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I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

2022!
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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje
Państwa pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia Mieszkańcom Gminy Świdnica życzy

Wójt Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz
z pracownikami urzędu i jednostek
ffffffffffff

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kierujemy
płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych i
rodzinnych Świąt, przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy. Niech zbliżający się Nowy Rok
2022 stanie się czasem codziennych radości, bliskości i sukcesów.

Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz
Marczewski z Radnymi
ffffffffffff

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze
światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości
świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego,
niezapomnianego, niepowtarzalnego Sylwestra
życzy

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy
Klaudia Żarów z Radnymi

ffffffffffff

Drodzy seniorzy,
Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzę Wam dużo serdeczności i
miłości bliskich. Zdrowia i pięknego, wigilijnego oczekiwania na narodzenie Bożego Dzieciątka. Życzę Wam mnóstwa dobrych przyjaciół,
takich na najtrudniejsze chwile życia. Niech to
Boże Narodzenie przyniesie Wam radość i ciepło.
Niech rozchmurzy Wam samotność, niech Was
otuli dobrem, jak ciepłym kocykiem. A w Nowym
Roku życzę Wam tylko radosnych i słonecznych
dni oraz spełnienia marzeń.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Bogumiła Hajdasz z Radnymi
ffffffffffff

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Sołtysi miejscowości
z gminy Świdnica

AKTUALNOŚCI

SŁOWO OD WÓJTA

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Gazeta Gminna

Rada Gminy Świdnica na sesji w dniu 24 listopada br. przyjęła nowe stawki
podatków od nieruchomości na rok 2022. Przeciętnie podatek od nieruchomości wzrośnie od kilku do kilkudziesięciu złotych rocznie. Żadna stawka nie wzrośnie o maksymalny dopuszczalny wskaźnik i nie osiągnie wartości
maksymalnej. Wobec szybkiego wzrostów cen, gmina również musi uzupełnić
swój budżet, ale stara się w miarę możliwości chronić mieszkańców przed
drastycznymi podwyżkami, gdyż średnio podatek od nieruchomości w naszej gminie wzrośnie o 4,92 %, czyli poniżej poziomu dotychczasowej inflacji oraz mniej niż planowany na przyszły rok ogólny wzrost cen. Z uwagi na
dramatyczny wzrost cen prądu i paliw, w tym również gazu ziemnego, które w przyszłym roku wzrosną odpowiednio: w przypadku prądu o 85%, a gazu
dla budynków publicznych o 300%, zmuszeni byliśmy również do zmiany stawek podatku od środków transportu oraz stawek za odbiór odpadów, któ-
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re nawet w chwili obecnej nie pokrywają w pełni kosztów związanych z ich
odbiorem, a dopłata wynosi 1 mln. 400 tys. zł w skali roku. Niemniej jednak
wychodząc Państwu naprzeciw dajemy również możliwość zmniejszenia opłat
związanych z odbiorem odpadów, poprzez zastosowanie stawek niższych
o 5 zł za każdego mieszkańca w przypadku wykorzystania kompostowników
do odpadów organicznych, co wpłynie na zmniejszenie opłat, które ponosi gmina. Sytuacja finansowa gminy staje się coraz trudniejsza z uwagi na planowane przez rząd zmiany w podatku PIT, co będzie oznaczało znaczny ubytek środków w kasie jednostek samorządu terytorialnego. Do tego duże niedofinansowanie oświaty i szybko rosnące ceny znacznie wpływają na
koszty planowanych i potrzebnych inwestycji. Z tych powodów zdecydowaliśmy się na wzrost stawek podatków i opłat, niemniej jednak mając na
uwadze ogólny wzrost cen staramy się to robić w ograniczonym zakresie.
Mając na względzie odpowiedzialność za finansową gospodarkę gminy, wyrażamy nadzieję na zrozumienie z Państwa strony tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy.
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

Od 2017 roku wprowadzono w Polsce obowiązek segregacji odpadów
na pięć frakcji: odpady zmieszane,
papier, metale i tworzywa sztuczne,
szkło bioodpady.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system
gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Wysokość ponoszonych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma w 100% pokryć
koszty ich gospodarowania. Gmina
nie może zarabiać na gospodarowaniu odpadami, a opłata wnoszona
przez mieszkańców to podatek, nie
opłata od usługi. Gmina Świdnica nie
wypada w kalkulacjach pozytywnie.

Dane Zakładu Usług Komunalnych
mówią, że system gospodarowania
odpadami komunalnymi nie finansuje się w 100%.

Szacunkowe dane pokazują, iż po
zamknięciu roku należy się spodziewać braku środków na pokrycie
kosztów systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie
naszej gminy w kwocie około
1 450 000,00 zł.

*** dane listopadowe i grudniowe to wartości szacunkowe, powstałe na podstawie analizy z poprzednich miesięcy

Zakład Usług Komunalnych przeanalizował ilości odpadów wytworzonych w 2021 roku przez mieszkańców gminy Świdnica od stycznia
do października br. oraz dane szacowane, przewidywane w miesiącach listopad i grudzień 2021.
Według analizy danych ilości odbieranych odpadów od mieszkańców
gminy, największą stanowią odpady
zmieszane, bio oraz gabaryty. Gmina rozlicza się z firmą obsługującą
system odpadowy za każdą odebraną tonę.

*dane szacunkowe ilości odpadów, które prawdopodobnie zostaną odebrane w listopadzie i grudniu
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Zostaw liście na trawniku

Takie oto obrazki można zobaczyć w różnych miejscowościach gminy, kiedy wywożone są odpady bio. Mnóstwo worków z liśćmi,
które można spożytkować, a przy okazji zaoszczędzić pieniądze.

Co robić z liśćmi, które o tej porze
roku zakrywają nasze trawniki.
Grabić, usuwać wyrzucać? A może
lepiej zostawić na zimę. Liście to
przecież naturalny kompost.
Grabienie liści, do niedawna uważane
za nieodzowną część prac ogrodowych, obecnie uważa się za powodujące więcej szkody niż pożytku.

Zalety zostawienia liści na trawniku:
l rozkładające się liście użyźniają
glebę i pomagają jej dłużej
zachować wilgoć:
l stanowią pożywienie dla
bezkręgowców – w tym
dla zwierząt, które pomogą
w utrzymaniu ogrodu;
l stanowią schronienie dla jeży,
które lubią się w nich
zagrzebywać, a które pożerają
ślimaki szkodzące ogrodowi;
l warstwa listowia na trawniku
tworzy naturalną powłokę
termoizolacyjną, chroni przed
przemarzaniem - ociepla grunt,
chroniąc rośliny oraz żyjące
w glebie dżdżownice czy pędraki;
l rozkładające się liście to
naturalny nawóz dla drzew;

Co zrobić ze zgrabionymi liśćmi?
l liście ze ścieżek i trawników
można zgarnąć na kopcu wokół
pni drzew lub krzewów,
w ten sposób ochronimy
je przed wyschnięciem;
l martwe, ale zdrowe liście
można rozsypać na rabatach
kwiatowych z bylinami i pod
krzewami - rozłożą się częściowo do wiosny tworząc wyśmienity nawóz nazywany
tradycyjnie ziemią liściową;
l kopczykami z liści można okryć
rośliny cebulkowe w ogrodzie;
(dag)
Źródło: https://home.morele.net
Fot. dzięki mieszkańcom gminy
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INWESTYCJE
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW

l Drodzy Mieszkańcy, dziękuję bardzo za państwa głosy oddane na moją
osobę – kandydatki na sołtysa. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa nie
zawieść, postaram się być obiektywna, otwarta na Państwa problemy i będę
starała się je rozwiązywać najlepiej, jak potrafię, z korzyścią dla Was Mieszkańców.
Sołtys Grabowca Wioletta Mazuro

AKTUALNOŚCI

Chodnik w Letnicy

l Po zakończeniu 18-letniej pracy w roli sołtysa wsi Grabowiec, chcę podziękować za miłą współpracę z Mieszkańcami Grabowca i Lipna. Dziękuję pani wójt Izabeli Mazurkiewicz, wszystkim pracownikom urzędu gminy
i pozostałych jednostek należących do urzędu gminy. Szczególne podziękowanie za wsparcie i pomoc panu wójtowi Adamowi Jaskulskiemu oraz
pani Arisie Jaz.
Życzę udanej pracy pani sołtys Wioletcie Mazuro, Radzie Sołeckiej – nowej władzy. Czuję się bardzo doceniona przez Mieszkańców, którzy ocenili moją pracę jako „Rolę Super Sołtysa”. Serdecznie dziękuję, życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku.
Sołtys Grabowca 2003-2021 Halina Gałat

l Informacje od sołtys Wilkanowa i Rybna Zofii Śmiejan
- Sołtys Wilkanowa i Rybna z Radą Sołecką czekają na mieszkańców w sali
wiejskiej, w każdy poniedziałek w godz. 19.00-20.00. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących naszych miejscowości, tel. 605
544 520
- Rada Sołecka z Wilkanowa poszukuje metalowej szafy, którą będzie można
zaadoptować na „bibliotekę plenerową". Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje w tym zakresie.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkanowie zostało koordynatorem bożonarodzeniowej akcji „Paczuszka dla maluszka". W grudniu, w świątecznej atmosferze, będziemy zbierać rzeczy niezbędne dla małych dzieciaczków- pieluszki, kremy pielęgnacyjne, płyny do kąpieli, chusteczki nawilżane itp. Produkty te przekażemy dzieciom w domach małego dziecka, w domach samotnej matki, w domach pomocy społecznej i innych ośrodkach. Wkrótce więcej szczegółów na plakatach i ulotkach, z którymi dotrzemy do mieszkańców Gminy Świdnica.
- W listopadzie uchwyciliśmy piękną
pogodę i wysprzątaliśmy kolejny teren
w naszej miejscowości. Krzaki wycięte! Trawa skoszona! Miło popatrzeć!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Wilkanowa i Rybna do uporządkowania terenu wokół swoich posesji nie
tylko przed wejściem. Wilkanowo ma
piękną ulicę Kosową, a na niej takie
"czupiradła". Trzeba było je poskromić!
Wzięliśmy się ostro do pracy i jest
efekt. Nasze dziewczyny z KGW wykazały się inicjatywą społeczną w porządkowaniu sali wiejskiej w Wilkanowie. Panie wyprały firany, umyły okna,
wyszorowały podłogę. Sala lśni! Brawo!!! Dziękujemy Paniom Elżbiecie i Weronice za udział w pracach porządkowych! Pragniemy podziękować Pani Marii, wspaniałej kobiecie, która dba o wygląd naszej wsi.

l W tym roku KGW z Wilkanowa otrzymało z budżetu państwa dofinansowanie w kwocie 5000 zł. Decyzją członkiń naszego Kola postanowiłyśmy przeznaczyć te pieniądze na od dawna upragnioną wycieczkę integracyjną. 21 listopada 2021r. pojechaliśmy w licznym składzie do Wrocławia.
Akurat rozpoczął się Jarmark bożonarodzeniowy, w którym chętnie uczestniczyliśmy. Na godz. 17. 00 mieliśmy zarezerwowane bilety do Teatru Muzycznego "Capitol" na spektakl „Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami" Wszyscy jesteśmy zachwyceni wycieczką. Osobom, które zaangażowały się w organizację wyjazdu serdecznie dziękujemy!

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z s. w Górzykowie wykonał kolejny odcinek chodnika wzdłuż drogi w Letnicy. Jest to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się użytkowników tej drogi. Długość wybudowanego chodnika wynosi ok. 350 mb., dodatkowo powstało też
wyniesione przejście dla pieszych. Koszt robót to 149,8 tys. zł. Udział finansowy Gminy Świdnica to 79 tys. zł.

Remont drogi wojewódzkiej w Świdnicy

Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał częściową wymianę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 279 przebiegający na ul. Długiej w Świdnicy. W miejscu tym znajdowały się największe spękania i nierówności nawierzchni, czego za każdym razem doświadczali kierowcy poruszający się ul. Długą.

Budowa drogi wewnętrznej w Drzonowie

W Drzonowie zakończyła się budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami.
W sumie powstał ciąg pieszo-jezdny o łącznej długości 333,30 m. Koszt inwestycji to prawie 825 tys. zł, środki pochodzą z budżetu gminy.
Paweł Rawdanis

Ratujemy
zalew

W związku z obniżaniem się poziomu wody
w „górnym” zbiorniku na Zalewie w Świdnicy,
w październiku wykonano roboty polegające
na wbiciu szczelnej ściany wykonanej z tworzywa sztucznego w miejscu wskazanym przez
projektanta, na podstawie wcześniejszych badań
zagęszczenia gruntu. Koszt robót wyniósł ok. 67,5
tys. zł.
Po wykonanych pracach poziom wody nieznacznie
wzrósł i ustabilizował się, jednak nie osiągnięto docelowego poziomu piętrzenia wody, tzn. nie osiągnięto poziomu wody sprzed ujawnienia się przecieku.

Czyszczenie przepompowni

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wykonywali 3 listopada br. comiesięczne prace przy
oczyszczaniu przepompowni z zanieczyszczeń.

Niestety do przepompowni trafiają
śmieci stałe, które absolutnie nie powinny się tam znaleźć. Stąd potrzeba ich okresowego czyszczenia. Nie
wykonywanie systematycznej konserwacji może spowodować kosztowną awarię pomp ściekowych.
Prace trwały w Wilkanowie na ul.
Strumykowej, w Letnicy przy blo-

Zamontowano monitoring. Cały teren
został ogrodzony i wyposażony
w dwie bramy wjazdowe i furtki. Pra-

kach i dębach, w Koźli przy cmentarzu i w Radomi na ul. Zielonej.
Przypominamy więc i bardzo prosimy, aby nie wrzucać do toalety
śmieci stałych takich jak np. pieluchy,
szmatki, podpaski itp.
(dag)
ce zostały ukończone i odebrane
do końca listopada bieżącego roku.
Aby kamping mógł funkcjonować potrzebne jest jeszcze przyłączenie go do
sieci energetycznej i wykonanie wjazdu głównego, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Decyzja instytucji została już wydana, opracowano projekt, który czeka na akceptację. Do wykonania jest jeszcze
zaplecze sanitarne.
Jan Doliński

SZKOŁA W SŁONEM
MA PATRONA

Od 10 listopada br. Szkoła Podstawowa w Słonem otrzymała
imię Bartłomieja Pitiscusa.

Stało się tak zgodnie z Uchwałą
Nr XXVIII/206/2021 podjętą przez Radę Gminy
Świdnica z dnia 21
kwietnia 2021 r.
Wniosek o nadanie
imienia szkole złożyli
wspólnie: rada pedagogiczna, rada rodziców
i samorząd uczniowski.
Patron szkoły urodził się
w Słonem, był wybitnym profesorem
matematyki i astronomii. Jako pierwszy wprowadził pojęcie trygono-

Każe to założyć, że poza zlikwidowanym przeciekiem
istnieją kolejne, które nie pozwalają na całkowite zatrzymanie przecieków wody do „dolnego” zbiornika.
Gmina na bieżąco współpracuje z firmą projektową,
która wykonywała projekt budowlany zbiornika,
w tym grobli i urządzeń piętrzących, gdyż podejrzewamy (na podstawie obsuwających się płyt na
wale od strony górnego zbiornika), że przyczyną takiej sytuacji jest przeciek bezpośrednio przy urządzeniu piętrzącym (mnichu) na górnym zbiorniku.
O dalszych postępach prac będziemy Państwa informowali.
Paweł Rawdanis

NA CO PRZEZNACZANE
SĄ PODATKI

Na nowo utworzonej stronie nacoidamojepieniadze.pl każdy mieszkaniec może sprawdzić, ile wynoszą wydatki i dochody budżetu gminy oraz na co dokładnie przeznaczane są wpływy z podatków.

POLE KAMPINGOWE

Zakończyły się prace podstawowe
przy budowie pola kampingowego
przy Zalewie Świdnickim. Założenia
projektu, to wykonanie uzbrojenia
terenu w przyłącza energetyczne,
oświetlenie, stację serwisową dla
kamperów do zrzutu ścieków i tankowania czystej wody.
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metrii i przecinek w zapisie ułamków
dziesiętnych oraz stworzył podstawy nauki o logarytmach. Społeczność Szkoły Podstawowej w Słonem
kultywuje jego pamięć, o czym
świadczy pamiątkowy suwak logarytmiczny znajdujący się przed wejściem głównym do budynku szkoły. Uroczystość nadania imienia
Szkole Podstawowej
w Słonem odbędzie się
13 stycznia 2022 r. Zostanie
ona połączona z obchodami 75-lecia istnienia szkoły oraz oficjalnym
otwarciem nowej sali gimnastycznej.
(dag)

Wystarczy wpisać na stronie: Gmina Świdnica Zgora, a pojawią nam się
wszelkie informacje dot. finansów, m.in. planowane dochody Gminy, wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące. Jest też miejsce, w którym można
ustawić swoje miesięczne wynagrodzenie brutto, a system automatycznie wyliczy część naszego podatku, który trafia do budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc. Kwota ta zostanie też podzielona na poszczególne
sektory działalności jak np. oświata i wychowanie, transport i łączność, pomoc społeczna, czy gospodarka komunalna.
(dag)
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W sali wiejskiej w Wilkanowie odbywają się zajęcia z gimnastyki leczniczej. Od 4 października, dwa razy
w tygodniu ćwiczą miejscowe panie,
a dwa razy przyjeżdżają mieszkanki Zielonej Góry.

Pełna sala potwierdza celowość przedsięwzięcia. Uczestniczki są bardzo zadowolone, że na miejscu mogą poćwiczyć. Na pomysł stworzenia grupy
ćwiczeń leczniczych dla kobiet wpadła
jedna z mieszkanek – Jadwiga Bitka.
Pomysł zaakceptowała była pani sołtys
Elżbieta Górska tworząc warunki do
ćwiczeń w sali wiejskiej. Inicjatywę
mieszkanek wpiera również obecna
pani sołtys Zofia Śmiejan. Zajęcia prowadzi Jolanta Kasprzak, fizjoterapeutka z 40-letnim doświadczeniem
zawodowym. Grupy liczą po 15 osób.
Kto może skorzystać?
- Nie ma ograniczenia wiekowego.
Prowadzę typowe ćwiczenia lecznicze

dla osób z bólami kręgosłupa. Najczęściej są to panie wykonujące
siedzącą pracę przy komputerze, dlatego ćwiczenia są spokojne, rozciągające przeciążony kręgosłup. Na
godzinnych zajęciach zwracam też
uwagę na naukę prawidłowej postawy,

właściwego siedzenia, unikania przeciążenia kręgosłupa. Jednym słowem
uczymy się prawidłowego „posługiwania się” naszym kręgosłupem.
Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do pani sołtys. Na zajęcia wystarczy zabrać matę i wygodny strój. Sala

do ćwiczeń jest przestronna, ogrzewana, zajęcia odbywają się po
południu w godz. 18.00-19.00. Przed
salą jest parking.

Jolanta Kasprzak
Fot. Zofia Śmiejan

Dzieci pojadą na wycieczki Nowe obrazy w urzędzie

Gmina Świdnica podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą
„Poznaj Polskę”.

W ramach programu, uczniowie kl.
I-III Szkoły Podstawowej w Słonem
oraz kl. I-III i IV-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy pojadą na wycieczki szkolne związane
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
- jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł
- dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł
- trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł

Uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Słonem zwiedzą Starą Kopalnię w Wałbrzychu oraz Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody
we Wrocławiu. Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 3.840 zł, wkład
własny wyniósł 960 zł. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy
odbędą się 2 wycieczki :
- uczniowie kl. I-III zwiedzą Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody
oraz Panoramę Racławicką we
Wrocławiu
- uczniowie kl. IV-VIII - zwiedzą
Stare i Nowe Miasto Toruń, Dom Legend Toruńskich, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.
Wnioskowana kwota wsparcia na
obie wycieczki wniosła 15.000 zł, zaś
wkład własny 12.250 zł.
Dorota Sapa

Złóż życzenia Dziadkom
W styczniu świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Już teraz zachęcamy do złożenia życzeń na łamach Gazety Gminnej. Treść życzeń wraz
z podpisem składającego prosimy przesyłać do 20 grudnia na adres mailowy redakcja@swidnica.zgora.pl. Życzenia ukażą się w styczniowym
wydaniu Gazety.
(dag)

W galerii na pierwszym piętrze urzędu gminy zmieniły się obrazy. Teraz
można tam oglądać prace powstałe
podczas wrześniowego polsko-niemieckiego pleneru malarskiego pt.
Woda pędzlem malowana.
Dlatego też głównym motywem obrazów jest woda oraz barwy z nią kojarzone. W plenerze wzięli udział członkowie grupy malarskiej Astry oraz zaprzyjaźnieni malarze z Niemiec, którzy
tworzyli pod okiem Henryka Krakowiaka.
Projekt jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych
Projektów w ramach Programu
Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach
celu „Europejska Współpraca Terytorialna.
(dag)

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Pani B. Hajdasz, Panu R. Adamczakowi
oraz Panu D. Trzaska za wsparcie rzeczowe
Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Świdnicy.

Przekazane przez Państwa materiały plastyczne zostaną
wykorzystane do realizacji terapii zajęciowej w placówce.

Dziękujemy na bezinteresowną pomoc, wsparcie naszej placówki,
dobroć i chęć niesienia pomocy naszym seniorom.

Anna Mierzwa kierownik GOPS
wraz z Zespołem Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy

Wigilia Gminna już 12 grudnia
na parkingu przed urzędem

DZIEJE SIĘ

Jakie atrakcje czekają na mieszkańców?
Y Przez cały czas trwania wigilii na
scenie rozbrzmiewać będą kolędy
i świąteczne utwory w wykonaniu
zespołów i wokalistów. Niespodziankę szykują też radni gminni,
sołtysi i urzędnicy.
Y Również na scenie odbędą się losowania i wręczenia nagród w konkursach gminnych:
6 losowanie ozdobnej bombki
świątecznej, która stanie w jednej z miejscowości w gminie;
6 wręczenie nagród w konkursie
fotograficznym „Magiczna Gmina
Świdnica”;

Gazeta Gminna

6 wręczenie nagród w Konkursie
Mikołajkowym dla dzieci;
6 rozdanie nagród wylosowanych
podczas loterii „Zaszczep się
w Gminie Świdnica”.
Y Każdy mieszkaniec otrzyma porcję barszczu z uszkami.
Y Na wielu stoiskach będzie można
zapatrzyć się w ozdoby i potrawy
wigilijne i wiele innych ciekawych
rzeczy.
Y Na stoisku z pierniczkami będzie
je można własnoręcznie ozdobić.
Y Dla mieszkańców przygotowano
specjalną fotobudkę, w której będzie można zrobić zdjęcia ze
świątecznymi motywami.

Y Dla dzieci przygotowano wiele
animacji, będzie też Mikołaj rozdający słodkie niespodzianki.
Y Przed wielką, świecącą bombką
będzie można zrobić sobie zdjęcie.
Y Na stoisku urzędu gminy, wójt
Izabela Mazurkiewicz będzie rozdawała bombki zrobione na szydełku przez mieszkankę Letnicy.
Bombkę będzie można otrzymać za
darmo w zamian za przyniesione
prezenty świąteczne dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu gminy. Mogą to być maskotki,
słodycze, przybory szkolne - wszystko, co ucieszy dzieci.
(dag)

oraz uzyskanie średniej ocen – 4,60.
Natomiast w przypadku uczniów m.in.
uczęszczanie do szkół podstawowych
na terenie gminy Świdnica i uzyskanie
średniej ocen: kl. IV-V – 5,50; kl. VI-VIII

- 5,20. Przyznana kwota wypłacana
jest raz w miesiącu: uczniom od września br. do czerwca 2022 roku, studentom od października br. do czerwca 2022 r. Podczas gali wystąpili stu-
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Najzdolniejsi uczniowie w gminie

3 listopada odbyła się Gala wręczenia gminnych stypendiów naukowych.

Uroczystość poprowadził przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz Marczewski, certyfikaty wręczała
wójt Izabela Mazurkiewicz. W sumie
stypendia otrzymało 47 uczniów z klas
IV-VIII szkół podstawowych i 22 studentów. Warunkiem jego przyznania
było w przypadku studentów m.in. zameldowanie na terenie gminy Świdnica

JUBILEUSZOWY FINAŁ WOŚP

Przygotowania do 30. Finału
WOŚP w Gminie Świdnica ruszyły.
Świdnicki Sztab szykuje wiele atrakcji, które odbędą się w dzień finału - 30 stycznia 2022 roku.

Dzień zaczniemy od morsowania nad
Zalewem Świdnickim. Stamtąd też

wyruszy rajd "4x4 jedzie z WOŚP" oraz
bieg "Policz się z cukrzycą". Na koniec
dnia odbędzie się tradycyjnie koncert
z licytacjami, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
Ty też możesz się włączyć w działania
naszego Sztabu! Od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Gminnego

Ośrodka Kultury można przynosić
fanty na licytację, a także zgłosić chęć
występów.
30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia
2022 roku dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzorku u dzieci.
Rafał Trafała

denci Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego: Maja Kaczyńska, Hubert Łachacz i Kacper
Kłos.
(dag)
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Betonowe olbrzymy
Schron ze stropem w kształcie stożka - obecnie OSiR Bunkier

Miał swój złoty pociąg Wałbrzych,
którego poszukiwania zelektryzowały pół świata, były już poszukiwania Bursztynowej Komnaty
w okolicy zamku Książ.

Ile miejscowości na Dolnym Śląsku, tyle
tajemnic, szczególnie tych związanych
z działaniami Niemców w czasie
II wojny światowej. Ma i swoją tajemnicę Świdnica, a są nią bez wątpienia
dwa ogromne żelbetonowe walce wybudowane daleko poza ostatnimi domami mieszkalnymi. Prace nad nimi
rozpoczęto w 1938 roku prawdopodobnie według projektu znanego
wrocławskiego architekta Richarda
Konwiarza twórcy podobnych obiektów we Wrocławiu. Wykonawcą prac
budowlanych została zielonogórska
firma budowlana, która korzystała z pomocy młodych członków organizacji
Służby Pracy Rzeszy (RAD), którego
obóz znajdował się w lesie za Piaskami. Budowę obu skończono w 1939

roku, każdy z nich ma 5 kondygnacji,
średnica zewnętrzna sięga 20 metrów,
a wysokość to ponad 15 metrów.
Ściany mają grubość 1,8 m a stropodach 2,5 m. Obiekt w lesie ma płaski
strop w kształcie wanny wypełnionej
ziemią, w której po zakończeniu prac
posiano trawę i posadzono niewielkie
krzewy. Drugi schron znajdujący się na
łące ma strop w kształcie stożka i dzięki specjalnemu stelażowi można go
było obłożyć snopkami siana co powodowało, że z samolotu wyglądał jak
duży kopiec siana. Po zakończeniu
prac budowlanych teren wokół początkowo nie był ogrodzony wprowadzono jedynie dozór policji z posterunku w Świdnicy. W 1940 r. wybudowano dwa drewniane baraki
mieszkalne, studnie głębinowe, teren
został osuszony i ogrodzony. Dwa
lata później przy wykorzystaniu pracy
jeńców francuskich i radzieckich drogę ze wsi do schronów wybrukowano.
Następnie sprowadzono stację prze-

HISTORIA
kaźnikową Niemieckiego Radia Wojskowego z Wrocławia, którą ulokowano w leśnym obiekcie. Po 1945 roku
schrony stały opuszczone i dopiero
w latach 70-tych zakład UNITRA wykorzystywał je jako magazyny. Schronem w lesie krótko zainteresował się
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze,
a obecnie stoi opuszczony. Drugi
schron dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Eliasza Madeja został zaadaptowany jako miejsce do rekreacji, klub karate i siłownie oraz jest często wykorzystywany na miejsce zabaw i lokalnych festynów. Do dziś nie
jest znane pierwotne przeznaczenie
świdnickich olbrzymów, nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące
budowy i zadań, do jakich miały służyć.
Wiemy tylko, że na pewno były to
schrony przeciwlotnicze, które miały
stanowić fragment jakiejś większej
nieznanej obecnie całości, która jednak nigdy nie powstała.
Tekst i fot. Lesław Wilczyński

Schron w lesie z płaskim stropem - obecnie opuszczony i zamknięty

W materiale wykorzystano akwarele autorstwa R.M. Jurgi oraz fragmenty
monografii K. Motyla „Świdnickie schrony"

SPORT, ZDROWIE

Trzecia dawka szczepionki
przeciw COVID-19

Od 2 listopada 2021 r. szczepienia przypominające
- czyli trzecia dawka - dostępne są dla wszystkich
w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. Pod warunkiem, że od szczepienia minęło minimum 6 miesięcy.
Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i został zachowany odstęp co najmniej 6 miesięcy od ukończenia pełnego
schematu szczepienia przeciw COVID-19, skierowanie na szczepienie dawką przypominającą zostanie wystawione automatycznie.U osób szczepionych dawką
przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub
Moderna. Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie
przeciw COVID-19. Rejestracja możliwa jest przez:
• bezpłatną infolinię 989;
• SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
• pobliski punkt szczepień;
• stronę www.pacjent.gov.pl.
Pamiętaj, że lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie. Dzieje się tak w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania.
Źródło: www.gov.pl

KLUB PIŁKARSKI
ŚWIDNICA
Gazeta Gminna

Zbliża się koniec roku więc nadchodzi czas podsumowań. KP Świdnica prężnie prowadzi swoją działalność. W klubie trenują trzy grupy sportowców: seniorzy,
orliki, żaki. Każda z nich trenuje dwa razy w tygodniu.
W rundzie jesiennej drużyna orlików brała udział w rozgrywkach zielonogórskiej ligi orlików (grupa 3), gdzie
rywalizowali z rówieśnikami z okolic Zielonej Góry.
Nadchodzący rok napawa optymizmem i klub zaprasza
na treningi dzieci w wieku 6-11 lat. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 603 601 131 (Ryszard
Pluszkiewicz) lub 665 873 255 (Łukasz Häusler).
Tekst i fot. Łukasz Häusler
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Spotkanie
Koła PZW
nr 27

Przewodniczący Sekcji Wędkarskiej w Świdnicy zaprasza wszystkich członków na walne zebranie
sprawozdawczo - wyborcze Koła
PZW nr 27 w Zielonej Górze,
które odbędzie się w 12 grudnia
2021 r. - pierwszy termin godzina 10.00.
Zebranie odbędzie się w salce Biura Okręgu PZW w Zielonej Górze
ul. Głowackiego 9.
Mateusz Brodzik

Turnieju Siatkówki z okazji
SZKOLNY KLUB
Dnia Niepodległości
SZERMIERCZY "FLESZ"

ŚWIDNICA

11 listopada 2021r. w hali sportowej „Świdniczanka” w Świdnicy odbył się Gminny Turniej Siatkówki
z okazji Dnia Niepodległości.
W turnieju wystąpiło pięć drużyn.
Mecze rozgrywano na dwóch boiskach
systemem każdy z każdym. W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła żeńska
drużyna siatkarska EMPIRIA. W ostat-

nim meczu decydującym o zwycięstwie w turnieju, drużyna SŁONECZNI Świdnica uległa 1:2 zwycięzcom turnieju. III miejsce zajęła drużyna SYNPRO Świdnica. Kolejne miejsce przypadło znanej drużynie ALPAKA TEAM
a piątą drużyną w turnieju została
międzynarodowa ekipa QUALITY
CHAMP Letnica. Gratulujemy uczestnikom!
Jan Doliński

Cztery pozycje medalowe oraz sześć finałów lubuskich szermierzy w Pucharze Ziem Północnych - Szczecin 2021.

Zawodniczki i zawodnicy "Flesz" Świdnica - Adam Warecki, Grzegorz Warecki, Helena Bednarska oraz Tymon Bobrowicz wywalczyli podium w ogólnopolskich
zawodach w szpadzie. Dodatkowo nasi podopieczni uplasowali się w ścisłych
"ósemkach" w kategoriach skrzat, zuchy, dzieci, młodzik oraz junior młodszy.
Wszystkie wyniki są dostępne na stronie Polskiego Związku Szermierczego.
Gratulacje dla naszych reprezentantek oraz reprezentantów!
Tekst i fot. fb Tomasz Cygański
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EDUKACJA

Działo się w szkole w Słonem

„Drogi
do Niepodległości”

Nasi uczniowie tradycyjnie wzięli udział
w konkursie „Drogi
do Niepodległości”
organizowanym
przez Lubuskie Muzeum Wojskowe
w Drzonowie.

To już siódma edycja konkursu, w którym nie ma
mocnych na uczniów ze Słonego. W kategorii klas
4-6 I miejsce zdobył Maciej Kostrzewa, II miejsce
Szymon Hamerliński, III miejsce Krystian Sochacki. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Małgosia
Kostrzewa, a wyróżnienia zdobyły Martyna Sochacka i Zuzia Szczecińska.
Beata Pańtak

POMAGAJĄC INNYM, POMAGAMY I SOBIE!

7 października 2021 r. z naszej szkoły wyjechał
transport zebranej dla Igi makulatury. Wolontariusze dzielnie nosili zgromadzone kartony.

Dzięki pani Wójt, która wsparła szkolny wolontariat, zapewniając transport oraz dzięki pomocy pana
Stanisława i pana Mieczysława dostarczono makulaturę do Boczowa do punktu zbiórki.
28 października wolontariusze z klasy 7 zorganizowali Bal Wielu Kultur. Do udziału w tej imprezie
zaprosili kolegów z klas 4-8, którzy oprócz świetnej zabawy, tańców i konkursów, uczestniczyli
w sprzedaży gadżetów, ciast i babeczek. Kontynuacją tych działań będą akcje charytatywne z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień, andrzejki szkolne
oraz świąteczne kolędowanie. Zarobione pieniądze
zostaną przekazane na rzecz zielonogórskiego
hospicjum.
29 października szkolnych wolontariuszy odwiedził

Pan Rafał Trafała – trener Korpusu Solidarności.
Na spotkaniu z uczniami opowiedział o tym, jak rozpocząć przygodę z wolontariatem i jak nieść pomoc
potrzebującym.
5 listopada 2021 r. po zakończonej zbiórce artykułów higienicznych dla dzieci wolontariusze odwiedzili Dom Samotnej Matki ze zgromadzonymi
prezentami dla podopiecznych. Wsparli nas również
harcerze 9 ZDH "Dukt-Zawisza" im. THH w Gdyni. Radość dyrekcji i pracowników była ogromna.
Cieszymy się, że możemy wspierać potrzebujących.
Nasza szkoła przystąpiła także do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie
uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Do 23 listopada zbieramy odpady elektroniczne, które przekażemy spółce Green Office Ecologic.
Beata Pańtak

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK

SZKOLNYCH - PAŹDZIERNIK 2021

Święto powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 roku.
Jest okazją do zainteresowania
uczniów, nauczycieli i lokalnego środowiska działaniami bibliotek szkolnych. Z tej okazji odbył się w naszej
placówce szereg spotkań z cyklu
„Czytanie pod chmurką”.

Pierwsze czytanie odbyło się 6 października w oddziale przedszkolnym
„Mróweczki”. Dzieci wysłuchały wierszy:
„Tygryski” Joanny Papuzińskiej, „Lwy”
HannyJanuszewskiej, „Okulary” Juliana
Tuwima. Chętnie brały udział w zabawach ruchowych, podczas których naśladowały zwierzątka występujące
w wierszach. Ponadto poznały różne rodzaje okularów oraz sposób na „odpoczywanie” dla oczu. Spotkanie było także

okazją do zachęcenia dzieci do odwiedzania biblioteki z rodzicami i udziału
w akcji „Mała książka, wielki człowiek”.
Kolejne „Czytanie pod chmurką” z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyło się
8 października w zerówce. Dzieci dowiedziały się, jak opiekować się zwierzętami. Opowiadanie Barbary Kosmowskiej „Noga w nogę, łapa w łapę” ze
zbioru „Opowiadania o zwierzętach”
przeczytała Aurelia Giza. Była to także
okazja do zachęcenia dzieci do odwiedzin
w bibliotece i udziału w akcji „Mała
książka, wielki człowiek”. Dwoje dzieci
z tej grupy otrzymało już w ubiegłym roku
szkolnym imienne dyplomy za udział
w tej akcji.
Trzecie czytanie pod chmurką odbyło się
w klasie pierwszej. Było to spotkanie nietypowe – za sprawą magicznego, drewnianego teatrzyku kamishibai. Jest to
technika opowiadania wywodząca się
z Japonii. Wykorzystane są w niej plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnia-

ŚWIĘTO DYNI

na skrzynka (butai), w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania. Tę sztukę posiadła bardzo dobrze Wiktoria Krzemieniec, która
opowiedziała pierwszakom piękną „Bajkę o Wiśle” z tekstem Magdaleny Zarębskiej i obrazkami Katarzyny Szopy.
Dzieci były bardzo zainteresowane taką
forma opowieści. Zdobyły wiele informacji
na temat największej polskiej rzeki.
Czwarte czytanie pod chmurką odbyło
się w klasie drugiej i trzeciej. Uczennice
klasy siódmej Oleksandra Loziuk wraz z
Martyną Kaczmarek oraz Zuzanna Kotarska w duecie z Oliwią Romaniak
wprowadziły dzieci z młodszych klas w
świat podań i baśni lubuskich wydanych
w 1986 roku. Z wielkim zaangażowaniem
przeczytały baśń pod tytułem „Złota
Gąska”. Uczniowie mieli okazję usłyszeć
staropolski język, którym na co dzień już
się nie posługujemy.
Piąte spotkanie czytania z chmurką odbyło się 28 października. W spotkaniu,

Wieści ze szkoły w Koźli

31 października w szkole w Koźli celebrowano Święto dyni. Dynia to
bardzo wartościowe warzywo. Zawiera dużo witamin i związków
odżywczych. Dzieci i nauczycielki upiekli dyniowe babeczki i zorganizowali „dyniowe zabawy".
Żródło: fb Szkoła filialna w Koźli

którego myślą przewodnią była „Książka
mojego dzieciństwa”, brał udział dyrektor naszej szkoły – pan Łukasz Szydłowski
oraz jedna z uczennic klasy piątej – Agnieszka Krzemieniec. Książka, którą pan
dyrektor zaprezentował dzieciom z piątej
klasy, otrzymał jako uczeń. Była to jego
nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie
mieli przyjemność wysłuchać „Legendę
o złotej kaczce” Artura Oppmana. Z kolei Agnieszka przeczytała kolegom i koleżankom ze swojej klasy książkę pt.
„Pierwsze czytanki. Jaś i zaczarowany
przyjaciel” autorki Ireny Landau. Pani Ewa
również podzieliła się swoimi wspomnieniami o książkach z dzieciństwa - seria „Dla Ewy”. Uczniowie zostali zachęceni przez panią Ewę do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek. Zprzyjemnością zaprezentowała uczniom
książki o tematyce zupełnie innej niż ta,
którą znają z lektur szkolnych.
Ewa Sułek-Mulawa

Teksty i fot. szkoła w Słonem
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EDUKACJA

Co słychać w szkole w Świdnicy
UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI
I miejsce

W 103. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości Lubuskie Muzeum Wojskowe
w Drzonowie zaprosiło laureatów VII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – „Drogi
do Niepodległości” na ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród oraz pokonkursową wystawę.

Praca plastyczna Amelii Moszonki z klasy 8b zdobyła 1 miejsce, praca plastyczna Hanny Czarny
zajęła 2 miejsce w trzeciej grupie wiekowej. Naszym uczennicom w uroczystym wręczeniu nagród towarzyszyli rodzice wraz z rodzeństwem.

SAMORZĄD
WYBRANY

W ostatnim tygodniu września odbyły się demokratyczne wybory do
Samorządu Uczniowskiego naszej
szkoły.

Jest to dla całej szkolnej społeczności
bardzo ważne wydarzenie, w którym
uczniowie świadomie dokonują wyboru
swoich przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła
wrześniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty, na których
umieścili swoje pomysły oraz propo-

zycje na przyszłe działania. W związku
z pandemią koronawirusa zorganizowaliśmy wybory w trochę innej formie
niż zwykle - najpierw głosowaliśmy na
kandydatów w klasach, a następnie
podliczyliśmy głosy z poszczególnych
klas. Zwycięzcą został Adam Warecki
z klasy 8b, natomiast jego zastępcami
Oliwia Stryjas z klasy 8c oraz Nikola
Świerkowska z klasy 8b.
Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy
owocnej pracy na rzecz szkolnej
społeczności.
Opiekunki SU Anna Lisiecka,
Małgorzata Furmanek,
Angelika Równicka, Sylwia Kata

SZKOLNY WOLONTARIAT
STARTUJE Z KOLEJNĄ AKCJĄ!

Tym razem wspieramy Oddział
Noworodkowy Szpitala Powiatowego w Drezdenku.

Potrzebne ubranka nowe oraz
używane dla noworodków: body,
śpiochy, pajacyki, kombinezony,
skarpetki, rękawiczki, czapeczki.

Bardzo prosimy, aby ubranka były
w dobrym stanie.
Zbiórka trwa do końca stycznia!
Dary składamy u opiekunów Szkolnego Wolontariatu (u pani Małgorzaty
Furmanek oraz pani Sylwii Katy).
Pokażcie, jak wielkie macie serduszka!

Hanny Czarny

10 listopada w zielonogórskim
Biurze Wystaw Artystycznych
odbył się pokonkursowy wernisaż
prac plastycznych. Lubuski okręg
Polskiego Czerwonego Krzyża po
raz 42 zorganizował konkurs plastyczny o tematyce honorowego
krwiodawstwa.
Na konkurs wpłynęło ponad 800
prac z 84 placówek. Ogromny sukces odniosła praca naszej uczennicy
Hanny Czarny z klasy 7a, która zdobyła I miejsce. GRATULACJE!!!

ZAKOŃCZYLIŚMY AKCJĘ
„POLA NADZIEI 2021”

Pola nadziei zakwitną dzięki Wam!
Wasze serca i chęć działania na rzecz
Podopiecznych Hospicjum m. Lady
Ryder of Warsaw jest dla nas odzwierciedleniem wytrwałości i dobra.
Serdecznie dziękujemy za obecność
i wsparcie, zarówno wolontariuszom
włączającym się w sprzedaż żonkili, jak
i osobom, które wsparły akcję kupując

cebulki. W tym roku szkolnym zebraliśmy wspólnie ze Szkołą w Koźli kwotę 810 zł. Wielkie dzięki za wszystkie
środki, które do nas trafiły.
Mamy nadzieję, że Wasze ogródki zakwitną wiosną pięknymi żonkilami, serca będą gotowe na nowe działania w kolejnym roku szkolnym!

Opiekunki SU

Mistrzostwa w Unihokeju

Kolejne Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju chłopców zostały rozegrane
w hali sportowej w Babimoście. Reprezentacja szkoły zakończyła zawody
na 3, medalowym miejscu.

W skład naszej drużyny wchodzili: Jakub Bugsalewicz, Dominik Lewandowski
(bramkarze), Dawid Cwojdziński, Dorian Gil, Hubert Nerkowski, Adam Warecki, Franciszek Wiącek, Dominik Węclewicz, Krystian Mikoda, Marcel Olichwer,
Dawid Kruszona, Szymon Kozak i Mateusz Skrynek. Gratulujemy sukcesu!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości
jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.

Tego dnia w 1918 roku po 123 latach
zaborów Rada Regencyjna przekazała
Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.
W dniu 10 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział
w uroczystościach mających na celu
upamiętnienie tego święta, które jest
ważne dla każdego Polaka.
Wszystkie klasy naszej szkoły uczest-

niczyły w przeglądzie pieśni patriotycznej. Na sali gimnastycznej rozbrzmiały słowa takich utworów, jak:
„Rota”, „O mój rozmarynie”, „My,
Pierwsza Brygada”. Część osób wzięła
również udział w rywalizacji sportowej
w ramach turnieju tenisa stołowego.
Uczniowie wraz z nauczycielami zasadzili przy szkole drzewka, które
zostały udekorowane kokardami w naszych barwach narodowych.
Dzień 11 listopada przypomina nam,
że wolność raz zdobyta i niepodległość
raz osiągnięta nie są dane na zawsze,
lecz należy wciąż dbać o te wartości
i stale je pielęgnować.
Helena Pogoda, klasa 7A

DRUGA ROCZNICA

17 listopada minęła druga rocznica pogrzebu naszego wspaniałego zawodnika i przyjaciela - Janka Mieszkiełło.
Pamiętamy Jasia jako chłopca bardzo
żywiołowego, sympatycznego i z poczuciem humoru. Przychodząc na

trening, zawsze był uśmiechnięty,
miły dla swoich rówieśników i trenerów. Dzisiaj na jego grobie składamy
wieniec Szkolnego Klubu Szermierczego „FLESZ” Świdnica. Jest i będzie
na zawsze w naszej pamięci.
Teksty i fot. szkoła w Świdnicy
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80. URODZINY MISTRZA!

8 listopada 2021 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się przyjęcie niespodzianka dla Henryka

Wracamy
na
wiosnę!

Gruntowne porządki na Wyspie
Kultury oficjalnie zamykają sezon letni dla tego miejsca.

Dziękujemy Wam, że dbaliście
wspólnie z nami o tę niezwykłą
miejscówkę!Pozostawiamy książki
w plenerowej biblioteczce do Waszej
dyspozycji! Częstujcie się! Do zobaczenia na Wyspie Kultury na wiosnę!
(psid)
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KULTURA

Krakowiaka. Wydarzenie to do
końca pozostało niespodzianką
dla Jubilata!

Licznie zgromadzeni przyjaciele artysty spotkali się, by wspólnie wspominać jego życie
i twórczość na terenie naszej
gminy! Barbara Madej, Maria
Serafin, Jerzy Nowak i Grzegorz
Patek uraczyli nas opowieściami ze wspólnej znajomości
z Mistrzem! Wójt Gminy Świdnica - Izabela Mazurkiewicz
wręczyła Jubilatowi prezent
w postaci ręcznie wyrzeźbionej
przez Grzegorza Hadzickiego
ławeczki z podpisem artysty,
która symbolizuje utworzenie
prawdziwej ławki im. Henryka
Krakowiaka w rewitalizowanym parku przy letnickim zborze! Zwieńczeniem wieczoru
był tort urodzinowy, a także
wystawa z artykułami, dyplomami
i zdjęciami z życia artysty.
Zapraszamy na naszego Facebook’a
oraz kanał na Youtubie, by obejrzeć

film o Henryku Krakowiaku! Jego
twórczości, życiu w naszej gminie,
a także ciekawostkach z życia prywatnego!
(psid)

KULTURA

Malarstwo, rysunek, ceramika
– wystawa Krakowiaka!

4 listopada 2021 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida należała do Henryka Krakowiaka!

Tłumnie zgromadzeni goście, artyści oraz przyjaciele Henryka
spotkali się na wernisażu, na którym podziwiać mogli jego prace w zakresie malarstwa, ceramiki oraz rysunku! Henryk Krakowiak wystawił przeszło 100 prac, które tworzył na przestrzeni
ostatnich lat!

Wieczór przepełniony był jego talentem oraz charyzmą! Mistrz otrzymał kwiaty i podziękowania od Izabeli Mazurkiewicz - Wójt Gminy
Świdnica, także Pauliny Szewczyk - Dyrektora GOK, która wspierała go na każdym kroku organizacji tej niezwykłej wystawy!
Wystawę Krakowiaka można było zobaczyć w zielonogórskiej bibliotece przez cały listopad! Aktualnie powstaje album wydany specjalnie na tę okazję! Relację filmową z wystawy możecie obejrzeć na
naszym Facebook’u!
(psid)

Przedszkolaki na scenie!

Takie wydarzenia zapamiętamy na długo! Dziesięcioro
małych recytatorów prezentowało wiersze Juliana Tuwima
na naszej scenie!

Najmłodsi próbowali oczarować, swoim nieodpartym wdziękiem,
nasze jury w składzie: Halina Bohuta-Stąpel, Maja Kostrzewa oraz
Milena Rożniatowska. I nie wątpliwie się im to udało, ponieważ
komisja przyznała zwycięskie nagrody wszystkim uczestnikom
konkursu!
Gratulujemy Wam: Zofia Biczyńska, Oliwia Biczyńska, Maja
Chądzyńska, Kaja Matras, Leon Majewski, Filip Majewski, Jan Marczewski, Sara Biekieszczuk, Michalina Hałupka, Juliusz Frąckiewicz. A Wam drodzy rodzice i nauczyciele dziękujemy za przygotowanie maluchów do konkurs!
(psid)
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