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Szanowni Mieszkańcy Gminy Świdnica,
Jeżdżąc ostatnio po miejscowościach w naszej gminie, śledząc profile sołtysów, mieszkańców, stowarzyszeń w mediach społecznościowych, jestem coraz milej zaskakiwana. Tyle w naszych wsiach już dawno się nie działo. Miejscowości są sprzątane po zimie, powstają nowe skwery, miejsca odpoczynku, istniejące boiska są koszone i przygotowywane
do użytkowania. Wiele inicjatyw służy upiększaniu miejscowości. Najbardziej chyba jednak cieszy mnie to, że mieszkańcy potrafią wspólnie zadziałać, że są sołtysi, którym się „bardzo chce” i w ślad za którymi idzie młodzież, dzieci,
starsi. Dziękuję wszystkim sołtysom, którzy tak bardzo dbają o swoje miejscowości, dzieciakom z gminnych szkół,
które przyłączyły się do sprzątania w ramach Dni Ziemi. Już jest ślicznie, a widząc Wasz zapał – będzie jeszcze piękniej.
A jeżeli jestem już przy podziękowaniach, to na szczególne, za pomoc w zbiórce dla obywateli Ukrainy, należą się
Kołu Gospodyń Wiejskich Koźli, za przekazanie całego dochodu ze sprzedaży słynnych już pierogów oraz Państwu Kamili
i Jerzemu Nowakom za przekazanie wszystkich pieniędzy zebranych podczas organizowanych przez nich koncertów.
Miło jest wiedzieć, że mamy wokół tak dobrych ludzi, którzy nie martwią się tylko o siebie ale są w stanie spojrzeć dalej. Dziękuję!.
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

Zalew szykuje się do sezonu
Świdnicki zalew wypełnia się
wodą. Przyczyna ubywania wody
została zlokalizowana, naprawiona i wody z dnia na dzień jest
coraz więcej. W tej chwili trwają
też prace nad umacnianiem wysepki. Wokół zostały wbite pionowe drewniane kołki, aby umocnić brzegi. Między kołki zostaną
wplecione wiklinowe, wierzbowe
gałęzie. To zabezpieczy brzeg
przed wymywaniem przez fale.
Powiększona zostanie też
plaża w stronę grobli, a przed sezonem zostanie nawieziony świeży piasek. Już teraz zapraszamy
wszystkich do wypoczynku nad
wodą.
(dag)

Kolejne środki pozyskane
przez Gminę
Gmina Świdnica pozyskała kolejne pieniądze
– tym razem 42 000 zł i znalazła się wśród
9 gmin w województwie, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Lubuska
Baza Turystyczna. Sejmik Województwa Lubuskiego 4 kwietnia podjął uchwałę o przyznaniu
pomocy finansowej na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych w ramach ww. programu. Gmina aplikowała o fundusze na realizację zadania
pt. Poprawa komfortu wypoczynku, rekreacji
i turystyki nad Zalewem Świdnickim poprzez
budowę obiektu sanitarnego. Dzięki temu
nad Świdnickim Zalewem stanie pawilon sanitarny, w którym znajdą się toalety, umywalki
i prysznice. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(dag)

Bezpłatny
wykład
dla Seniorów
Stowarzyszenie Ex Dono
zaprasza na
bezpłatny wykład dla Seniorów pt.

Wzrost świadomości
prawnej seniorów
drogą do ochrony ich
przed przemocą.
Będzie on dotyczył przemocy, rozpoznawania jej form, podstawowych typów
przestępstw, jak się zabezpieczyć prawnie,
jak zawiadamiać o przemocy i jakie organy,
prewencja itp.
Wykład obędzie się
8 czerwca 2022 r. godz. 16.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy.
Zadanie publiczne jest współfinansowane
ze środków otrzymanych z Województwa
Lubuskiego.
(dag)
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Zasiłek szkolny
dla obywateli Ukrainy
Można już składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy.

Надання матеріальної допомоги
соціального характеру, шкільної
стипендії, шкільна допомога громадянам України.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świdnicy można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolone
i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Świadczenie przysługuje obywatelom
Ukrainy:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół
artystycznych oraz słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski
po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie
Gminy Świdnica oraz dochód na członka
rodziny nie przekracza 600,00 zł.
Wniosek o świadczenia składa osoba
uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy,
opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do ubiegania się o ww. świadczenia znajdują się w GOPSie.
Wniosek należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1,
66-008 Świdnica.

В Міського Центрі Соціальної Допомоги
в м. Свідниця можна складати заяву на
надання пільг соціального характеру,
шкільної стипендії та шкільної допомоги
відповідно до ст. 53 Спеціального закону
про допомогу громадянам України.
Пільга надається громадянам України:
1. учні державних шкіл, приватних
і приватних мистецьких шкіл на правах
державних мистецьких шкіл та студентів
коледжів для працівників соціальних
служб – до завершення ними навчання, але
не довше ніж до досягнення ними 24 року
життя;
2. учням державних і приватних
реабілітаційно-освітніх центрів - до завершення навчання, перебування яких на
території Республіки Польща вважається
законним: які прибули на територію Польщі
після 24 лютого 2022 року та були внесені
до реєстру PESEL - UKR, та перебувають
у ґміні Свідниця, а дохід на одного члена
сім’ї не перевищує 600,00 злотих.
Заява про призначення допомоги
подається
уповноваженою
особою,
її законним представником, тимчасовим
опікуном або особою, яка фактично
доглядає за дитиною.
Усі необхідні документи, необхідні
для оформлення вищезазначених пільг,
додаються.
Заяву необхідно подавати у будівлі
Міського Центру Соціальної Допомоги
у Свідниці по вул. Длуга 85/1, 66-008
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy ul. Długa 85/1, 66-008)
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Problem
z nutriami
W związku ze zgłaszanym przez sołtys miejscowości Piaski Danutę Janek
oraz niektórych mieszkańców problemem wolnobytujących nutrii zwracamy się z apelem do mieszkańców,
dla których obecność tych zwierząt
w środowisku wydaje się atrakcyjna
o nie dokarmianie ich odpadkami
żywności.
Tylko w taki sposób można te zwierzęta wyłapać i usunąć ze środowiska naturalnego,
w którym jest gatunkiem obcym, niepożądanym. Na chwilę obecną liczebność zwierząt
jest niewielka, dlatego tym bardziej należy
podjąć stosowne działania, aby nie dopuścić
do rozrostu populacji.
Nutria może powodować szkody w uprawach rolnych oraz ogródkach przydomowych,
może być nosicielem chorób - krętków leptospirozy, prątków gruźlicy oraz różnych pasożytów: pierwotniaków i nicieni, które mogą przenieść się na zwierzęta hodowlane, zwłaszcza
w sytuacjach, gdy korzystają one z wody skażonej odchodami i moczem nutrii. Nutria jest
żywicielem m. in. włośnia krętego i motylicy
wątrobowej. Zakażone zwierzęta stanowią
więc naturalny rezerwuar tych pasożytów,
powiększają grono nosicieli i podtrzymują
obecność chorób wśród gatunków hodowlanych. Przenoszenie na człowieka chorób
i pasożytów, których nosicielem jest nutria,
nie jest dobrze udokumentowane, jednak
potencjalnie mogą to być takie choroby jak:
toksoplazmoza, chlamydioza, salmonelloza,
gruźlica, fascjoloza i włośnica.
Paweł Rawdanis

Komputery dla dzieci i wnuków
pracowników PGRów
Gmina Świdnica podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest
to umowa o powierzenie grantu w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
W ramach projektu Gmina Świdnica dokona
zakupu sprzętu komputerowego z niezbęd-

nym oprogramowaniem dla dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR. Całkowita kwota przyznanego grantu to 136 525,00 zł.
W ramach przeprowadzonej weryfikacji
wniosków, 39 z nich zakwalifikowało się
do dofinansowania, 4 wnioski nie spełniły
wymagań wskazanych w projekcie. Sprzęt
zostanie zakupiony w wysokości proporcjonalnej do liczby zakwalifikowanych wniosków. Po uzyskaniu dofinansowania Gmina
Świdnica rozpocznie procedurę dotyczącą
zakupu sprzętu komputerowego, po czym
poinformuje osoby zakwalifikowane do projektu o miejscu i terminie podpisania umowy
oraz przekazania sprzętu.
Dorota Sapa

Mamy nazwę
żłobka

Rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę nowego żłobka w Świdnicy. Dostaliśmy od
Państwa mnóstwo ciekawych propozycji,
za które dziękujemy. Wybrana została nazwa - Krzyś.
Nazwa będzie kojarzona z pomysłodawcą budowy żłobka i przedszkola – byłym wójtem, śp. Krzysztofem Stefańskim.
Gratulujemy pani Wioletcie Włodarczyk,
która jest pomysłodawczynią!
(dag)
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Kwalifikacja
wojskowa 2022
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zameldowanych na
terenie Gminy Świdnica odbędzie się w dniach 25-26 maja,
natomiast dla kobiet 1 czerwca o godz. 8.00 w Medycznym
Studium Zawodowym w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44.
Na komisję wojskową 2022 zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2003 roku,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997–2002, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby z roczników 2000 – 2001, które w trakcie poprzednich
kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej
• kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami
szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo
medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia
i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; dokumentację medyczną dotyczącą chorób
przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy; aktualną
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm
bez nakrycia głowy; dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe,
ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
W przypadku niestawienia
się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, Wójt
z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego
Komendanta Uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia do stawienia się.
Może też zarządzić przymusowe
doprowadzenie przez policję do
kwalifikacji wojskowej w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
* * *
Dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica,
pok.20, tel. (68) 327 31 15 w. 133.
Jerzy Rzeźnik

Nowe godziny otwarcia siłowni
Od początku maja zmieniamy godziny
funkcjonowania siłowni mieszczącej się
w hali sportowej w Świdnicy. Od poniedziałku do piątku zapraszamy od 7.00
do 20.00. W soboty od 10.00 do 16.00.
(dag)

orzewo
Gmina Świdnica zleciła wykonanie usługi w zakresie położenia
kostki polbrukowej na terenie rekreacyjnym pod wiatą w Orzewie. Część materiału (kostka i obrzeża) została zakupiona w ubiegłym roku, brakującą ilość dokupiono w bieżącym roku w ramach
funduszu sołeckiego. Koszty robocizny pokryła Gmina.
Joanna Stremich

Serdecznie dziękuję

Panu Catalinowi Nicolaescu
– prezesowi firmy Elwiz s.a.

Serdecznie dziękuję

za podarowanie 30 nowych okien

dla szkoły podstawowej w Słonem.
Kolejny raz pomógł Pan wyposażyć
gminną placówkę w nowoczesne i bezpieczne okna.
Życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!
Wójt Gminy Świdnica
Izabela Mazurkiewicz

aktualności

Gazeta Gminna

5

INFORMACJE OD SOŁTYSÓW
LETNICA

PIASKI
• Sezon gry w siatkówkę ogłaszam za otwarty, dwa boiska w Piaskach zostały już wypróbowane, serdecznie zachęcamy do korzystania.

• Nasza miejscowość
już szykuje się na
sierpniowe Święto
Plonów. Są już robione nowe nasadzenia, Piaski są
sprzątane, aby prezentowały się jak najlepiej i najładniej. Przypominamy, że Dożynki Gminne odbędą się 20 sierpnia br.
Sołys Piasków Danuta Janek

WILKANOWO
• Dzięki dofinansowaniu z Gminy Świdnica Koło Gospodyń Wiejskich
mogło zorganizować wspaniałą wycieczkę z firmą Eurotrops do Drezna. Pogoda, nastroje i wszystko wokół sprzyjało zwiedzaniu. Dziękujemy Panu Maciejowi za tyle ciekawie przekazanych informacji. Już
myślimy o kolejnym projekcie!
• W niedzielę, 24 kwietnia o 16.00 zebraliśmy się przy przystanku autobusowym, aby oficjalnie oddać go do użytku po rewitalizacji. Przystanek wygląda pięknie z namalowanymi kwiatami. A wszystko za sprawą
wykonania na podstawie własnego projektu Jakuba Bitki.
• Cały czas trwają porządki w terenie. Dzięki pomocy mieszkańców, ulice z dnia na dzień stają się piękniejsze i bardziej zadbane.
Sołtys Wilkanowa i Rybna Zofia Śmiejan

• Dziękuję strażakom z OSP Letnica za inicjatywę oraz wykonanie
prac przy fontannie. Tuż przed
Wielkanocą niecka otrzymała
nową hydroizolację oraz została wypełniona wodą. Dzięki tym
pracom odświeżona fontanna
została przygotowana do sezonu
letniego.
• 2 kwietnia mieszkańcy Letnicy
wzięli udział w akcji zbierania
śmieci we wsi, podczas której
posprzątane zostały m.in. okolice boiska i parku przy zborze
oraz teren przy blokach i cmentarzu. Po zakończonej pracy był
czas na odpoczynek, przekąskę
i integrację.
Dziękuję uczestnikom za aktywny udział oraz Stowarzyszeniu
„Wspólna Letnica” za współorganizację wydarzenia.
Sołtys Letnicy
Małgorzata Jagoda

grabowiec
• Z inicjatywy Stowarzyszenie ,,Siedlisko w Grabowcu,, we współpracy z sołtys Wioletta Mazuro, Radą
Sołecką oraz mieszkańcami
Grabowca posadzono naokoło placu zabaw 15 sztuk
sadzonek pięcioletniej lipy
drobnolistnej.
Sadzonki
otrzymano dzięki uprzejmości p. Nadleśniczego Rafała
Ozimińskiego z Nadleśnictwa Zielona Góra. Bardzo
Dziękujemy w imieniu Stowarzyszenia oraz mieszkańców Grabowca.
• W Grabowcu w parku chrzest bojowy przeszedł nowy nabytek
mieszkańców Grabowca – traktorek kosiarka. Egzamin zdany na
piątkę z plusem:) Zakupu dokonano w ramach funduszu sołeckiego.

Sołtys Grabowca WiolettaMazuro
Stowarzyszenie „Siedlisko w Grabowcu”
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PORADY PRAWNE/ŻYCZENIA

KĄCIK BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
Co jest bezpieczniejsze i lepsze - jeśli po zmarłej mamie zrobię poświadczenie
dziedziczenia u notariusza, czy postepowanie spadkowe sądowe?
Odpowiada adwokat Katarzyna Szulc-Błażków
Poświadczenie dziedziczenia u notariusza, jak i sądowe postępowanie
spadkowe to instytucje umożliwiające stwierdzenie nabycia praw do
spadku, co jest szczególnie istotne m.in. w przypadku obowiązku się
wykazania się w rejestrach w gminie, starostwie czy w księdze wieczystej w sądzie, że jest się właścicielem danej nieruchomości po zmarłym.
Zasadniczą różnicą między nimi jest to, iż poświadczenie dziedziczenia u notariusza może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie
wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Zaś w postępowaniu spadkowym
sądowym zgodność między spadkobiercami nie musi wystąpić, gdyż
wnioskodawca we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku składanym
do sądu spadku-ostatniego zamieszkania spadkodawcy – powinien jedynie wskazać wszystkie osoby zainteresowane, czyli osoby mogące
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi czy testamentowi.
W postępowaniu spadkowym sądowym w przypadku niewskazania

wszystkich uczestników przez wnioskodawcę, ale po uzyskaniu przez
sąd informacji o istnieniu osoby zainteresowanej (potencjalnego spadkobiercy ustawowego lub testamentowego), sąd wezwie ją w charakterze uczestnika w toczącym się postępowaniu. Postępowanie kończy
się wydaniem przez sąd postanowienia w przedmiocie nabycia praw
do spadku, w którym to sąd ustala, kto jest spadkobiercą i jaki udział
w spadku mu przysługuje.
W kwestii bezpieczeństwa – oba warianty są bezpieczne, ale odmienną kwestią są stosunki rodzinne. Jeżeli w rodzinie panuje zgoda
i istnieje możliwość porozumienia się ze wszystkimi spadkobiercami (testamentowymi lub ustawowymi) to można wybrać opcję poświadczenia
u notariusza. Jeżeli relacje rodzinne są dalekie od zgodnych, to lepszym
rozwiązaniem będzie postępowanie spadkowe. Zaznaczyć przy tym należy poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest działaniem zdecydowanie szybszym niż sadowe postępowanie spadkowe.

Mecenas Robert Klocek wyjaśnia, jak najlepiej sporządzić umowę przedwstępną nieruchomości, czy ma to być akt notarialny czy zwykła forma pisemna.
W przypadku, gdy kupujący nieruchomość nie może zawrzeć od razu
umowy przeniesienia jej własności ze sprzedawcą, może zawrzeć z nim
umowę przedwstępną. Jest to umowa, przez którą obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Dzięki temu kupujący ma
czas na uzyskanie reszty funduszy na zakup nieruchomości bez obawy ,
że jej właściciel sprzeda ją komuś innemu. Umowę przedwstępną można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego
– różnią się skutkami, które wywołują, (poza kosztami zawarcia takiej
umowy. Umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej, czyli po prostu
na piśmie, podpisana przez obie strony – w razie jej niedotrzymania kupujący może żądać tylko odszkodowania od drugiej strony, bez możliwości zmuszenia jej na drodze sądowej do zwarcia umowy kupna/
sprzedaży nieruchomości. Natomiast jeżeli umowa przedwstępna została zwarta w formie aktu notarialnego, wówczas kupujący można wystąpić do Sądu z powództwem o zawarcie umowy przyrzeczonej. Sąd
w przypadku uwzględnienia powództwa wydaje wyrok, który zastępuje
oświadczenie woli sprzedawcy.
Jednym z elementów, który ma wpływ na zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej (bez względu na jej formę) przez obie
jej strony–jest wpłacenie przez kupującego zadatku zamiast zaliczki.
W przypadku jeżeli to kupujący odstąpi od zawarcia ostatecznej umowy
kupna nieruchomości (albo z jego winy nie zostanie ona zawarta) , wów-

czas sprzedawca ma prawo zatrzymać zadatek. Natomiast jeżeli zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło z przyczyn po stronie sprzedawcy –
druga strona powinna otrzymać zwrot zadatku w podwójnej wysokości.
W przypadku wpłacenia zaliczki – jeżeli nie doszło do zawarcia
umowy przyrzeczonej – bez względu po której ze stron wystąpiły przyczyny jej nie zawarcia – jest zwracana stronie, która ją uiściła.
Dlatego też w przypadku zawierania umowy przedwstępnej warto
rozważyć, aby była sporządzona w formie aktu notarialnego i wpłacona
kwota była zadatkiem, a nie zaliczką.

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.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MATKI
Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia z głębi serca płynące, czekają spełnienia. Niechaj kłopoty znikną,
sukcesów Ci tylko przybywa, Zdrowie niech dopisuje, szczęście się nie ukrywa. Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Twoim życiu będzie spełnione. Dużo zdrowia i miłości, mocy śmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez
pełni szczęścia, jeśli chcesz.
Iwonie Banaś życzą córki Magdalena, Małgorzata i Anna oraz syn Marek Banaś
-Znam jedną kobietę o sercu gołębia jej oczy to czysta tajemnic głębia przy niej się goi każda ma rana taka jest
właśnie ma Mama kochana. Mamusiu najmilsza, co masz dobre ręce, całuję je dzisiaj w serdecznej podzięce.
Mamo – Ty mnie życia uczyłaś wszystko co miałaś mi poświęciłaś nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej dziś Ci
więc daję serce. Chciałabym zerwać… słońce i dać je potem tobie, złociste i gorące. Słoneczko jest daleko, ale
się nie martw, mamo, narysowałam drugie… Jest prawie takie samo! Teraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,
bo tak cię kocham bardzo, że już nie można więcej!
Kochanej mamie Magdalenie Banaś syn Michael i córka Nadia Banaś.

ekologia
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Gala Szermiercza w Świdnicy
23 kwietnia br. w hali sportowej „Świdniczanka” odbyła się „XXIV Gala Szermiercza”, pierwszy Memoriał Krzysztofa
Stefańskiego w szpadzie. W zawodach wzięło udział 129 zawodniczek i zawodników z 10 klubów w kraju.

Fot. Flesz Świdnica

W otwarciu imprezy uczestniczyli Wójt Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy Lilianna
Reimann oraz najbliższa rodzina śp. Krzysztofa Stefańskiego, żona Pani
Małgorzata Stefańska oraz mama Pani Helena Stefańska.
Bardzo dobrze spisały się zawodniczki oraz zawodnicy Szkolnego
Klubu Szermierczego „FLESZ” Świdnica. W kategorii młodzików zwyciężył Adam Warecki pokonując w finale swojego kolegę klubowego Krystiana Mikodę. Na 6 miejscu uplasował się Jan Skrzypczyński.
W kategorii juniorek młodszych zwyciężyła Karolina Nieczkowską, która również w finale pokonała swoja koleżankę klubową Nikolę Niesyn.
Aleksandra Kasperczak zajęła 3 miejsce, a Amelia Moszonka 5.
W juniorach młodszych Antoni Bednarski oraz Jakub Haładuda stanęli razem na 3 miejscu, pozycję 7 wywalczył Igor Grzelak, a Kajetan
Gontowiuk uplasował się na miejscu 8.
W rywalizacji młodszych dzieci znakomicie spisała się Helena Bednarska i Grzegorz Warecki, wygrywając w kategorii „zuchów”. Oboje
przebrnęli bez porażek w eliminacjach oraz w dalszej część turnieju, gdzie zwyciężali wszystkie bezpośrednie walki pucharowe. Tymon

Bobrowicz dotarł do finału. Ostatecznie zajął 2 pozycję, Mieszko
Awramik oraz Nikodem Milewski uplasowali się na miejscu 3, Jędrzej
Kazimierski na 5, a Sonia Birnkelfeld oraz Franciszek Skorek zakończyli zmagania szermiercze na miejscu 8. W kategorii „dzieci” na miejscu
2 stanęła Zuzanna Mikoda, Aleksandra Hołobotowska wywalczyła
3 miejsce, Hania Babińska 7. Wśród chłopców na trzecim miejscu uplasował się Wiktor Pałasik, a Kacper Mielczarek wywalczył 5 pozycję. Najmłodsi uczestnicy zawodów Oliwia Owczarek oraz Mateusz Milewski
również zostali uhonorowani pucharami w swojej kategorii wiekowej.
Nagrody rzeczowe w postaci szpad szermierczych ufundowała
Gmina Świdnica oraz Pani Małgorzata Stefańska. Wszystkie puchary
wręczała wójt Izabela Mazurkiewicz w asyście Zbigniewa Demianiuka,
który jest jednym z założycieli naszego klubu oraz długoletnim trenerem wybitych szermierczy Polski oraz Europy.
Zawody zostały przeprowadzone dzięki wsparciu Gminy Świdnica, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz firmie
„Optyk Lechna”.
Tomasz Cygański
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W szermierce liczy się wytrwałość i sumienność
Rozmowa z ZUZANNĄ MIKODĄ, która okazała się najlepszą szpadzistką w kategorii „dzieci” na kwietniowym międzynarodowym turnieju szpadowym „Rybnik CUP”.
- Przygodę z tą dyscypliną sportu rozpoczęłam w I klasie szkoły podstawowej. Moi starsi
bracia również trenują szermierkę w Świdnicy. Początkowo treningi były prowadzone
w formie gier ogólnorozwojowych. Potem
stopniowo, w przyjemny sposób zaczęłam poznawać podstawy szermierki i stawała się coraz bardziej interesująca. To dyscyplina sportu,
w której liczy się przede wszystkim wytrwałość, sumienność, zaangażowanie.

warzyszy większy stres. Dla mnie osobiście
ważne jest wsparcie osób bliskich. Rodziców
i rodzeństwa. Na wyjazdach muszę polegać na
sobie i równie ważnym wsparciu trenera. Wyjazdy na zawody to oprócz stresu miło spędzony czas w towarzystwie koleżanek z klubu.

- Jak przygotowujesz się do zawodów?
- Przygotowując się do zawodów ciężko trenuję, skupiam się na praktycznym wykorzystaniu poznanych technik walki.

- Jaką radę dałabyś młodym ludziom, którzy
chcą zacząć przygodę z tą dyscypliną sportu?
- Uważam, że trenowanie szermierki przynosi
wiele satysfakcji, ale najważniejsze dla mnie
jest to, że na treningach, wyjazdach, obozach
sportowych spędzam miło czas ze znajomymi.

Fot. Flesz Świdnica

- Czy turnieje wyjazdowe różnią się od tych,
które odbywają się na miejscu. Czy towarzyszy im większy stres?
- Trudno mi określić, którym zawodom to-

- Przede wszystkim gratuluję sukcesu na turnieju szpadowym w Rybniku. Czy to Twoje
największe osiągnięcie w „karierze” szpadzistki?
- Dziękuję. Odniosłam już wcześniej kilka
zwycięstw w turniejach organizowanych przez
klub Flesz Świdnica, jednak to moje największe zwycięstwo na zawodach wyjazdowych,
zwłaszcza w międzynarodowym turnieju.
- Jak wyglądały początki twoich treningów,
skąd pomysł na uprawianie akurat takiej dyscypliny sportu, jak długo już trenujesz?

- Czy łączysz przyszłość z szermierką, np.
w charakterze trenerki?
- Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam... :)

- Dziękuję bardzo!

Dagmara Ostrowska

EDUKACJA
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Kwietniowe spotkanie z cyklu czytanie pod
chmurką miało miejsce w zerówce i dotyczyło
mitów słowiańskich. Dzieci wysłuchały wybranych mitów autorstwa Łukasza Wierzbickiego ze zbioru pt. „Drzewo, mity słowiańskie
i inne opowieści” oraz Melanii Kapelusz „Drzewo Świata”. Zabawy towarzyszące skupiały się
na takich motywach jak jajo i drzewo, które
są obecne w naszej kulturze do dzisiaj. Mity
czytały uczennice z klasy siódmej: Wiktoria
Krzemieniec, Zuzanna Kotarska, Oleksandra
Loziuk, Klaudia Jurczak oraz bibliotekarka Ewa Mulawa.
Ewa Sułek-Mulawa

Dni Szkoły

Tradycyjnie obchodziliśmy Dni Szkoły. 31 marca tematem dnia był Dzień Europy. Klasy 4-8
przygotowały prezentacje wylosowanych krajów europejskich. Nasza „podróż” po Europie
rozpoczęła się w Ukrainie, następnie zwiedziliśmy Francję, Wielką Brytanię, Niemcy oraz
Włochy. Poznaliśmy ciekawe miejsca, potrawy, tradycje. Kolejnego dnia odbył się Konkurs Talentów, gdzie wszyscy chętni uczniowie z klas I-VIII prezentowali swoje talenty,
uzdolnienia, pasje, osiągnięcia. Były to popisy
wokalne, taneczne, gimnastyczne, muzyczne,
sprawnościowe. Na zakończenie szkolnego
święta wszyscy zatańczyli macarenę. .
Beata Pańtak

Sukcesy naszych uczniów

Recytatorskie wyróżnienie w eliminacjach powiatowych lubuskich konfrontacji artystycznych zdobyła uczennica z klasy szóstej – Zofia
Mroczkowska recytując wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Makaron”.
Na ogólnopolskim turnieju karate, który
odbył się 2 kwietnia w Gnieźnie Krystian Sochacki zdobył brązowy medal w kategorii kata.
Krystian – uczeń klasy 5 trenuje karate od
5 lat. Ćwiczy 3 razy w tygodniu na treningach
w w Szkole Podstawowej w Słonem i w Zielonej Górze. W zeszłym roku zdobył kolejny
stopień umiejętności 6 kyu i zielony pas.
W etapie gminnym Lubuskich Konfrontacji Artystycznych – Fotografia swoje prace zaprezentowały dwie uczennice klasy 4:
Michalina Makarska i Natalia Andrzejewska.
Natalia otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego.
W Gminnym Konkursie na Zająca Wielkanocnego w kategorii na pracę zespołową
pierwsze miejsce zajęły drewniane zajączki
autorstwa Leny Mielcarek i jej taty Roberta.
W kategorii indywidualnej do lat 16 wyróżnienie otrzymała Martyna Sochacka z kl. II.
Julia Bendkowska – uczennica kl. 5
należy do klubu Premium Sport Horses
w Drzonkowie. W 2021 r. uzyskała Certyfikat Brązowej Odznaki Jeździeckiej Polskiego
Związku Jeździeckiego, który uprawnia do
startów w zawodach regionalnych do klasy L
w skokach, startów w zawodach regionalnych
do klasy P w ujeżdżaniu. Julia startowała
w 10 zawodach w tym osiem razy w Drzonkowie i dwa razy była na zawodach wyjazdowych

Fot. szkoła w Słonem

Czytanie
pod chmurką

Działo się w szkole w Słonem

w Jaszkowie koło Poznania. Cztery razy zajęła
pierwsze miejsce. Największym osiągnięciem
było zajęcie drugiego miejsca w Halowych
Mistrzostwach Lubuskiego Związku Jeździeckiego w Skokach – Młodzików Drzonków
12-13.03.2022 r. i uzyskanie tytułu wicemistrza młodzików w skokach.
Troje uczniów klasy 8: Aurelia Giza, Mikołaj Osowski i Aleksandra Leśniak uzyskali tytuł
finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z języka polskiego, których przygotowała p. Wanda Szymańska.
Beata Pańtak

Na ludowo w GOK w Świdnicy

Fot. szkoła w Słonem

7 kwietnia czwartkowe przedpołudnie uczniowie kl.4-8 spędzili w Gminny Ośrodek Kultury
w Świdnicy. Uczestniczyliśmy w warsztatach
poświęconych tradycji tworzenia palm wielkanocnych. Naszą mentorką była Pani Basia
Moroz, która opowiedziała nam o obyczajach
związanych z Wielkanocą, pokazała w jaki
sposób stworzyć piękne i kolorowe kwiaty
z bibuły oraz jak wykonać palmę. Bardzo ucieszyło nas również spotkanie z zespołem tanecznym ze Szkoły Podstawowej w Świdnicy,

któremu dziękujemy za wspaniały pokaz tańców ludowych. Młodsi uczniowie mieli okazję
poczuć przedsmak nadchodzących świąt wielkanocnych uczestnicząc w warsztatach zdobienia jajek metodą batikową. Każdy z małych
artystów został wyposażony w drewnianą pałeczkę, świecę oraz ugotowane jajka. Następnie po szybkim przeszkoleniu wszyscy zabrali
się do zdobienia jajek, aby na koniec zanurzyć
je w kolorowych barwnikach.
Arleta Szyngiel

W marcu w otwartych próbach Filharmonii
Zielonogórskiej uczestniczyli uczniowie klas:
IV, V, VI, VII i VIII. Mieli możliwość obserwacji
pracy dyrygentek i orkiestry nad fragmentem
VIII symfonii Ludwiga van Beethovena oraz
muzyki XIX-wiecznej. Po próbie pani Anna
Duczmal- Mróż odpowiadała na pytania dzieci. Poznaliśmy m.in. jej ulubione kolory, potrawy i zwierzęta ale też dowiedzieliśmy się jak
muzycy widzą jednocześnie zapis nutowy i gesty dyrygenta oraz ile czasu zajmuje muzykom
przygotowanie koncertu.
Aleksandra Woźniak

Fot. szkoła w Słonem

Spotkania
z muzyką poważną
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„Człowiek orkiestra”
– kolejne spotkanie muzyczne

Dzień Ziemi
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ziemi, uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w ogólnopolskiej inicjatywie
„Sprzątamy Dla Polski”. Celem
akcji jest pielęgnowanie postaw
patriotycznych poprzez dbanie
o środowisko Małych Ojczyzn.
Nasi uczniowie zadbali o porządek w miejscowości Słone. Była
to pouczająca lekcja nauki segregacji śmieci oraz rozwijająca
wrażliwość młodych ludzi na nieodpowiedzialność dorosłych.
Beata Pańtak

Wieści ze szkoły
w Koźli
Czyściutko w Koźli
Światowy Dzień Ziemi to doskonała okazja,
żeby uświadomić dzieciom, że przyszłość naszej planety zależy także od nich. Nasze przedszkolaczki oraz uczniowie klasy 3 wyposażeni
w worki i rękawiczki sprzątali w Koźli.

Fot. szkoła w Koźli

Zuzanna Piwiec

Festyn Rodzinny
Drodzy mieszkańcy. Już dziś cała społeczność
szkolna zaprasza na Festyn Rodzinny, który
odbędzie się 11 czerwca 2022 r. w godzinach
12:00-16:00 na terenie za budynkiem Szkoły
Podstawowej w Słonem. W programie m.in.
zabawy dla dzieci, występy artystyczne, loteria
fantowa, bufet, aukcja i inne atrakcje.
Grono Pedagogiczne

Podarunki dla
dzieci z Ukrainy

Fot. szkoła w Słonem

Gościem kolejnego cyklicznego koncertu
w ramach współpracy z Lubuskim Centrum
Edukacji Artystycznej i Koncertowej był JAKUB „ZGAS” ŻMIJOWSKI - pierwszy na świecie beatboxujący brzuchomówca, dwukrotny
mistrz Polski w beatboxie. Współpracował
w swojej karierze nie tylko z tak popularnymi artystami jak m.in. Kayah, Justyna Steczkowska, L.U.C, Jamal, Mesajah, ale jest też
zapraszany do współpracy przez największe
orkiestry muzyki klasycznej. Podczas indywidualnych występów ZGAS prezentuje show,
podczas którego prezentuje swoje niesamowite umiejętności. Cieszymy się, że mieliśmy
okazję poznać wielkiego artystę, poznać zasady beatboxu oraz wysłuchać prezentowanych
utworów w wykonaniu mistrza. Beata Pańtak
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Partner naszej szkoły Klub Kiwanis Zielona
Góra ADSUM i Kiwanis Club Charlotte z Karoliny Północnej USA ufundowały plecaki wraz
z niezbędnymi przyborami szkolnymi i plastycznymi dla dzieci z Ukrainy. W przekazaniu darów 6 kwietnia uczestniczyła Pani Wójt
Gminy Świdnica, Dyrektorzy szkół w Świdnicy
i Słonem, przedstawicielki Klubu Kiwanis ADSUM. Dzieci w wywiadzie dla lokalnej telewizji
stwierdziły, że otrzymane przybory szkolne na
pewno ułatwią im naukę w polskiej szkole.
Aleksandra Woźniak

Co słychać w szkole w Świdnicy
Habemus laureatum!

Wielką i praktycznie jedyną okazją, aby zdobyć
dodatkowe punkty, niezwykle przydatne podczas naboru do szkół ponadpodstawowych, są
konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Etapy
szkolne odbyły się głównie w listopadzie minionego roku. Etapy rejonowe na początku lutego
bieżącego roku, z kolei wojewódzkie – na początku kwietnia. W tym roku szkolnym, podobnie jak w minionym, w związku z pandemią koronawirusa wszystkie etapy konkursów odbyły
się na terenie macierzystych szkół. Wszystkie
były przeprowadzone stacjonarnie – przypomnijmy, że w roku szkolnym 2020/2021 większość konkursów przeprowadzono zdalnie.
W szkolnych etapach konkursów z dziewięciu przedmiotów wzięło udział kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świdnicy. W czterech z nich sześciokrotnie osiągnięto wymagane minimum – czyli 80% punktów
lub więcej. Co najciekawsze, wyniki takie osiągnęło 4 uczniów. Mateusz Mierzwa z klasy 8B zakwalifikował się aż do trzech etapów rejonowych
– z języka angielskiego, matematyki i chemii.
Z kolei trójka pozostałych uczniów zakwalifikowała się do konkursów z języka polskiego
(Dominik Wysocki z klasy 8B i Zuzanna Kościńska z 8C) oraz z języka angielskiego (Oliwia Rożniatowska z klasy 8A).

Z zadaniami przygotowanymi na etapy
rejonowe zwycięsko zmierzyli się Mateusz
Mierzwa (z j. angielskiego oraz z chemii) oraz
„poloniści”. Jako ciekawostkę podamy fakt,
iż w okręgu piątym, do którego należy nasza
szkoła, etapy szkolne z języka polskiego „zaliczyło” 316 osób, a w etapie wojewódzkim
wzięła udział już tylko jedna trzecia – czyli
118 uczniów.
Podsumowując ten niezwykle udany dla
naszej placówki rok – Mateusz Mierzwa zdobył tytuł LAUREATA konkursu z języka angielskiego oraz wspólnie z Dominikiem Wysockim
i Zuzanną Kościńską otrzymali zaszczytny tytuł
FINALISTÓW wojewódzkich etapów konkursów
przedmiotowych z chemii i języka polskiego.
Gratulujemy wspaniałych sukcesów laureatowi, finalistom oraz przygotowującym ich
nauczycielom (paniom Anicie Kucharczyk, Małgorzacie Węgłowskiej i Bernardecie Klimczak
oraz panu Jackowi Kucharczykowi). Jesteśmy
przekonani, że osiągnięty sukces będzie gwarantem otwartych drzwi do kontynuacji edukacji
w wymarzonych szkołach ponadpodstawowych
i początkiem kolejnych intelektualnych wyzwań.
Zainteresowanych szczegółowymi wynikami odsyłamy do strony kuratorium: https://
ko-gorzow.edu.pl/konkursy/public/informacje
Jacek Kucharczyk
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ZAJĘCIA WIELKANOCNE DLA SZKÓŁ
Ponad 200 uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy,
Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa
w Słonem oraz Niepublicznego Przedszkola
Prymuski w Świdnicy odpowiedziało na nasze
zaproszenie na warsztaty zdobienia pisanek
tradycyjną metodą batikową oraz warsztaty ceramiczne pod okiem Mistrza – Henryka
Krakowiaka!
Na uczestników pisankowych zajęć
czekała góra ugotowanych jajek, świeczki z woskiem pszczelim i kolorowe barwniki!
Uczniowie dodatkowo zapoznali się z historią
zdobienia jajek wielkanocnych, poznali różne
metody tworzenia pisanek, a także rozstrzygali spór... co były pierwsze? Jajko czy kura?!
Zajęcia ceramiczne podzielone były natomiast
na dwa etapy: tworzenie z gliny oraz szkliwienie! Razem wypaliliśmy ponad 500 prac ceramicznych! Całość pakowana była w urocze paczuszki jako prezenty dla swoich najbliższych
na święta!
Najbliższe warsztaty ceramiczne zaplanowane są z okazji Dnia Mamy! Śledźcie koniecznie naszego Facebook’a!

TWÓRCZE WARSZTATY WIELKANOCNE

Warsztaty wielkanocne w GOK za nami! Było
kolorowo, świątecznie i wesoło! 3 kwietnia
zaprosiliśmy mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia ozdób wielkanocnych, a także
uczestnictwa w animacjach ludowych! Podczas
wydarzenia uczestnicy mieli okazję podziwiać
wystawę konkursową zajączków wielkanocnych, a także skosztować wypieków w postaci
bab wielkanocnych! W rozstrzygnięciu konkursów wielkanocnych udział wzięła Izabela Mazurkiewicz, która wspólnie z Wandą Wojtkowiak
- Sołtys wsi Świdnica oraz Pauliną Szewczyk Dyrektorem GOK, wręczyła nagrody, dyplomy
i upominki uczestnikom zabawy! Do konkursów
zgłosiło się łącznie 30 uczestników indywidualnych i grupowych! Najpyszniejsze babki wiel-

kanocne upiekły: I miejsce - Dorota Kaczmarek,
II miejsce - Elżbieta Zegzuła, III miejsce - Teresa
Jarząbek! Przepisy znajdziecie na naszej stronie
internetowej! Konkurs kreatywny na zająca odbył się w trzech kategoriach, w których wyłoniliśmy następujących zwycięzców: I KATEGORIA
(ZESPÓŁ) - I MIEJSCE: Lena i Robert Mielcarek,
WYRÓŻNIENIE: Oddział Przedszkolny w Koźli,
II KATEGORIA (0-16 LAT) - I MIEJSCE: Helena
Pogoda, WYRÓŻNIENIE: Martyna Sochacka,
III KATEGORIA (17-100 LAT) - I MIEJSCE: Izabela Stiler, WYRÓŻNIENIE: Agnieszka Jóźwiak.
Dziękujemy za udział w naszych warsztatach i konkursach! Jak zwykle zainspirowaliście
nas swoją obecnością i zaangażowaniem do
dalszych działań na rzecz świdnickiej kultury!

KULTURA
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Rodzinnie na kółkach

Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Pod Lipami w Lipnie
serdecznie zapraszają na rodzinny rajd rowerowy. 15 maja ruszymy w trasę po świdnickich drogach. Finał rajdu odbędzie się
w Lipnie. Na uczestników czeka moc atrakcji i opowieści o starej
karczmie, która dawniej znajdowała się w maleńkiej wsi. Posmakujemy lokalnego chleba, miodu i masła. Obowiązują zapisy na
rajd pod nr tel. 683273322.
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK i RAJD ROWEROWY
Święto Bibliotek przed nami. Jak co roku dla czytelników przygotowaliśmy
moc atrakcji. Będą lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, gry z książkami
w roli głównej oraz spotkania miłośników literatury. Nowością będzie spotkanie dla młodych mam z dziećmi. W klubie „Mama Cafe”, przy kawie z mlekiem,
będziemy rozmawiać o książeczkach dla dzieci oraz pobudzimy zmysły maluszków. Finałem Tygodnia Bibliotek będzie Rodzinny Rajd Rowerowy, który
odbędzie się 15 maja. Zapisy na rajd przyjmujemy do 11 maja.

MARSZ NA ŚNIADANIE
Z okazji Międzynarodowego Dnia Nordic Walking organizujemy akcję „Marsz na śniadanie”. To świetna okazja, by spróbować przygody z kijkami lub wspólnie z przyjaciółmi wybrać się
na spacer po świdnickich źródliskach. Wydarzenie odbędzie się
22 maja. Startujemy znad Zalewu w Świdnicy. Po akcji na wszystkich będzie czekał odpoczynek na plaży i smaczne drugie śniadanie. Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury do 16 maja.

Plastyczne szaleństwo w GOK-u

22 kwietnia Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbył się gminny etap
konkursu plastycznego w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.
Do konkursu przystąpiło 44 młodych artystów z naszej gminy w wieku od
7 do 18 lat. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy dowolną techniką
na podany temat, który poznali dopiero w dniu konkursu. Tematyka pozostawiała duże pole do popisu, ale była dość tajemnicza, bo jak tu przedstawić coś,
co znajduje się „Po drugiej stronie tęczy”?
Rada Artystyczna konkursu składająca się z lokalnych artystów-plastyków
(Małgorzata Stefańska, Henryk Krakowiak i Bogusław Ziemba) oceniając prace
miała ciężki orzech do zgryzienia. Jury wybrało po jednej pracy w każdej z czterech kategorii wiekowych. Autorzy zwycięskich prac zostali nominowani do kolejnego – powiatowego etapu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Kolejne cztery
osoby zostało wyróżnione. Nominowani do kolejnego etapu: Martyna Sochacka,
Aureliusz Wojda, Amelia Moszonka, Oliwia Kużdowicz. Wyróżnieni: Aurelia Giza,
Nadia Niszczot, Jan
Czarny, Wiera Szpakowicz Nagrodę specjalną
otrzymała
Agnieszka
Hoszko. Patronat honorowy nad konkursem
sprawowali
Starosta
Zielonogórski oraz Wójt
Gminy Świdnica.
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dzieje się

Zapisy na majowy jarmark
9 kwietnia na parkingu przed urzędem odbył
się Jarmark Wielkanocny. Wietrzna pogoda
nie odstraszyła ani sprzedających, ani kupujących. Można było zaopatrzyć się w świąteczne
gadżety ale nie brakowało też innych rzeczy.

Kolejny jarmark odbędzie się w sobotę –
28 maja. Już teraz zbieramy zapisy od chętnych wystawców pod nr tel. 519 654 698.
Zapraszamy też wszystkich mieszkańców.
(dag)

Kino
w plenerze
Tak jak w ubiegłym roku zapraszamy na plenerowe kino samochodowe. Tym razem
seanse odbędą się 25 czerwca w Świdnicy i 26 czerwca w Grabowcu. Bajki i filmy
będzie można oglądać wprost ze swojego auta, ale też na leżakach i kocykach. Już
teraz możemy zdradzić, że w Świdnicy odbędą się trzy seanse, o godz. 16.00, 18.00,
21.00 w tym jeden dla dzieci. W Grabowcu zapraszamy na dwa seanse o godz. 15.00
i 17.00, w tym jeden również dla dzieci. Tytuły podamy w kolejnym numerze.
(dag)

Będzie się
działo
29 maja nad Świdnickim Zalewem będzie głośno i kolorowo. A wszystko
dlatego, że tego dnia odbędzie się tam
Gminy Dzień Dziecka, ale nie tylko. Od
rana młodzi adepci wędkarstwa będą
próbować swoich sił podczas zawodów
wędkarskich. A prawdziwa zabawa rozpocznie się o godz. 12.00. Zapraszamy
wszystkie dzieciaki. Będą lody, muzyka, mnóstwo atrakcji i animacji. Nie
zabraknie dmuchańców i konkursów
z nagrodami. A ze wszystkiego będzie
można korzystać za darmo. Organizatorem imprezy jest Gmina Świdnica
przy współudziale finansowym sołectwa Świdnica.
(dag)
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