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Wszystko o budżecie gminy
Na stronie nacoidamojepieniadze.pl każdy mieszkaniec może sprawdzić, ile wynosi budżet gminy na rok 2022, a także
jak został podzielony, ile wynoszą wpływy z podatku dochodowego oraz jakie inwestycje czekają nas w bieżącym roku.

Wystarczy wejść na podany wyżej adres i w zakładce MIASTA wybrać
GMINA ŚWIDNICA ZGORA. Kiedy znajdziemy się już na właściwej
stronie możemy wybrać do wglądu budżet roku 2021 lub 2022. Otrzymamy informację, ile wynoszą dochody w budżecie i ile z tego stanowią
poszczególne podatki, dotacje oraz subwencje.

Mieszkam w Gminie Świdnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie

6472
mieszkańców

W części pt. „Na co idą moje pieniądze” możemy obliczyć jaka kwota
naszego podatku trafia do budżetu gminy i na jakie obszary jest po-

W 2022 roku
planowane są
dochody w wysokości

46 849 652

Z tego podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT) stanowi
sumy wszystkich dochodów.

zł

18.32
%

dzielona. Dowiemy się również, jakie inwestycje są zaplanowane w tym
roku. Na stronie podane są konkretne zadania wraz z kosztami.

Zadania inwestycyjne
Gmina Świdnica Zgora
w 2022 roku
planuje zadania
inwestycyjne za kwotę

14 321 110
zł

„Gazeta Gminna” wydawana na zlecenie Gminy Świdnica
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Redaktor naczelna: Dagmara Ostrowska
Skład, druk: Laser-Graf Płock

Na stronie znajdziemy też prognozę PIT. Okazuje się bowiem, że swój
podatek dochodowy (PIT) rozlicza w Gminie Świdnica tylko 90 proc.
mieszkańców. Można też sprawdzić, jak brakujące 10 proc. wpływów
zmieni naszą gminę na lepsze.
Zapraszamy do odwiedzenia strony nacoidamojepieniadze.pl
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/swidnica-zgora/2022

Fotografie: Urząd Gminy w Świdnicy,
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
Kontakt do redakcji: redakcja@swidnica.zgora.pl
Gazeta bezpłatna | Nakład: 2500 egzemplarzy
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Kontrola podatkowa
w zakresie podatku
od nieruchomości

Gmina pozyskała fundusze
na zagospodarowanie
zalewu świdnickiego

Wójt Gminy Świdnica informuje o przeprowadzaniu kontroli
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. W związku z powyższym prosimy o ponowną weryfikację złożonych
dotychczas informacji dot. podatku od nieruchomości.

Dokładnie 69 273 zł dofinansowania otrzymała Gmina
Świdnica na projekt pt. „Budowa tematycznego placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy wypoczynku nad Zalewem
Świdnickim oraz organizacja szlaku pieszo-rowerowego
Świdnica-Letnica”.

Weryfikując dane prosimy zwrócić uwagę na wykazaną powierzchnię użytkową posiadanych budynków w tym: budynków mieszkalnych i ich części,
budynków pozostałych, w szczególności gruntów, budynków lub ich części
oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W przypadku wystąpienia niezgodności należy złożyć korektę informacji na podatek od nieruchomości (druk IN-1) zgodną ze stanem faktycznym. Powyższy druk „Informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych IN-1” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy,
pokój nr 17.
W kolejnych numerach Gazety Gminnej będziemy informować o terminach i miejscowościach, w których zostaną przeprowadzone kontrole.
Katarzyna Wybranowska

Program lakowania zębów
Serdecznie zapraszamy rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na pobyt stały w Gminie Świdnica, które mają ukończone
8 lat, do 18 roku życia do udziału w Programie lakowania zębów u
dzieci i młodzieży, który w całości jest finansowany z budżetu Gminy Świdnica. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny (nr tel. 605548811) lub osobisty (hala sportowa ,,Świdniczanka”)
z lekarzem stomatologiem – panią Beatą Wojtków w celu ustalenia
terminu lakowania zębów w ramach programu.
Anna Mierzwa

Wójt Izabela Mazurkiewicz podpisała 17 stycznia br. umowę na dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek został wybrany
do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania Między Odrą
a Bobrem w Zaborze w ramach środków finansowych z programu
PROW na lata 2014-2020, w ramach oceny dokonanej przez Członków
Rady LGD MOaB. Następnie podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Departament PROW.
W ramach realizacji inwestycji nad zalewem w Świdnicy powstanie
plac zabaw przypominający statek piracki z orlim gniazdem. Dodatkowo
urządzenia do ćwiczeń, leżaki plenerowe, ławka z pedałkami i przyłączem USB. Zalew ze zborem w Letnicy połączy ścieżka pieszo-rowerowa, wzdłuż której zostaną zamontowane budki lęgowe dla ptaków
i owadów, tablica informacyjno-historyczna, znajdzie się też miejsce
postoju z ławkami i stołami.
(dag)

Kącik bezpłatnych porad prawnych
Uruchamiamy bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Jeżeli macie Państwo z czymś problem, o coś chcecie
zapytać, poradzić się, piszcie na adres redakcja@swidnica.
zgora.pl, a my przekażemy pytania do kancelarii adwokackiej. Maile mogą być anonimowe, pytania wraz z odpowiedziami będziemy publikować na łamach Gazety Gminnej.
Na pytania w zakresie porad prawnych będą odpowiadać adw. Katarzyna Szulc-Błażków z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Kupieckiej 21 w Zielonej Górze oraz adw.
Robert Klocek z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Boh. Westerplatte 11/308-309 w Zielonej Górze.
Poza tym można skorzystać również z bezpłatnych
porad w ramach kampanii społecznej pt. Koniec wakacji
od alimentów. W ramach tej akcji udzielane jest wsparcie
prawne osobom (głównie rodzicom), które chcą wyegzekwować za pośrednictwem komornika alimenty i mają z
tym trudności albo nie wiedzą, do którego komornika złożyć wniosek egzekucyjny i jak go sformułować.
(dag)
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Medale dla pracowników Ośrodka Kultury
W sierpniu ubiegłego roku Wójt Gminy Świdnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury wystąpili do Wojewody Lubuskiego o
przyznanie dwóm pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury odznaczeń państwowych.
Wnioskowaliśmy o przyznanie Panu Henrykowi Krakowiakowi medalu „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”. Medal ten przyznawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dla osób wyróżniających się
w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Nasz wniosek poparły
lubuskie instytucje, stowarzyszenia i grupy
nieformalne. Opinie wspierające otrzymaliśmy
od Starosty Zielonogórskiego Pana Krzysztofa Romankiewicza, dyrektora Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze Pana Andrzeja Bucka, dyrektora Muzeum
Ziemi Lubuskiej Pana Leszka Kani, dyrektora
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Pani Agaty
Miedzińskiej, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Zielonogórski, uczestników grupy malarskiej Astry, a także grupy nieformalnej
mieszkańców Letnicy, której przedstawicielką
była Pani Barbara Madej.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
i decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Pana
prof. dr hab. Piotra Glińskiego Panu Henrykowi Krakowiakowi przyznano srebrny medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Warto przypomnieć, że rok 2021 był
rokiem szczególnym w życiu oraz w dorobku zawodowym Pana Henryka Krakowiaka.
W 2021 roku obchodził 80 urodziny oraz jubileusz pracy zawodowej – 35 lat. Zaś w tym
roku pan Henryk Krakowiak będzie obchodził
jubileusz pracy artystycznej – 55 lat.

Drugi wniosek, który złożyliśmy dotyczył
przyznania Medalu za Długoletnią Służbę dla
Pani Bożeny Trubiłowicz. Medal ten przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda przyznał Pani
Bożenie Trubiłowicz złoty medal. Pani Bożena Trubiłowicz była pracownikiem Gminnej

Nowy pojazd ZKP

fot. Zielonogórska Komunikacja Powiatowa

Zielonogórska Komunikacja Powiatowa na
początku roku zakupiła nowy autobus. Pojazd
marki OTOKAR posiada 37 miejsc. Jest on
nieco mniejszy od dotychczasowych autobu-

sów ZKP, dzięki czemu sprawdzi się zarówno
w komunikacji gminnej jak i w wyjazdach dalekobieżnych.
Daria Strzelec

Biblioteki Publicznej nieprzerwanie od 1991
roku. W 2021 roku Pani Bożena Trubiłowicz
po 30 latach pracy w świdnickiej bibliotece
przeszła na emeryturę, obchodząc jednocześnie jubileusz pracy zawodowej - 40 lat.
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie
się podczas spotkania z Wojewodą Lubuskim
Władysławem Dajczakiem.
Paulina Szewczyk

Wilkanowo
od mieszkańców

My mieszkańcy os. Przylesie chcemy pochwalić się naszą nową inicjatywą. Chcieliśmy sobie
zrobić miejsce do spontanicznych spotkań sąsiedzkich. W załączeniu przesyłamy zdjęcia jak
było i jak jest w tej chwili. Oczywiście, z czasem
posadzimy kwiaty, uporządkujemy podłoże, postawimy stolik. Naszym zamysłem było wyciągnąć sąsiadów z domów, szczególnie że nasze
osiedle ma już 24 lata i większość mieszkańców
jest na emeryturach lub się do niej zbliża.
Tekst i fot. Hanna Czesnowicz

Tak było

Tak jest

aktualności

Gazeta Gminna

5

Informacje od sołtysów
Wilkanowo
Podsumowanie akcji „Paczka na święta w sołectwie Wilkanowo”.
Caritas, Rada Sołecka i ksiądz Piotr Kępka przygotowali 80 paczek dla dzieci z Wilkanowa i Rybna. Paczki zostały rozdane przez
PRAWDZIWEGO MIKOŁAJA w Kościele Parafialnym w Wilkanowie. Rada Sołecka odwiedziła z podarunkami pięcioro dzieci niepełnosprawnych mieszkających w naszej wsi. Zwieńczeniem akcji
przedświątecznej było odwiedzenie w domach i sprezentowanie
paczek aż 22 seniorom „80+”. Bardzo dziękujemy Paniom z Caritas,
ks. Piotrowi, jak też wszystkim osobom, którzy zaangażowali się
w tę akcję. Zdajemy sobie sprawę, że nie dotarliśmy do wszystkich!
Jeśli kogoś pominęliśmy, to bardzo przepraszamy! Proszę się do nas
odezwać.

Pragnę podziękować z całego serca panu Stanisławowi Bartlewskiemu, który poświęcił swój czas (2,5 godz.) i oczyścił z nieaktualnych informacji dwie tablice ogłoszeń na ul. Wandy Komarnickiej.

Sołtys i Rada Sołecka z Wilkanowa bardzo dziękują tym właścicielom psów, którzy sprzątają po swoich czworonogach. Dajecie dobry przykład! Dziękują zwłaszcza zwolennicy czystych butów.
KGW z Wilkanowa ogłosiło zbiórkę odzieży męskiej. Odzew na akcję był duży! Zebraliśmy sporo męskiej odzieży, po którą przyjechali
osobiście panowie ze Schroniska Aktywizującego dla Bezdomnych
Mężczyzn z Zielonej Góry. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Wkrótce powtórzymy akcję.
Kolejne piękne miejsce odpoczynku powstało przy ulicy Kosowej
w Wilkanowie. Czekamy na wiosnę! A rowerzystów już dziś zapraszamy!

Wilkanowo pięknieje! Na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
zamontowano dwie ławki i kosze na śmieci.

Poszukujemy pomieszczenia na terenie Wilkanowa z przeznaczeniem na siłownię dla młodzieży. Młodzież chętną do korzystania
z siłowni proszę o kontakt.

Teksty i fotografie: Sołtys Wilkanowa i Rybna Zofia
Śmiejan, tel. 605 54 45 80

Znaki wędkarskie już w sprzedaży
Podobnie jak w ubiegłym roku można już nabywać znaki
wędkarskie na sezon 2022 w następujących punktach:
1. Mateusz Brodzik - Przewodniczący Sekcji Wędkarskiej Świdnica, każdy piątek w godz. 18.00 -19.00
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
oraz po wcześniejszym umówieniu pod numerami
tel. 781 440 400; 782 674 116;

2.

3.

Józef Florczyk - Skarbnik Koła PZW nr 27 w Zielonej
Górze, ul. Wojska Polskiego 84/53, Zielona Góra, tel.
667 443 622, u Pana Józefa można również zdać egzamin na kartę wędkarską;
Sklep wędkarski MAF, ul. Urszuli 9, 65-147 Zielona
Góra.
Mateusz Brodzik
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Jak działa PSZOK?
Od lipca 2021 roku na terenie gminy czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajduje się on przy ulicy Długiej 25 – przy siedzibie Zakładu Usług Komunalnych.
Punkt jest otwarty w każdy poniedziałek w godz. 13:30-15:30. Do
PSZOK-u mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Świdnicy. Do PSZOK-u nie można przywozić odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
UWAGA
PSZOK Świdnica nie przyjmuje odpadów zmieszanych. Odpady dostarczone
do PSZOK muszą być posegregowane, zapakowane (np. w związane worki, lub odpady sklejone taśmą / związane sznurkiem, zapakowane w worki
typu „big-bag”), zabezpieczone przed rozpakowaniem podczas rozładunku
zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania porządku i czystości na
terenie gminy Świdnica” i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne, takie jak:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe do 6 szt. na nieruchomość raz na 6 miesięcy,
• odzież i tekstylia,
• zużyte opony do 4 szt. na nieruchomość raz na 6 miesięcy,
• budowlano-remontowe i rozbiórkowe do 1 tony na nieruchomość na rok,
• papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,

• tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,
• szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
• opakowania wielomateriałowe,
• metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
• bioodpady.
Wjeżdżając na teren PSZOK należy:
• zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w celu potwierdzenia
uiszczania opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych,
• posiadać odpowiednio wypełniony druk OŚWIADCZENIA O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTARCZONYCH DO PSZOK - formularz oświadczenia dostępny na stronie
urzędu gminy.
WAŻNE
Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK, po uprzednim
sprawdzeniu ich składu. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że
odpady nie są odpadami komunalnymi.
Informacje: Zakład Usług Komunalnych

Grafika: Katarzyna Misztak

WYJAŚNIAMY

W grudniowym wydaniu Gazety Gminnej ukazał się artykuł o kompostownikach. Jeszcze raz informujemy, że każdy właściciel nieruchomości, który posiada kompostownik, będzie mógł korzystać z ulgi
przy opłatach za wywóz śmieci. Wystarczy udać się do Zakładu Usług

Komunalnych i w deklaracji śmieciowej zaznaczyć pozycję dot. kompostowania. Należy jednak pamiętać, że osoby, które korzystają z ulgi
nie mogą używać brązowych worków na odpady i od tych osób takie
worki nie będą odbierane.
Magdalena Widańska

aktualności

Można już składać
wnioski na dotację
do wymiany pieca
Wójt Gminy Świdnica ogłaszanabór wniosków
o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe na
terenie gminy Świdnica.
Dotacje będą udzielane osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Świdnica na
zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji,
polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, na źródła o niskiej
emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne
dla środowiska:
1. kotły gazowe,
2. kotły na paliwo stałe,
3. kotły olejowe co.,
4. kotły elektryczne co.,
5. kotły na biomasę co.,
6. pompy ciepła lub
7. paneli fotowoltaicznych, w przypadkach, gdy
Wnioskodawca posiada jedno z systemów
ogrzewania, o których mowa powyżej.
Na realizację zadania w 2022 roku planuje
się przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000
złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Wnioski
będą rozpatrywane do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej danego roku.
Dotacja będzie przydzielana w maksymalnej wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu pieca, jednak nie więcej, niż 5 000 zł.
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Pamiętaj o deklaracji
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek
zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać
w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania;
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Magdalena Dotka

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in.:
• kosztu demontażu stałego kotła,
• kosztu nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
• zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
• kosztu robót wykonany siłami własnymi
przez dotowanego,
• kosztu przebudowy instalacji co. i cwu.
Dotacja przysługuje:
1. osobom fizycznym, będącym właścicielem
nieruchomości,
2. osobom fizycznym, będącym współwłaścicielami nieruchomości, pod warunkiem
otrzymania zgody od pozostałych właścicieli.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale Nr XXV/181/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie gminy Świdnica
Kompletne i prawidłowo wypełnione
wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, w terminie OD 1 LUTEGO do 30 MARCA
2022.
W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki i Rozwoju pod numerem telefonu
68 327 31 15 wew. 126 lub wew. 140. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie
urzędu gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Joanna Domańska

Plener rzeźbiarski z dofinansowaniem
Gmina Świdnica otrzymała fundusze na organizację polsko-niemieckiego spotkania rzeźbiarskiego nad wodą. Dzięki przyznanemu
dofinansowaniu w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w lipcu
zostanie zorganizowany plener rzeźbiarski.
Pracę rzeźbiarzy nad zalewem świdnickim
będzie można podglądać każdego dnia, a po-

wstałe rzeźby udekorują gminę.
Spotkanie zaplanowane jest na
cztery dni, od 21 do 24 lipca br.
Przypominamy, że w ubiegłym
roku, również z funduszy Euroregionu, został zorganizowany plener malarski dla grupy malarskiej
Astry ze Świdnicy i zaprzyjaźnionych malarzy
niemieckich.
(dag)

edukacja
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Rekrutacja do szkół i przedszkoli
1 marca br. rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2022/2023.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
publicznym/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko

od 21.02.2022 r.
do 28.02.2022 r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2022 r.
do 28.03.2022 r.

od 23.05.2022 r.
do 6.06.2022 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 29.03.2022 r.
do 11.04.2022 r.

od 7.06.2022 r.
do 20.06.2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12.04.2022 r.

21.06.2022 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 13.04.2022 r.
do 26.04.2022 r.

od 22.06.2022 r.
do 4.07.2022 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2022 r.

5.07.2022 r.

7

Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

8

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

10

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia podania do publicznej widomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej

od 1.03.2022 r.
do 28.03.2022 r.

od 23.05.2022 r.
do 6.06.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
w szkole podstawowej

od 29.03.2022 r.
do 11.04.2022 r.

od 7.06.2022 r.
do 20.06.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12.04.2022 r.

21.06.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 13.04.2022 r.
do 26.04.2022 r.

od 22.06.2022 r.
do 4.07.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnej listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2022 r.

5.07.2022 r.

6

Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy I szkoły podstawowej

7

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

9

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone
jest w formie papierowej w terminach określonych w harmonogramie czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych
w szkołach podstawowych na rok szkolny
2022/2023 dla których Gmina Świdnica
jest organem prowadzącym.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

• Wnioski o przyjęcie do placówek oświatowych można składać do przedszkoli/szkół,
które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.
• Kryteria oraz dokumenty dotyczące naboru
znajdują się na stronie internetowej Gminy
Świdnica w zakładce DLA MIESZKAŃCA/
OŚWIATA oraz na stronie internetowej placówek oświatowych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica
https://zspswidnica.edupage.org/
Szkoła Podstawowa im. Bartłomieja Pitiscusa
w Słonem, ul. Szkolna 1, Słone
66-008 Świdnica
http://www.spslone.zgora.pl/
Dorota Sapa

działo się
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Wielkie święto szkoły w Słonem
Wójt Izabela Mazurkiewicz i Skarbnik Gminy Katarzyna Wybranowska uczestniczyły 13 stycznia w uroczystości zorganizowanej w szkole w Słonem. Powodów do świętowania było wiele: przede wszystkim oddanie do użytku nowej hali
sportowej, poza tym 75-lecie szkoły, nadanie szkole imienia, przyjęcie sztandaru i zaprezentowanie nowego hymnu.
Tego dnia w nowej hali zebrało się wielu znakomitych gości, przyjaciół szkoły, grono pedagogiczne, rodziców i młodzież. Po wystąpieniu dyrektora szkoły Łukasza Szydłowskiego
nastąpił uroczysty moment nadania imienia
oraz wręczenie sztandaru. Wójt Izabela Mazurkiewicz odczytała Uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia Bartłomieja Pitiscusa,
a reprezentanci fundatorów sztandaru wręczyli go dyrektorowi. Z kolei dyrektor przekazał
sztandar uczniom. Po uroczystym ślubowaniu
przedstawicieli uczniów, którzy zobowiązali
się dbać o honor i dobre imię szkoły zaprezentowano hymn szkoły i część artystyczną.
Występ rozpoczął się polonezem, zaprezentowano układ taneczny do muzyki Vivaldiego
oraz solowy występ gitarowy i występy wokalne. Część artystyczną zakończył teatr cieni inscenizacją pt. „Prawda o życiu”. Zwieńczeniem
pięknej uroczystości był pokaz tańca z ogniem
fireshow i poczęstunkiem przygotowanym
przez rodziców.
Szkoła Podstawowa w Słonem przyjęła
imię Bartłomieja Pitiscusa, który urodził się
właśnie w tej miejscowości, był wybitnym matematykiem i astronomem.
Hala sportowa będzie odtąd służyła
uczniom, ale też mieszkańcom. Powstała
w ramach gminnej inwestycji, która kosztowała ponad 2,1 mln zł. Ponad 1,4 mln zł udało się
pozyskać z zewnątrz, a dokładnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Beata Pańtak, (dag)

Kolędowanie w Domu Seniora
14 stycznia br. Seniorzy w Domu Dziennego Pobytu Senior+ gościli
księdza proboszcza Tomasza Filiczkowskiego z kolędą duszpasterską. Przygotowania, wspólne kolędowanie, występ oraz kostiumy
przyniosły wiele radości zarówno dla podopiecznych, jak i proboszcza. Seniorzy jak zwykle byli świetnie przygotowani i przejęci nowymi rolami. Wszystko wypadło bardzo pięknie.
Anna Mierzwa

porady
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Wsparcie od terapeutów
W październiku 2019 powstało w Świdnicy Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne. Okazało się, że taki ośrodek był bardzo potrzebny. Dyżurujący w nim specjaliści okazali się wielkim wsparciem
dla mieszkańców. W tej chwili w ośrodku przyjmuje trzech specjalistów: psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala; psycholog
dziecięcy – Arneta Sobiechowska; terapeuta uzależnień – Leszek
Pieńczak. Ośrodek mieści się w budynku GOPSu przy ul. Długiej
85/3 w Świdnicy – wejście z boku. Aby umówić się na wizytę nie
potrzeba skierowania. Wizyty są bezpłatne.
(dag)

Arneta Sobiechowska

psycholog pracująca z dziećmi oraz z ich rodzinami
Prowadzę diagnostykę i terapię dzieci (od 3-go roku życia) oraz
młodzieży, a także wsparcie i psychoedukację ich rodzin. Z pomocy psychologa dziecięcego w CPT przy GOPS w Świdnicy korzystają dzieci i młodzież, u których widoczne są problemy lękowe w postaci lęków szkolnych, różnorodnych fobii, problemów
adaptacyjnych przejawiających się niechęcią do wychodzenia
z domu, unikaniem sytuacji związanych z lękiem, problemami
z zachowaniem, objawami psychosomatycznymi, itp. Pomoc
otrzymują również dzieci i młodzież, u których widoczne są zaburzenia emocjonalne, mogące się przejawiać obniżonym nastrojem, płaczliwością, trudnościami w nauce, wycofaniem emocjonalnym, unikaniem kontaktów z rówieśnikami i rodziną ale
również drażliwością i agresją, u młodszych dzieci regresami rozwojowymi i problemami natury wychowawczej. Pomoc otrzymują
również dzieci i młodzież u których przejawiają się problemy wychowawcze oraz w nauce, a także związane z okresem dojrzewania i z sytuacją rodzinną, np. okołorozwodową. Oferta kierowana
jest również do dzieci z niepełnosprawnościami, wymagającymi
wspomagania ich rozwoju.
* * *
Zajęcia z dziećmi odbywają się indywidualnie, grupowo
z innymi dziećmi oraz z rodzicami. Ważną częścią terapii jest
wsparcie, a także psychoedukacja rodziców oraz wskazówki
i zalecenia do kontynuacji terapii z dziećmi w domu.
Zapraszam w czwartki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz
w piątki w godzinach od 8.00 do 13.00. Zapisy pod nr tel.
798 867 092, 68 327 32 30

Dorota Opala

psycholog o specjalności klinicznej i dyplomowany seksuolog;
Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Świdnica. Jeżeli borykacie się Państwo z problemami i trudnościami życia codziennego, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnych usług Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego
przy GOPS w Świdnicy. Ja nazywam się Dorota Opala i pracuję w charakterze psychologa z osobami dorosłymi. Chciałabym zaprosić do Centrum na
konsultację, osoby doświadczające: smutku, lęków, stresu, napadów paniki,
odczuwające napięcia i wahania nastroju, osoby w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Zapraszam też mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać
z poradnictwa w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
* * *
W celu rejestracji proszę o kontakt telefoniczny
pod numer: 798-867-092.
Pracuję od poniedziałku do środy w godzinach: 8.00-15.00,
w czwartki w godzinach
8.00-13.00. W razie pilnej potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym, można umówić spotkania we wtorek w godzinach:
15.00-18.00.
Zapraszam.

LESZEK PIEŃCZAK

specjalista psychoterapii uzależnień
Na co dzień kieruję Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu w Ciborzu. Podczas dyżurów w Świdnicy oferuję wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz
zachowań. Po pomoc terapeutyczną zgłaszać mogą się również najbliższe
osoby, osoby współuzależnione. Zgłaszać można się na rozmowę od 16.00
godziny, bez skierowania i wcześniejszego planowania. Kolejne spotkania
terapeuta ustala według umówionego wspólnie harmonogramu.
* * *
Dyżuruję w poniedziałki w godz. 16.00-20.00.
Zapisy pod nr tel. 798 867 092, 68 327 32 30

Dodatek osłonowy i fakty na jego temat
3 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie – „Dodatek osłonowy”. Wnioski można złożyć
w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Papierowe wnioski będą przyjmowane w GOPS
w Świdnicy w poniedziałek od godziny 07:00
do 16:00, od wtorku do czwartku w godzinach
od 07:00 do 15:00, w piątek w godzinach 07:00
do 14:00. Dokumenty będzie można także
przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1,3
66-008 Świdnica. Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS i na stronie internetowej Gminy
Świdnica. Niezbędnym przy otrzymaniu dodat-

ku jest posiadanie konta bankowego, na który
świadczenie to zostanie przekazane.
Na wszelkie pytanie odpowie Katarzyna Kautz, referent ds. świadczeń rodzinnych,
alimentacyjnych i wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel.
68 327 32 30. Najczęściej zadawane pytania
wraz z odpowiedziami dot. dodatku osłonowego.
 Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek przysługuje gospodarstwom domo-

wym, których przeciętne miesięczne dochody
netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
 Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do
gminy?
Wnioskodawca może zostać poproszony
o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w zależności od okoliczności indywidu-

porady
alnej sprawy, mogą być wymagane dodatkowe
dokumenty, w tym oświadczenia, np. orzeczenia sądu o alimentach w przypadku deklarowania płacenia alimentów na rzecz osób spoza
gospodarstwa domowego i dokumenty, w tym
oświadczenia potwierdzające ich zapłatę.
 Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane
w ramach dodatku osłonowego?
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej
dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma
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600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma
850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter
świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on
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objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio
beneficjentowi.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?
Istnieją następujące możliwości:
Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie
w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca,
a druga między 1 kwietnia
a 2 grudnia 2022 r.
Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia
2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo
w możliwie najkrótszym
terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku
osłonowego jest 2 grudnia
2022 r.
Wnioski złożone po
31 października 2022 r. nie
będą rozpatrywane.
 Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?
Przyznanie przez wójta,
burmistrza lub prezydenta
miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania
decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na
wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku
braku wskazania poczty
elektronicznej
wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu
dodatku osłonowego w
urzędzie.
Natomiast
odmowa
przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub
zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania
decyzji.
 Co w sytuacji, gdy mój
dochód jest za wysoki?
W przypadku dodatku
osłonowego obowiązywać
będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza
to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany
nawet po przekroczeniu
kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie
pomniejszana o kwotę tego
przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł.
Żródło:
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska

historia
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Kroniki szkolne
Redakcja otrzymała maila od mieszkańca gminy Eugeniusza Kurzawy o następującej treści:

„Znalazłem w swoich archiwach zapiski nieznanego autora - chyba pochodzą z kronik szkolnych, bo to ksero - mówiące o szkole w Słonem, począwszy od 1946 r. Takie same zapiski mówią o szkole w Wilkanowie. Są to krótkie notatki
robione rok po roku, czasem mowa o remoncie szkoły, czasem o pożarze lasu, padają nazwiska członków komitetu
rodzicielskiego, kierownika szkoły i inne.”
Temat wydał się interesujący, dlatego w tym numerze Gazety Gminnej publikujemy pierwszy odcinek zapisków. Miłej lektury.

Redakcja

Z dawnych kronik szkolnych

Drzonów

Przechowuję w swoim archiwum kserokopię – wszystko na to
wskazuje, że pierwszej strony powojennej kroniki Szkoły Podstawowej
w Słonem i kopię jednej z późniejszych stron. Ponieważ placówka została niedawno uhonorowana nadaniem imienia, otrzymała sztandar,
nie mówiąc o nowej sali gimnastycznej i innych (jeszcze szykowanych)
nowościach i inwestycjach, wydało się sensownym, żeby przypomnieć
dzieje podstawówki i miejscowości.
Ponieważ powojenne placówki w naszej gminie działały w zbliżonych warunkach, przytaczam również zapiski z kroniki szkolnej w Drzonowie. W tym akurat wypadku wiadomo, iż opisy wyszły spod pióra
kierownika szkoły Wejnerta (lub Wajnerta), jeśli dobrze odczytuję nazwisko. W następnych numerach przekażę fragmenty kronik szkolnych
z Wilkanowa.
Z zachowanych odbitek wynika, iż kroniki były prowadzone przez
wiele lat (ręcznie), zapewne przez kolejnych kierowników szkoły lub też
nauczycieli. Np. w roku 1959 kronika z Drzonowa liczyła już 92 strony.
Być może zresztą oryginały tych dokumentów nadal są przechowywane
w archiwach oświatowych. A oto początek kroniki, zaczynający się od
prezentacji Słonego, a następnie parę zdań na temat szkoły w Drzonowie. Zachowuję pisownię i interpunkcję oryginału, i charakterystyczny
dla tamtych lat język.

„Rok szkolny 1946,47. Zajęcia szkolne rozpoczęły się 3 IX 46 r. Ilość
dzieci dla klas I, II, III i IV łącznie 43. W szkole brak najbardziej prymitywnych urządzeń, brak również pomocy naukowych, jak i biblioteki.
Zastano salę szkolną w opłakanym stanie, ogólny brud i zaniedbanie.
22 XI 47 r. przeniesiono szkołę do budynku kościelnego. Warunki ze
względów higienicznych znacznie polepszyły się. Zamieniono również
stare kościelne ławy na normalne ławki szkolne. Na terenie szkoły istnieje koło PCK, wszystkie dzieci biorą w nim czynny udział.
W okresie zimy z braku opału, oraz nadal złych warunków mieszkaniowych, lekcje zostały zawieszone na przeciąg 2-tyg. Stan fiz. dzieci
naogół dobry, mimo trudnych warunków domowych (niska stopa wyżywieniowa, brak odp. ubrań). Poziom umysłowy dzieci – dobry.
Rok szkolny zakończono w dniu 28 VI 47. Promowano ok. 90%
dzieci.
Rok szkolny 1947/48. Zajęcia rozpoczęto w dniu 3 IX 47 pod hasłem wyścigu pracy. Zmieniono lokal szkolny, z budynku dawnego
probostwa na nr 44. Sala szkolna wymalowana, czysta, ciepła, umożliwiająca względnie dobre warunki. Ilość dzieci uczęszczających do
szkoły 40, w tym dzieci z Radomi I i II. Szkoła nadal boryka się z takimi
trudnościami jak: brak w handlu na czas podręczników, kompletny brak
pomocy, oraz funduszów umożliwiających wykonanie ich we własnym
zakresie. Władze powiatowe samorządowe poza wzniosłymi hasłami
odnośnie szkoły, nie dokonały niczego, co wpłynęłoby na polepszenie
warunków. Społeczeństwo miejscowe nadal nie wykazuje bliższego zainteresowania szkołą. »Szkoła to konieczne zło, to brak pastucha – pomocy domowej«. Ogółem wśród społeczeństwa starszego analfabetów
i niewiele im ustępujących półanalfabetów – 60% całości. 90% ludności
pochodzi zza Buga. Na 300 mieszkańców zaledwie 5 interesuje się czytelnictwem, 10 osób niekiedy czyta gazetę. Zaledwie dwa radia we wsi.
Dzieci naogół dobrze ubrane; są zdolne. Jedną z zasadniczych trudności
to okresy prac w polu, w którym to dzieci przetrzymywane są w domu,
na czym wybitnie tracą, opuszczając zajęcia szkolne. Daje się zauważyć wzrost przyrostu naturalnego. Lokal szkolny za dwa lata będzie za
mały. (…) Z końcem roku szkolnego promowano około 80% dzieci, na co
wpłynęła surowa klasyfikacja, celem powstrzymania dzieci przy szkole, gdyż rodzice nie wykazują chęci posyłania dzieci do wyższych klas
szkół wyżej zorg. Frekwencja ponad 95%. Wajnert – kier. szkoły”.

Słone
„Słone. Wieś średniozamożna, wyzwolona w 1945 r. Liczy ona
500 mieszkańców, z których większość zatrudniona jest w zakładach
przemysłowych Zielonej Góry. Dorobkiem kulturalnym tutejszej wsi
jest szkoła siedmioklasowa, Dom Ludowy i kawiarnia. Wieś posiada Bibliotekę Gromadzką, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Kierownictwo szkoły organizuje odczyty i prelekcje na aktualne tematy, które prowadzą prelegenci Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z Zielonej
Góry. Zorganizowano również kurs szkoły wieczorowej oraz kurs dla
traktorzystów. Od sześciu lat istnieje we wsi przedszkole, które poprzez
dobrą organizację pracy wychowuje i uczy najmłodsze pokolenie.
(…) Dnia 2 II 1953 zorganizowano kurs dobrego czytania dla osób
starszych. Kierownictwo szkoły od miesiąca września otoczyło opieką
analfabetów. Komisję do pomocy wybrano w składzie Szczap Tomasz
– sołtys, Urbaniak Edmund – przew. ZMP, Hyży Bogdan – kierow. szkoły. W IV 1953 przeprowadzono egzaminy dla analfabetów. Na 6 osób
zdających zdali wszyscy. 29 X 1952 – akademia dla całej ludności połączona z występami artystycznymi w związku z wyborami do sejmu.
W dniach 7 i 8 XI 1952 urządzono akademię dla uczczenia XXXV rocznicy Rewolucji Październikowej”.

Eugeniusz Kurzawa
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Działo się w szkole w Słonem
Słów kilka o Samorządzie
Uczniowskim
Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest przede wszystkim łączenie
społeczności szkolnej, wytwarzanie więzi grupowej, budzenie poczucia wspólnoty, tworzenie dobrej atmosfery oraz wzbogacanie tradycji
szkolnych.
Nasz Samorząd Uczniowski spełnia te zadania organizując liczne
imprezy szkolne, jak Dzień Chłopaka, Dzień Kropki i Przecinka, Dzień
Pluszowego Misia, Dzień Tolerancji i Życzliwości, Andrzejki, Mikołajki
oraz nietypowe święta w szkole, które są pomysłami uczniów. Jednym
z takich pomysłów był Światowy Dzień Origami. Kontynuujemy także
konkurs „KLASA NA SZÓSTKĘ”, który od wielu lat uczy uczniów kl.
4 – 6 zdrowej rywalizacji.
Beata Pańtak

Z życia świetlicy szkolnej
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły
mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach
oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.
Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach
organizowanych przez opiekunów. Są to: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, komputerowe, gry i zabawy stolikowe. Nasi
uczniowie biorą również udział w zabawach tematycznych, konkursach.
Najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym
oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace
uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział
w zajęciach plastycznych.
Beata Pańtak

Nasi wolontariusze w Korpusie Solidarności
Korpus Solidarności to program wolontariatu, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji
między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.
„Happy&Merry” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030
Korpus Solidarności w ramach konkursu „Mini
granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”. Cieszymy się, że będziemy
wspólnie podejmować działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
Beata Pańtak

Fot: szkoła w Słonem

19 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie dyrektora szkoły i opiekuna Szkolnego Klubu
Wolontariatu z prezesem Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych panem Romualdem Malinowskim. Tematem rozmów był
rozwój współpracy, omówienie perspektyw
i pomysłów w zakresie rozwoju szkolnego wolontariatu. Nasza szkoła jako jedna z nielicznych zarejestrowała się w Korpusie Solidarności. Za nami już pierwszy projekt zrealizowany
wspólnie z GOK i Klubem Seniora w Świdnicy

Szkolny Klub Szermierczy „Flesz” Świdnica
Co słychać w szkole
Zgrupowanie szermiercze – Przesieka 2022
w Świdnicy

fot. szkoła w Świdnicy

Szkolny Wolontariat Świdnica wspierany przez
uczniów naszej szkoły niesie pomoc dla zielonogórskiego schroniska. Akcja „Pełna miska
dla Schroniska” dobiegła końca, dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i pomoc

scowego Aquaparku. W połowie zgrupowania
zrealizowaliśmy wycieczkę na zamek ”Chojniki” oraz dyskotekę w specjalnie przygotowanej
do tego sali tanecznej. Ostatni dzień naszego
tygodniowego pobytu zakończyliśmy wspólnym ogniskiem integracyjnym całej grupy
sportowej.
Następne zgrupowanie planowane jest
latem w terminie 18.07.2022 do 30.07.2022.
Tym razem sztab szkoleniowy zaplanował
obóz szermierczy z elementami jazdy na rowerach na słynnych miejscowych singiel truckach , które są letnia atrakcją Przesieki i okolic.
Tomasz Cygański

fot. klub FLESZ

Pomagamy
zwierzakom

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nasz
klub brał udział w zgrupowaniu szermierczym w miejscowości Przesieka. W tym roku
pierwszy raz zawitaliśmy do nowego pensjonatu „MARKUS” Nad Potokiem. Bardzo
dobra baza hotelowo – gastronomiczna oraz
warunki pogodowe sprawiły, że zgrupowanie
zostało zrealizowane w 100%. Oprócz treningów szermierki nasi podopieczni brali udział
w grupowych zjazdach na nartach pod opieką
profesjonalnej szkoły narciarstwa Carving –
Ski. Dodatkowo odwiedziliśmy największych
hotel w Karkonoszach „Gołębiewski” , gdzie
mogliśmy zrelaksować się w kompleksie miej-
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Ale odlot!

KULTURA

To były fantastyczne i pełne energii dwa tygodnie w GOK. Pod okiem instruktorów, młodzi mieszkańcy gminy Świdnica
wyruszyli w podróż dookoła świata. Odwiedzili kraje dalekie i bliskie, poznali ich języki, kulturę, jedzenie i sport. A to
wszystko za sprawą „Ferii na walizkach”.
Miejscówki na oba turnusy rozeszły się
w mgnieniu oka. Podczas zajęć o Ameryce
dzieci spróbowały swoich sił w tworzeniu komiksów, uczyły się języka, tańców i muzyki
country, przygotowały amerykańskie burgery
i miały możliwość wzięcia udziału w pokazie
i treningu koszykarskim oraz futbolu amerykańskiego. W dniu greckim GOK zorganizował
Olimpiadę i warsztaty ceramiczne. Dopełnieniem była kuchnia grecka bogata w chałwę,
sezamki i miód. W kolejny dzień odwiedziliśmy Ukrainę. Była muzyka, taniec ludowy
i tradycyjna mamałyga. Dzieci mogły również
spróbować swoich sił w grze na akordeonie.
Kulturalnym samolotem odwiedziliśmy daleką
Japonię. Instruktorzy ubrani w kimona uczyli
języka i obyczajów. Przygotowaliśmy również

wiśniowe drzewka, kluski z mąki ryżowej,
a zwieńczeniem była lekcja karate. Podczas
ferii wybraliśmy się również do Francji. W tym
dniu najmłodsi, popijając gorącą czekoladę,
uczyli się rozpoznawać zapachy, wzięli udział
w zabawach integracyjnych oraz warsztatach
decoupage.
Zajęcia odbywały się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury oraz w Hali Sportowej „Świdniczanka”.
Gośćmi specjalnymi zajęć byli:
• SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona
Góra
• Wataha Zielona Góra
• Klub Karate Kontra w Żarach
• Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości (ABiRO) – zielonogórski klub karate

KULTURA
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Makramove love

Zapraszamy na warsztaty walentynkowe do Gminnego Ośrodka
Kultury. Widząc, jak makramy podbijają wasze serca, postanowiliśmy zorganizować zajęcia, podczas których poznacie sztukę zaplatania sznurków. Zajęcia potrwają ok. 2 godzin, a poprowadzi je
Magdalena Trubiłowicz – mieszkanka naszej gminy. Ilość miejsc
ograniczona. Wejściówki do nabycia w GOK.

Nowa osoba w kulturalnej Ekipie

Od stycznia ekipę Gminnego Ośrodka
Kultury zasilił Michał Kiszowara. Michał
jest miłośnikiem folkloru i instruktorem
tańca ludowego. Przez ponad 20 lat byłem członkiem Lubuskiego Zespołu Pieśni
i Tańca im. Ludwika Figasa. Od stycznia
2022 r., głodny nowych wyzwań, rozpoczyna przygodę z Gminnym Ośrodkiem
Kultury jako specjalista ds. organizacji imprez! Jego zainteresowania? Taniec i muzyka ludowa, podróże oraz historia!

Nowa grupa taneczna w GOK

Gminny Ośrodek Kultury otwiera
nową sekcję artystyczną! Tym razem
pora na taniec ludowy. Zajęcia skierowane będą do młodzieży od 16 roku
życia i dorosłych, którzy chcieliby poznać polskie tradycje, nauczyć się tańca w parze, improwizacji lub po prostu
w aktywny i wesoły sposób spędzić
poniedziałkowy wieczór. Uczestnicy będą poznawać tradycyjne
tańce w formie użytkowej, zabawowej, czyli w swojej naturalnej
formie, w której występowały niegdyś na wsi. Celem nauki nie
będzie więc przygotowanie choreografii prezentowanej na scenie,
lecz opanowanie umiejętności tanecznych, które można wykorzystać w dowolny sposób na imprezie. Program nauki zakłada więc,
oprócz ćwiczeń na sali tanecznej, uczestnictwo w stacjonarnych
i wyjazdowych potańcówkach z ludowymi kapelami.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 19.3021.00. Skierowane są zarówno do zaawansowanych tancerzy,
jak i do tych, którzy z tańcem nie mieli nigdy do czynienia. Naukę
będzie prowadził instruktor tańca ludowego Michał Kiszowara.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gokswidnica.pl
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