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Gminny budżet uchwalony
Gazeta Gminna

BUDŻET 2021

Na styczniowej sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2021.
Wcześniej był on konsultowany z mieszkańcami, sołtysami, przy jego sporządzaniu brano pod uwagę sytuację finansową,
a także możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zobacz, na co wydajemy pieniądze z budżetu naszej gminy

KOMENTARZ
SKARBNIK
GMINY
ŚWIDNICA
KATARZYNY
WYBRANOWSKIEJ

- Budżet zaplanowany na
2021 rok jest budżetem
bezpiecznym, mimo tak
dużej kwoty wydatków inwestycyjnych.
Wszystkie zadania są zaplanowane zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami ich realizacji.

Sprawdź, skąd pochodzą pieniądze w budżecie naszej gminy

Mieszkańcy najbardziej
oczekują inwestowania
w drogi, oczyszczalnie ścieków, budowę wodociągów,
dlatego te zadania są dla
Gminy priorytetowe i na ten
cel w budżecie została zapewniona znaczna część
środków.
Planowane dochody budżetu w 2021 roku wynoszą
ok. 47 mln zł. W dalszym
ciągu duża liczba mieszkańców nie rozlicza swoich
dochodów z PIT i CIT na terenie naszej gminy, co skutkuje mniejszymi wpływami dochodów do gminnego
budżetu.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do rozliczenia się ze
swoich dochodów za 2020
rok, wskazując jako miejsce
zamieszkania gminę Świdnica, a wtedy wpływy w 2021
roku do budżetu gminy
wzrosną i jednocześnie będzie można realizować jeszcze więcej zadań z korzyścią
dla mieszkańców.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gazeta Gminna

o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie pełniącego funkcję Wójta Gminy Świdnica - Bogdana Muchy

1. W okresie międzysesyjnym przeprowadziłem „audyt gospodarczy” – szczegółowe rozeznanie
rynku w zakresie spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela
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wosolskiego Obszaru Funkcjonalnego „Lubuskie Trójmiasto” w celu realizacji zadań w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Projekt uchwały o przyłączeniu Gminy Świdnica
do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” zostanie przedstawiony na sesji w miesiącu lutym
2021 r.

4. 12 stycznia 2021 - powołanie Sekretarza
Gminy Świdnica w osobie p. Anny Kościukiewicz,
która dotychczas zatrudniona była w Urzędzie
Gminy Świdnica na stanowisku Kierownika Referatu Ogólnego.
5. 21.01.2021 - spotkanie z Seniorami w domu
Seniora.
Zadania:

1. Został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa ulicy
Kosowej w Wilkanowie”. Popisanie umowy
z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na
kwotę 1 899 908 zł, planowane jest po podjęciu Uchwały Budżetowej tj. na dzień 28
stycznia 2021 r. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 26 listopada została
podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Termin realizacji: 31.08.2021 r.

2. Na terenie województwa lubuskiego działają trzej
operatorzy gazu ziemnego, tj. PGNiG z siedzibą w
Warszawie (O/Zielona Góra), PSG z siedzibą w Tarnowie (o/Gorzów Wlkp.) oraz EWE Energia z siedzibą w Warszawie (O/Międzyrzecz). Na terenie
gminy Świdnica występują dwaj operatorzy gazu,
tj.: PSG, która zasila m. Wilkanowo oraz EWE Energia, która zasila m. Świdnica. Wilkanowo zasilane
jest rurociągiem biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 282 w kierunku Zielonej Góry. Przez
teren gminy przebiega sieć EWE z kierunku
południowo-zachodniego.
Z przeprowadzonej analizy finansowej kosztów
zużycia gazu pomiędzy dwoma operatorami wynika, że gaz EWE Energi jest droższy niż PSG.
Główna różnica cen jednostkowych zawiera się
w opłatach stałych. Opłaty za gaz również są
wyższe, ale już na poziomie konkurencyjnym. W
celu podjęcia działań zmierzających do jak najszybszej gazyfikacji pozostałych miejscowości na
terenie gminy, należy podjąć mediacje. Mediacje
przede wszystkim w zakresie konkurencyjności
kosztów świadczonych usług jak i w kontekście
szybkiej rozbudowy infrastruktury gazowej na terenie naszej gminy.

3. W miesiącu grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie z p. Edwardem Fedko - Prezesem Zarządu
Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” i podpisano
list intencyjny, którego strony wyraziły wolę
połączenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielonej Góry z Gminą Nowa Sól - Miasto oraz
Gminą Otyń i utworzenia Zielonogórsko-No-

>>> Oczyszczalnia ścieków w Drzonowie

2. Zadanie pn: Rozbudowa i Przebudowa
Oczyszczalni ścieków w Drzonowie - zostało
rozliczone rzeczowo i finansowo. Kontrola
rzeczowa przeprowadzona przez Instytucję
Dofinansowującą (przetarg, rozpoznania
rynku) zakończyła się wynikiem pozytywnym. Dofinansowanie za tę część inwestycji zostało wypłacone na rzecz Beneficjenta - Gminy Świdnica.
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INFORMACJE
OD SOŁTYSÓW

Obradowali Seniorzy

Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Podziękowania za „nową szatę” sali wiejskiej w Koźli należą się wszystkim
wspierającym począwszy od:
śp. wójta Krzysztofa Stefańskiego, również dla Pani Izabeli Mazurkiewicz
za wsparcie i życzliwość, Panu Arkadiuszowi Korotczukowi, Radzie Sołeckiej i paniom z KGW w Koźli. Dziękuję bardzo Panu Robertowi Szymczakowi, który podjął się malowania sali oraz Panu Radosławowi z firmy Nowy
dom i nowa podłoga za doprowadzenie podłogi do stanu pierwotnego. Dziękuję Panu Edwardowi z ZUK-u oraz pracownikom Gminy Panu Stanisławowi, Mieczysławowi i Ryszardowi.
Tyle prac remontowych i porządkowych wykonano w czasie pandemii. Sama
radość dla mnie.
Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trudnych momentach
dobrym słowem i podtrzymywali na duchu w chwili zwątpienia.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Sołtys Koźli Teresa Sygut

ODNOWIONA
SALA W KOŹLI

26 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się V posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
Przewodnicząca Bogumiła Hajdasz
po raz pierwszy przyznała tytuł
Bombowego Mieszkańca Gminy
Świdnica za rok 2020.

Otrzymał go Tomasz Cygański - prezes klubu szermierczego Flesz za to, że
zawsze można na niego liczyć. B. Hajdasz przedstawiła też sprawozdanie
z działalności w ostatnich miesiącach,
w tym ze zbiórki na aparat tlenowy.
W sumie udało się zebrać ponad 3 tys.
zł, za które został zakupiony aparat
tlenowy, pulsometry, rotory i termometr do zdalnego mierzenia temperatury. Cały sprzęt przekazano na
ręce kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej Anny Mierzwy,
a trafi on do podopiecznych Domu
Dziennego Pobytu Senior + w Świdnicy. Zbiórka Pomagam.pl trwa jednak cały czas.
Podczas posiedzenia głos zabrała również Anna Mierzwa, która zapewniła
pomoc GOPS-u przy rejestracji na
szczepienia. Mieszkanka Buchałowa
Agata Białkowska deklarowała Seniorom pomoc w e-usługach, przy
m.in. zakładaniu Profilu Zaufanego,
logowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta czy obsłudze smartfona.
Z kolei Janina Kmiecik zawnioskowała o nadanie Domu Dziennego Pobytu imienia śp. Krzysztofa Stefańskiego. Członkowie GRS poparli wniosek i złożyli go radnym Rady Gminy
Świdnica na styczniowej sesji.

Sala wiejska w Koźli jest już po remoncie. Z pieniędzy sołeckich odnowiono podłogę, pomalowano ściany, powieszono nowe lustra. Sala
jest gotowa na przyjęcie mieszkańców i wszyscy z niecierpliwością czekają, aż odbędą się tam pierwsze imprezy.

Bezpłatne porady prawne

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Świdnica telefonicznie 68 327
31 15 lub drogą mailową urzadsw@swidnica.zgora.pl. Należy podać imię,
nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz temat porady. Pracownik Urzędu umówi spotkanie z prawnikiem. Do czasu ustania pandemii koronawirusa porady prawne prowadzone są w formie telefonicznej.

Zmiana terminu wyborów

Już po raz drugi zostały przesunięte przedterminowe wybory Wójta Gminy Świdnica. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2021 r., odbędą się one 11 kwietnia 2021 r. Treść rozporządzenia
znajduje się na stronie internetowej i profilu facebookowym Gminy Świdnica.

Sołtysi roznoszą decyzje

Od początku lutego sołtysi wszystkich miejscowości w gminie roznoszą do
domów swoich mieszkańców decyzje podatkowe. Sołtysi zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa. Bardzo prosimy mieszkańców o odbieranie decyzji.

NGO
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W roku 2020 w ramach
konkursu dla NGO na
realizację zadań, Gmina
Świdnica podpisała
25 umów z 19 stowarzyszeniami. Dodatkowo
9 zadań zostało
zrealizowanych w trybie
pozakonkursowym, czyli
w ramach tzw. „Małych
Grantów”. Najbardziej
aktywnym
stowarzyszeniem
w ubiegłym roku było
Siedlisko z Grabowca.
Zdjęcie z projektu pt.
Pierwsza pomoc-drugie
życie realizowanego
przez stowarzyszenie
Siedlisko.

1 PROCENT PODATKU
DLA GMINNYCH ORGANIZACJI

Trwa okres wypełniania deklaracji podatkowych PIT. Pamiętajmy, że każdy z nas ma
możliwość przekazania 1 procenta podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku
Publicznego.

Nie zajmuje to wiele czasu, a my jako podatnicy nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Aby przekazać 1 proc. wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza
PIT wprowadzić nazwę i numer KRS wybranej
przez nas organizacji. Jeżeli nie wypełnimy tej
rubryki, pieniądze zasilą Skarb Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać

procent tylko jednej, wybranej organizacji.
Na terenie gminy Świdnica jest zarejestrowanych ponad 20 stowarzyszeń. Nie wszystkie
jednak mają przyznany status Organizacji
Pożytku Publicznego, a tylko takim podmiotom
możemy przekazać 1 proc.

GDZIE SZUKAĆ?
Wykaz wszystkich stowarzyszeń z terenu gminy znajduje się na stronie urzędu w zakładce
GMINA ŚWIDNICA/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Aby sprawdzić, czy dane stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, czyli po prostu, czy możemy jemu przeka-

zać 1 proc. podatku, wystarczy znaleźć Wyszukiwarkę OPP (znajduje się ona na Portalu
Podatkowym podatki.gov.pl), wpisać nazwę
stowarzyszenia, numer KRS i miejscowość. Natychmiast pojawi się informacja, czy stowarzyszeniu można przekazać część podatku.
Należy również pamiętać, że niektóre NGO odzyskują podatek, ale nie znajdziemy ich
w wyszukiwarce OPP. Takie grupy rozliczają się
za pośrednictwem np. Zrzeszenia Lubuskich
Organizacji Pozarządowych. Wtedy to przekazujemy podatek na ZLOP, a organizacja
proporcjonalnie rozdziela wpływy z PIT-ów na
zrzeszone stowarzyszenia.

Konkurs ofert dla stowarzyszeń

1 lutego br. został ogłoszony konkurs ofert na wykonanie zadania
publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Świdnica w roku
2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.

Formularze wniosków można składać do 22 lutego. W tym roku na zadania, które będą wykonywane przez NGO, Gmina Świdnica przeznaczyła
193 tys. zł. Jedno stowarzyszenie może złożyć kilka wniosków. Zadnia
mogą dotyczyć jednej z dziewięciu dziedzin tj.
8 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8 ochrona i promocja zdrowia;
8 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

8 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
8 działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
8 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie konkursu, szczegóły i wzory wniosków znajdują się na stronie Gminy Świdnica w zakładce: GMINA ŚWIDNICA/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
Dodatkowych informacji i pomocy np. przy wypełnianiu wniosków
udziela Katarzyna Misztak z Urzędu Gminy w Świdnicy - 68 327 31 15,
wew. 144, k.misztak@swidnica.zgora.pl.

„SPIS TREŚCI. 66 SENIORZY ZNÓW
POSTACI, KTÓRE…”
NA ZAJĘCIACH

6

Gazeta Gminna

Eugeniusz Kurzawa, mieszkaniec Wilkanowa wydał tuż przed świętami
książkę pt. "Spis treści. 66 postaci, które..." o różnych sławnych, znanych
postaciach polskiego krajobrazu, na które, jak mówi sam autor „wpadłem w swoim życiu". Są wśród nich dwaj prezydenci, premier, wielu wybitnych artystów polskich, naukowców, polityków, nawet jeden
szpieg. Oraz najbogatszy człowiek świata (roku 2005). Są Lubuszanie
i krajowcy. Dodatkowo ok. 100 zdjęć. Książka jest w sprzedaży odręcznej
i wysyłkowej w sklepiku MuzArt w Zielonej Górze przy al. Niepodległości
12, tel. 68 324 63 13. Książkę można również wypożyczyć w bibliotece gminnej.

UWAGA KONKURS
Pierwsza osoba, która 17 lutego o godz. 12.00 zadzwoni
pod nr 602 727 080 i odpowie na pytanie, w jakiej miejscowości
w gminie mieszka Eugeniusz Kurzawa, otrzyma egzemplarz
najnowszego wydania z autografem autora.

POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU

Wójt Gminy Świdnica ogłasza 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 2021 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 30 marca 2021 roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica www.swidnica.zgora.pl w zakładce - Dla mieszkańca/Jak załatwić sprawę/Referat Gospodarki i Rozwoju. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 68 327 31 15 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”.
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica, WFOŚiGW
i NFOŚiGW pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu
nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Wniosek o dofinansowanie dostępny na stronie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.

AKTUALNOŚCI

Decyzją Wojewody Lubuskiego - 18 stycznia br. została wznowiona
działalność stacjonarna Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy. Ze względów bezpieczeństwa zajęcia odbywają się hybrydowo, podopieczni są podzieleni na grupy. Seniorzy z wielką radością przyjęli informację o powrocie do Domu Seniora, bo nie mogli
już się doczekać przygotowanych dla nich zajęć.

MOŻESZ ZASILIĆ
BUDŻET GMINNY

PIT można rozliczyć zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkania,
a nie zameldowania.

O tej sprawie pisaliśmy już rok temu, ale przypominamy. Każdy mieszkaniec
gminy Świdnica, nawet jeżeli nie jest zameldowany na terenie gminy, może
wpisać w zeznaniu podatkowym PIT za 2020 rok miejsce zamieszkania - gminę Świdnica. Wtedy do gminnej kasy wpłynie więcej środków, które zostaną
przeznaczone na inwestycje i zadania mające służyć właśnie mieszkańcom.
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y
powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania
podatników, a dokładnie - według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Więc jeżeli ktoś
kupił, wybudował dom w gminie Świdnica lub mieszka w niej bez meldunku, wystarczy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego bez konieczności meldowania - albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, albo na formularzu
ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej),
natomiast przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1.
Jeśli z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza Cię Twój płatnik
(pracodawca) zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31
grudnia 2020 r. jest gmina Świdnica. W przypadku wspólnego rozliczenia
małżonków, gdy mają oni różne adresy zamieszkania, aby podatki z PIT
wpłynęły do Gminy Świdnica, przynajmniej jeden z małżonków musi mieć
świdnicki adres i rozliczyć się w urzędzie skarbowym odpowiednim dla gminy Świdnica tj. II Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.
Przykładowo
Jeżeli nasze dochody miesięczne brutto wynoszą 2800 zł to miesięczny podatek, który zasili budżet samorządu wynosi 51,39 zł
3600 zł brutto - 75,75 zł
4200 zł brutto - 94,03 zł
5000 zł brutto - 118, 40 zł

WAŻNE TERMINY
AKTUALNOŚCI
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Od 1 lutego można już składać wnioski na świadczenia 500+ i 300+.

Aby uzyskać świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy
2021/2022 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
przy ul. Długiej 85/1 (tel. 68 32732 30).
Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem: Portalu
Emp@tia, Bankowości elektronicznej oraz Platformy Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego 2021 r.,
a w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.
Aby uzyskać świadczenie 300+ na nowy rok 2021 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka lub elektronicznie w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie:
• od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień 2021 r.
• od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Świdnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica, w Biuletynie Informacji Publicznej.

PODZIĘKOWANIE

GRUPA SENIORALNA
ze Stowarzyszenia
Wspólna Letnica realizująca
zadanie publiczne finansowane
z budżetu Gminy Świdnica
„75 LAT WSI LETNICA
- inspiracją dla seniora’’
składa podziękowanie
za wkład wniesiony
w realizację tego projektu

PANU HENRYKOWI KRAKOWIAKOWI

Zapisz dziecko
do szkoły

1 marca br. rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie
internetowej Gminy Świdnica
w zakładce DLA MIESZKAŃCA/OŚWIATA oraz na stronie internetowej
placówek oświatowych:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica
www.zspswidnica.edupage.org
/a/rekrutacja
Szkoła Podstawowa w Słonem
ul. Szkolna 1, Słone
66-008 Świdnica
www.spslone.zgora.pl/?page_id=74

Gmina Świdnica dba, aby na terenie gminy było ładnie
i estetycznie. Kolejnym krokiem była wymiana drogowskazów turystycznych.

WYMIEŃ PIEC

15 lutego 2021 r. ruszy II edycja przyjmowania wniosków o udzielenie
dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe na terenie gminy
Świdnica. Wnioski będzie można składać do 15 kwietnia 2021 r.
Dotacje będą udzielane osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Świdnica na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na wymianie
źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne dla środowiska. Maksymalna wysokość przydzielonej dotacji to 50 proc. poniesionych kosztów zakupu pieca, jednak nie
więcej, niż 5.000 zł. Uwaga - decyduje kolejność składania wniosków.
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WALENTYNKI

Życzenia z okazji Walentynek
HHHHH
Po raz pierwszy zaznałam prawdziwej miłości
Prawdziwej miłości z domieszką zazdrości
Nigdy nikogo tak nie kochałam
I nigdy nikomu tak nie ufałam
Miłość prawdziwa daje moc szczęścia
Można się wtulić w czyjeś objęcia
I tak we dwoje stawiać światu czoła
Słuchając jak jedno serce drugie cicho woła
Nigdy nie być samemu w zmartwieniach
Pomagać sobie we wszystkich problemach
Nie trzeba już w samotności cierpieć i się smucić
A w każdej potrzebie
do drugiego serca można się zwrócić
Wszystkie zmartwienia dzielić
na dwa
I uwierzyć, że słowa płyną
z głębi serca
Bo miłość to szczęście,
a nie ból i rany
Każdy chce kochać i być kochanym…
Krystianie F. kocham Cię
Twoja na zawsze Justyna.
HHHHH
We wszystkich mowach
i w języku duszy
Nad wszystkie są dwa słowa,
Jak w kroplach rosy po suszy,
W nich skarb żywota się chowa.
Jak dwie perełki w oceanie życia,
Jak dwie gwiazdeczki na niebie,
Świecą nam do powicia
Dwa słowa - Kocham Ciebie!
Dla Mariusza Górskiego
od żony Agnieszki.
HHHHH
Jeśli lecieć to do słonica
Jeśli marzyć to bez końca
Gdy całować to serdecznie
A gdy kochać to już wiecznie Niech ten wierszyk wam
to przypomni
Że jest ktoś kto o was nie zapomni
Kochamy was bardzo nie ukrywam tego bo ukrywanie
miłości to coś okropnegooo!!
Dla Mamy Teresy i Taty Mieczysława
od Córek Julii i Otylii.
HHHHH
Kochanej żonie Joli T. z okazji Walentynek obiecuję,
że będę się bardzo starał, aby nasze przyszłe życie było
szczęśliwe, radosne, pełne dobrych niespodzianek,
pięknych chwil i wspomnień. Zrobię wszystko,
żeby tak było
- mąż Tomek T.

HHHHH
"Kochać kogoś i być kochanym
to najcenniejsza rzecz na świecie."
Tatusiu Piotrusiu,
dziękuję za Twoją MIŁOŚĆ, Kocham Cię
Córeczka Julka
Jesteś dla mnie całym światem
Żonka Madzia
HHHHH
WSZYSTKIM SENIOROM Z TERENU GMINY
ŚWIDNICA: „KOCHAM WAS”, ZDRÓWKA
I POMYŚLNOŚCI
PRZEWODNICZĄCA GRS W ŚWIDNICY B. HAJDASZ.
HHHHH
Dużo buziaczków, miłości i uśmiechu na co dzień dla
moich najcudowniejszych dziewczyn na Świecie! Agusi i
Klaudusi z okazji dnia zakochanych
życzy tata i maż Tomek.
KOCHAM Was nad życie.
HHHHH
Kocham Cię bardzo i nie skrycie
Kocham Cię mocno, na całe życie
Kocham nie tylko w walentynki
Bo jesteś częścią naszej wspólnej
rodzinki.
Twoja Żona Dominika.
HHHHH
Chcę z Toba żyć
Z Twojej szklanki pić
Robić Ci śniadanie
Mówić Ci Kochanie
Spać obok na Łóżku
Drapać cię po Brzuszku
Bo bardzo Cię KOCHAM
mój kwiatuszku.
Najszczersze życzenia od kochającego
męża Romana i dzieci.
HHHHH
Dziękuję za najlepszą przyjaźń, miłość, cierpliwość
i uśmiech, za wspólną podróż przez życie i za to,
że zawsze mogę na Ciebie liczyć.
Marcinowi najlepsza (obiektywnie :-)) żona (UM).
HHHHH
Że buziaki - to tak,
Że z daleka - to fakt,
Że dla ciebie - to też,
A od kogo już wiesz!
Dla Hani od Gosi.
HHHHH
Miłość to wielkie słowo,
I ten je tylko rozumie,
Kto raz kochał I więcej kochać nie umie.
Z wyrazami miłości Urszuli - Piotr.
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WOŚP

Udało się zebrać ponad 48 tys. zł

>>> Tyle osób jednocześnie jeszcze w Zalewie Świdnickim nie morsowało

A wszystko w ramach morsowania dla WOŚP. Impreza nad Świdnickim Zalewem była udana, frekwencja dopisała, a wszystko odbyło się zgodnie
z reżimem sanitarnym i wytycznymi Inspekcji Sa-

>>> Działo się też na Stacji MM Świdnica, gdzie
można było zakupić wiele ciekawych przedmiotów

31 stycznia odbył się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy gminy Świdnica i tym razem zagrali.

Od rana na ulicach można było spotkać 27 wolontariuszy. Gminny Finał rozpoczął się o godz.
9.00 rajdem „4x4 Jedzie dla WOŚP”. Ponad 25 samochodów odbyło rajd terenowy po gminie
Świdnica. Równo o godz. 10:05 do lodowatej
wody wskoczyli amatorzy zimowych kąpieli.

>>> Wolontariusz Jasiek Marczewski z WOŚP jest
od urodzenia. Pod czujnym okiem rodziców zbierał
pieniądze do puszki, tu akurat od Przewodniczącej
Klubu Seniora Bogumiły Hadzickiej

>>> Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu przygotowało pokaz pierwszej pomocy

nitarnej. Przez cały dzień po gminie Świdnica jeździł grający ORKIESTROBUS. Wolontariusze
zbierali pieniądze od wszystkich, którzy czekali na
nich przed swoimi domami. Na koniec w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się wielkie liczenie zebranych pieniędzy. - Wynik - mimo ciężkich czasów - imponuje - podsumował zbiórkę szef świdnickiego sztabu Rafał Trafała. - Wolontariusze
zebrali w gotówce 40 519,38 zł, a poprzez terminal
płatniczy 610 zł. Oprócz tego z licytacji internetowych - stan na 1 lutego - udało się zdobyć kwotę 2574,50 zł, a na e-skarbonkach 4330 zł, co daje
łącznie 48 033,88 zł!
Fot. Rafał Trafała, Iwona Stoll, Piotr
Wojciechowski – Stowarzyszenie Siedlisko
w Grabowcu, Patryk Sós – NewsLubuski.pl

>>> Państwo Ewa i Dariusz Trzaska co roku włączają
się w WOŚP i co roku bardzo dokładnie liczą
zebrane do puszek pieniądze

>>> Podczas rajdu „4x4 Jedzie dla WOŚP” uczestnicy mieli bardzo interesujące przygody

>>> Orkiestrobus podjechał pod każdy dom w gminie, którego mieszkańcy chcieli wspomóc orkiestrę
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Działo się w szkole w Słonem

RODZINNY KONKURS
ŚWIĄTECZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Jak co roku nadesłanych prac było bardzo dużo. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż każda praca miała w sobie coś urokliwego, niepowtarzalnego.
Podjęto jednak trudne decyzje i biorąc pod uwagę pomysłowość i wkład
pracy wyłoniono zwycięzców:
miejsce I - Jakub Maj kl. IV oraz Hubert Serbinowski kl. VI
miejsce II - Krystian Sochacki kl. IV i Martyna Sochacka kl. I
miejsce III - Izabela Jakimełeń kl. VII i Marika Makowska kl. I
Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia i zostaną nagrodzone upominkami.

Koło teatralne „Niewidzialni”

Uczniowie klasy szóstej należący do koła teatralnego nie spoczywali na laurach. Przygotowali zdalnie interpretację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” w formie filmu i serdecznie zapraszają do jego obejrzenia na stronie
internetowej szkoły.

Ciekawie w oddziale
przedszkolnym

EDUKACJA, SPORT, REKREACJA

Wieści ze szkoły w Koźli
EKSPERYMENTY
Z BAŁWANKAMI

Kraina Eksperymentów znów
zawitała do Koźli. A ponieważ
śniegowe bałwanki już się dawno stopiły, dzieci zrobiły trochę
inne, a już na pewno bardziej
trwałe.

PIĘKNE WYSTĘPY

Dzieci ze szkoły w Koźli pod czujnym okiem nauczycielek przygotowały
piękny program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy bardzo zaangażowali się, aby występy udały się w stu procentach. I tak też
było. Babcie i dziadkowie mogli najpierw usłyszeć piosenkę, potem wierszyki, ale były też tańce. Dzieci specjalnie zatańczyły poleczkę. Wszystkie filmy z występami można obejrzeć na profilu facebookowym
Szkoły filialnej w Koźli.

ZALEW IDEALNY DLA MORSÓW
Świdnicki Zalew już na
stałe zapisał się na mapie miejsc odwiedzanych przez grupy „morsów”. Co niedzielę, ale w
inne dni tygodnia także,
zbierają się tam amatorzy lodowatych kąpieli.

Panowie: Grzegorz Walasek, Paweł Wańczko, Dariusz Witkowski i Piotr
Szkwarek morsowali już w różnych miejscach, ale najbardziej podoba im
się właśnie zalew w Świdnicy. – To fajne miejsce z klimatem – mówią.
Fotografia pochodzi z konta facebookowego P. Wańczko

Pomimo ferii czas
w zerówce w przedszkolu w Słonem
upłynął pod znakiem
wielu atrakcji. Przede
wszystkim po raz kolejny dzieciaki otrzymały swoje wyroby
ceramiczne - własnoręcznie lepione i
szkliwione, a wypalane w piecu do ceramiki w GOK-u
w Świdnicy.

Czas w styczniu poświęciliśmy na lepienie nowych rzecz z gliny - czyli
program pod opieką Anny Furmanek
„Ceramiczny przedszkolak" jest kontynuowany. Odwiedzili nas też wspaniali goście - Róża i Franciszek uczniowie szkoły muzycznej z Zielonej Góry przygotowując dla nas
wspaniałe koncerty - niektórzy zaczęli marzyć o pójściu w ich ślady.

ZAWODNICY FLESZA ZNÓW
ZAJĘLI WYSOKIE MIEJSCA

Mieliśmy też okazję zasiąść w szkolnych ławkach i mieć poprowadzone
zajęcia jak w szkole - w końcu od
września będziemy w nich zasiadać
codziennie! Poczuliśmy się też jak
prawdziwi artyści malując oooogromne obrazki. Ostatnią rzeczą,
która sprawiła nam mnóstwo frajdy
to był śnieg. W końcu mogliśmy
ulepić bałwany. A więc styczeń
uważamy za udany!!!! Ciekawe, co
jeszcze nas fajnego spotka?
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów szkoły.

W Lesznie odbył się pierwszy
Puchar Polski w szermierce w
kategorii oldboy. W imprezie
wystartowało blisko 50 zawodniczek i zawodników w 4
grupach wiekowych.

W zawodach wystartowała również pięcioosobowa reprezentacja Szkolnego Klubu Szermierczego „FLESZ”
Świdnica . Po dwóch grupach eliminacyjnych, gdzie walki odbywały się niezależnie od wieku uczestników zawodów nasi zawodnicy byli wysoko rozstawieni do walk pucharowych w swoich kategoriach wiekowych. Ostatecznie
w kategorii („0”30 + ) zwyciężył Mateusz Chojnecki, miejsce drugie zajął Tomasz Witosławski, a na trzeciej pozycji uplasował się Adam Mordel. W kategorii („ 1” 40 +) brązowy medal wywalczył Tomasz Cygański. W tym samym
przedziale wiekowym na pozycji 13. uplasował się Tomasz Nieczkowski. Mirosław Węcławski z powodu leczenia kontuzji nie wystartował w zawodach
szykując się do drugiego Pucharu Polski, który planowany jest w Warszawie.
Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica,
Fotografia pochodzi w konta facebookowego Klubu.

EDUKACJA
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Wspaniałe zajęcia
dla dzieci
Co słychać w szkole w Świdnicy

Konkursy przedmiotowe

W poniedziałek i wtorek podczas ferii zimowych odbyły się w szkole zajęcia w ramach półkolonii. Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci. Tekturowe zamki, balowe suknie, miecze i tarcze to tylko niektóre z szeregu atrakcji. Ponadto były jeszcze eksperymenty, mecze w dwa ognie, zawody, turniej rycerski oraz maski karnawałowe. Na koniec dzieci tańczyły swoje ulubione układy. Czas minął
nam wszystkim bardzo szybko i każdego dnia z żalem kończyliśmy nasze zabawy. Zajęcia prowadziły Sylwia Weise i Mariola Zapotoczna.

Konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to wielka okazja, aby zdobyć punkty niezwykle przydatne podczas naboru do
szkół ponadpodstawowych. W poprzednich latach etap szkolny odbywał się najczęściej w listopadzie, a etapy rejonowe i wojewódzkie na początku roku w wyznaczonych przez kuratorium placówkach. W tym roku, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, będzie inaczej. Kurator oświaty zwróciła się do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych o pomoc w zorganizowaniu dwóch pierwszych etapów – szkolnego i rejonowego. O ile nie zmienią się przepisy sanitarne – oba etapy będziemy zmuszeni przeprowadzić zdalnie. Etap szkolny będzie miał miejsce
w drugiej połowie stycznia, z kolei etap rejonowy w pierwszych dwóch tygodniach
marca. Najlepsi, już poza swoimi placówkami, zmierzą się z zadaniami w drugiej
połowie kwietnia.
Szkolny etap rozpoczął konkurs z języka polskiego, który został zorganizowany online w poniedziałek 18 stycznia. Ostatnim będzie konkurs z matematyki, który odbył się 28 stycznia, w piątek. Dokładny terminarz oraz regulaminy poszczególnych
konkursów można znaleźć pod tym adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/zmianyterminow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-2020-2021/.
Do 22 stycznia odbyły się trzy konkursy – z języka polskiego (do etapu rejonowego zakwalifikowały się Alicja Kołodziej i Milena Rożniatowska), z chemii (wymagane 80% możliwych do uzyskania punktów zdobyła Alicja Kołodziej) oraz z języka angielskiego (minimum kwalifikacyjne uzyskali: Alicja Kołodziej, Milena Rożniatowska, Bruno Chudecki, Adam Warecki i Dorian Gil). Życzymy sukcesów tym, przed którymi etapy szkolne i tym, którzy przygotowują się do etapów rejonowych.

Olimpiada
Matematyczna Juniorów

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej,
która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI
Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym
2020/2021).
Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane
do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami
konkursowymi uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne przydatne podczas udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.
Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana
na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających
do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do
szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz
art. 20d ustawy o systemie oświaty.
Życzymy dalszych sukcesów!

CIEKAWE FERIE DLA NAJMŁODSZYCH

W czasie trwania półkolonii podczas ferii
zimowych, dla dzieci z klas 1–3 odbyły się
zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek.

Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej
uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem
uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających
wiele emocji i uśmiechu.
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To już czternasty miesiąc naszej
wielkiej przygody!
Gazeta Gminna

KULTURA

Co słychać u grupy projektowej Apkowicze? Bardzo dużo! Działamy obecnie w zakresie programowania aplikacji webowej, w której znajdziecie zdjęcia najciekawszych miejsc w gminie Świdnica!

Kulturalne boksy

Prym w tym zadaniu wiedzie Antoni Tyliszczak, który działa nad naszą aplikacją,
bazując na swoim autorskim pomyśle. Pracy jest bardzo dużo, dlatego reszta grupy dzielnie stara się pomóc w zakresie tworzenia opisów do zdjęć, a także ogarnięciu bałaganu związanego z formalnościami przy wprowadzeniu apki na serwery. Co czeka nas w najbliższym czasie? Mnóstwo pięknych materiałów promocyjnych, a także wielki finał projektu, który odbędzie się już pod koniec marca! W związku z pandemią nie mamy jeszcze konkretnych planów na to, jak będziemy świętować nasz sukces, ale jesteśmy pewni, że będzie to coś innowacyjnego! Projekt „Apka, Świdnicka Mapka” został przedłużony o trzy miesiące
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, jednak my się nie poddajemy i działamy
zdalnie. Po prostu dajemy z siebie wszystko!
Autor: Paulina Sidoruk - koordynatorka projektu
„Apka, Świdnicka Mapka”

polecają się na święta

Zima w pełni, ale my już myślimy o wiośnie, pierwszych kwiatach i świętach wielkanocnych. Z tej okazji GOK wydaje okolicznościowe kulturalne boksy dla dużych i małych.

W naszych pudełkach znajdziecie materiały plastyczne do zajęć w domu,
dzięki którym poczujecie wiosenną atmosferę. W marcu w każdy wtorek
i czwartek będziemy spotykać się podczas zajęć online prowadzonych live
na profilu społecznościowym GOK. Tym razem zajęcia i kulturalne boksy
będą podzielone na dwie grupy wiekowe. Jeden pakiet będzie przeznaczony
dla dzieci, zaś drugi dla dorosłych, którzy lubią rękodzieło. W kulturalnym
boksie (cena: 10zł) znajdą się 4 tematy zajęć. Zamówienia na boksy przyjmujemy do 21 lutego pod nr tel. 68 3273322.

Kody LEGIMI
w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna ciągle idzie do
przodu, dlatego na próbę wprowadziła nową
usługę dla czytelników.
Od stycznia do kwietnia można odbierać bezpłatne kody do portalu LEGIMI, który oferuje miłośnikom książek dostęp do blisko 60 000 ebooków
i audiobooków.

Dzięki Legimi - Wasz smartfon, tablet lub komputer zmieni się w Waszą prywatną biblioteczkę. Wystarczy zgłosić się do biblioteki osobiście
lub telefonicznie i pobrać unikalny kod, który jest
ważny przez jeden miesiąc.
Odbierając kod, czytelnicy otrzymują instrukcję,
jak korzystać z portalu oraz wsparcie bibliotekarza.

Ferie z frajdą
KULTURA

To były ferie zimowe inne niż
wszystkie. Dzieci i młodzież z
gminy Świdnica wzięli udział w internetowych akcjach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury. A było w czym wybierać.

W pierwszym tygodniu ferii we
wszystkich miejscowościach zagościły bałwany, którym mieszkańcy
nadawali imiona. Animatorzy pokazywali, jak zrobić tiulową spódniczkę i karmnik dla ptaków. GOK zaprosił również na spotkanie z leśnikiem Panem Grzegorzem Patkiem,
który zachęcał do spacerów po lesie,
obserwowania ptaków i opowiedział, jak dokarmiać ptaki podczas
zimy. W drugim tygodniu ferii, podczas spotkań online, prowadzone
były warsztaty artystyczne. Codziennie, z wykorzystaniem kulturalnych boksów i pod okiem kamery, uczestnicy zajęć tworzyli m.in.
pingwinki ze skarpetek, sztuczny
śnieg z pampersów czy lampiony
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z krainy
lodu. Na
najmłodszych czekały również bajkowe
zagadki. Całość
ferii zamknął konkurs na nagranie filmiku
w aplikacji TikTok. Pracownicy GOK
dziękują za te dwa intensywne tygodnie i cieszą się, że byliście z nimi
podczas wydarzeń online i przesyłaliście im zdjęcia swoich prac.

Uczestnicy konkursu TikTok: Kalina
Cwojdzińska, Kamil Fudali, Maciej Skóra, Hanna Weise, Filip
Staniewicz, Dawid Cwojdziński
Osoby wyróżnione podczas zajęć
live: Iwona Sołtysiak,
Anna Tyliszczak, Agnieszka Marczewska, Beata Frąckie-

wicz
Nagrodzeni w konkursie TikTok:
Nagroda Publiczności: Kamil Fudali, Nagroda Organizatora: Hanna
Weise
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