DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU

www.facebook.com
/gmina.swidnica

Gmina Świdnica
LISTOPAD 2021, NUMER 9/2021 (28), www: swidnica.zgora.pl, e-mail: redakcja@swidnica.zgora.pl

ISSN 2657-4454

Jak rozliczyć PIT
w Gminie Świdnica
strona 2

Pomagamy
uzyskać
dofinansowanie
strona 10

JAK PALIĆ, ŻEBY
NIE ZATRUWAĆ
strona 11

DNI SENIORA
W GMINIE
strony 8

80. urodziny
Henryka
Krakowiaka

strona 6

Gmina pozyskuje kolejne
środki na inwestycje
strona 3

Informacje od sołtysów
strona 5

2

Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Oprac. Katarzyna Wybranowska

Budowy dróg
dofinansowane

AKTUALNOŚCI

W ramach Programu Inwestycji
Strategicznych „Polski Ład”, Gmina
Świdnica otrzymała dofinansowanie na dwa spośród trzech zgłoszonych zadań.
W sumie Gmina otrzymała ponad 2,5
mln zł. Pierwszą dofinansowaną
inwestycją jest Budowa i przebudowa
ul. Krótkiej w miejscowości Świdnica.
– W ramach tego zdania wykonamy
wodociąg, kanalizację i drogę – mówi
wójt Izabela Mazurkiewicz.
Wniosek został złożony na kwotę
1 150 000 zł, dofinansowanie wynosi 1 092 500 zł.
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Drugie zadanie, które będzie zrealizowane przy użyciu rządowych funduszy to Przebudowa ulicy Długiej
w Świdnicy.
- Na ul. Długiej wykonamy odcinek
wodociągu i drogę wraz z chodnikiem,
od wjazdu do krzyża – tłumaczy wójt.
Wartość dofinasowania tego projektu wynosi 1 472 500 zł, wartość
złożonego wniosku 1 550 000 zł.
Trzeci wniosek został złożony na Budowę dróg wewnętrznych i ciągów
pieszych w m. Słone, gmina Świdnica.
Ta inwestycja nie została dofinansowana.
(dag)

Powstaje Strategia Rozwoju Gminy

KOLEJNY PARK
WYPIĘKNIEJE

Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad
2,1 mln zł na rewitalizację parku
w Świdnicy.

To kolejny już park, po tym w Letnicy,
który zostanie odnowiony. Zarząd
Województwa Lubuskiego pozytywnie zweryfikował projekt pod względem warunków formalnych, przeszedł
on również pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i środowiskową

oraz w zakresie kryteriów zgodności
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT
MOF ZG. Zadanie pn. „Odnowa Przyrodnicza Parku w miejscowości Świdnica” zostało dofinansowane w ramach
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko
i kultura”, Działania 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu”, Poddziałania 4.5.2
„Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT
Zielona Góra”. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie.
(dag)

Krzysztof Stefański
- Honorowym Obywatelem

Gmina Świdnica przygotowuje się do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Świdnica na lata 2022-2030. W związku z tym 2 października
odbyły się warsztaty diagnostyczne dotyczące budowania założeń do
Strategii.

To pierwszy tego typu warsztat, którego celem była diagnoza potencjału gminy, analiza makro i mikrootoczenia, analiza SWOT w obszarach społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń oraz zidentyfikowanie problemów z perspektywy m.in. mieszkańców, pracodawców, pracowników, rodziców. Biorących
udział w spotkaniu podzielono na trzy grupy: gospodarka, przedsiębiorczość, turystyka, promocja, dziedzictwo lokalne; społeczność, usługi społeczne,
seniorialne, edukacja, kultura, oferta spędzenia wolnego czasu; przestrzeń,
ład przestrzenny, drogi, infrastruktura, ochrona środowiska.
(dag)

13 października odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Świdnica,
podczas której byłemu wójtowi
śp. Krzysztofowi Stefańskiemu został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica.

Byłego wójta podczas sesji wspominali
m.in. Maria Serafin, Jerzy Nowak i Tomasz Cygański.
Śp. Krzysztof Stefański w latach 1982
- 2008 był polonistą w Zespole Szkół
w Świdnicy. W międzyczasie rozpoczął działalność samorządowca.
W 1990 r. został Radnym Gminy
Świdnica na dwie kadencje, radni wybrali go na przewodniczącego Rady.

W latach 1998-2002 przewodniczył
Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy. W 2008 r. objął funkcję kierownika
Zespołu ds. Placówek Oświatowych
w Świdnicy. W kadencji 2014-2018
był radnym i Wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Zielonogórskiego. Od
2010 r. był członkiem Rady Sołeckiej
Świdnicy. Był też współzałożycielem
Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz
Świdnica oraz współtwórcą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica,
które w 1999 r. po raz pierwszy zorganizowało Dni Ziemi Świdnickiej
i przez wiele lat wydawało Wieści
Świdnickie. W 2018 roku został Wójtem Gminy.
(dag)
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POSIEDZENIE
RADY SENIORÓW
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DRZONÓW-RADOMIA

ODBIÓR
DROGI

8 października br. dokonano odbioru technicznego kolejnego etapu
drogi powiatowej Drzonów-Radomia. Wartość inwestycji to ponad
1,7 mln zł. 50 proc. kosztów pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkładem własnym po
połowie podzieliła się Gmina Świdnica i Powiat Zielonogórski. (dag)

AKTUALNOŚCI

LETNICA, KOŹLA

NOWE WIATY

Nowa wiata w Koźli

Nowa wiata w Letnicy

Nowe wiaty przystankowe czekają na pasażerów w Letnicy i w Koźli.
Zostały ustawione w przedostatnim tygodniu października. Zakup został
sfinansowany z budżetu gminy.
(dag)

SMS powiadomi mieszkańców

Każdy mieszkaniec gminy Świdnica może otrzymywać sms m.in.
o zagrożeniach pogodowych,
awariach prądu, wody, alarmach,
wydarzeniach kulturalnych itp.
Wystarczy zapisać się do systemu
powiadamiania sms-owego. Wystarczy wysłać sms pod numer
789440115, w treści wpisując na-

zwę miejscowości, w której mieszkamy, wielkimi literami, bez polskich znaków, np. SLONE, SWIDNICA, KOZLA. W ten sam sposób
możemy wypisać się z systemu.
Komunikator jest bezpłatny, ma on
zapewnić sprawne i szybciej dotarcie do Państwa z ważnymi i ciekawymi informacjami.
(dag)

W październiku w urzędzie gminy
obradowała Gminna Rada Seniorów.
Głównymi tematami były działania
planowane do zrealizowania na
2022 rok.
Do Rady wpłynęło kilka wniosków
z propozycjami działań, które będą
rozpatrywane. Posiedzenie rozpoczęło
się od rozmowy nt. ochrony seniorów

np. przed naciągaczami telefonicznymi.
Spotkanie Rady odbyło się jednak
w nieco innej formule niż zazwyczaj.
– To pomysł pani wójt – mówi przewodnicząca GRS Bogumiła Hajdasz.
– Podpowiedziała nam, aby zrobić
tzw. „burzę mózgów”, aby każdy mógł
powiedzieć, jaki ma problem, jaką sprawę chce poruszyć. I to świetnie wyszło,
ten pomysł się sprawdził.
(dag)

Na prośbę członków Gminnej Rady Seniorów
publikujemy ulotkę przygotowaną
przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze.
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW

Zakończono drugi
etap prac w rezultacie których powstało nowe ogrodzenie cmentarza
w Słonem wraz
z bramą wjazdową.
Przy okazji cmentarz został powiększony. Inwestycja
została sfinansowana ze środków
sołeckich Słonego
i Wilkanowa.

Pieniądze zebrane
na dożynkowym stoisku, sołectwo Słone
przeznaczyło
na nowy chodnik
w Parku przy Strumieniu. Park pięknieje z roku na rok,
a Słone zyskało ciekawe miejsce integracji i zabaw.
(dag)

SŁONE

l 15 października 2021 roku wolą
mieszkańców została mi powierzona funkcja sołtysa. Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Wilkanowa i Rybna, którzy
wzięli udział w wyborach, obdarzyli
zaufaniem i oddali głos na moją
osobę. Z dumą będę reprezentować nasze sołectwo i poczynię
wszelkie starania, by z całą Radą
Sołecką dbać o rozkwit naszych
wsi. Już dziś zachęcam do zgłaszania swoich uwag i propozycji na
najbliższe miesiące oraz zapraszam
do współpracy!
Proponuję też śledzenie na fb strony WILKANOWO, gdzie na
bieżąco można się dowiedzieć
o wszelkich aktualnościach.
Z wyrazami szacunku
Sołtys Wilkanowa i Rybna
Zofia Śmiejan
tel. 605 54 45 20
------------------------------------

l Uprzejmie proszę wszystkich
mieszkańców, aby oznakowali swoje skrzynki pocztowe numerem
domu. Numer, który widnieje na
ścianie budynku często jest
zasłonięty drzewem, krzewem
i go zwyczajnie nie widać. Umieszczanie numerów na skrzynkach
pocztowych ułatwiłoby pracę
sołtysom.
Sołtys Wilkanowa i Rybna
Zofia Śmiejan
------------------------------------

ŚWIDNICA

DO POĆWICZENIA

Kolejna atrakcja powstaje nad Świdnickim Zalewem. Będzie to Strefa Street
Workout. Nad zalewem będzie więc można nie tylko wypoczywać, ale i spędzić
aktywnie czas - ćwicząc.
Urządzenia zostały zakupione z pieniędzy gminnych.
(dag)

l Z okazji Dnia Seniora, inaczej niż
poprzednimi laty, postanowiliśmy
uczcić Święto Seniorów. Zakupiliśmy na pamiątkę, w prezencie dla
wszystkich Seniorów z Koźli –
drzewko Katalpę. Zasadziliśmy je
przy Ławeczce dla Seniora.
Wszystkim Seniorom życzymy
zdrowia, szczęścia, pogody ducha,
dobrych ludzi i miłości.

Staropolskim „Szczęść Wam Boże!”
Seniorzy niech Wam On dobrych
dni pomnoży życzliwość i uśmiechu
na co dzień dołoży troski i smutki daleko od Was odłoży sercem
serca w dłoniach nieście męskich
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i niewieścich cnót dostatek zmieśćcie w sercu niech pobrzmiewa życzliwa pieśń z nut na waszym szarokolorowym szklaku życia dróg.
Sołtys Koźli Teresa Sygut
wraz z Radą Sołecką
------------------------------------

l 23 października w Letnicy obchodziliśmy Dzień Seniora. Podczas
uroczystości gościliśmy p. Wójt
Izabelę Mazurkiewicz oraz p. Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów Bogumiłę Hajdasz. Nasi wspaniali Seniorzy dopisali frekwencją
i chyba całkiem dobrze się bawili.
Wystrój, potrawy i kilka innych
detali nawiązywały do czasów PRL,
co przywołało wspomnienia i wywołało uśmiech. Bardzo dziękuję za
pomoc mieszkańcom, którzy
włączyli się w organizację tego
wydarzenia oraz pomogli przygotować i poprowadzić imprezę w takiej formie.
Sołtys Letnicy
Małgorzata Jagoda
-----------------------------------l Miejscowość Słone ma nowy
plan miejscowości w związku
z pojawieniem się nowych ulic.
Plan będzie umieszczony na dużej
tablicy o wymiarach 1,5 na 2 m,
którą ustawimy przy wjeździe do
miejscowości, obok przystanku na
ul. Brzozowej. Wykonanie tablicy
było możliwe dzięki sponsorom, a są
to: Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych, Piotr Biczyński
– Auto-Bud, Marek Żmuda – Tartak
Słone, Jarosław i Wojciech Okińczyc - Drop Shot, Zygmunt Stefek
– Koma, Katarzyna Czerwińska,
Norbert Czarnecki. Serdecznie dziękuję zarówno darczyńcom, jak
i wszystkim, którzy pomogli przy powstawaniu planu i tablicy. Dziękuję również Janowi Turuto, Piotrowi
Matyniakowi, Gabrielowi Cofalskiemu, Henrykowi Prusikowi i Tomaszowi Sukiennikowi za pomoc
przy wylewaniu betonu na chodniku w parku.
Sołtys Słonego
Wanda Ławniczak
-----------------------------------l Rada Sołecka w Świdnicy serdecznie dziękuje Seniorom, którzy
wzięli udział w spotkaniu „Pod
chmurką” – 16 października br.
Dziękujemy również wszystkim,
którzy przyczynili się do miłej
atmosfery tej uroczystości. Szczególne podziękowanie dla pana Stanisława Waśkowicza oraz Marcina
Wlazłego, którzy mimo wolnego
dnia od pracy z życzliwością pomogli
nam opanować sprawy techniczne.
Sołtys Świdnicy
Wanda Wojtkowiak
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80 lat minęło, jak jeden dzień…
Gazeta Gminna

W gronie znajomych, przyjaciół
i rodziny 8 listopada Henryk Krakowiak obchodził 80. urodziny.
Przyjęcie niespodziankę zorganizowali dla niego Urząd Gminy
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Były wspominki, życzenia, tort, toast i okolicznościowa wystawa
nagród, osiągnięć i zdjęć Krakowiaka.

LUDZIE

przy tworzeniu świdnickich mozajek,
czy jako uczestnik zajęć plastycznych, plenerów artystycznych
i warsztatów ceramicznych.
Dla wszystkich - Pan Henryk, dla
przyjaciół Henio, dla artystów
i miłośników sztuki Mistrz.
Paulina Szewczyk

W Gminie Świdnica Henryka Krakowiaka zna każdy. Wszyscy słyszeli o jego malarstwie i pracowni ceramicznej, którą prowadzi w GOK.
Wiele osób z nim pracowało, czy to

O Henryku Krakowiaku słów kilka…

Wystawa
w Norwidzie

4 listopada odbył się wernisaż najnowszych dzieł Henryka Krakowiaka. Jest to wystawa z okazji
jego okrągłych urodzin oraz zapowiadająca jubileusz pracy artystycznej, który przypada na rok
2022. Prace można podziwiać
w galerii w Bibliotece Norwida
w Zielonej Górze. Na wystawie
znajdują się wcześniej nie pokazywane ceramiki, rysunki, szkice
i obrazy artysty. Wystawę można
podziwiać do końca listopada.

Henryk Krakowiak urodził się w Bydgoszczy w roku 1941. W latach
1961-67 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, specjalizując się jednocześnie w zakresie ceramiki i pedagogiki. Karierę zawodową rozpoczynał tuż po studiach
w domu kultury we Wschowie. Następnie przez 9 lat był plastykiem
w Słubicach, po czym osiedlił się w gminie Świdnica, w której tworzy
do dziś. Obecnie jest animatorem kultury w GOK, gdzie prowadzi
zajęcia z malarstwa i ceramiki.
Henryk Krakowiak to twórca dzieł malarskich, które prezentowane były
na wielu wystawach w Europie. Jego obrazy znajdują się w publicznych
zbiorach, np. w Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz w prywatnych kolekcjach
w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanadzie, Włoszech i USA.
Oprócz obrazów tworzy także projekty scenograficzne imprez, mozaiki
czy też rzeźby i instalacje plenerowe. Sztuka użytkowa jest dopełnieniem jego pasji malarskiej. Najsłynniejsza i podziwiana instalacja wykonana przez Krakowiaka to aranżacja Zboru w Letnicy na koncert Chrisa
Jaggera. W swoim dorobku artystycznym posiada również wielkoformatowe mozaiki, które ozdabiają znane
miejsca w Polsce i lokalne budynki. Jego najbardziej rozpoznawalne działa to: mozaika ukazująca Gagarina
na Uniwersytecie Zielonogórskim, którą współtworzył z Witoldem Cichaczem – autorem projektu, mozaika
– Ojciec Pio wykonana dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mozaika „Słońce” na ścianie
budynku w Letnicy, którą wykonał z młodzieżą, fontanna ukazująca podwodny świat w Letnicy, mozaika
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Świdnicy, mozaika w kaplicy cmentarnej w Świdnicy ukazująca Jezusa Chrystusa.
Od 2004 roku artysta jest Honorowym Obywatelem Gminy Świdnica, któremu kilkukrotnie przyznano
Nagrodę Kulturalną Gminy Świdnica, Prezydenta Zielonej Góry, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz
Wojewody Lubuskiego. Jest również członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Zielonogórski.
Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy i ceramikę można było zobaczyć nie tylko na lokalnych wernisażach, ale również w polskich i europejskich galeriach m.in. w Cottbus,
Londynie (pod patronatem H.M. The Queen oraz H.R.H Princess Alexandra – „Królewska Liga Zamorska”),
Norynberdze, Franfurcie n/Odrą.
Paulina Szewczyk
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HISTORIA

ŚWIDNICKIE PAŁACE

Pałac – siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Spalony dwór

"1602" taka data jest widoczna nad
głównym wejściem do siedziby Muzeum Archeologicznego Środkowego
Nadodrza. Jest to data zakończenia budowy nowej siedziby rodu Kittlitz
dawnych właścicieli naszej miejscowości. Za architekta uważa się Włocha
Antonio Alberti z Urbino, który jest
również autorem projektu ratusza
w Lubsku. Zespół pałacowy składał się
z pałacu otoczonego parkiem oraz
podwórza gospodarczego z budynkami mieszkalnymi i magazynami. Sam
pałac założony jest na planie litery L,
trójkondygnacyjny, pierwotnie pod-

Dawniej dwory - siedziba
muzeum i dwór spalony

piwniczony o niesymetrycznym poddaszu. W pierwszej połowie XIX dokonano znacznej przebudowy, a kolejna nastąpiła po powodzi w Świdnicy w 1863 roku, kiedy woda podniosła
się we wsi do 1,5 metra niszcząc słabsze budynki. W czasie II wojny nie uległ
żadnym uszkodzeniom, a po niej
używany był przez miejscową spółdzielnię rolną jako magazyny. W latach
80 -tych budynek został zagospodarowany i przystosowany do zadań
muzealnych i służy nam tak do dziś.
Drugim pałacem był położony na zachód od strumienia i wybudowany
w 1864 roku przez Wilhelma von
Türcke. Był to piękny neogotycki
pałac. Niestety nie wiemy o nim zbyt
wiele bo pałac nie przetrwał do naszych czasów. W lutym 1932 spłonął
w czasie pożaru, którego prawdopodobną przyczyną był uszkodzony komin w budynku pałacu. Do nieudanej
akcji gaśniczej pośrednio przyczynili się
sami właściciele dworu - ród von Her-

Wszystkie trzy dwory dawniej

der, którzy nie przyłączyli obiektu szkania dla pracowników spółdzielni
do gminnego wodociągu, przez co produkcyjnej. W latach 70-tych przestrażacy mieli do dyspozycji tylko jęty przez Zakłady Mięsne w Zielonej
częściowo uszkodzoną pompę w za- Górze. Obecnie wykorzystywany
marzniętej studni. Po pożarze dwór nie do celów mieszkalnych.
został odbudowany. Obecnie w tym
Lesław Wilczyński
miejscu jest park obok szkoły.
Fotografie i widokówki pochodzą
Trzecim jest dwór wybudowany przy
ze zbiorów L. Wilczyńskiego
drodze do Letnicy
w 1852 roku przez
Heinricha Pannewitza.
Jest to prosta budowla na planie prostokąta
wykonana przy użyciu
cegieł z mieszkalnym
poddaszem. Na początku XX wieku dwór
rozbudowano dostawiając od strony
północnej piętrowy
półokrągły aneks. Po
1945 roku dwór został
Dwór przy drodze do Letnicy
przebudowany na mie-

SPROSTOWANIE

W artykule pt. Kościelne zabytki opublikowanym w październikowym wydaniu Gazety Gminnej
wkradł się błąd, który został zauważony przez jednego z czytelników z Wilkanowa.

Prawdopodobne miejsce, gdzie stał pałac nr 2

Oczywiście kościół pw. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski od
momentu wyświęceniu w czerwcu

1949r. jest użytkowany nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, natomiast niektóre jego elementy pochodzą z nieużywanego od II wojny kościoła w Kożuchowie, w którym był magazyn zboża i magazyn
ZSM.
Bardzo dziękuję za czujność a za
błąd serdecznie przepraszam.
Lesław Wilczyński

ŚWIĘTOWALI SENIORZY
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Październik to miesiąc Seniorów, bo
właśnie wtedy obchodzą oni swoje święto. Na terenie gminy odbyły
się spotkania, na których najważniejszymi gośćmi byli właśnie
najstarsi mieszkańcy.

Gazeta Gminna

13 października br. świętowano Dzień
Seniora w Domu Dziennego Pobytu
w Świdnicy.
Życzenia podopiecznym złożyli: wójt
Izabela Mazurkiewicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Mierzwa i proboszcz świdnickiej
parafii Tomasz Filiczkowski.
Seniorzy przygotowali dla swoich gości przedstawienie, z kolei dla nich wy-

DZIAŁO SIĘ

stąpił zespół Świdniczanie. Były też
prezenty: ciepłe koce od wójt, piękne
kwiaty od kierownik GOPS i radio od
księdza proboszcza.
(dag)

23 października w sali wiejskiej w Letnicy, sołtys Małgorzata Jagoda z Radą Sołecką zorganizowali Dzień Seniora nawiązujący do czasów PRL-u.
Zabawa wśród rekwizytów i potraw z tamtego okresu była świetna.

16 października świętowali Seniorzy ze Świdnicy. Wspaniały podwieczorek i kwiaty na parkingu przy urzędzie gminy rozdawała sołtys Wanda
Wojtkowiak z Radą Sołecką.

JAZZOWE WYSTĘPY W ZBORZE

2 i 9 października w Letnickim
Zborze odbyły się dwa koncerty
w ramach 3 edycji Jazz Crossing
Canada & Polska.
Wydarzenia razem z Gminą Świdnica zorganizowało Stowarzyszenie
Piekarnia Cichej Kobiety, a odbyły się
one pod Honorowym Patronatem
Wójt Gminy Świdnica Izabeli Mazurkiewicz. 2 października w recitalu fortepianowym wystąpił Charles
Richard Hamelin z Kanady, laureat
(II miejsce) XVII konkursu Chopinowskiego. W Letnicy wykonał
utwory Ravela i Chopina. Tydzień
później w zborze zabrzmiał Big Band
Nowosolski feat. Jaques Kuba Se-
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DZIAŁO SIĘ

guin. Publiczność miała okazję nie
tylko posłuchać świetnej muzyki,
ale też zobaczyć zbór w całkiem
nowej aranżacji. Utworów można
było wysłuchać przy stolikach, przy
nastrojowym świetle. Występ Big
Bandu zakończył sezon wydarzeń
w zborze, który w tym roku był
wyjątkowo bogaty i urozmaicony.
We wnętrzach oprócz muzyków
w ramach Festiwalu Muzyka w Raju,
koncertu Lubuszanie in memoriam
i Jazz Corssing Canada & Polska zaprezentował się również Lubuski
Teatr z Zielonej Góry i kabaret Grupa MoCarta, odbyły się tu również
zajęcia wakacyjne dla dzieci.
(dag)

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

Przez dwa październikowe dni odbywały się w gminie Świdnica jubileusze małżeństw. Mieszkańcy
świętowali 50. i 60. rocznice, czyli Złote i Diamentowe Gody.

W tej uroczystej chwili towarzyszyli
im: wójt Izabela Mazurkiewicz, kierownik USC w Zielonej Górze Małgo-

rzata Janecka-Kwiatkowska i przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
oraz rodziny i przyjaciele. Jubilaci otrzymali medale, kwiaty, a potem zostali zaproszeni
na poczęstunek i wy-

słuchanie występu Macieja Wróblewskiego. Dla zaproszonych gości zatańczyli Julia Bieńi Konrad
Smoliński. Nie brakowało
wzruszeń, wspomnień
i szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.
Wszystkim serdecznie gratulujemyi życzymy długich
lat razem!
(dag)

Pomagamy uzyskać dofinansowanie
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W urzędzie gminy działa gminny
punkt konsultacyjno-informacyjny,
w którym mieszkańcy uzyskają
wszelkich informacji nt. Programu
Czyste Powietrze. W ramach Programu mieszkańcy mogą otrzymać
dofinansowanie na m.in. wymianę
pieca, okien i drzwi, prace związane
z fotowoltaiką i termomodernizacją.

- nr księgi wieczystej
- nr działki
- dokument potwierdzający prawo
własności budynku mieszkalnego
- rok wydania zgody na budowę
- powierzchnia całkowita budynku w m2

* Wymagane są również
oświadczenia:
- współwłaścicieli o wyrażeniu zgody
na realizację przedsięwzięcia ujętego
w niniejszym wniosku o dofinansowanie

AKTUALNOŚCI

- współmałżonka o wyrażeniu zgody
na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustaloną wspólność majątkową)

Punkt działa od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, dodatkowo
we wtorki do godz. 17.00. Informacji
można również uzyskać pod nr
519 654 697 oraz mailowo
k.misztak@swidnica.zgora.pl,
czystepowietrze@swidnica.zgora.pl
Katarzyna Misztak

WAŻNE

Do złożenia wniosku
o dofinansowanie potrzebne są:
- adres email
- pesel
- dochód za rok poprzedzający
(podstawowe dofinansowanie)
- zaświadczenie o dochodach
wystawione przez GOPS
w Świdnicy (podwyższone
dofinansowanie)

WSPIERAMY OSP

Na terenie gminy Świdnica działają
3 jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej: OSP Świdnica, OSP Koźla oraz OSP Letnica. Gmina corocznie przeznacza znaczne środki
finansowe na działalność oraz utrzymanie jednostek OSP.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OSP:

• Zwiększenie stawki godzinowej:
- za udział w działaniu ratowniczo
-gaśniczym - z 10 zł/h do 18 zł/h
- za udział w szkoleniu pożarniczym
- z 5 zł/h do 10 zł/h
• Zwiększenie
sumy
ubezpieczenia
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
członków
OSP z 10 tys.
na 30 tys.
(na każdego
strażaka)

• Przeprowadzanie
corocznie
inwestycji
w jednostkach
OSP

ŚWIADOME PALENIE
EKOLOGIA

Rozpoczynamy sezon grzewczy
w naszych domach. Palimy w piecach, kominkach i jak co roku pojawia się problem, czym palić, żeby nie
zatruwać.
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Bezwzględnie niedozwolone jest stosowanie do palenia w domowych piecach i kominkach miałów z zawartością ziarna do 3 milimetrów. Polska jest
fenomenem na mapie Europy jeśli

W PIECACH WOLNO PALIĆ

4 pelet
4 ekogroszek
4 brykiet drzewny
4 gruby węgiel kamienny wysokiej jakości
4 drewno nieimpregnowane i nieprzetworzone
4 biomasa o wilgotności poniżej 20%
4 papier, tekturę i drewno
4 opakowania z papieru, tektury i drewna
4 odpady kory i korka
4 trociny, wióry, ścinki

W PIECACH NIE WOLNO SPALAĆ

6 plastiku (butelki, torby, pojemniki)
6 innych tworzyw sztucznych
6 gumy (opony, odpady z gumy i sztucznej skóry)
6 lakierowanego drewna
6 opakowań po rozpuszczalnikach, lakierach i farbach
6 pozostałości farb i lakierów
6 papieru bielonego chlorem z nadrukiem
6 sztucznej skóry

chodzi o stosowanie takiego paliwa,
ponieważ w reszcie krajów na kontynencie miał jest utylizowany.
To samo dotyczy mułu węglowego
i flotokoncentratu, które też są zakazane.

Drewno musi być suche

Jeżeli mamy piec na drzewo, to pamiętajmy aby wybierać drewno sezonowane, czyli pozostawione na
pewien czas by wyschło. Drewno
niesezonowane zawiera w sobie do
70 proc. wody, źle się pali i wydziela bardzo dużo dymu i trujących
substancji w trakcie palenia. Dzieje
się tak, ponieważ temperatura spalania drewna niesezonowanego jest
niższa od temperatury drewna, którego wilgotność wynosi poniżej 20
proc. (co osiąga się dzięki jego sezonowaniu).

Paląc śmieci – trujemy siebie!

Absolutnie nie wolno palić śmieciami. Wrzucając do pieca plastikowe,
gumowe lub składające się z innych
tworzyw sztucznych odpady trujemy
siebie i całą okolicę. Pozorna oszczęd-

ność na wywózce śmieci i kupowaniu opału odbije się za kilka lat nie tylko na naszym zdrowiu, ale także naszych dzieci i sąsiadów. Podczas
spalania odpadów wydzielają się
metale ciężkie, tlenek węgla, dwutlenek siarki. Najgorsze są plastikowe butelki, z których wydzielają się
rakotwórcze dioksyny. Ponadto domowe piece nie są przystosowane do
palenia śmieci. Wilgotna masa zalegająca w kominie może doprowadzić
do tego, że trujący tlenek węgla cofnie się i zamiast ulecieć na zewnątrz,
wróci do mieszkania i podtruje domowników.

Palaczy liści zgłaszamy na policję

Palenie liści i gałęzi także jest nielegalne. Jeżeli podejrzewamy, że nasz
sąsiad może używać odpadów do palenia w swoim piecu, nie wahajmy się
zgłosić tego na policję lub straż
gminną. Palenie śmieciami jest surowo zabronione, a do tego śmiertelnie
szkodliwe dla nas wszystkich
– zwłaszcza dzieci i kobiet w ciąży.
Źródło: Budujemytutaj.pl
(dag)

MONITORING JAKOŚCI

Na terenie gminy zamontowane są też cztery czujniki, które mierzą jakość powietrza. Znajdują się one w Świdnicy na budynku urzędu oraz
OSP, w Koźli na budynku OSP oraz w Słonem na budynku sali wiejskiej. Wyniki pomiaru dokonanego przez czujniki można śledzić na
bieżąco na stronie urzędu DLA MIESZKAŃCA/OCHRONA POWIETRZA.
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Działo się w szkole w Słonem
Muzyka w kratę, czyli faceci Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
Było bardzo miło. Kwiaty
w kiltach
i pyszne ciasta od dzieci i ro-

20 października odbył się pierwszy
koncert Lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej.

Nasi goście wykonali muzykę celtycką
oraz irlandzką, zaprezentowali budowę oraz możliwości jednego z najgłośniejszych instrumentów wykorzystywanych w wojsku - Dud Szkockich.
Opowiedzieli o historii oraz roli jaką
odegrał ten instrument w życiu wyspiarzy, a także zaprezentowali elementy stroju szkockiego.

Suwak logarytmiczny

Teksty i fotograﬁe: szkoła w Słonem

Przed budynek Szkoły Podstawowej w Słonem wrócił starannie odrestaurowany suwak logarytmiczny,
który ma za zadanie przypominać
uczniom, odwiedzającym i mieszkańcom o jednym z twórców logarytmów - Bartłomieju Pitiscusie.

Nowe oblicze suwak nabrał dzięki
wysiłkowi pana Łukasza Romaniaka,
któremu chcielibyśmy serdecznie podziękować za wspaniale wykonaną
pracę. Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa w Słonem od 10 listopada
2021 roku już oficjalnie będzie nosiła
imię Bartłomieja Pitiscusa. Uroczystość

Teksty i fotograﬁe: szkoła w Koźli

Wspaniała
wycieczka!

nadania imienia, inaczej niż pierwotnie
planowaliśmy (z różnych powodów,
między innymi ze względu na pandemię koronawirusa), odbędzie się
13 stycznia 2022 roku, kiedy to jednocześnie przetniemy wstęgę
na otwarcie sali sportowej. Nowy Rok
- Nowe Otwarcie!

Wizyta zeszłorocznych absolwentów i spontaniczny koncert
pianistyczny. W uroczystym
spotkaniu nauczycieli uczestniczyła Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz i Przewodniczący Rady
Gminy Tomasz Marczewski.

DOBRO JEST ZAWSZE MODNE
Wolontariat Szkolny znów w akcji.
Pomagamy innym. Zachęcamy
wszystkich do wspólnego działania.
PIERWSZA AKCJA
WOLONTARIUSZY
28 i 29 września szkolni wolontariusze zaprosili wszystkich uczniów do
udziału w akcji Pola Nadziei,
organizowanej przez Hospicjum im.
Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Tym razem sprzedawali cebulki
tulipanów. Zarobione pieniądze (333
zł) przesłali na konto hospicjum.
Dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze.
Kobiety poranione życiowo, z bagażem problemów, które trafiają do

Domów Samotnej Matki dzięki pomocy wolontariuszy i ludzi dobrej woli,
znajdują ciepło i wsparcie, których nie
dała im najbliższa rodzina.
Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze wciąż potrzebuje wsparcia, dlatego
wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali akcję zbiórki artykułów higienicznych dla dzieci, które wraz ze
swoimi matkami są podopiecznymi
tego domu.
POMAGAMY TAKŻE IDZE
Do końca października zbieramy makulaturę, by wesprzeć chorującą na
rdzeniowy zanik mięśni typu 1 trzyletnią dziewczynkę. Beata Pańtak

Wieści ze szkoły w Koźli
Dzień Edukacji
NIEZWYKŁA LEKCJA!
Narodowej w Koźli

Ten dzień był świetną okazją, żeby
porozmawiać o zawodzie nauczyciela. Najpierw dzieci sportretowały pracowników szkoły i wręczyły im swoje prace.
11 października klasy 1b, 2b i 3c
wybrały się na wycieczkę do
Wrocławia do Ogrodu Zoologicznego. Pogoda dopisała i było
świetnie.

dziców. Klasowe przyjęcia.

Później wspólnie wykonały plakat
przedstawiający "idealnego nauczyciela". W końcu zostały poczęstowane wspaniałym tortem, o który postarali się rodzice trzeciaków. Były też
życzenia, kwiaty i wiele uśmiechów, za
które serdecznie dziękujemy!

Uczniowie wybrali się do Lubuskiego Muzeum Wojskowego do
Drzonowa. Oglądali samoloty, czołgi i wiele innych eksponatów.
Muzealnicy z pasją opowiadali o zbiorach i przekazywali fakty dotyczące
historii Polski. Na koniec odbyła się przejażdżka wojskowym pojazdem, którą
ufundowała Szkolna Kasa Oszczędności.
To była świetna wycieczka!

EDUKACJA
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Co słychać w szkole w Świdnicy
Dzień Nauczyciela
XI ŚWIATOWY DZIEŃ
W trakcie roku
TABLICZKI MNOŻENIA
szkolnego obchodzimy wiele świąt
i uroczystości, ale
jedno z nich ma dla
nas szczególne
znaczenie – Dzień
Edukacji Narodowej.

Podczas
apelu
uczniowie podziękowali swym nauczycielom za ich pracę, okazywane na
co dzień wsparcie
i życzliwość. W tym
wyjątkowym dniu
gościli w szkolnych
murach
równie
wyjątkowi goście – wójt gminy Świdnica – pani Izabela Mazurkiewicz,
przewodniczący Rady Gminy Świdnica – pan Tomasz Marczewski oraz
przedstawiciel Rady Rodziców – pan
Łukasz Czarny. Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością byli
nauczyciele świdnickiej placówki. Mieliśmy zaszczyt gościć panie Marię Kucharczyk, Gabrielę Leśniak, Alinę Bog-

1 października nasza szkoła po raz
kolejny włączyła się w obchody
Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia.

dańską, Alicję Gagajewską, Agatę
Sztul, Ewę Pentek oraz pana Kazimierza Zamiatałę. Bardzo nam zależy, aby takie wizyty stały się tradycją
podczas obchodów kolejnych Dni
Edukacji Narodowej. Uczniowie wykonali dla zebranych „taneczne życzenia”, z kolei nauczyciele zaskoczyli
niespodziewanym występem dla
uczniów.

BLIŻEJ LASÓW, BLIŻEJ PÓL

Polski Związek Łowiecki w Zielonej Górze zaprosił uczniów naszej
szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Bliżej lasów, bliżej pól”.

Uczniowie, mimo iż nie mieli zbyt wiele czasu na przygotowania, postanowili sprawdzić swoje siły. Najlepszymi pracami konkursowymi okazały się
dzieła Igi Kolasińskiej oraz Wojtka Ko-

cura z klasy 3A. Ich prace dostały się
do finału i zostały zaprezentowane
zwiedzającym podczas wystawy zorganizowanej w Pałacu Książęcym
w Żaganiu. Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali również: Antoni Zapotoczny i Amelia Dzikowska (z klasy
1B), Ina Awramik i Barbara Serba
(klasa 1A) oraz Nadia Banaś i Ignacy
Zapotoczny (klasa 3A).

Uczniowie na lekcjach matematyki
mierzyli się z zagadkami i łamigłówkami dotyczącymi tabliczki mnożenia.
Poza tym uczniowie zaangażowali się,
tworząc patrole, które w klasach
3-8 Szkoły Podstawowej sumiennie
sprawdzały znajomość tabliczki
mnożenia. W ten sposób wyłoniliśmy
naszych klasowych Pogromców
Tabliczki Mnożenia.
Patrole nie ograniczyły się tylko
do uczniów - wyruszyły „w miasto”!
Odwiedziły Urząd Gminy oraz Zakład

Dzień Patrona pod hasłem
,,Nie lękajcie się”

15 października 2021 roku nasza
szkoła świętowała, obchodząc
Dzień Patrona Szkoły - św. Jana
Pawła II.
Uroczystości rozpoczęliśmy od przemarszu z pocztem sztandarowym do
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina, w którym odbyła się
uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Tomasza
Filiczkowskiego. Po mszy świętej po-

Turniej o puchar patrona

Podczas Dni Patrona Szkoły
uczniowie klas 4-6 wzięli udział
w turnieju sportowym o puchar
Patrona Szkoły - św. Jana Pawła II,
którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego:
Małgorzata Furmanek i Tomasz
Cygański.
Drużyny z poszczególnych klas rywalizowały w 12 konkurencjach.
Po zaciętej sportowej rywalizacji,
zgodnie z zasadami fair play, puchar
Patrona Szkoły zdobyła klasa 5, dru-

gie miejsce zajęła klasa 4B, trzecie–
klasa 6, a czwarte – klasa 4A.
Najstarsi uczniowie rozegrali turniej
piłki nożnej i gry w dwa ognie.
W pierwszej konkurencji najlepiej
wypadli chłopcy z klasy 8C, drugie
miejsce zajęły klasy 7A i 7B, a trzecie
przypadło klasie 8B. Podczas rywalizacji w dwa ognie drużyn mieszanych
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja klas 7A i 7B, drugie – 8B i 8C.
Gratulujemy wszystkim klasom
biorącym udział w sportowej rywalizacji.
Małgorzata Furmanek

Usług Komunalnych. W teście chętnie
wzięli udział pracownicy tych jednostek.
Uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci, a dorośli chętnie sprawdzili swoje umiejętności pod czujnym okiem
młodzieży, zostając Ekspertami Tabliczki Mnożenia.
Nauczyciele matematyki

wróciliśmy do szkoły, aby dalej świętować. Wsali gimnastycznej rozpoczął
się konkurs piosenki religijnej pt. ,,Śpiewamy dla św. Jana Pawła II”. Konkurs
ten był podzielony na dwie grupy
wiekowe. Najpierw występowali
uczniowie z klas I-III, a następnie klasy IV-VI. Jury oceniające występy poszczególnych zespołów klasowych
przyznało następujące dyplomy i nagrody:
W kategorii klas I-III:
• I miejsce zajęła klasa 2A
• II miejsce zajęła klasa 3B
• III miejsce zajęła klasa 1A.
W kategorii klas IV-VI jury nie mogło
się zdecydować, aby wyłonić jednego
zwycięzcę i postanowiło przyznać
dwa pierwsze miejsca - dla klas 5 i 4B
oraz 2 drugie miejsca - dla klas 4A i 6.
Wszyscy w tym dniu świetnie się bawili,ciesząc się z rywalizacji i zwycięstw,
gdyż nasz Patron czuwał nad nami i zachęcał do tego, abyśmy się nie lękali.
Wioletta Tkaczyk i Aleksandra Miłek

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Chłopaka.

Z tej właśnie okazji dziewczęta z poszczególnych klas przygotowały dla
„swoich chłopaków” rożne atrakcje.
Z kolei na korytarzach naszej szkoły

stanęły plansze, na których dziewczęta mogły złożyć życzenia płci
przeciwnej. Dziewczyny stanęły na
wysokości zadania i plansze szybko
zapełniły się płynącymi z serca życzeniami :)
Opiekunki Samorządu
Uczniowskiego

Teksty i fotograﬁe: szkoła w Świdnicy

PREMIERA FILMU
„KULTURALNY WYKOP!”
Gazeta Gminna

KULTURA

To był prawdziwy wieczór z gwiazdami! Mowa oczywiście o uczestnikach projektu "Kulturalny wykop!", którzy 11 października wzięli udział w oficjalnej premierze filmu
o świdnickich wykopkach!

Podczas wydarzenia, oprócz seansu,
mogliśmy usłyszeć wywiady z osobami zaangażowanymi w realizację projektu: Bogumiłą Hadzicką - prezesem
Klubu Seniora, Łukaszem Szydłowskim
- dyrektorem szkoły w Słonem, Dominikiem Równickim - reżyserem
i montażystą filmu, a także Pauliną
Sidoruk - koordynatorką projektu.
Punktem kulminacyjnym gali było
wręczenie nagród "O złotą obieraczkę". I tak oto nagrody otrzymali: w kategorii najlepsi aktorzy: Stowarzysze-

nie Klub Seniora w Świdnicy, w kategorii debiut filmowy: Szkoła Podsta-

KONKURS RECYTATORSKI
DLA PRZEDSZKOLAKÓW!

Po raz kolejny GOK organizuje konkurs recytatorski, w którym wykazać
się będą mogli najmłodsi! Wiersze Juliana Tuwima usłyszymy już
17 listopada 2021 roku o godzinie 16.30 na scenie Gminnego Ośrodka Kultury.

Dzieci w wieku 3-6 lat zgłaszać się mogą do 15 listopada w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria (3-4 lata) oraz II kategoria (5-6 lat). Na wszystkich uczestników czekają nagrody i upominki! Regulamin i kartę zgłoszenia
znajdziecie na stronie: www.gokswidnica.pl.

wowa w Słonem, w kategorii muzyka
filmowa: Zespół Śpiewaczy Świdni-

czanie, w kategorii najlepszy reżyser:
Dominik Równicki, w kategorii efekty specjalne: Renata Getinger-Jaworska oraz Jacek Lis, w kategorii producent filmowy: Regionalne Centrum
Animacji Kultury.
Projekt był realizowany przez stowarzyszenie Wyspa Kultury w ramach
dofinansowania z programu Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021 - województwo lubuskie.

NOWA PŁYTA ZESPOŁU
ŚWIDNICZANIE

Trwają prace nad najnowszą płytą zespołu śpiewaczego Świdniczanie!
Tym razem na krążku znaleźć będziecie mogli najpiękniejsze kolędy,
pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe!

Prawdziwą niespodzianką jest fakt, że do całego przedsięwzięcia włączyła
się również świdnicka schola! Zapowiada się ciekawie, prawda? Premiera
płyty odbędzie się podczas Wigilii Gminnej już 12 grudnia 2021 roku!
Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Świdnica w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

KULTURA

Gazeta Gminna

GMINNE PIERNICZENIE

Zapraszamy mieszkańców gminy Świdnica na
warsztaty ze zdobienia
świątecznych pierników.

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana instruktorka, która przybliży uczestnikom podstawy lukrowania pierniczków! Podczas warsztatów każdy
otrzyma od nas ciastka, lukier i materiały do zdobień.
Cena? Jedyne 20 zł za osobę! Efekt? Świetna zabawa i mnóstwo słodyczy
w świątecznym klimacie! Data: 6 grudnia 2021, Godzina: 17.00, Miejsce: GOK
Świdnica. Więcej informacji o zapisach na stronie: www.gokswidnica.pl.
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