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300 zł dla obywatela Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę
przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który
został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie jest przeznaczone na
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież,
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świdnicy, ul. Długa 85/1 w godzinach pracy ośrodka: w poniedziałki 7.00-16.00, wtorek- czwartek 7.00 – 15.00, piątki 7.00-14.00. Przy
składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający przejście
granicy Polski od dnia 24 lutego 2022r. Wnioski należy złożyć na wzorze w języku polskim. Są one dostępne w GOPSie lub na stronie www.
swidnica.zgora.pl w zakładce POMOC DLA UKRAINY.

300 злотих для
громадянина України

Громадянину України, перебування якого на території Республіки
Польща вважається законним, відповідно до статті 2 пункт
1 Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території
цієї держави, та зареєстрований і отримав номер Песель (PESEL), має право на отримання одноразової грошової допомоги
в розмірі 300 злотих, призначених, зокрема на покриття витрат на
харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.
Заяву необхідно подати до Ґмінного Центру Соціальної
Допомоги в м. Свідниця, вул. Длуга 85/1 (Świdnicy, ul. Długa 85/1)
в режимі роботи центру: понеділок з 7.00-16.00, вівторок-четвер
з 7.00-15.00, п’ятниця з 7.00-14.00. При подачі заяви необхідно
надати документ, що підтверджує перетин польського кордону
з 24 лютого 2022 року. Заявки подаються польською мовою. Вони
доступні в приміщенні Ґмінного Центру Соціальної Допомоги
(GOPS) або на сайті www.swidnica.zgora.pl у вкладці ДОПОМОГА
УКРАЇНІ.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r.
i są zarejestrowani w Urzędzie Gminy w Świdnicy, mogą zgłaszać się
do ZKP sp. z o.o., przy ul. Długiej 25 w Świdnicy, codziennie w godz.
7.30-15.30, po odbiór biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów autobusowych realizowanych przez ZKP. Bilet ważny jest do
30.04.2022 r. W celu otrzymania biletu należy okazać ważny paszport
lub dokument z punktu rejestracyjnego, potwierdzający przekroczenie
granicy nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Біженці з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022
року та перебувають на обліку в Гміні в Свідниці, можуть
звернутись до ZKP sp.z o.o., за адресою: вул. Długiej 25 в Свідниці,
щодня від 7:30-15:30, для отримання квитків, що дають право
на безкоштовні автобусні проїзди, які здійснює перевізник
ZKP. Квиток діє до 30 квітня 2022 року. Для отримання квитка
необхідно пред’явити дійсний паспорт або документ з пункту
реєстрації, що підтверджує перетин кордону, не раніше
24 лютого 2022 року.
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W związku z wejściem w dniu 16 marca 2022 r. przepisów umożliwiających nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do
Polski po 24 lutego 2022 r. informujemy, że nadawanie numeru PESEL
odbędzie się na następujących zasadach:
• urzędnik będzie kontaktował się z osobami, które zostały podane
jako opiekunowie tych obywateli przy rejestracji, celem umówienia
wizyty o nadanie numeru PESEL,
• w miarę możliwości proszę mieć przygotowany wypełniony wniosek
o nadanie numeru PESEL (dostępny w urzędzie gminy oraz na stronie www.swidnica.zgora.pl, w zakładce POMOC DLA UKRAINY);
wniosek należy wypełnić wielkimi literami w alfabecie łacińskim,
• w miarę możliwości proszę przygotować kserokopię dokumentu tożsamości, który jest niezbędny do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL,
• będzie możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

заявкa на надання номера
ПЕСЕЛЬ

В зв’язку з набуттям 16 березня 2022 року положень, що
дозволяють надавати номер PESEL громадянам України, які
прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, повідомляємо, що
надання номера PESEL буде відбудетися наступним чином:
• посадова особа зв’яжеться з особами, які були вказані під
опікою цих громадян при реєстрації, щоб домовитися про візит
для надання номера ПЕСЕЛЬ
• по можливості, заповніть бланк заявки на надання номера
ПЕСЕЛЬ (доступна на сайті) або в swidnica.zgora.pl
• по можливості, підготуйте ксерокопію документа, що посвідчує
особу, необхідний для подання бланкузаяви на номер ПЕСЕЛЬ
• безкоштовно можна буде сфотографуватися в приміщенні
міського центру культури в м. Св ідниця, вул. Огродова 37
з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Cały czas zbieramy
dla Ukrainy

Bezpłatne przejazdy
autobusami

Безкоштовний проїзд
автобусом

Wniosek o PESEL
dla obywatela Ukrainy

Gmina Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem MŁODZI
POTRAFIĄ z Buchałowa otworzyła specjalny rachunek bankowy, na
który można wpłacać środki, które zostaną przekazane na zakup niezbędnych rzeczy dla Ukrainy. Właścicielem konta jest Stowarzyszenie
Aktwizacji Społecznej Młozieży „Młodzi Potrafią”.
NUMER KONTA: 71 2030 0045 1110 0000 0409 1160
ADRES: BUCHAŁÓW 31, 66-008 ŚWIDNICA
TYTUŁEM: DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA - POMOC UKRAINIE
Dokonując przelewu na powyższe konto, można zmniejszyć podstawę opodatkowania – zagwarantowane jest to w ustawie o podatku
dochodowym.
Cały czas trwa też zbiórka darów, które można przynosić na halę
sportową Świdniczanka. Najbardziej potrzebne jest jedzenie długoterminowe, środki czystości, chemia gospodarcza, ale mile widziane również zabawki, czyste ubrania, koce itp.

Akcja - rowery

Wiosna to idealny czas na jeżdżenie rowerami. Przybyli do nas Mieszkańcy Ukrainy też chętnie skorzystają z tej formy przemieszczania się.
Dlatego postanowiliśmy uruchomić zbiórkę tego typu sprzętów. Jeżeli
macie rower w dobrym stanie i chcecie go oddać lub pożyczyć – przynieście do hali sportowej w Świdnicy. Mogą to być rowery dziecięce, dla
dorosłych, damskie, męskie – na pewno każdy się przyda.

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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Świadczenie z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy
Jest już opublikowany wzór wniosku o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce
w związku z działaniami wojennym.
Każdy podmiot, a w szczególności osoba
fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe,
który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, otrzyma świadczenie 40 zł/za dzień/za osobę - (1 200 zł/m-c)

za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia - nie dłużej niż na okres
60 dni.
W tym celu w Urzędzie Gminy, ul. Długa
38 w Świdnicy należy złożyć wniosek (wzór
wniosku dostępny w urzędzie i na stronie
www.swidnica.zgora.pl w zakładce POMOC
DLA UKRAINY). Wnioski będzie można złożyć
w godzinach pracy urzędu. Świadczenie wypłacone jest z dołu.

3

Tablica
ogłoszeń

W urzędzie gminy stanęła tablica ogłoszeń. Można tam dodawać m.in. ogłoszenia
o pracę dla obywateli Ukrainy, oferty wolnych pokoi do zamieszkania ale też listę
potrzeb.
Szukasz pracy, chcesz pomóc przy tłumaczeniach, potrzebujesz konkretnej rzeczy – napisz i przyklej karteczkę na tablicy.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy.
Nr telefonu na ogłoszeniu z pewnością ułatwi kontakt.
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Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Gminy Świdnica
życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Aby nie opuszczał Państwa radosny, wiosenny nastrój,
a serdeczne spotkania w gronie rodziny
wypełniły ten świąteczny czas. Wesołego „Alleluja”.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski z radnymi

Wójt Gminy Świdnica
Izabela Mazurkiewicz
z pracownikami

aktualności

W ramach Programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022
Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 39 668,00 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+
w Świdnicy. Ogólna wartość realizowanego projektu wyniesie 88 640,60 zł (w tym
wkład własny 48 972,60 zł). W ramach
projektu będą realizowane zajęcia z fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęcia zielarsko-ogrodnicze, warsztaty pisanek w Skansenie
w Ochli, koncert smyczkowy, wycieczka
do Sanktuarium do Grodowca, wycieczka
do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
do Nowego Tomyśla oraz wigilia międzypokoleniowa. Projekt jest realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy.
Anna Mierzwa

Remont chodnika
w Świdnicy
Pogody, słońca, radości,
W niedzielę dużo gości,
W poniedziałek dużo wody,
to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych!

Rozmowy wójt Izabeli Mazurkiewicz z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem
Tonderem przyniosły skutek. Trwa remont
chodnika przy ul. Długiej w Świdnicy, na który
mieszkańcy czekali bardzo długo. Nowy chodnik zostanie już niedługo oddany do użytku.
(dag)

Ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym życzą
Sołtysi miejscowości
z terenu gminy Świdnica

Wszystkim Seniorom z okazji
Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, pomyślności, miłości bliskich
i ciepłych, pełnych zrozumienia,
wspaniałych przyjaciół. Niech
te Święta Wielkanocne będą dla
każdego z Was spełnieniem marzeń, a zmartwychwstały Pan da
Wam na każdy dzień dużo serdeczności, cierpliwości i szacunku.
Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów
Bogumiła Hajdasz i radni Seniorzy

Umawanie wizyt
w Urzędzie Gminy

Ze względu na sytuację spowodowaną
wzmożoną ilością nadawanych numerów
PESEL dla osób przybywających z Ukrainy, bardzo prosimy aby w sprawach dotyczących ewidencji ludności, dowodów
osobistych oraz działalności gospodarczej kontaktować się z sekretariatem
Urzędu Gminy, tel. (68) 327-31-15 celem umówienia wizyty na dany termin.
Możliwa jest obsługa mieszkańców bez zapisów, jednakże należy liczyć
się z długimi kolejkami oraz nie gwarantujemy, iż w danym dniu osoba niezapisana zdąży zostać obsłużona.
W związku z powyższym bardzo
prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

aktualności
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Świdnica,
Wszyscy z zapartym tchem obserwujemy to, co dzieje się za naszą granicą, u naszych sąsiadów, przyjaciół ukraińskich. Obraz wojny na Ukrainie ciężko chwilami opisać słowami, bo te grzęzną w gardle. Jako społeczność lokalna
nie mogliśmy pozostać obojętni wobec krzywdy, cierpienia i agresji wymierzonej przeciwko suwerenności i integralności Ukrainy. Otworzyliście Państwo drzwi swoich domów i serc dla zupełnie nieznanych sobie ludzi. To akt
niezwykłej solidarności, empatii i wielkiego dla Was uznania. Jestem dumna, że wśród nas jest tak wiele dobrych
ludzi, niosących pomoc nawet w najmniejszym, ale jak ważnym wymiarze. Dziękuję Państwu za wszelką pomoc,
którą niesiecie wszystkim potrzebującym. Życzmy sobie i naszym przyjaciołom, abyśmy wspólnie przetrwali ten
trudny czas. Nie pozwólmy na podziały, ofiarujmy utracone poczucie spokoju i bezpieczeństwa dla kobiet i dzieci
z Ukrainy.
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

Rozpoczynamy kolejny etap realizacji komunikacji w Gminie Świdnica.
Od 1 kwietnia zostały uruchomione linie komunikacyjne w następujących miejscowościach: Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Buchałów,
Słone, Wilkanowo. Konsekwentne działania pozwalają małymi krokami
iść do przodu i dzięki temu dzisiaj mamy uruchomione linie w każdej
miejscowości na teren gminy. Rozpoczynając przygodę z ZKP Sp. z o.o.

Współpraca
międzynarodowa
Podczas sesji Rady Gminy Świdnica, która
odbyła się 23 marca br. radni podjęli uchwały m.in. dotyczącej współpracy zagranicznej. Pierwsza z nich mówiła o podpisaniu
porozumienia z miastem Nowy Rozdół na
Ukrainie, druga o zerwaniu współpracy
w Gminą Pawłowskoje w Rosji.
Po rozmowach telefonicznych wójt Izabeli Mazurkiewicz z burmistrz Nowego Rozdółu Jaryną Jacenko oraz piśmie intencyjnym dot. pomocy podpisano
porozumienie partnerskie. Nowy Rozdół - Новий
Розділ, to miasto w rejonie lwowskim, położone we
wschodniej części rejonu mikołajowskiego. Współpraca polegać będzie przede wszystkim na pomocy
rzeczowej mieszkańcom ukraińskiego miasta. Mamy
nadzieję, że w przyszłości zwiększy ona swój zakres.
Jednocześnie ze względu na obecnie panującą
sytuację na świecie zerwane zostało porozumienie
z gminą rosyjską, podpisane w 2011 roku przez ówczesnego wójta.
(dag)

w 2019 r. startowaliśmy z 3 autobusami, dzisiaj jest ich 12. Zdaję sobie
sprawę również z tego, że ilość kursów nie zawsze może jest wystarczająca, ale to również zależy od Państwa. Zapewniam jednak, że będziemy
się rozwijać w ramach możliwości, jakie będą się przed nami otwierać.
Zapraszam do korzystania z niebieskich autobusów ZKP!
Wójt Izabela Mazurkiewicz

Naprawa zalewu
24 marca trwały intensywne prace na Zalewie Świdnickim. Polegały one na doszczelnieniu
uszkodzonej rury odpływowej z górnego zbiornika, co było przyczyną ubytku wody właśnie
na tym zbiorniku. Rura z górnego zbiornika została uszkodzona już na etapie wykonywania
budowy zbiornika, co zostało zauważone w momencie jej odkrycia. Wówczas zabezpieczono rurę, jednak w niewystarczający sposób. Prace doszczelniające polegały na wprowadzeniu do rury rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą, który po dopasowaniu do
wewnętrznych ścianek rury przy użyciu balona został doklejony do ścianki. W ten sposób
uszczelniono i wzmocniono rurę. Po utwardzeniu żywicy, rura została również uszczelniona
z zewnątrz w taki sam sposób,
a następnie zostanie obetonowana, w celu jej wzmocnienia
i dodatkowego uszczelnienia.
Po wykonaniu tych prac
przepust zostanie zasypany,
a skarpa odtworzona do pierwotnego stanu.
Paweł Rawdanis
* * *
Bardzo dziękuję za zaangażowanie Mateuszowi Brodzikowi z Zakładu Usług Komunalnych oraz pracownikom
Referatu Gospodarki i Rozwoju urzędu gminy.
Wójt Izabela Mazurkiewicz

aktualności
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INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
LETNICA

PIASKI
Z okazji Dnia Kobiet
odbyło się kolejne
spotkanie integracyjne, podczas którego
Panie mogły skorzystać z masażu twarzy
i stylizacji włosów
przez
dziewczyny.
Organizatorem spotkania była Młodzieżowa
Organizacja
Ziarenka – Piaski.
Było bardzo miło
i już zapraszamy na kolejne spotkanie z okazji Dnia Matki. Wszelkie
szczegóły podamy na fb oraz roześlemy SMSem. Dziękuję organizatorom oraz Jowicie, Zuzannie i Nadii.
* * *
Informuję mieszkańców, że przyjmuję interesantów we wtorki
w godz. 13.00-16.00 i piątki 14.00-18.00. Dodatkowo zwracam
uwagę, że w weekend nie pracuję. Bardzo proszę o zastosowanie
się do dni i godzin.
Sołtys Piasków Danuta Janek

We wtorek – 1 marca br.
w sali wiejskiej w Letnicy odbyła się zbiórka darów dla
uchodźców z Ukrainy. Dary ze
zbiórki zostały przekazane rodzinom przebywającym na terenie gminy Świdnica oraz do
Zielonej Góry na ul. Dolną 6,
gdzie realizowane są bieżące
potrzeby uchodźców przybywających każdego dnia z Ukrainy. Dziękujemy za udzieloną
pomoc. Ilość dostarczonych
darów przerosła oczekiwania.
Macie wielkie serca! Dziękuję
także osobom, które włączyły
się w pomoc przy organizacji, zbieraniu, segregowaniu,
pakowaniu oraz transporcie
rzeczy.
Sołtys Letnicy
Małgorzata Jagoda

WILKANOWO
Już wkrótce w Wilkanowie staną „biblioteki
plenerowe, do których będzie można przynieść swoje książki, czasopisma, gry i zabawki.
* * *
Wystawa obrazów Wiesławy Domagalskiej, która odbyła się w sali wiejskiej
w Wilkanowie, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy Wiesi za udostępnienie swoich pięknych, radosnych prac, a przybyłym tak licznie gościom za miłą atmosferę.
Było to drugie spotkanie z cyklu „Poznajmy się”, na którym są prezentowane syl-

wetki mieszkańców naszego
Sołectwa.
* * *
Wiosennych porządków ciąg
dalszy. Tym razem wzięliśmy
„pod grabie” ul. Kościelną.
Zapraszamy wszystkich
chętnych do pomocy przy
porządkowaniu naszej miejscowości.
Sołtys Wilkanowa i Rybna
Zofia Śmiejan
Fotografie otrzymane od sołtysów

Grabowiec uczcił Dzień Lasów

Fot. Wioletta Mazuro & Stowarzyszenie ,,Siedlisko w Grabowcu”

21 marca przypadał Międzynarodowy Dzień
Lasów, mieszkańcy Grabowca już w sobotę (19.03.2022) ruszyli sadzić las w pobliżu
swojej miejscowości. Wspólnie z Leśnictwem
Lipno Nadleśnictwo Krzystkowice posadzono
ponad 0,70 ha nowej powierzchni lasu. Sadziliśmy koło miejsca w którym parę lat temu
również sadzili mieszkańcy Grabowca. Czy las
posadzony w tym roku będzie również prze-

pięknie rósł – o tym już niedługo się przekonamy. Na koniec dnia było tradycyjnie ognisko, podczas którego podsumowano prace
oraz zadeklarowano kolejne sadzenie jesienią.
Nad całością pracy czuwali: p. Grzegorz
Patek - Leśniczy Leśnictwo Lipno, p. Łukasz
Czubacki - Podleśniczy Leśnictwo Lipno,
p. Wioletta Mazuro - sołtys Grabowca.
Piotr Wojciechowski

Sezon kąpielowy
nad zalewem
Nad Zalewem Świdnickim tak jak
w ubiegłych latach zostanie utworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Sezon rozpocznie się
24 czerwca i potrwa do 28 sierpnia.
Podczas wakacyjnych weekendów, od
piątku do niedzieli nad plażowiczami
będzie czuwał ratownik.
W związku z tym poszukujemy ratowników do
pracy nad Zalewem Świdnickim. Praca w piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00
przez całe wakacje. Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt mailowy promocja@swidnica.zgora.pl lub telefoniczny 602 727 080.
(dag)

aktualności
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Badania mammograficzne
Wystaw
21 kwietnia br. przy Przychodni Lekarskiej PANApojemnik
CEUM w Świdnicy przeprowadzane będą bezpłatbadania mammograficzne dla kobiet w wieku od
w dniu wywozu ne
50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje mieszkańców gminy Świdnica o konieczności wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi oraz worków z odpadami
selektywnymi i BIO najpóźniej do godziny
6.00 w dniu planowanego wywozu odpadów
wg harmonogramu przed posesję. Informacja
ma również zastosowanie w przypadku posiadania altanek śmietnikowych. Pojemniki
i worki należy wystawić poza granicę posesji, gdyż pracownicy odbierający odpady nie
są upoważnieni do wchodzenia na prywatne
posesje.
Przypominamy również, że harmonogram odbioru odpadów znajduje się
w aplikacji KIEDY ŚMIECI, którą mieszkańcy mogą bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play oraz AppStore.
Magdalena Widańska

Zgłoś brak
pojemnika
Dział Gospodarowania Odpadami Zakładu
Usług Komunalnych informuje o przyjmowaniu na bieżąco zgłoszeń dotyczących
braku pojemników na odpady zmieszane
od nowego podwykonawcy, firmy B+C Eco
Energia.
Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu Zakładu Usług Komunalnych
w Świdnicy 68-327-37-18.
Małgorzata Pawłowska

Świętowali
sołtysi

Z okazji przypadającego 10 marca Dnia Sołtysa, wójt Izabela Mazurkiewicz odwiedziła
sołtysów z terenu gminy Świdnica. Osobiście
złożyła wszystkim życzenia, a tym, których nie
zastała, zostawiła w domu drobny upominek
i kwiaty.
(dag)

Dzień Matki
już za miesiąc
Jak pamiętamy chyba wszyscy – 26 maja
obchodzimy Dzień Matki. Zachęcamy
do złożenia życzeń swoim mamom. Na ich
treść czekamy do 20
kwietnia br. Przesyłajcie je na adres redakcja@swidnica.
zgora.pl. I nie zapomnijcie napisać, dla
kogo i od kogo.
(dag)

wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą
spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 150 zł. Mieszkanki urodzone w latach
1968-1972 mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było
rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno
się używać dezodorantu, talku, balsamu ani
kremu w okolicy górnej połowy ciała. Podczas
badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz
z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk
ten trwa zaledwie kilka sekund. Mammografia

może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej,
zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo
długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest
chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej
komórki, która uległa przemianie złośliwej,
w większości przypadków guz osiąga średnicę
1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje
ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian
i zastosowania leczenia.
(dag)
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Dofinansowanie demontażu pokryć dachowych
zawierających azbest

Trwa wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2022 roku
powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Świdnica, pokój nr 9 lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 140 w Referacie Gospodarki i Rozwoju.
Prace będą wykonywane pod warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest„ na lata 2019-2023.

Seniorzy
obradowali w Koźli

16 marca br. w świetlicy wiejskiej w Koźli odbyło się
posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
Dyskutowano o tegorocznych planach budżetowych. Rada na ten rok ma do dyspozycji kwotę 8 tys.
zł. 500 zł przeznaczono na obchody 20-lecia Klubu
Seniora, a pozostałą kwotę podzielono na wszystkie
sołectwa, celem zorganizowania wydarzeń kulturalnych dla Seniorów.
(dag)

Fotograficzna kreatywność

Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny zorganizowaliśmy konkury fotograficzne. Zadaniem Pań było
pokazanie zdjęcia ze zrobioną ręcznie flagą Ukrainy.
Mogła być np. ulepiona z plasteliny, złożona z kwiatów, z produktów żywnościowych, tkanin itp. Panowie z kolei musieli pokazać zdjęcie wnętrza bagażnika
swojego samochodu. Fotografie trzeba było umieścić
na facebookowym profilu Gminy Świdnica, a głosowali internauci.

Zwycięskie zdjęcie Aleksandry Lis
Zwycięskie
zdjęcie Karola
Równickiego

oraz zdjęcie Michała
Hadzickiego, które otrzymało
zaledwie dwa głosy mniej

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Świdnica pokryje
100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych
pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym
zakresie.
Joanna Domańska

dzieje się/PORADY prawne
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Świąteczny Festiwal
Produktów
Regionalnych
9 kwietnia br. zapraszamy na kolejny
Festiwal Produktów Regionalnych, tym
razem będzie to Jarmark Wielkanocny.
Odbędzie się na parkingu przy urzędzie gminy
od godziny 10.00.
Zapraszamy wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje produkty, nie tylko związane z Wielkanocą.
Mile widziane warzywa, owoce, sery, przetwory, rękodzieło, miody itp.
Chętnych prosimy o kontakt pod nr
519 654 698, a wszystkich mieszkańców już
zapraszamy do odwiedzenia nas!
(dag)

KĄCIK BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
Moj syn ma już 23 lata i się nie uczy, a ja alimenty dalej mu płacę, do kiedy muszę?
Czy to sąd ma o tym zdecydować, czy wystarczy, że sam przestanę płacić?
Odpowiada adwokat Katarzyna Szulc-Błażków
Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie może samodzielnie się
utrzymać (w zakresie podstawowych potrzeb jak np. koszty mieszkania,
wyżywienia, zdrowia, ubrania i nauki). Długość trwania obowiązku alimentacyjnego trwa zatem do momentu potencjalnej możliwości samodzielnego funkcjonowania przez dziecko, czyli nie zależy od uzyskania
pełnoletniości przez dziecko. Pełnoletnie dziecko będące w trakcie edukacji lub podejmujące decyzję o kontynuowaniu edukacji ma prawo do
alimentów, bowiem dzięki nauce ma doprowadzić do samodzielności
finansowej. Jednakże w sytuacji, kiedy pełnoletnie dziecko nie chce się
dalej uczyć (nawet w trakcie szkoły zawodowej, studiów) może Pan złożyć pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Podstawą wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest art. 138 krio. Stanowi on, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia
lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmianę powoduje

także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa.
W takiej kwestii sądy co do zasady przyjmują, że wydłużający się nadmiernie czas pobierania nauki poza przyjęte ramy, powtarzanie lat nauki
w szkole lub na uczelni z własnej winy, nieukończenie edukacji przez
studiującego, który ze względu na wiek może pracę podjąć, powinny być
brane pod uwagę przy ustalaniu obowiązku rodziców do alimentowania
pełnoletniego dziecka. (…) Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może ustać w razie braku pozytywnych
wyników studiów”. Przyjmuje się zatem, że brak chęci edukacji osoby
pełnoletniej powinien wiązać się z poszukiwaniem przez taką osobę zatrudnienia i utrzymywanie się z uzyskanego wynagrodzenia za pracę,
a nie alimentów od rodziców.
Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest (rzeczowo) Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny.

Mecenas Robert Klocek wyjaśnia, na czym polega egzekucja alimentów
Podstawą wszczęcia egzekucji alimentów jest tytuł wykonawczy, czyli
tytuł egzekucyjny, np. wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Po jego uzyskaniu, w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek do komornika
sądowego wraz oryginałem ww. tytułu wykonawczego. Wierzyciel we
wniosku o wszczęcie egzekucji nie musi wskazywać sposobów egzekucji – z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, która jest wszczynana na
jego wyraźny wniosek. Natomiast wierzyciel jest obowiązany podać stan
zaległości wraz ze wskazaniem od kiedy należy naliczać alimenty bieżące
i w jakiej wysokości. Komornik Sądowy z urzędu będzie prowadził egzekucję z: ruchomości, wierzytelności, rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy podać znany majątek dłużnika, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję.
Jeżeli wierzyciel nie zna majątku dłużnika, wówczas Komornik Sądowy
samodzielnie ustali majątek dłużnika np. miejsce pracy, posiadane rachunki bankowe - poprzez zapytania do odpowiednich urzędów i dokona jego zajęcia. Dochody dłużnika podlegają egzekucji na zaspokojenie
alimentów do wysokości 3/5 (60%), a kwoty znajdujące się na rachunku
bankowym w pełnej wysokości. W przypadku bezskutecznej egzekucji
Komornik Sądowy obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie
w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miej-

sca zamieszkania okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.
Ponadto organ egzekucyjny jest obowiązany w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy złożyć z urzędu wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wierzyciel z tytułu egzekucji alimentów nie ponosi żadnych
opłat, spoczywa na nim jednak obowiązek informowania Komornika
Sądowego o każdych zmianach, które powstały w toku egzekucji np.
o wpłacie otrzymanej bezpośrednio od dłużnika na poczet alimentów.
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, tel. 693 393 858 oraz adw. Robert Klocek
z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Boh. Westerplatte 11/308-309
w Zielonej Górze, tel. 600 210 396.
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sport i rekreacja

Leśnik Słone zaczyna nowy sezon

Startujemy z nowym sezonem z Leśnikiem Słone. Grupa trampkarza rozpoczęła zmagania w 2 lidze okręgowej. Od tego roku trenują
oprócz sekcji trampkarzy również 2 grupy dzieci z rocznika:
- trampkarz 2007-2008, których wspierają roczniki 2009-2010
- grupa żak rocznik 2013-2014
- grupa skrzat rocznik 2015 -2016.
Najbliższe mecze odbędą się: 9 kwietnia o godz. 11.00 na boisku
w Świdnicy przy ul. Sportowej – Leśnik Słone – Sparta Łężyca oraz
30 kwietnia o godz. 12.00 Leśnik Słone – Ap Sulechów i 14 maja
o godz. 12.00 Leśnik Słone – AP Macieja Murawskiego Zielona Góra.
Zmienił się zarząd klubu, w skład którego wchodzą:
Prezes Krystian Frączak

Szkółka szuka
młodych
adeptów
wędkarstwa

Szkółka Wędkarska Rejon Zielona Góra zaprasza dzieci z gminy Świdnica na pierwsze
spotkanie – 7 kwietnia o godz. 17 30 w siedzibie Okręgu Zielona Góra przy ul. Głowackiego 9. Gościem specjalnym będzie Grzegorz
Rutkowski Wiceprezes do spraw młodzieżowych Okręgu Zielona Góra. doświadczony
instruktor który od wielu lat szkoli młodzież
i przekazuje swoją wiedzę. Szkółka zaprasza
wszystkich młodych adeptów wędkarstwa.
W programie nauka teoretyczna oraz dużo
spotkań nad woda z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich uczestników. Spotkania
będą odbywać się również nad zalewem
w Świdnicy. Zajęcia są bezpłatne, a prowadzić
je będzie dwóch doświadczonych wędkarzy
Artur Kraśnicki i Mateusz Brodzik. Informacje o zapisach pod nr tel. Mateusz Brodzik
782 674 116, Artur Kraśnicki 513 015 671.
Mateusz Brodzik

Wiceprezes Paweł Krzyżanowski
Sekretarz Maksymiljan Konieczny
Do macierzystego klubu odszedł trener Pan Szymon Czarny, a my
pozyskaliśmy trenera Rafała Ziarkowskiego. Prężnie kontynuujemy
założenia poprzedniego zarządu, przy czym duże słowa uznania dla
Grzegorza Bartosika i reszty załogi. Duże podziękowania dla firmy
Greis Kruszywa Słone i Autobut Słone za zakup stroi treningowych
oraz piłek, dla tartaku w Słonem za wsparcie oraz firmie Golden
Bus za transport na mecze i kierowcy Pani Justynie Kusinskiej-Frączak. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocować. Jesienią nasz klub reaktywuje grupę seniorską.
Z piłkarskim pozdrowieniem
Prezes Krystian Frączak

Zawody wędkarskie
Przewodniczący Sekcji Wędkarskiej w Świdnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych
wędkarzy do udziału w zawodach wędkarskich w sezonie 2022 zgodnie z poniższym
terminarzem zawodów:
1. Otwarcie sezonu „2022” Memoriał Stanisława Stankiewicza - 24.04. (niedziela)
rzeka Obrzyca m. Górzykowo.
2. Mistrzostwa Koła - 22.05. (niedziela) kanał
Nietkowicki Dolny m. Nietkowice.
3. Moja Rybka - 05.06 (niedziela) Zalew Świdnica.
4. Puchar Prezesa Koła - 26.06. (niedziela)
rzeka Odra m. Górki Małe.
5. Zawody nocne parami - 16-17.07. (niedziela) rzeka Odra m. Cigacice.
6. Zawody dzienne parami - 15.08. (poniedziałek) rzeka Odra m. Cigacice.
7. Zawody Puchar KMP w Zielonej Górze 04.09. (niedziela) rzeka Odra m. Nietków.
8. Zawody spinningowo-muchowe o Mistrzostwo Koła - 16.10 (niedziela) rzeka
Odra m. Cigacice.
9. Zakończenie Sezonu „2022” - 13.11. (niedziela) kanał portowy m. Cigacice.
WAŻNE
• Nowością od tego sezonu jest dopuszczenie do punktacji zawodów spinningowych także wędkarzy łowiących muchówką.
• Wszystkie zawody rozgrywane na rzece
Odrze mają status zawodów spławikowo-gruntowych.
• Podczas Zawodów Moja Rybka zostanie
rozegrana trzecia edycja turnieju Świdnica kontra Reszta Świata. Uwaga Świdnica jeszcze nie przegrała.
Mateusz Brodzik

Szkolny Klub
Szermierczy
„FLESZ” Świdnica
Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza
jedna z najmłodszych zawodniczek Maja
Lisiecka, startując w ogólnopolskich zawodach
„Muszkieter Trophy”. Uczennica naszej szkoły
w debiucie wygrała trzy z pięciu walk eliminacyjnych. W pojedynku o miejsca medalowe
uległa reprezentantce gospodarzy, zajmując
ostatecznie 8 pozycję. W tej samej kategorii
wiekowej, również w debiucie Sonia Birkenfeld uplasowała się na miejscu 32. W kategorii dzieci Aleksandra Hołobotowska zajęła 17
pozycję, Oliwia Kawka 62, a Hania Babińska
zakończyła zmagania na miejscu 70.
Tomasz Cygański

historia
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Kroniki szkolne
Przechowuję w swoim archiwum kserokopie kilku kronik szkolnych z obszaru naszej gminy. Wydaje się,
iż warto przypomnieć dzieje dawnych podstawówek i miejscowości. Dziś dokończenie kroniki szkoły w Wilkanowie.
Z publikowanych niżej zapisków wynika, iż dokonywała ich (i tych wcześniejszych też) nauczycielka, potem dyrektorka podstawówki Wanda Komarnicka. Ale nie dotyczy to raczej wszystkich informacji, gdyż widać różnice
w charakterze pisma. Trudno też dociec kto prowadził kronikę w latach późniejszych. Notabene ciekawe byłoby
wiedzieć – może ktoś ze starszych mieszkańców Wilkanowa to pamięta – gdzie istniała pierwsza szkoła po wojnie. W poprzednim odcinku autorka kroniki pisze tylko, iż „Budynek szkolny położony jest przy bocznej drodze
w południowej części wsi”. Czyli gdzie? Zachowana została pierwotna pisownia kronik.
Rok szkolny 1951/52

Rok szkolny 1953/54

Troje najsłabszych uczniów nie otrzymało promocji. Nagrody książkowe
za dobrą pracę w szkole i wzorowe zachowanie otrzymało 22 uczniów,
a za dobre uczęszczanie do szkoły (nie opuścili ani jednego dnia nauki) dostało książki 2 uczniów. W roku 1951/52 uczęszczały do szkoły
wszystkie dzieci będące w wieku szkolnym.
Jak i poprzednich lat tak i w roku szkolnym 1951/52 dzieci podjęły cały
szereg zobowiązań w związku z 60-leciem urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta, dniem 1 Maja, Złotem Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej i innymi uroczystościami i wydarzeniami. Efektem
tych zobowiązań była poprawa zachowania w szkole i poza szkołą, poprawa w nauce, lepsze praca w Kołach. Ponadto kilkanaście starszych
dzieci zebrało 695 kg złomu stalowego, co jest bardzo wiele przy tak
małej ilości starszych dzieci w szkole. Dalej dzieci zbudowały ze starych
cegieł, które po lekcjach znosiły niezbędny (z powodu wyrw w ziemi
po każdym deszczu) chodnik przed szkołą długi na 26 m, a szeroki na
ponad 2 m. Zbudowały z nauczycielem ob. Semkło skocznię i również
wyrównały boisko, zasypały doły od okopów za boiskiem szkol. Sadziły
las przez 5 godzin w dniu 25 IV wraz z naucz. Komarnicką Wandą, zaś
w dniach 20 VI i 21 VI 1952 r. poszukiwały przez kilka godzin dziennie
stonkę na polach ziemniaczanych w Wilkanowie.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1953/54 odbyła się
w Zielonej Górze w auli Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Licealnej 5 (…) konferencja nauczycielska. (…) W trzecim dniu konferencji została kierowniczka szkoły w Wilkanowie Komarnicka Wanda dekorowana najwyższym odznaczeniem Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym
przez Radę Państwa. Dekoracji dokonał Przewodniczący Woj. Rady Narodowej ob. Grocholski. (…) Przy końcu miesiąca sierpnia przechodząca na własną
prośbę z powodu złego stanu zdrowia z dniem 1 września na emeryturę kierow. szkoły ob. Komarnicka Wanda oddała szkołę i inwentarz szkolny nowej
kierowniczce ob. Kwaśniewskiej Władysławie. Świadkami byli członkowie
Komitetu Rodzicielskiego ob. Kaczmarek Stanisława i Nawrocki Franciszek.

Gazetki ścienne

W całym kraju przygotowują się do obchodu Millenium pod hasłem „Tysiąc
szkół na tysiąclecie”. (…) zawiązało się Szkolne Koło TPBS. (…) Powstało
też drugie koło TPBS, do którego należą dorośli mieszkańcy wsi. Do zarządu koła wybrano naucz. Madejównę Agnieszkę, sołtysa ob. Grellę i przewodniczącego komitetu rodzicielskiego ob. Silskiego Czesława. (...) Wyremontowano i pięknie umalowano klasę w drugim budynku szkolnym (…)
Niestety nie zainstalowano światła i w ciemne jesienne i zimowe poranki
nauka była bardzo utrudniona. (…) W dniach od 9 – 21 marca 1959 odbyły
w szkole praktykę pedagogiczną Licealistki Medwicka Anna i Błaszczuk Miłosława. W związku z tym odwiedzili naszą szkołę Dyrektor Liceum Pedagogicznego w Zielonej Górze i profesorowie. 3 czerwca 1959 hospitowali
lekcje w klasach II-III i IV-V studenci SN w Zielonej Górze ze swoim profesorem. Wskutek nieostrożności traktorzysty zapalił się niedaleko wschodniego końca wsi las. Aktywny udział w zlokalizowaniu pożaru wzięły oprócz
dorosłych mieszkańców wsi i straży pożarnej nauczycielki Madej Agnieszka
i [? Nieczytelne] Julia oraz wszystkie starsze dzieci. (…) 9 maja odbył się
uroczysty apel ku czci Dnia Zwycięstwa. (…) W lipcu nawiedziła nasz kraj
posucha i upały. W dniach 9-12 VII temperatura wynosiła 50 stopni.

W tym roku wydały dzieci wiele gazetek ściennych i niektóre były starannie opracowane i wyglądały dość estetycznie. Poruszano w nich
wszystkie ważne i aktualne zdarzenia. Ani jedna ważna, dotycząca ogółu sprawa w Polsce Ludowej, np. walka o pokój, Zlot w Warszawie, Projekt Konstytucji, nie pozostały [? nieczytelne] w szkolnej gazetce ściennej. Były miesiące gdzie w szkole pojawiały się 3-4 gazetki i fotogazetki.
Jedną z nich wysłano na okręgowy Zjazd TPPR do Zielonej Góry (…).

Nauczyciele
W roku szkolnym 1951/52 pracowali (…) nauczyciele Komarnicka
Wanda p.o. kier. szkoły oraz niewykwalifikowany nauczyciel Semkło
Józef. (…) Pisząca tę kronikę naucz. Komarnicka Wanda bardzo często
16-18 godzin dziennie poświęcała szkole. Jeśli były jakieś niedociągnięcia, a były na pewno, to kładzie to na karb słabego zdrowia. Z tego powodu naucz. Komarnicka Wanda wnioskowała w kwietniu br. podanie
z prośbą o przeniesienie na emeryturę. W roku szkolnym 1951/52
naucz. tut. szkoły zdawali kolokwia. Pierwsze kolokwium zdała naucz.
Komarnicka Wanda 6 grudnia 1951 r., jak zaznaczył przewodniczący
Komisji, z wyróżnieniem. Kolega Semkło J. zdał kolokwium w drugiej
połowie stycznia 1952. (…)

Rok 1959
Odnowienie sali w domu Ludowym. Nasza wieś miała salę tak zniszczoną
i brudną, że wstyd było, gdy ktoś obcy tę ruinę zobaczył. Staraniem nowego sołtysa ob. Grelli Leona przydzieliła GRN (Gromadzka Rada Narodowa –
przyp. EK) w Świdnicy pewien fundusz na remont sali. Mieszkańcy wsi też
opodatkowali się po 36 zł od domu na remont. Dziś sala wygląda inaczej.
Jest odmalowana, ma nowe okna i okiennice. Ma też krzesła i ławki.

Millenium

Remont szkoły
Inspektorat Oświaty w związku z reorganizacją szkoły na 7-klasową
postanowił przeprowadzić remont kapitalny.
Oprac. Eugeniusz Kurzawa
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Działo się w szkole w Słonem

Po raz kolejny naszych uczniów odwiedziły
panie z Krainy Eksperymentów. W ramach
cyklicznych zajęć dzieci poznawały kolejne tajemnice zjawisk fizycznych i chemicznych, rozbudzały swoją pasję do nauki. Tym razem za
sprawą mnóstwa mydlanych baniek puszczanych w powietrze sprawiły, że w naszej szkole
zrobiło się wyjątkowo bajecznie.
Beata Pańtak

Sportowy Dzień Kobiet

Wraz z nadchodzącą wiosną nasi uczniowie
zostali pobudzeni do działania. Dzień Kobiet
był doskonałą okazją do zorganizowania turnieju sportowego. Cała szkoła świętowała
w kategoriach klas 1-3, 4-6 i 7-8. Uczniowie
zmierzyli się w rzutach do kosza, sprawnościach siłowych, celności do bramek, sztafecie, torze przeszkód, przeciąganiu liny. Zabawy było co niemiara, a dzieci z wielką radością
uczestniczyły we wszystkich konkurencjach.
Zwyciężyły klasy 5 i 8. Punktem kulminacyjnym była rywalizacja zwycięskich drużyn
z drużyną nauczycieli w rzutach do kosza oraz
przeciąganiu liny. Emocje ogromne, doping dla
nauczycieli niesamowity. Turniej zakończono
owocowym poczęstunkiem dla wszystkich
uczestników.
Arleta Szyngiel, Beata Pańtak

Fot. szkoła w Słonem

Kraina
Eksperymentów

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Fot. szkoła w Słonem

21 lutego obchodzimy ustanowiony przez
UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak istotny jest
szacunek do języka ojczystego i uświadomić,
jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się
nim w życiu codziennym. Już po raz kolejny

w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o języku polskim. Robimy to po to, żeby odkrywać
różnorodność i wartość naszego języka oraz,
żeby nie popełniać błędów. W ramach tego
święta nasi uczniowie zmierzyli się z quizem
wiedzy o języku polskim w aplikacji Kahoot.
Chętnych było bardzo wielu, emocje ogromne.
Arleta Szyngiel

Fot. szkoła w Słonem

Właściciele kompleksu wypoczynkowego
„TEMAR” w Dąbiu i Kołatce udostępnili swoje
ośrodki dla rodzin z Ukrainy. W tym trudnym
czasie dla ludzi uciekających przed wojną ważna jest każda pomoc. Rozumieją to wszyscy.
Rodzice i uczniowie włączyli się w pomoc naszym sąsiadom przynosząc niezbędne rzeczy.
Szkolny Klub Wolontariatu postanowił pomóc rodzinom z Ukrainy, które przybyły do
naszej gminy. Zebrane dary trafiły do rąk rodzin, które znalazły schronienie w Słonem.
Wdzięczność i radość ludzi raduje nasze serca.
Cieszymy się, że możemy ich wspierać w tych
ciężkich chwilach.
Beata Pańtak

Konkurs recytatorski

Szkolny etap konkursu recytatorskiego dla
klas 1-3 za nami. W rywalizacji wzięło udział
aż 19 uczestników! Uczniowie pięknie ubrani
z dumą recytowali swoje wiersze. Niestety
zwycięzca mógł być tylko jeden, a jury miało do podjęcia ciężką decyzję. Ostatecznie

Fot. szkoła w Słonem

Pomagamy
Ukrainie

pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Szczecińska,
drugie miejsce trafiło do Agaty Sukiennik, a na
trzecim uplasował się Jakub Krasnowski, którzy będą reprezentować naszą szkołę w etapie
gminnym.
Beata Pańtak
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„Słone TV”, czyli wywiad
ze „Słonym Gościem”

Pączki zjadamy,
zwierzętom miski
napełniamy
Pączki już dawno nie były takie słodkie.
Uczniowie i nauczyciele zaskoczeni i bardzo zadowoleni z wymiaru akcji. Połączenie
Tłustego Czwartku ze zbiórką karmy dla zwierząt, to strzał w dziesiątkę. Włączyły się nawet
przedszkolaki. Zebraliśmy górę jedzenia dla
czworonogów. Dostarczeniem do schroniska
zajmie się szkolny wolontariat. Fundatorem
pączków był Klub Kiwanis. Pączki zjedzone,
zwierzęta będą zadowolone. Takie akcje lubimy. Wiwat Tłusty Czwartek!
Aleksandra Woźniak

Fot. szkoła w Słonem

W ramach nowego cyklu spotkań uczniowie
klasy 8 przeprowadzili wywiad z Dyrektorem
szkoły – Łukaszem Szydłowskim. Pytania
uczniów dotyczyły funkcjonowania placówki
oświatowej w tych trudnych czasach pandemii, napływu dzieci z Ukrainy ale i także dalszych planów modernizacji szkoły. Uczniowie
byli zainteresowani realizacją podstawy programowej w kontekście egzaminu „ ósmoklasisty”. Wywiad jako jedna z dłuższych form
realizowanych w klasie 8 przebiegał w miłej
i przyjemnej atmosferze.
Wanda Szymańska
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Wieści ze szkoły
w Koźli
21 Dziś w naszej szkole gościliśmy strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli. Dzieci
dowiedziały się na czym polega praca strażaka, odbyły krótki kurs udzielania pierwszej
pomocy i zapoznały się ze sprzętem, którym
dysponuje OSP w Koźli
Za ten atrakcyjny pokaz serdecznie dziękujemy druhom Amadeuszowi Januszewskiemu, Karolowi Równickiemu i Konradowi Zapotocznemu.
Zuzanna Piwiec

Teksty i fot. szkoła w Świdnicy

Fot. szkoła w Koźli

Witamy wiosnę
ze strażakami

Co słychać w szkole w Świdnicy

Bezpieczny Internet

Dzień Kobiet

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 klasy ósme i czwarte opracowały wspólnie projekt edukacyjny „Cyberhigiena”
w językach polskim i ukraińskim dla młodszych
koleżanek i kolegów z klas pierwszych naszej
szkoły. W formie zabawy omawiane były zasady Netykiety oraz danych osobowych: podstawowych i wrażliwych. Celem zajęć było
propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
oraz świadomego dostępu dzieci do zasobów
internetowych oraz uwrażliwienie na bezpieczeństwo młodych internautów. Na zakończenie działań edukacyjnych razem rozwiązywali
krzyżówki, których hasło brzmiało: Dzień Bezpiecznego Internetu – Netykieta.
Przygotowane przez uczniów ulotki w językach polskim i ukraińskim oraz odgadnięte hasła krzyżówek posłużą do zapoznanie rodziców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz
promocją pozytywnego korzystania z sieci.

Dzień Kobiet i małych Kobietek to zawsze doskonała okazja, by świętować i sprawić sobie
choć odrobinę przyjemności. Mali mężczyźni
postanowili więc zorganizować miły dzień dla
koleżanek z klasy, aby tego dnia poczuły się wyjątkowo. Kinowe seanse, zabawy, pokazy mody
i stoły pełne łakoci wywołały wiele uśmiechu
u młodych dam.

Pierwszy dzień wiosny
21 marca uczniowie klas 1-3 pokazali nowym kolegom i koleżankom z Ukrainy, jak radośnie witają
wiosnę. Przemarsz ulicami Świdnicy i głośne śpiewy wyciągały mieszkańców z domów. Nie mogło
zabraknąć topienia marzanny i zabaw na świeżym
powietrzu, bo dla nas ten dzień zawsze jest wesoły.

Przyjaźń w lutym

Luty w tym roku szkolnym był w naszej szkole
miesiącem przyjaźni. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy kilka akcji związanych z tą tematyką.
Nasi uczniowie mieli za zadanie przedstawić
portret swojego przyjaciela, wykonać plakat
o przyjaźni oraz, w związku z sytuacją wojny
w Ukrainie, plakat ukazujący solidarność naszych uczniów z Ukrainą.
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KULTURA
Teksty i fot. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Wyłoniliśmy laureatów etapu gminnego LKA RECYTACJA!
W dniu 21 marca odbyły się Eliminacje Gminne Lubuskich Konfrontacji Artystycznych
w dziedzinie recytacji! Do udziału w przeglądzie zgłosiło się aż 32 uczniów szkół ze
Świdnicy, Słonego i Koźli! Młodzi recytatorzy
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.
Jury konkursu przyznało po 3 nominacje do
udziału w kolejnym etapie konkursu i po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
Nominacje do udziału w Etapie Powiatowym
LKA otrzymali:
• I KATEGORIA WIEKOWA: Martyna Sochacka, Jakub Polanin, Blanka Sklepowicz,
• II KATEGORIA WIEKOWA: Agata Sukiennik, Zofia Mroczkowska, Zuzanna
Zagdańska,
• III KATEGORIA WIEKOWA: Amelia Moszonka, Hanna Gagajewska, Oliwia Rożniatowska.
• Wyróżnienia otrzymali: I KATEGORIA
WIEKOWA: Marika Makowska, II KATEGORIA WIEKOWA: Michalina Olejniczak, III KATEGORIA WIEKOWA: Dominika Surynt.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom!

Nowa twarz
w bibliotece!
Od marca w świdnickiej bibliotece
pracuje Dagmara
Grupa! To kolejna bardzo przyjazna osobowość
w ekipie Gminnego Ośrodka Kultury! Wierzymy,
że nowa osoba to nowa energia i nowe pomysły. Zapraszamy na Długą 25, by Ją serdecznie
powitać!

XIX Tydzień Bibliotek
przed nami!

Już w maju zapraszamy na wielkie wydarzenie - akcję promocji czytelnictwa i bibliotek
- Tydzień Bibliotek. Tegoroczny TB odbędzie
się od 8 maja pod hasłem ‘’Biblioteka - świat
w jednym miejscu’’. W trakcie wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych projektów oraz
akcji czytelniczych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. W programie m.in.: Czytanie na
polanie, Rodzinny Rajd Rowerowy, happeningi plenerowe, spotkania
autorskie,
konkursy i akcje
czytelnicze, warsztaty
kreatywne
z książką w tle!
Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.
gokswidnica.pl.

KONCERT finalistów
The Voice Senior
Zapraszamy na koncert Kwartetu Lepiej Późno
niż Wcale. Lubuscy artyści pod okiem wybitnego muzyka Witolda Paszta (lidera zespołu
VOX) doszli do finału muzycznego programu telewizyjnego The Voice Senior. Bożenę
Wesołowską, Olę Matusiak-Kujawską, Bernarda Łyżwińskiego i Lecha Sawickiego usłyszymy 26 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00

w Gminnym Ośrodku Kultury. Koncert zwieńczą rozmowy z muzykami o kulisach programu
oraz wspomnienia o ich trenerze muzycznym.
Bilety na wydarzenie (25 zł za osobę) dostępne są w GOK oraz na stronie abilet.pl! Bilety
polecają się na prezent dla babć i dziadków od
wielkanocnego zajączka.

Przed nami konkurs plastyczny LKA!
22 kwietnia 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Świdnicy odbędą się Eliminacje Gminne Lubuskich
Konfrontacji Artystycznych
w dziedzinie plastyki. Zostały ostatnie dni na zgłoszenie
udziału w konkursie.
Plastyczne
Konfrontacje skierowane są do dzieci
i młodzieży z roczników
2015–2004. Na uwagę zasługuje niecodzienna formuła przeglądu. Uczestnicy
poznają temat prac dopiero
w dniu przeglądu i będą mieli za zadanie przedstawić go
dowolną techniką plastyczną, mając do dyspozycji farby, pędzle, kredki, ołówki,
papier, czy klej. Zwycięzcy,
oprócz nagród, zyskają możliwość frontacji Artystycznych. Termin zgłoszeń do konkursu
reprezentowania naszej gminy na upływa 13 kwietnia. Regulamin i formularz zgłoszenia
etapie powiatowym Lubuskich Kon- dostępne są na stronie www.gokswidnica.pl.
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Kolejne nowości
wydawnicze w naszej bibliotece!

Zapraszamy do działu nowości w świdnickiej bibliotece Na naszej
półce znajdziecie m.in. kolejne części książek Wioletty Sawickiej
oraz długo wyczekiwaną najnowszą książkę Zofii Mąkosy „Makowa spódnica. Kamień
w wodę”. Wśród nowych
pozycji nie mogło zabraknąć książki Barbary
Wysoczańskiej „Siła kobiet” oraz książki „Kości,
które nosisz w kieszeni”
Łukasza Barysa – nagrodzonego Paszportem
Polityki w 2021! Zapraszamy do rezerwowania
książek, które rozchodzą
się w mgnieniu oka.
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Spotkanie autorskie
24 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świdnicy obchodziliśmy Dzień
Poezji. Gościem specjalnym wydarzenia była nasza mieszkanka Pani Barbara Moroz. Tym razem utalentowana Pani Basia prezentowała przed widownią
swoje wiersze, które dotychczas pisała do szuflady. W spotkaniu wzięli udział
członkowie Klubu Miłośników Poezji oraz mieszkańcy naszej gminy. Oprócz
samej autorki, wiersze Pani Moroz prezentowali również wybrani uczestnicy
spotkania. Wieczór zakończył się śpiewająco, ponieważ część gości, którzy
uczestniczyli w spotkaniu to członkowie Zespołu śpiewaczego Świdniczanie,
do którego również należy Pani Basia.

FINAŁ ZAJĘĆ Z ROBOTYKI
W marcu GOK zakończył realizację projektu Liga eSzkoła. Projekt miał za zadanie rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie zajęć w ramach
certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike
Prime! 8-osobowa grupa dzieciaków z naszej gminy uczestniczyła w zajęciach przez ostatnie pół roku. Opiekunem grupy był Paweł Kierzek. Podczas finału uczestnicy projektu wraz z rodzicami
mogli obejrzeć film podsumowujący ich działania oraz wspólnie
zbudować roboty, których młodzież uczyła się programować na
zajęciach! W ramach prezentu dzieciaki otrzymały kubki LEGO,
gadżety od Gminy Świdnica, a także certyfikaty ukończenia projektu.

Stworzyliśmy recyklingowe
donice do ogrodu!
Piątkowe popołudnie (18.03.2022) upłynęło w GOK-u pod hasłem „KREATYWNOŚĆ”!
Uczestniczki warsztatów recyklingowych, pod czujnym okiem Małgosi Stefańskiej, przerabiały stare blaszki, garnki, kubki, a nawet opakowania po słodyczach w niezwykłe donice do ich wiosennych ogrodów! Dopełnieniem działań
plastycznych było posadzenie kolorowych bratków i stokrotek! Zaangażowanie
Pań przerosło nasze oczekiwania! Kobiece spotkania przy pędzlu i herbatce
spodobały się uczestniczkom na tyle, że na pewno spotkamy się z nimi na zajęciach DECOUPAGE w środy o godzinie 17.00!

