawie 3 godziny. Kolejne wyprawysą
planowaneco dwa tygodnie. Start spod budynku nowej hali sportowej
o godzinie 10:00. Zapraszamy.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

16 września 2021 r. odbyły się
wybory Samorządu Uczniowskiego, w których kandydatami
były trójki klasowe klas IV–VIII.
Na przygotowanych przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego
kartach uczniowie i nauczyciele od-

dawali swoje głosy. W wyniku
głosowania przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego na rok
szkolny 2021 / 2022 zostali:
Jakub Makowski - przewodniczący
Julia Bendkowska - zastępca
Marcel Wojda - zastępca.

Wieści ze szkoły w Koźli

Żródło: $ szkoła ﬁlialna w Koźli

Kropka bohaterem dnia

Uczniowie
szkoły
w Koźli świętowali
Międzynarodowy
Dzień Kropki - święto
kreatywności, odwagi
i zabawy.
Najpierw dzieci poznały
historię małej Vashti, potem tworzyły obrazy
z kropek i odkrywały
swoje mocne strony.
Niektórzy nawet prezentowali swoje talenty.

Świętowały przedszkolaki!

Dzień Przedszkolaka przypada na 20 września. Wtedy to właśnie
najmłodsi ze szkoły w Koźli obchodzili swoje święto.

Był to bardzo radosny dzień, pełen uśmiechu i zabaw. Przedszkolaki otrzymały
nawet upominki. A na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcie.

EDUKACJA
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Co słychać w szkole w Świdnicy
Poczytali o moralności
INTEGRUJEMY SIĘ

Podczas pierwszych dni nauki poloniści uczący w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Świdnicy aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie kolejnej edycji Narodowego
Czytania.

13 września klasy pierwsze wybrały się na piknik integracyjny do
Grabowca.

W tym roku postanowiono zapoznać
całą Polskę z tekstem dramatu Gabrieli
Zapolskiej pod tytułem „Moralność
pani Dulskiej”. Uczniowie klas 4-8 mieli okazję zobaczyć gazetkę dokumentującą życie i twórczość pisarki a podczas lekcji obejrzeli obszerne fragmenty sztuki zrealizowanej przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego oraz Telewizję Polską.
Uczniowie klas najstarszych dali się namówić na odczytanie fragmentów aktu
pierwszego tej „tragifarsy kołtuńskiej”
z podziałem na role.
Przypomnijmy, że jest to już 10. edycja Narodowego Czytania, w ramach
którego Para Prezydencka zaprasza
do wspólnej lektury dzieł ważnych
dla literatury polskiej.
Główna, tegoroczna uroczystość,
z udziałem pary prezydenckiej, odbyła się w sobotę, 4 września, w Ogro-

dzie Saskim. Fragmenty sztuki Gabrieli Zapolskiej odczytała para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W akcji wzięły również
udział osoby ze świata sztuki i kultury.
Jak powiedział prezydent, lektura ta zachowuje aktualność, ponieważ opowiada o negatywnych cechach ludzkiej
natury. To nie tragifarsa o wielkiej historii, nie ma w niej polityki. To opowieść
o ludziach, która w bardzo celny sposób opisuje typy charakterów. Jednocześnie przypomniano, że ekranizacja
„Moralności pani Dulskiej” była pierwszym polskim filmem dźwiękowym.
Podczas sobotniego wydarzenia
zaprezentowano fragmenty tej produkcji z 1930 roku.
Prezydent ogłosił, że w roku 2022
podczas akcji Narodowego Czytania
zostaną przypomniane „Ballady
i romanse” Adama Mickiewicza.

Szkolny wolontariat rozpoczyna
działalność w roku szkolnym
2021/2022 pod hasłem: „Pomagamy innym”

wolnego, poprzez promocję działań
wolontariackich: akcje charytatywne lokalne i ogólnopolskie, prace projektowe, organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z zespołami klasowymi i wychowawcami, konkursy,
prowadzenie zajęć warsztatowych
i szkoleń, a także akcje promujące
zdrowy styl życia. Rok szkolny rozpoczęliśmy spotkaniem Szkolnego
Wolontariatu, którego gości były:
pani Paulina Grzesiowska-Nowak,
dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze oraz
pani Anna Mierzwa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy. Chętnych do działania
w naszym wolontariacie jest 35
uczniów z klas 5-8. Planujemy kontynuacje akcji: „Drzewko szczęścia’,
„Gorączka złota, „Dziel się uśmiechem”, „Pełna miska dla schroniska”
oraz współpracę z fundacją: „Pomóż
i Ty”; udział w projektach i pomoc
młodszym dzieciom w nauce. Nasze
hasło to „Masz ochotę pomóc światu,
udaj się do wolontariatu!” Opiekunkami
Wolontariatu Szkolnego są Małgorzata
Furmanek, Sylwia Kata, Wioletta
Tkaczyk i Angelika Równicka.

Wolontariat w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy

Zarząd szkolnego wolontariatu:
Przewodniczący: Amelia Moszonka
Zastępca przewodniczącego:
Dominika Surynt
Skarbnik: Natalia Machanek.

Szkolny Wolontariat pod patronatem Lubuskiego Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze pracuje
od wielu lat przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Świdnicy, prowadząc działalność na rzecz wolontariatu szkolnego, który jest szczególnie zasłużony w pracy dla lokalnej
społeczności. Członkowie Szkolnego
Wolontariatu - uczniowie klas V-VIII
SP, prowadzą działalność przede
wszystkim na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób
postawy otwartości i wrażliwości na
potrzeby innych, kształtując życzliwość i bezinteresowność oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariat to
również propozycja spędzania czasu

Było to jednocześnie jedno z działań
zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Rozwoju. Najpierw dzieci spotkały
się z leśniczym panem Grzegorzem
Patkiem, który oprowadził je po
okolicznym lesie. Dzieci dowiedziały
się, że głównym obowiązkiem leśniczego jest dbanie o las. Leśniczy
przypomniał dzieciom, jak należy
zachowywać się w lesie, jakie korzyści daje nam las i jak go chronić.
Po długim spacerze wszyscy chętnie
zjedli smażoną kiełbaskę z ogniska.
Potem były wspólne gry i zabawy.
Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 1b za pomoc i wspaniałą niespodziankę dla wszystkich dzieci na

zakończenie wspólnej zabawy.
A panu leśniczemu za wiele cennych
informacji o lesie. To był bardzo
udany dzień i wspaniała lekcja
w lesie o lesie.

SUKCES UCZENNICY

Helena Pogoda – uczennica klasy VII
a zajęła drugie miejsce w konkursie
plastycznym „Żyj zdrowo bez uzależnień”.

Konkurs został zorganizowany przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim pod koniec ubiegłego roku szkolnego 2020/2021. Celem konkursu
było promowanie działań mających
wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw
w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących,

fast- foodów, komputerów, smartfonów. Helena Pogoda zajęła II miejsce
w grupie uczniów klas IV-VII, jej praca
została wyłoniona spośród 150
innych.

20-lecie Koła Rowerowego KRET

11 września Koło Rowerowe KRET
działające przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Świdnicy rozpoczęło dwudziesty rok działalności.

Można śmiało powiedzieć, że pojawiły
się na naszych wycieczkach setki
uczniów, ich rodziców i absolwentów. Zwłaszcza w pierwszych latach naszej działalności na wyprawy zgłaszało się ponad 20 uczestników. Poznaliśmy dokładnie naszą gminę oraz większość gmin z nami sąsiadujących. Przejechaliśmy polskie Wybrzeże - od Helu do Świnoujścia. Odwiedziliśmy polski Zgorzelec, niemieckie Goerlitz oraz czeski Frydlant…
Inaugurację kolejnego sezonu powitały odgłosy porannej burzy i zachmurzone niebo. Niestety, skutecznie zniechęciły tych, którzy chcieli uczcić jubileusz. Na miejscu zbiórki spotkało się 5 nieustraszonych śmiałków
- 2 uczniów klasy 7B, 2 absolwentów i prowadzący. Dwudziestokilometrowa
wycieczka zajęła nam aż 2 godziny. Byliśmy zmuszeni prowadzić rowery
po zbyt miękkim gruncie a także skorzystaliśmy z urządzeń na terenie centrum rekreacji w Jeleniowie. Kolejne wyprawy są planowane co 2 tygodnie. Zapraszamy!

Teksty i fotograﬁe: szkoła w Świdnicy
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KULTURA

NOWY SEZON ARTYSTYCZNY

Mamy świetną wiadomość, dla tych którzy szukają dodatkowych
zajęć. Od października w GOK wznawiają prace sekcje artystyczne, m.in.
ceramika, decoupage, fotografia, rękodzieło i wiele innych.

Nowością są zajęcia nauki gry na perkusji, Akademia Drona, Robotyka
i taniec HIP-HOP. W Bibliotece odbywać się będą GOKUSIE, czyli zajęcia
literacko-artystyczne dla przedszkolaków, klub Miłośników Poezji oraz nowość - „ZagrajMY”, czyli zajęcia popkulturowe dla młodzieży. Zachęcamy
do kontaktu z instruktorami, w celu zapisania się na wybrane zajęcia
- tel. GOK 68 327 33 22, tel. Biblioteka 68 327 32 80. Wszystkie szczegóły
znajdziecie na www.gokswidnica.pl

FOLKLOR TO MY
KULTURA

Gazeta Gminna

Podczas Przeglądu Zespołów Śpiewaczych grupa nieformalna wraz z Klubem Seniora i Gminnym
Ośrodkiem Kultury zorganizowała finał projektu
„Cooltura tradycyjna”.

W ramach kulturalnego działania zostały zorganizowane wystawy i warsztaty folkowe - tkactwo, harciarstwo,
bibułkarstwo, plecenie wianków, szydełko. Wśród instruktorek nie zabrakło naszych lokalnych akcentów
- warsztaty rękodzieła poprowadziły Elżbieta Małas,
Janina Zużewicz i Barbara Moroz. Jak zawsze podziwiamy ogromny talent naszych Pań! Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty tańca ludowego, które poprowadzili Dominika i Karol oraz koncert
i warsztaty przyśpiewek ludowych z Kapelą Kotkowia-

ROBOTYKA
W GOK

Od października ruszamy z nowymi zajęciami z robotyki
w Gminnym Ośrodku Kultury.
Warsztaty odbędą się w ramach
projektu Liga eSzkoła. Startujemy
11 października.

Młodzież w wieku 10-18 lat będzie
mogła uczestniczyć w zajęciach e-Citizen podnoszących kompetencje
cyfrowe oraz uczących robotyki na
bazie zestawów Lego SpikePrime.
Cały cykl obejmuje 60h lekcyjnych
i zostanie zakończony robotycznymi zawodami bazującymi na ogólnoświatowych zawodach First Lego
League Challenge.

cy. Projekt został dofinansowany z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021.

NATURA W KULTURZE

Na przełomie sierpnia i września Gminny Ośrodek Kultury
wspólnie ze Stowarzyszeniem Wyspa Kultury, a także grupą nieformalną ze Świdnicy przeprowadzili projekt, który połączył ze
sobą wydarzenia kulturalne oraz edukację ekologiczną!

21 sierpnia zaprosiliśmy wszystkich do Drzonowa na koncert zespołu
Fajna Ferajna, który grał niezwykłą muzykę łemkowską! Dzieci natomiast miały okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych, w których tworzyli wisiory za pomocą gliny oraz ziół i kwiatów.

Kolejne działania miały miejsce 6 września nad zalewem w Świdnicy.
W otoczeniu wody i drzew odbył się koncert Michała Zygmunta!

Połączenie dźwięków natury oraz gitarowego ambientu były inspiracją
dla uczestników do działań artystycznych: malarstwa i poezji! Projekt
dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

PORANEK
Z KULTURĄ
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6 września, w poniedziałkowy
poranek Gminny Ośrodek Kultury
zaprosił na "Drugie śniadanie
z kulturą"!

Stowarzyszenie Artystyczna Szansa
wraz z poetami z całej Polski odwiedziło gminę Świdnica, by wspólnie
dzielić się swoją poezją! Dodatkowym
smaczkiem okazał się koncert Michała Zygmunta, który zainspirowany
dźwiękami, zauroczył wszystkich niezwykłą muzyką. Wszystko to było inspiracją dla Grupy ASTRY, która ochoczo malowała świdnickie pejzaże.
W wydarzeniu wzięli udział podopieczni z Centrum Seniora, Stowarzyszenie Klub Seniora ze Świdnicy, zespół Świdniczanie, a także pozostali
mieszkańcy gminy Świdnica.

KILKA NOWOŚCI
W BIBLIOTECE

Na bibliotecznych półkach znalazło się kilka nowych książek.
Tym razem podczas zakupów kierowaliśmy się propozycjami wskazanymi przez czytelników.

Pośród zamówionych do biblioteki
książek są kontynuacje znanych i lubianych przez czytelników sag, kryminały polskie, norweskie i amerykańskie, dramaty ale i romanse
z wojną w tle, czy komiksy amerykańskie i japońskie.
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