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Radni przyjęli budżet

Nowa kadra

Podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Gminy, radni uchwalili budżet na rok bieżący. Dochody budżetu ustalono  
na kwotę 46.849.652 zł, natomiast wydatki na kwotę 37.408.491,32 zł.

W ostatnich miesiącach w Referacie Gospodarki i Rozwoju urzędu gminy przybyło nowych pracowników. Przedstawiamy 
całą kadrę wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi, aby umożliwić Państwu kontakt z nimi.

Radni co do budżetu praktycznie byli zgodni. 14 zagłosowało za jego 
przyjęciem, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dochody podzielo-
no na bieżące w wysokości 36.910.652 zł i majątkowe – 9.939.000 zł. 

Stworzenie budżetu na rok 2022 było 
dla nas bardzo dużym wyzwaniem. 
Wzrost cen za energię elektryczną, 
gaz, rosnące ceny usług oraz rosnąca 
inflacja spowodowały konieczność 
ograniczenia inwestycji gminnych. 
Plan inwestycyjny opiewa na kwotę 
ponad 13 mln zł, a inwestycje zapla-
nowane to głównie zadania, na któ-
re Gmina Świdnica pozyskała środki 
zewnętrzne ze źródeł krajowych  
i  unijnych. 

Najważniejsze z nich to m.in.:
1. Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomi – 2 mln  

500 tys. zł.
2. Budowa i przebudowa ul. Długiej w Świdnicy – 1 mln  

800 tys. zł. 
3. Budowa ul. Krótkiej wraz z wymianą wodociągu i budową 

kanalizacji – 1 mln 300 tys. zł.
4. Dokończenie budowy przedszkola i żłobka – 2 756 000 zł,  

w tym 370 tys. zł środków unijnych.
5. Odnowa Parku w Świdnicy – ponad 1 mln 300 tys. zł.
6. Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze w Letnicy – 

690 tys. zł.

Wydatki natomiast na bieżące – 37.408.491,32 zł i majątkowe, czyli te 
przeznaczone na inwestycje w wysokości 14.321.110 zł. 

(dag)

7. Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dokumentację tech-
niczną drogi Świdnica – Letnica – 250 tys. zł.

8. Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w m. Słone 
i Radomia – 270 tys. zł.

9. Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach – 170 tys. zł.
10. Dokumentacja techniczna na parking przy cmentarzu w Słonem 

– 25 tys. zł.
11. Budowa zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnie-

nia wody w Wilkanowie – 200 tys. zł.
12. Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika pośredniego oraz 

stacji podnoszenia ciśnienia wody w Buchałowie – 250 tys. zł.
13. Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Polnej oraz Diamen-

towej w Słonem – 30 tys. zł.
14. Dokumentacja techniczna na przebudowę istniejącego zbiorni-

ka na wodę pitną i budowę drugiego zbiornika na ujęciu wody 
w Świdnicy – 38 tys. zł.  

15. Dokumentacja techniczna na przebudowę istniejącego zbiorni-
ka na wodę pitną i budowę drugiego zbiornika na ujęciu wody 
w Słonem – 38 tys. zł

Dziękuję wszystkim jednostkom organizacyjnym, pracownikom 
urzędu, a przede wszystkim Pani Skarbnik za współpracę przy two-
rzeniu budżetu na 2022 rok, który pierwotnie miał zakładać wiele 
innych, dodatkowych zadań, które chcieliśmy zrealizować. Środki 
finansowe są jednak ograniczone, ale mimo to zadania na przyszły 
rok są również ambitne.  

KOMENTARZ WÓJT IZABELI MAZURKIEWICZ

KIEROWNIK REFERATU  
GOSPODARKI I ROZWOJU 
Magdalena Dotka 
m.dotka@swidnica.zgora.pl  
887 330 500

INSPEKTOR  
DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska   
m.wojciechowska@swidnica.zgora.pl 
wew. 145 lub 519 654 601

Z-CA KIEROWNIKA 
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA,  
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI,  
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Paweł Rawdanis  
p.rawdanis@swidnica.zgora.pl
wew. 126 lub 519 654 701

INSPEKTOR  
DS. ROLNICTWA I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Joanna Stremich 
j.stremich@swidnica.zgora.pl 
wew. 132 lub 519 654 579 

GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  
a.korotczuk@swidnica.zgora.pl
wew.131 lub 662 197 853

INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Paweł Kierzek 
p.kierzek@swidnica.zgora.pl
wew. 131 lub 519 654 892

INSPEKTOR  
DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska   
j.domanska@swidnica.zgora.pl 
wew.140 lub 519 654 739

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI 
Małgorzata Żalejko  
m.zalejko@swidnica.zgora.pl 
wew. 126 lub  519654683
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ŚWIDNICA Oświetlenie ul. Chabrowej

LETNICA Nowy dach hydroforni

SŁONE Lampy przy drodze

SŁONE Droga na terenie strefy

DRZONÓW  
Prasa do odwadniania osadu

LETNICA Budowa ogrodzenia 

Wykonano budowę 
oświetlenia drogo-
wego na odcinku ul. 
Chabrowej w Świdni-
cy. Łącznie ułożono 
315 m kabla elektro-
energetycznego oraz 
zamontowano 3 słupy 
oświetleniowe typu 
led. W przyszłym roku 
planowany jest mon-
taż pozostałych pięciu 
słupów oświetlenia 
drogowego. Sfinanso-
wano ze środków gmi-
ny Świdnica.

Arkadiusz Korotczuk

Zakończyły się prace polegające na przebudowie dachu i wymianie 
pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Letnicy. Zakres prac 
obejmował m.in. wykonanie więźby, poszycia i pokrycia dachowe-
go z blacho – dachówki, montaż siatek ocynkowanych i wentyla-
cyjnych w ścianach szczytowych, wykonanie otworu przez ściany 
nośne i wyprowadzenie rur odprowadzających spaliny od agregatu, 
wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji przez ściany szczytowe, 
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, wykonanie ocieple-
nia stropu od góry z wełny mineralnej o grubości 30 cm.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 129.354,18 zł. Środki pochodzą  
z budżetu Gminy Świdnica.

Magdalena Widańska

Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego na ul. Czeremchowej 
i Spokojnej w Słonem. Wykonano pierwszy odcinek linii kablowej 
o długości 65m z jednym punktem świetlnym. Środki pochodzą  
z funduszu sołeckiego miejscowości Słone.

Arkadiusz Korotczuk

Na terenie strefy gospodarczej w Słonem, dokładnie na terenie za Royal 
Pack wykonano utwardzenie dróg dojazdowych do powstałych firm. 
Wykonano nową nawierzchnię tłuczniową o szerokości 5 m i długo-
ści 370 m oraz wyremontowano istniejącą nawierzchnię tłuczniową na 
długości ok. 100 m. Łącznie wykonano 470 m drogi.

Arkadiusz Korotczuk

Na oczyszczalnię ścieków w Drzonowie została zakupiona i urucho-
miona prasa do odwadniania osadu wraz z wyposażeniem, tj.: pompą 
nadawy osadu, pompą polielektrolitu i przenośnikiem osadu do konte-
nera. Łączny koszt wyniósł 120 417 zł. Całość została sfinansowana ze 
środków gminnych.

Magdalena Widańska

W Letnicy wykonano ogrodzenie ujęcia wody. Zostało ono zrobione  
z gotowych elementów betonowych o długości 94 mb i wysokości 
1,50 mb. Całkowity koszt wyniósł 15.795 zł brutto. Środki pochodzą 
z budżetu gminy.

Magdalena Widańska
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LETNICA Jaśniej w miejscowości

ŚWIDNICA  
Wiata przystankowa przy krajówce WILKANOWO  

Stacja podnoszenia ciśnienia wody

LETNICA Nowa kaplica i ławki

15 grudnia br. przy drodze krajowej nr 27 została zamontowana kolej-
na wiata przystankowa. Tym razem stanęła ona naprzeciwko marketu 
Dino. Wiata poprawi bezpieczeństwo oczekujących pasażerów. Została 
zakupiona ze środków gminy.

Paweł Kierzek

Do nowo wybudowanej kaplicy na cmentarzu w Letnicy, ze środ-
ków gminy, zostały zakupione ławki. Stanęły one w dwóch rzę-
dach, aby służyć mieszkańcom. (dag)

We wsi wykonano budowę oświetlenia drogowego na terenie działek 
nr ewid. 360, 363, 364, 373, 354/1, 365/1, 366, 359 obręb Letnica. 
Wykonano sieć elektroenergetyczną o łącznej długości kabla 370 m 
wraz z montażem dziesięciu słupów oświetleniowych z oprawami led. 
Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

Arkadiusz Korotczuk

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy rozpoczął inwestycję po-
legającą na budowie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia 
wody i zbiornika na wodę pitną w miejscowości Wilkanowo. In-
westycja ma na celu zaopatrzenie w wodę najwyżej położonych 
posesji prawej części Wilkanowa (jadąc od Żar w stronę Zielonej 
Góry). Pierwszy etap zadania, który zostanie zrealizowany do końca 
bieżącego roku, obejmuje posadowienie zbiornika oraz przygoto-
wanie fundamentu pod kontenerową stację podnoszenia ciśnienia. 
W kolejnym etapie będzie realizowane posadowienie stacji podno-
szenia ciśnienia oraz budowa niezbędnej infrastruktury. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to koniec I kwartału 2022 roku. 
Dziś – 9 grudnia na budowę dostarczono i usytuowano zbiornik 
na wodę pitną o wymiarach: długość - 12,7 m, szerokość - 2,5 m, 
pojemność 60 m3.

Magdalena Widańska

Szanowni Mieszkańcy!
Utrzymujące się mrozy spowodowały zamarzanie zbiorników wodnych, w tym naszego zalewu. Spowodowało to wzrost aktywności 

dzieci i młodzieży, którzy korzystają z zalewu jako lodowiska.  Prosimy wszystkich rodziców, opiekunów o większą uwagę na to, co nasze 
pociechy robią w wolnym czasie i gdzie się bawią. Dzieci nie są świadome, jakie grożą im niebezpieczeństwa. Jazda na łyżwach, czy też 
zwyczajna ślizgawka jest dla nich doskonałą zabawą. Czasami taka zabawa może doprowadzić do tragedii. 

Lód na naturalnych zbiornikach wodnych może być niebezpieczny. Co roku dochodzi do zdarzeń zarwania się lodu. W wypadkach giną 
dzieci. Bądźmy czujni!

Redakcja
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 Jak zmniejszyć ilość odpadów

Rocznie każdy z nas wytwarza około 300 kg odpadów. 
Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla 
przyszłych pokoleń. Zapobiegać powstawaniu odpadów 
możemy już w domu, a nawet wcześniej, bo już w trakcie 

     Zwróć uwagę na to, jak jest opakowany produkt, który kupujesz. Opakowanie powinno 
być zrobione tak, by wykorzystać możliwie najmniej materiału.

     Kupuj artykuły codziennego użytku takie jak proszek do prania czy woda mineralna w 
większych opakowaniach. Wystarczy ich na dłużej, a w konsekwencji powstanie mniej 
odpadów opakowaniowych. 

     Nie kupuj artykułów, które są niepotrzebnie zapakowane w kilka opakowań. Dodatkowy 
kartonik po paście do zębów i tak trafi od razu do kosza.

     Staraj się wybierać żywność bez plastikowych lub styropianowych opakowań, nie 
pozwalaj pakować każdego artykułu spożywczego do osobnej torebki, owoce i warzywa 
kupuj luzem.

     Na zakupy zabierz ze sobą torbę wielokrotnego użytku. Zrezygnuj z używania foliowych 
reklamówek. Pamiętaj, że czas rozkładu folii to kilkaset lat. Każda torba jednorazowa w 
sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy odpad!

     Unikaj jednorazowych maszynek do golenia, zapalniczek - przedmioty te mają swoje 
wielorazowe, trwałe i tańsze odpowiedniki.

     Zamiast zwykłych baterii stosuj akumulatorki wielokrotnego ładowania.

     Urządzając przyjęcie pamiętaj o tym, by używać serwetek i obrusów materiałowych, 
dzięki nim chronisz środowisko. 6 serwetek z materiału zastępuje 6000 papierowych 
serwetek.

     Organizujesz grilla? Nie używaj jednorazowych sztućców, kubków i talerzyków. Są 
nieeleganckie i szybko trafią do kosza.

     Ręczniki papierowe zastąp ściereczkami materiałowymi.

     Używaj długopisów z wymiennym wkładem. Zastępują 12 długopisów jednorazowych.

1

2

Unikaj niepotrzebnych opakowań

Unikaj artykułów jednorazowych

EKOLOGIA
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     Drukuj dokumenty dwustronnie lub używaj papieru zadrukowanego jednostronnie jako       
brudnopisu.

     Czytaj gazety przeczytane już przez kogoś innego. 

     Kupuj materiały papiernicze produkowane z makulatury.

     Zachowaj do ponownego użycia tekturowe pudła oraz papier pakunkowy.

     Nie drukuj e-maili.

     Korzystaj z biblioteki i kupuj używane podręczniki. W ten sposób oszczędzasz pieniądze 
i pomagasz ratować lasy

     Do wycierania naczyń używaj materiałowych ścierek, zamiast papierowych ręczników.

     Wszystkie kartki, zanim wyrzucisz, zapisz po obydwu stronach.

     Kupuj tylko tyle, jedzenia ile naprawdę potrzebujesz – nie będziesz musiał jej wyrzucać.

     Kompostuj odpady biodegradowalne. Kompostowanie jest najbardziej przyjaznym w przyrodzie 
sposobem na zmniejszenie ilości odpadów. Resztki z ogrodu czy kuchni mogą stać się ponownie 
użyteczne, jeśli zostaną poddane odpowiedniemu procesowi rozkładu.

     Powstające odpady segreguj. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim 
zmniejszenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko, ograniczenie eksploatacji zasobów 
naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych oraz oszczędności 
finansowe segregującego odpady.

     Kupuj nieco droższe, lecz bardziej wydajne światła energooszczędne. Ich żywotność jest 
10-krotnie dłuższa niż tradycyjnej żarówki.

     Niepotrzebne ubrania, urządzenia, meble oddaj komuś, kto ich potrzebuje. 

     Zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, spróbuj naprawić.

     Jednorazową reklamówkę wykorzystaj ponownie na przykład jako worek na śmieci.

     Opakowania po zużytych produktach możesz użyć do przechowywania różnych drobiazgów, 
żywności albo uprawiania domowego ogródka.

3

4

5

6

Wykorzystuj produkty ponownie

Oszczędzaj papier

Nie marnuj żywności

Inne

Opracowała Katarzyna Misztak
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Świątecznie w plenerze

Wigilia u Seniorów

12 grudnia na parkingu przy urzędzie gminy odbyła się 
pierwsza plenerowa Wigilia. W jej organizację włączyły się 
prawie wszystkie sołectwa, stowarzyszenia i Koła Gospo-
dyń z Gminy.
Mieszkańcy tłumie odwiedzali liczne stoiska przygotowane przez soł-
tysów i stowarzyszenia, na których mogli zjeść pyszne świąteczne po-
trawy, kupić ozoby na choinkę i nie tylko, zaopatrzyć się w prezenty 
u lokalnych wystawców. Dzieci mogły skorzystać z warsztatów przy-
gotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i udekorować pierniki na 
stoisku Młodzieżowej Rady Gminy. Z kolei na gminnym stoisku można 
było otrzymać kalendarz i pięknie wykonaną bombkę w zamian za przy-
niesione prezenty dla najbardziej potrzebujących dzieci. Bogaty był też 
program artystyczny. 

Na scenie zaprezentowały się: Zosia i Oliwia Biczyńskie, grupa ta-
neczna Flejwa, uczniowie szkoły w Słonem, Franciszek Patryn, świdnic-
ka schola i Zespół Śpiewaczy Świdniczanie, zespół Green Sway. 

Wspólną kolędę z wójt Izabelą Mazurkiewicz zaśpiewali też sołty-
si, prezesi stowarzyszeń, radni, dyrektorzy. Poczas Wigilii wylosowano 
miejscowość, którą w tym roku ozdobi wielka bombka. Padło na Świd-
nicę. Wręczono także nagrody w konkursach gminnych. W konkursie 
fotograficznym pt. Magiczna Gmina Świdnica wyróżnieni zostali: Domi-
nika Bachman, Monika Kaczmarek, Helena Pogoda, Marcin Skorupski, 
Barbara Szura, Marta Wojciechowska, Piotr Wojciechowski. W ramach 
losowania dla uczniów w loterii Zaszczep się w Gminie Świdnica, lapto-
py otrzymali Dominik Możdżeń i Michał Mazuro. Natomiast w konkur-
sie na ozdobę świąteczną w kategorii do lat 12 pierwsze miejsce zajęła 
Blanka Sklepowicz, drugie Natan Szymczak, trzecie Szymon Hamerliń-

ski. W kategorii od 12 do 16 lat pierwsze miejsce przypadło 
Hannie Weise, drugie Hannie Czarny, trzecie Dawido-

wi Możdżeniowi. Nagrodę specjalną otrzymał Jere-
mi Awramik, a wyróżnienia trafiły do  Ksawerego 

Równickiego, Martyny Sochackiej, Basi Serby, 
Hanny Kokocińskiej, Ignacego Zapotocznego  
i Malwina Karbowiaka. Wigilię poprowadził 
przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz 
Marczewski. 

Wszystkim bardzo się podobało, więc do zo-
baczenia za rok!

(dag)

13 grudnia na spotkaniu wigilijnym zebrali się podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy. W pięknie zorganizowanej 
uroczystości udział wzięli: wójt Izabela Mazurkiewicz, ksiądz To-
masz Filiczkowski - Proboszcz parafii w Świdnicy, Anna Mierzwa 
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy 
oraz Paweł Stachowiak - trener warsztatów muzycznych. Wszyscy 
Seniorzy otrzymali piękne prezenty od Mikołaja, a potem wspólnie 
kolędowali z zaproszonymi gośćmi.

Maja Kostrzewa
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Gmina pozyskała fundusze 
w ramach Laboratoriów Przyszłości

Mikołajki w ramach projektu  
„Zdrowie, rodzina, praca”

OD MIESZKAŃCA Mikołaj w Słonem

10 grudnia br. w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” 
pn.: ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z te-
renu gminy Świdnica zostały zorganizowane Mikołajki dla 20 rodzin biorących 
udział w ww. projekcie.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina 
Świdnica otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
184 500 zł. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Pomimo braku białego puchu, w asyście swo-
ich pomocników przybył do Słonego św. Mi-
kołaj. Dzieci z niecierpliwością czekały na go-
ścia, nasłuchiwały dźwięku dzwonka. Każdy, 
kto wyszedł przed dom przywitać się z Miko-
łajem, otrzymał słodki upominek.

Spotkanie zorganizowały: KGW „Ostoja” 
w Słonem oraz 4xDRIVE. Do zobaczenia  
za rok!

Tekst i fot. Magdalena Skóra

W trakcie Mikołajek wystąpił Teatr Rozrywki 
Trójkąt z Zielonej Góry ze spektaklem ,,Jak Mi-
kołaj urwał się z choinki”, były także odwiedzi-
ny Mikołaja, prezenty oraz poczęstunek. 

W spotkaniu uczestniczyła także Wójt 
Gminy Świdnica – Izabela Mazurkiewicz oraz 
wolontariusze z Gminnego Centrum Wolonta-
riatu Młodzieżowego ze Świdnicy, którzy od lat 
wspierają swoją bezinteresowną pomocą dzia-
łania projektowe realizowane przez GOPS.

Był to mile spędzony przedświąteczny 
czas, na którym także podsumowano do-
tychczasowe działania projektowe. Projekt 
,,Zdrowie, rodzina, praca”- aktywna integracja 
beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdni-
ca jest realizowany od 1 stycznia 2021r. Jego 
zakończenie nastąpi 31 grudnia 2022 roku.  
Dotychczas w ramach projektu była realizo-
wana praca socjalna z 20 rodzinami z terenu 
naszej gminy, wsparcie psychologiczne, za-
trudniliśmy także asystenta rodziny, zorgani-
zowaliśmy warsztaty edukacyjne ,,Szkoła dla 
rodziców” oraz piknik majowy. W przyszłym 
roku skupimy się głównie na realizacji szko-

Wsparcie finansowe jest przyznawane w za-
leżności od liczby uczniów w szkole. 

Wysokość grantu dla poszczególnych 
jednostek w gminie; Szkoła Podstawowa im. 
Bartłomieja Pitiscusa w Słonem – 60 000 zł; 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy –  
94 500 zł; Szkoła Filialna w Koźli – 30 000 zł. W ra-
mach programu nie jest wymagany wkład własny.

W katalogu wyposażenia wyszczególnio-
no wyposażenie podstawowe, które każda 
szkoła musi zakupić w ramach programu, o ile 
jeszcze go nie ma, oraz dodatkowe – dobiera-

ne swobodnie przez szkoły. Obecnie w skład 
wyposażenia podstawowego wchodzą:

• drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in.  
z aplikacjami, slicerami, ploterami);

• mikrokontrolery z sensorami, wzmac-
niaczami, płytkami prototypowymi i in-
nymi akcesoriami;

• sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji 
swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, 
mikrofony);

• stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Dorota Sapa

leń zawodowych, na aktywizacji zawodowej  
20 uczestników projektu. A w grudniu 2022 
roku nastąpi uroczyste, świąteczne zakoń-
czenie realizacji projektu. Projekt jest współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi 
priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Dzia-
łania 7.1 Programy aktywnej integracji realizo-
wane przez ośrodki pomocy społecznej. 

Anna Mierzwa

Złóż życzenia  
na walentynki

Życzenia

W lutym wszyscy zakochani świętują Wa-
lentynki. Znów zachęcamy do złożenia 
życzeń na łamach Gazety Gminnej. Treść 
życzeń dla swojej drugiej połówki wraz  
z podpisem składającego prosimy przesy-
łać do 24 stycznia na adres mailowy redak-
cja@swidnica.zgora.pl. Życzenia ukażą się 
w lutowym wydaniu Gazety.

Babciu Krysiu Wadecka!
Nie bądź nigdy zatroskana.

Niechaj w zdrowiu długie lata
dni Twe płyną w pomyślności,

niech Twe chwile radość splata,
pośród wnucząt Twych miłości.  

Życzy wnuczka Kinga.

Babciu, Dziadku nasi ukochani, 
nie bądźcie nigdy zatroskani,  
niechaj w zdrowiu długie lata 

dni Wasze płyną w pomyślności, 
niech Wasze chwile radości splata 

pośród wnucząt swych miłości! 
Najlepsze życzenia dla Babci Honoraty  

i Dziadka Adama Sobczyk 
składają wnuki: 

Weronika, Klaudia, Kasia, Mateusz,  
Bartek i Michał.

Choć nie macie nastu lat :-) 
u stóp leży Wam wciąż cały świat. 
Więc w Ciechocinku na imprezie, 

tańczcie do rana ile wlezie! 
Niech w żadnym stawie Wam nie strzyka,  

tańczcie do rana w rytm Krawczyka. 
Żyjecie z radością za pan brat  
o wiele dłużej niż te 100 lat! 

Dla dziadków Waldka i Darka,
Babć Marioli i Danusi, prababci Marysi  

i praprababci Magdaleny moc życzeń ślą  
Malwin i Milan. 

Chociaż nie macie już nastu lat, 
U stóp Wam leży wciąż cały świat. 
Więc w Ciechocinku na imprezie 

Tańczcie do rana, ile wlezie. 
Niech w żadnym stawie Was nie strzyka, 

Tańczcie do rana w rytm Krawczyka. 
Mijajcie z dala „enefzety” 

Bo życia szkoda na te bzdety! 
Żyjcie z radością za pan brat, 
O wiele dłużej niż te 100 lat

Kochanej babci Ewie i Kochanemu dziadkowi  
Leszkowi z najlepszymi życzeniami  

Tosia i Marcel.

Życzymy Wam, Babciu Janeczko i Babciu Krysiu, 
Byście cały czas były szczęśliwe w długim życiu. 

Życzymy Wam radości, zdrowia dobrego, 
Szczęścia, spełnienia i uśmiechu pełnego. 
I Tobie Dziadku Jurku i Dziadku Bogdanie,

Oddamy wszystko, co tylko jesteśmy w stanie,
Byście przez kolejne długie lata,

Mogli pójść z nami na koniec świata. 
Gabrysia, Natalka i Kacper Różak.

Najukochańszej babci Marylce  
z okazji jej Święta, tylko uśmiechu na twarzy, 

wspaniałych chwil z całą rodziną, niespodzianek, 
słodyczy, które tak lubi i ulubionych seriali  

życzy wnusia Kamila. 
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Bezpłatne szkolenia

Praktyki w ramach 
projektu  

„Lepsze jutro II”

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej 
Górze prowadzi zapisy na bezpłatne szko-
lenia w specjalnościach: robotnik gospodar-
czy, pracownik sklepowy, opiekun środowi-
skowy, pracownik budowlany, pracownik 
fizyczny. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby:

• długotrwale bezrobotne,
• korzystające z pomocy społecznej
• uzależnione od alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych

• bezdomne
• posiadające orzeczenie o niepełno-

sprawności 
• zwolnione z zakładu karnego.

Więcej informacji na ulotce  
i pod numerem tel. 68 455 36 74,  

68 470 33 03.
(dag)

W listopadzie zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Gminą Świdnica, reprezentowaną 
przez Wójt Izabelę Mazurkiewicz, a Miastem 
Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej, 
reprezentowanym przez Dyrektor Anitę Bu-
raczewską. W ramach porozumienia Gmina 
Świdnica zorganizowała praktyki w specjal-
ności robotnik gospodarczy dla skierowanych 
przez Centrum 4 uczestników projektu „Lep-
sze jutro II”. Są to mieszkańcy gminy, zagrożeni 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Pierwsze praktyki będą trwać 5 miesięcy 
i odbywać się będą do 30 kwietnia 2022 r. 
Uczestnicy projektu wykonują różne prace 
gospodarcze i konserwatorskie w miejscowo-
ściach na terenie gminy Świdnica. Głównym 
celem zawartego porozumienia jest zwiększe-
nie zdolności uczestników projektu do zatrud-
nienia oraz przygotowanie ich do efektywnego 
funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeń-
stwie, a także zwiększenie aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym tych osób. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego realizowanego w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
7 Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna. 
Działanie 7.4 – Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej. Poddzia-
łanie 7.4.2 - Aktywne włączanie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane 
przez ZIT Zielona Góra. 

Anna Kościukiewicz

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, 
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                                      Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIA 
Składamy serdeczne podziękowania dla 
Państwa Mirosławy i Marka Bursztynów za 
świąteczne prezenty przekazane dla wielo-
dzietnej rodziny objętej pomocą Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 
Dziękujemy za Państwa inicjatywę, bezin-
teresowną pomoc, wielkie serca oraz wraż-
liwość  na los drugiego człowieka.  

Anna Mierzwa - kierownik 
 wraz z pracownikami GOPS  w Świdnicy

Jubileuszowy finał WOŚP
30 stycznia 2022 roku odbędzie się świdnicki finał!

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 po-
niedziałku 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
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Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica
Puchar Polski Juniora

Mistrzostwa Polski 
Weteranów

Gwiazdka ze szpadą

Najmłodsi 
szermierze

Podczas II Pucharu Polski Juniora najlepsi 
szermierze do lat dziewiętnastu spotkali się 
w Rybniku. W pierwszym dniu rywalizowali 
chłopcy. Najlepiej z naszych podopiecznych 
spisał się Bartek Kuźnik zajmując 19 lokatę. 
Pozostałe miejsca zajęli:

• 54. Igor Grzelak
• 60. Antoni Bednarski 

• 65. Jakub Haładuda 
• 69. Błażej Bednarski 

W niedzielę do zawodów przystąpiły dziew-
częta. Najwyżej uplasowała się Karolina 
Nieczkowska, zajmując 43 miejsce, 49. była 
Amelia Moszonka, 60. Nikola Niesyn, 64. Mar-
tyna Nowak, 71. Hania Kacała.

To kolejne zawody, podczas których nasza 
młodzież zdobyła cenne punkty do OOM.

W Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Szermierce. W gronie 44 za-
wodniczek i zawodników, dwaj reprezentan-
ci bronili barw klubu. Po zaciętych walkach  
w dwóch grupach eliminacyjnych oraz poje-
dynkach bezpośrednich, Adam Mordel w pięk-
nym stylu wywalczy tytuł wicemistrza Polski  
w kategorii do lat 40. Tomasz Cygański, debiu-
tując w imprezie, uplasował się na 5. miejscu  
w kategorii do lat 50.

Gliwice gościły młodych szermierzy na corocz-
nym turnieju Gwiazdka ze szpadą. Najpierw 
rywalizowali chłopcy. Rewelacyjnie spisał się 
Błażej Bednarski, zwyciężając wśród zawodni-
ków do lat piętnastu. Pozostali nasi zawodnicy 
zajęli odpowiednio: 

• 10. miejsce –  Antoni Bednarski 
• 15. – Bartek Kuźnik 

W kategorii do lat trzynastu 15. lokatę zdobył 
Adam Warecki. 

• 16. był Krystian Mikoda 
• 30. Janek Skrzypczyński 
• 36. Fabian Umiastowski

Na drugi dzień do rywalizacji przystąpiły 
dziewczęta. Najlepiej spisała się Nikola Nie-
syn, zajmując 7. lokatę. 

• 12. była Hanna Kacała 
• 18. Martyna Nowak 

W kategorii najmłodszej do lat jedenastu naj-
lepiej walczyła Aleksandra Hołobotowska zaj-
mując bardzo wysoką .5 lokatę. Na 10. miejscu 
zameldowała się Zuzanna Mikoda. Wszystkim 
startującym cały sztab trenerski składa gratu-
lacje osiągniętych wyników.

Najmłodsi zawodnicy Szkolnego Klubu Szer-
mierczego „Flesz” Świdnica, którzy nie mieli 
możliwości wystartowania w Mikołajkowym 
Turnieju Szermierczym, pokazali jak ważnymi 
są przeciwnikami. Walka była zacięta, zwy-
cięzcom gratulujemy!

 Teksty i fotografie: fb Szkolnego Klubu 
Szermierczego FLESZ Świdnica
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Co słychać w szkole w Świdnicy

EDukacJa

Międzynarodowy  
Dzień Wolontariusza 

Zdrowe odżywianie

Wyjazd do kina

Poznaj Polskę

Zapach świątecznych pierniczków

Został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1986 
roku. Od tego czasu 5 grudnia obchodzone jest święto wszystkich wo-
lontariuszy. Celem obchodów jest wyrażenie uznania dla pracy wolon-
tariuszy, którzy na co dzień angażują się w działania na rzecz innych.  
W tym szczególnym dniu pragniemy podziękować wszystkim wolon-
tariuszom Szkolnego Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Świdnicy. Dziękujemy za udział  
w każdym działaniu i wszystkich akcjach pomocowych, a także za szcze-
gólną wrażliwość na drugiego człowieka i radość, którą wnosicie swoją 
obecnością. Na spotkaniu Szkolnego Wolontariatu młodzi wolontariu-
sze obchodzili swoje święto, dzieląc się wrażeniami ze swojej działalno-
ści w kole, omawiali akcje, które mimo trudnego czasu pandemii udało 
się przeprowadzić oraz planowali następne akcje pomocowe. Zostali 
również obdarowani czekoladowymi mikołajkami. 

Opiekunki Szkolnego Wolontariatu Małgorzata Furmanek, Sylwia 
Kata, Wioletta Tkaczyk

8 grudnia roku klasa 2b pojechała na projekcję 
filmu pt.: „Emma i Święty Mikołaj” do kina Ci-
nema City w Zielonej Górze.

„Emma i Święty Mikołaj” to pełen przygód 
film  przygodowy. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Główna bohaterka, 11-letnia Emma, 
pragnie  spotkać się z elfami, w których istnie-
nie bezgranicznie wierzy. Gdy w jej życiu nie-
spodziewanie pojawia się sam Święty Mikołaj 
i jego żona Julie, bohaterka nagle staje przed 
okazją dołączenia do wyprawy w magiczny 
świat elfów. Teraz Emma będzie mogła pomóc 

Świętemu Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk 
złej królowej elfów...

Po zakończonym seansie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia  
i udaliśmy się na przystanek, na którym czekał już na nas autobus. Przez 
całą drogę powrotną trwały rozmowy na temat obejrzanego filmu. Pełni 
wrażeń wróciliśmy do szkoły. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi.
     Danuta Warecka

W ramach przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę” odbyły się 
dwie wycieczki. 

13 i 14 grudnia uczniowie klas 4-8 pojechali na wycieczkę, której 
celem było poznanie siedziby Zakonu Krzyżackiego w Malborku oraz 
zabytków Starego Miasta w Toruniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
najważniejszej atrakcji związanej z tym miastem – toruńskich pierników, 
które własnoręcznie wykonaliśmy. Zaopatrzeni w te pyszności oraz 
nowy zasób wiedzy uczniowie wrócili do domów.

Natomiast 10 grudnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły zwiedzili 
wyjątkowe miejsca w stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu. Nasza wy-
prawa rozpoczęła się wczesnym rankiem. Pani Ewelina – przewodnik 
wycieczki, opowiadała o wielu zabytkowych miejscach, które mijali-
śmy w drodze do Wrocławia. Pierwszy przystanek był niespodzian-
ką – uczniowie mieli okazję obejrzeć z bliska stadion piłkarski Śląska 
Wrocław, gdzie mogli zasiąść na trybunach i poczuć się jak prawdziwi 
kibice. Kolejną atrakcją był cudowny wrocławski Rynek, gdzie przed 
Jarmarkiem Bożonarodzeniowym powitał nas jeden z wrocławskich 
krasnali. Nie mogło zabraknąć spaceru po Ostrowie Tumskim, a także 
zdjęcia pod zabytkową Katedrą św. Jana Chrzciciela. Na zakończenie 
zaciekawiło nas Hydropolis, w którym zdobyliśmy wiedzę dotyczącą 
wody i wszystkiego, co z nią związane.

Świat nauki
Uczennice i uczniowie 
klasy 5 brali udział w 
wycieczce edukacyj-
nej w ramach projektu 
Świat Nauki. W pierw-
szej kolejności odwiedzili 
planetarium Keplera, 
a następnie Centrum 
Przyrodnicze w Zielonej 
Górze.

To świąteczny nastrój sprawia, że okres bożonarodzeniowy jest wyjąt-
kowy. W klasie IB poczuliśmy atmosferę nadchodzących świąt. Mamu-
sie upiekły pierniki, które dzieci mogły bez pośpiechu we wspólnym 
gronie ozdobić tak, jak tylko zapragnęła dusza. Nie zabrakło lukrów, 
pisaków, posypek. Ogólna radość i piękny nastrój niczym zapach świą-
tecznych pierników magicznie wypełnił nasze serca.

Również z okazji mikołajek nauczyciele wychowania fizycznego 
zorganizowali turniej w piłkę siatkową dla klas 7-8 i unihokeja dla klas 
4-6. Rywalizacja miała na celu dobrą wspólną zabawę poprzez sport, 
integrację społeczności uczniowskiej, zdobywanie umiejętności współ-
działania w zespole oraz stosowanie zasady fair play i propagowanie 
kulturalnego kibicowania.

Tego dnia do najmłodszych uczniów zawitał Święty Mikołaj, dla któ-
rego w klasach przystrojono dziś piękne, kolorowe choinki. Z sal unosił 
się zapach pierników, które uczniowie dekorowali w czasie warsztatów 
pod okiem pani Urszuli Kaczała. Starsi uczniowie również poczuli magię 
świątecznej atmosfery - obdarowując się podarunkami, spędzili wspól-
nie miło czas.

24 listopada odbyło się spotkanie uczniów 
klasy 2b z panią Adrianą Kogut – mamą ko-
legi z naszej klasy. Pani Ada w sposób ob-
razowy przedstawiła problemy żywieniowe 
uczniów, a także całych rodzin. Prowadząc 
spotkanie, nawiązała dialog z drugoklasi-
stami, sprawdzając przy tym ich wiedzę 
oraz nawyki żywieniowe. Uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w rozmowie. Zwień-
czeniem warsztatów było przygotowanie 
zdrowych kanapek, sałatek oraz soków. Ser-
decznie dziękujemy pani Adrianie.

Teksty i fotografie: szkoła w Świdnicy
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Wieści ze szkoły w Koźli

EDukacJa

Wigilijne spotkania klasowe

Świąteczny nastrój 

Kartki świąteczne dla Zielonogórskiego 
Stowarzyszenia Nerka

Święto wolontariuszy

Mikołajki
Działo się w szkole w Słonem

Teksty i fotografie: szkoła w Słonem

Fot. fb szkoła filialna w Koźli

Tradycją w naszej szkole są klasowe spotkania 
opłatkowe, organizowane przez poszczególne 
klasy i wychowawców. Wigilia w szkole to na-
miastka tej prawdziwej.

W każdej klasie zgodnie z tradycją ucznio-
wie nakrywali stoły, później  łamiąc opłatek 
składali sobie wzajemnie życzenia świąteczno 
– noworoczne.  W klasach pachniały choinki, 
pierniki i świąteczne dania. W miłej i serdecz-
nej atmosferze mijały chwile wspólnego bie-
siadowania. Spotkania wigilijne dostarczyły 
wielu wzruszeń i radości oraz przypomniały  
o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia.

Życzymy wszystkiego dobrego w nadcho-
dzącym Nowym Roku 2022!

5 grudnia to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wo-
lontariatem na całym świecie. Z tej okazji przygotowano dla naszych 
uczniów niespodziankę za wyrobienie 150% normy w produkcji dobra 
na rzecz innych.

Dzień Wolontariusza świętowaliśmy wspólnie z wójt Izabelą Ma-
zurkiewicz, która zaszczyciła nas swoją obecnością. W miłej atmosfe-
rze podziękowaliśmy najbardziej aktywnym wolontariuszom o wielkich 
sercach. Mieliśmy okazję obejrzeć film o naszej trzyletniej działalności. 
Uroczyste spotkanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Mikołajki w szkole to nie tylko prezenty. Imieniny świętego Mikołaja są co 
roku doskonałą okazją do oderwania się od rutynowego szkolnego planu 
dnia, dlatego nasi uczniowie spędzili ten dzień przyjemnie i aktywnie.

Klasy 1-3 wybrały się do kina na film pt. „Moje magiczne Encanto”, 
który wywołał całą gamę uczuć - od radości i śmiechu po łzy wzruszenia. 
Klasa czwarta wybrała się do kręgielni. Dla większości było to pierwsze 
w życiu współzawodnictwo w zbijaniu kręgli.  Natomiast uczniowie klas 
5, 6 i 7 spędzili ten dzień na sportowo w zielonogórskim parku trampo-
lin. Pod okiem trenera brali udział w konkursach, a następnie korzystali 
z całej sali próbując swoich sił, umiejętności i zwinności na przeróżnych 
urządzeniach. Klasa trzecia została obdarowana tradycyjnymi prezen-
tami od Mikołaja.

Idą święta, a my nie zapominamy o naszych 
tradycyjnych, przedświątecznych działaniach. 
Od wielu lat wykonujemy kartki świąteczne.
W okresie przedświątecznym na lekcjach 
plastyki i zajęciach w świetlicy dzieci wyko-
nywały kartki świąteczne. 120 pięknych prac 
zostało przekazanych Stowarzyszeniu Nerka, 
skąd zostaną wraz z życzeniami wysłane do 
przyjaciół stowarzyszenia.

Nic tak nie wprowadza w świąteczny nastrój, jak zapach świeżo upieczo-
nych pierniczków i pachnąca choinka. Dlatego uczniowie z Koźli posta-
nowili sami upiec i pięknie przyozdobić świąteczne smakołyki oraz ubrać 
choinkę. Praca dzieciaków została nagrodzona, bo odwiedził je Mikołaj.
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Ferie Zimowe z GOK

Firma Elviz  
wspiera kulturę

Drogie dzieciaki, spakujcie dobre nastroje i 
wybierzcie się w podróż dookoła świata z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury. Ferie Zimowe 
na walizkach to pełne przygód zajęcia arty-

styczne, kulinarne i sportowe. Podczas zajęć 
z animatorami odwiedzicie najbardziej znane 
państwa i najdalsze zakamarki świata. Gwa-
rantujemy moc niezapomnianych wrażeń.  

Zajęcia będą prowadzone w GOK w dwóch turnusach: 
I grupa: 17-21 stycznia,  
II grupa 24-28 stycznia.  

Bilet wstępu na cały turnus to koszt 50 zł.  
Zapisy i więcej informacji uzyskacie  

w Gminnym Ośrodku Kultury.

Święta to czas obdarowywania się życzliwo-
ścią. Dziękujemy firmie ELWIZ ze Świdnicy, 
która podarowała nam 10 sztuk okien, któ-
re zostały zamontowane na naszym strychu! 
Dzięki Wam już żadna zima nam nie straszna! 
Słowo „dziękuję” kierujemy również w stronę 
Pani Wójt - Izabeli Mazurkiewicz, która bardzo 
nas wspierała w całym przedsięwzięciu!
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GOK zyskał nowy blask

Gminne Pierniczenie  
za nami

Rolety zaciemniające w oknach, nowe drzwi do pracowni 
i pomieszczeń biurowych, okna na strychu, nowe lampy i 
wiele innych drobnych prac remontowanych zostało zreali-
zowanych w Gminnym Ośrodku Kultury. Wszystko po to, 
aby poprawić estetykę pomieszczeń, sprawić, by było no-
wocześnie, bezpiecznie, czysto i przytulnie, ale również po 
to, aby wprowadzić oszczędności w zużyciu energii. Środki 
na remont pochodziły z dotacji z Gminy Świdnica. 

W Mikołajki GOK zamienił się w prawdziwą fabrykę pier-
niczków! 

Uczestnicy warsztatów „Gminne Pierniczenie” wykazali 
się niezwykłą kreatywnością  i starannością przy tworzeniu 
swoich świątecznych ciastek!  Mimo tego, że ciężko było się 
oprzeć słodkości lukru, wszyscy wyszli z pięknie zapakowa-
nymi piernikami. Prowadząca zajęcia – Ula Kaczała zdradziła 
przepis na wyśmienite pierniczki, a także niezwodny lukier. 

Mamy nadzieję, że produkcja tych słodkości, na terenie 
naszej gminy, trwała cały grudzień!
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