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Gazeta Gminna
"Wymalujemy na laurce czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote piórko i kwiaty w dzbanuszku.
Żyj Mamusiu nasza miła sto lat albo dłużej!
Bądź wesoła i szczęśliwa,
zdrowie niech Ci służy!"
Życzą tego mamie Alinie i jeszcze więcej:
Robert, Karolina, Paulina i Honorata
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Do mamy !!!
„Bóg nie mógł być wszędzie
dlatego stworzył matki”
Dziękuję Ci za: krótki sen, kakao na śniadanie,
czyste podłogi, pachnącą pościel,
dźwiganie siatek z zakupami,
za szycie wymarzonych ubrań...
NIE musiałaś tego robić ale chciałaś …
Elżbieta i Bronisław Nogowie
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Kochana mamo w dniu twojego święta życzę Ci
dużo zdrowia, spokoju, radości i kolejnych stu lat
Twego Święta ...
Z poważaniem twoja córka
Wioletta Mazuro
Najdroższa Mamo Ewo
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!
Ania i Bartek
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Ja jestem tu, Ty jesteś tam, tak mi cię mamusiu
brak, przyjdź do mnie proszę przytul mnie mocno
powiedz, że kochasz, że nic się nie dzieje
Obiecaj, że będziesz zawsze i wszędzie
Cały czas obok mnie
Utulisz mnie w smutku powiesz cichutko
KOCHAM WAS KOCHANE CÓRECZKI
DLA MAMY TERESY
OD CÓREK JULII I OTYLII

W prezencie i na poprawę humoru
wiersz Czesława Janczarskiego
pt. Straż pożarna

Śpieszą na ratunek:
tam płonie zagroda!
- a czerwień lśni
na samochodach.

Pierwsi są na miejscu,
choćby szmat był drogi.
Pryska woda z węża,
syczy żar i ogień.
Gaśnie groźny pożar,
dym ku niebu pnie się.
Dzielna straż pożarna
ludziom pomoc niesie!

Kochana mamo,
Z okazji Dnia Matki,
Dziękuję Ci za wszystko,
Nawet te nasze jatki.
Wiele mnie nauczyłaś,
Zawsze utuliłaś,
Za twe ciepło i dobroć,
Dziękuje Ci mocno.
Można by wiele rzec,
Gdy chwila ta taka piękna
Jednak czuję, że wystarczy,
,,Dziękujemy, jesteś cudowna’’
Michael i Nadia Banaś
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Bije dzwon na alarm,
już śpieszą strażacy.
Czasem w nocy - ze snu,
czasem w dzień - od pracy.

ŻYCZENIA
Życzenia dla Iwony Banaś.
Życzę Ci Mamo,
stu lat życia w ciągłym uśmiechu
i samych radosnych oddechów!
Milion pięknych chwil bez złości
Oraz wiecznej pomyślności!

Magda

Najdroższa Matulu,
żadne słowa nie oddadzą tego,
Kim dla mnie jesteś,
Dziękuje za życie, miłość, troskę,
bycie przy mnie kiedy najbardziej
tego potrzebowałam i przepraszam
za Twoje łzy.
Dziś sama jestem mamą i wiem,
że życie i rodzina to nie tylko piękna bajka
ale także trudne momenty,
z którymi muszę sobie radzić.
I radzę dzięki TOBIE.
Kocham Cię Matuluś
Sylwia

Kochana Mamo!
Krystyno Wadecka.
Z okazji Twego święta, Mamo
życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.
Syn Darek
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Z okazji przypadającego

4 maja Dnia Strażaka

wszystkim strażakom
zawodowym, jak i ochotnikom
życzymy bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych
powrotów
z akcji oraz nieustającej
opieki Świętego Floriana
dla Was i Waszych Rodzin.
Niech podejmowane
działania i służba
drugiemu człowiekowi
będą zawsze źródłem
osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.

AKTUALNOŚCI

W związku z licznymi skargami
i doniesieniami mieszkańców
gminy Świdnica dotyczącymi
działalności podmiotów gospodarczych, z przykrością informuję, że zostałem zmuszony
do złożenia dwóch zawiadomień o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze.

Jednocześnie poinformowano
mnie, że do Prokuratury Rejonowej
w Zielonej Górze wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w kolejnej sprawie dotyczącej działalności gospodarczej
podmiotu działającego na terenie
Gminy Świdnic złożone przez
pokrzywdzonych mieszkańców.
Pełniący funkcję
Wójta Gminy Świdnica
Bogdan Mucha

Gmina Świdnica pozyskuje, inwestuje
i dba o swoich mieszkańców !!!
Gazeta Gminna

DRUGIE ŻYCIE SETRY!!!
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Ulica Kosowa
w Wilkanowie

Całkowita wartość inwestycji:
1 899 908,97 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie
ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości:
774 441,00 zł

Autobus gminny, który od ponad roku stał w „pokrzywach”, wrócił
z zgrupowania klubu FLESZ w Cetniewie. Przewodniczący Gminy
Tomasz Marczewski określił go niedawno, że „to złom” już nie
przydatny dla Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
Przygotowany i usprawniony pojazd szczęśliwie, bez żadnych problemów
pokonał trasę 1200 km.

Boisko sportowe w Wilkanowie

Całkowita wartość inwestycji: 354 240,00 zł

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, którzy przygotowali
kompletny wniosek o dofinasowanie „Przebudowa boiska sportowego
w miejscowości Wilkanowo w Gminie Świdnica”, udało się uzyskać wystarczającą ilość punktów aby otrzymać dofinansowanie tego zadania
w kwocie 70 000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Lubuskiego
w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej. W ramach przebudowy, wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne zachowując jego podstawowe wymiary
z niewielką korektą, wynikającą z nadania mu kształtu foremnego prostokąta.
Planuje się także wymianę istniejącego ogrodzenia o zróżnicowanych wysokościach
2,00 m i 4,00 m na wysokości 4,00 na całej długości. W ramach prac zostanie
utwardzone nawierzchnią syntetyczną boisko wielofunkcyjne o wymiarach
31,0 m x 18,0 m, na którym znajdować się będzie: boisko do piłki ręcznej,
boisko do siatkówki i koszykówki.

Inwestycja polega na przebudowie
drogi gminnej ul. Kosowej w miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica
o łącznej długości 714 metrów, stanowiącą bezpośrednie połączenie z drogą
Wojewódzką W282 prowadzącą m.in.
do m. Zielona Góra oraz stanowiącą
alternatywne i uzupełniające połączenie z drogą krajową K27 (Zielona
Góra-Żary). Zrealizowana zostanie
do końca 31 sierpnia 2021 roku.

Budynek przedszkola i żłobka wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Świdnicy

Koszt budowy obiektu to: 5 781 000,00 zł

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Gminy oraz Pana Bogdana Muchy pełniącego funkcję Wójta Gminy, Gmina Świdnica, w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozyskała 800 tys. zł na
projekt pn.: „Budowę przedszkola ze żłobkiem wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Sala gimnastyczna w Słonem

Całkowita wartość inwestycji: 2 915 100,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie:
1 426 375,00 zł

Trwa budowa nowej sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Słonem.
Celem przedsięwzięcia jest
utworzenie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym,
sanitariatami dla uczniów, korytarzy i łącznika z istniejącym
budynkiem szkolnym. Sala gimnastyczna z zapleczem będzie pełniła funkcję szkolnego obiektu sportowego, przeznaczonego przede wszystkim dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Słonem.Budowa nowej sali gimnastycznej rozpoczęła się w maju
2020 roku, a planowany termin zakończenia budowy to październik 2021 r.

O zastrzyku pieniędzy z budżetu państwa dla świdnickiego samorządu poinformował wojewoda lubuski Władysław Dajczak w środę 31 marca br. Do województwa Lubuskiego ze środków rządowych trafiło blisko 43 miliony złotych.
Na liście dofinansowanych znalazło się 28 projektów. Warto dodać,
że z powiatu zielonogórskiego dofinansowanie otrzymały tylko dwie gminy,
a jedną z nich jest Gmina Świdnica.
W szybkim tempie postępują prace przy budowie nowego przedszkola przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy, a ich postęp można obserwować
każdego dnia. Na placu budowy uwija się około 20 pracowników. Pomogła nam
też stosunkowo łagodna zima, więc wszystko idzie zgodnie z założeniami.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej
na terenie gminy Świdnica. Obiekt będzie łączył dwie części: przedszkolną i żłobkową. Stanowią one niezależną funkcjonalnie całość będącą uzupełnieniem
kompleksu szkolnego w Świdnicy.

Pieniądze na pole kempingowe
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Gazeta Gminna

AKTUALNOŚCI

Dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, którzy przygotowali kompletny wniosek pt. „Budowa pola
kempingowego z punktem informacji turystycznej w Świdnicy”, udało
się uzyskać wystarczającą ilość punktów aby otrzymać dofinansowanie
tego zadania w kwocie 40 000 zł ze środków budżetu Województwa
Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza Turystyczna”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa pola kempingowego z punktem
informacji turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Świdnickiego. W ramach zdania cały teren pola zostanie ogrodzony oraz oświetlony,
będzie tam też całodobowy monitoring. Dodatkowo w ramach inwestycji
powstanie Punkt Informacji Turystycznej, który pozwoli na szersze
spojrzenie i dostęp do turystyki regionu. Foldery, plany i informatory
zdeponowane w punkcie pokierują turystów na szlaki i ciekawe historyczne
miejsca gminy. Całkowita wartość inwestycji to 100 000 zł.

KŁOPOTLIWE ODPADY

Wkrótce na placu przy Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy uruchomiony zostanie
tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Będzie tam można
wrzucić m.in. przeterminowane lekarstwa.
Przeterminowane leki powinny trafić do pojemników do tzw. selektywnej zbiórki. Specjalne kosze na przeterminowane leki znajdują się w wybranych aptekach, przychodniach i szpitalach.

Już niedługo medykamenty będziemożna również
oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Świdnicy. PSZOKI przyjmują
także m.in:
• opony;
• odpady elektroniczne i elektryczne;
• kwasy, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin
oraz opakowania po nich;
• przeterminowane leki;
• meble i odpady wielkogabarytowe;

• tekstylia, ubrania;
• oleje samochodowe;
• lustra i szkło gospodarcze;
• doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki,
meble ogrodowe;
• ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki,
obudowy urządzeń, klamki, elementy
metalowe;
• lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy
energooszczędne, termometry rtęciowe.

REMONT DROGI W DRZONOWIE

Mieszkańcy Drzonowa i Radomi mogą się cieszyć. Powiat Zielonogórski
otrzymał ponad 2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
II etap przebudowy drogi nr 1144F w m. Drzonów.

To potwierdza, że wspólnie podjęte działania z Powiatem Zielonogórskim
o współfinansowaniu przez Gminę Świdnica II etapu przebudowy tej drogi przyniosą oczekiwane rezultaty.

Sieć światłowodowa w gminie

Aktualnie w ramach projektu POPC2 sieć światłowodowa budowana
jest przez firmę Orange do wskazanych przez CPPC (Centrum
Projektów Polska Cyfrowa) gospodarstw domowych. W ramach
projektu POPC2, światłowód doprowadzony będzie do 449
gospodarstw domowych w miejscowościach: Buchałów, Grabowiec,
Drzonów, Koźla, Letnica, Łochowo, Piaski, Rybno, Słone. Pierwotny termin realizacji 31.07.2020 r. został ustawą COVID-ową
przesunięty o 3 miesiące tj. 30.09.2020, ale firma Orange uzyskała
dodatkowo odroczenie terminu do wiosny 2021 r.
Firma Orange poinformowała nas, że obecnie rozpoczyna projekt
POPC4, w ramach którego dostęp do szybkiego, światłowodowego

Internetu uzyska w Gminie Świdnica kolejne 295 gospodarstw domowych w miejscowościach: Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Orzewo,
Radomia, Słone Wilkanowo, Świdnica i Łochowo. W chwili obecnej
wyłoniony wykonawca jest na etapie przygotowywania się do rozpoczęcia
prac projektowych.
Na stronie internetowej Gminy znajduje się zestawienie wszystkich
punktów adresowych w gminie Świdnica w projekcie POPC2
i POPC4.
Zachęcamy mieszkańców zainteresowanych podłączeniem światłowodu do zgłoszenia się na stronie UKE https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/
oraz bezpośrednio do firmy Orange wypełniając deklarację dostępną
na stronie https://www.orange.pl/view/sfh.

AKTUALNOŚCI

STRAŻACY
POLALI

Gazeta Gminna
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Strażacy z OSP Świdnicy
i w tym roku podtrzymali
wieloletnią tradycję
oblewania wodą w Lany
Poniedziałek.

Tym samym nadrobili
zaległości z 2020 r.
Z wozu strażackiego
druhowie symbolicznie
polali posesje w Świdnicy,
Wilkanowie,
Rybnie i Piaskach.
Najmłodsi mieszkańcy
jak zawsze
z niecierpliwością
wyczekiwali strażaków
w oknach.

Fot. OSP Świdnica

NOWOCZESNY WÓZ W KOŹLI

W drugiej turze wyborów prezydenckich w lipcu 2020 r. Gmina Świdnica, dzięki wysokiej
frekwencji wyborczej wygrała „Bitwę o Wozy".

Druhowie OSP Koźla 29 grudnia 2020 r. odebrali
nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Od
tego czasu trwa pracowity okres uzbrajania wozu
oraz zakupu sprzętu. Koszt samochodu wyniósł
900 tys. zł. 800 tys. złotych pochodziło z wygranej
w ramach „Bitwy o Wozy". Gmina Świdnica przekazała na ten zakup 60 tys. zł, a jednostka OSP
Koźla - 40 tys. zł wkładu własnego. Samochód
został zakupiony z dodatkowymi elementami zabudowy. Wyższy standard to przede wszystkim

4500 litrowy zbiornik wody oraz zbiornik
środka pianotwórczego o pojemności 450
litrów. Samochód wyposażono w dodatkowe oświetlenie, a także zamontowano pakiet ładowarek samochodowych do radiostacji i latarek oraz
wyciągarkę. Z powodu dużej masy
pojazdu zamówiono silnik o większej
mocy - 320 KM. Samochód został
uterenowiony, poprzez zastosowanie napędu 4x4. Uzbrojenie pojazdu
w specjalistyczny sprzęt leżało
w kompetencjach Ochotniczej Straży
Pożarnej w Koźli. Kwota 900 tysięcy złotych obejmowała tylko
i wyłącznie koszty zakupu samochodu pożarniczego. Ochotnicza
Straż Pożarna w Koźli pozyskała,
a następnie zamontowała sprzęt o wartości
118 tys. złotych. Pojazd wyposażono
w: specjalistyczne pilarki do drewna oraz
przecinarkę do stali i betonu, wentylator
oddymiający, sprzęt burzący, zestaw kominiarski,
pompę szlamową, pływającą oraz elektryczną, zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deską,
a także defibrylator, zestaw do ratownictwa wysokościowego, węże pożarnicze do gaszenia
pożarów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
sprzęt pianotwórczy, środki do sorpcji oraz zmywania substancji ropopochodnych, drabinę przystawną, kamerę termowizyjną, latarki. Ochotnicza
Straż Pożarna w Koźli, dbając o bezpieczeństwo

ratowników, zakupiła środki ochrony indywidualnej o wartości 38 tys. zł. Jednostka pozyskała
hełmy, ubrania specjalne oraz buty bojowe.
Dzięki pracy i zaangażowaniu druhów, OSP w Koźli posiada aktualnie jeden z najnowszych, kompletnie wyposażonych samochodów ratowniczo
- gaśniczych, zabezpieczających teren powiatu zielonogórskiego.
Zakupiony sprzęt umożliwia ratownikom utrzymanie gotowości operacyjnej. Mieszkańcy gminy
Świdnica mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ
każdego dnia druhowie są gotowi nieść pomoc
w ratowaniu zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.
Fot. OSP Koźla
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Kiedy Brzezina tętniła życiem
Gazeta Gminna

HISTORIA

Kiedyś Gregormühle, potem Brzezina, a teraz
po prostu Łochowo. Kiedy na początku lat 30
XX wieku przy drodze z Schweinitz (Świdnica)
do Ochelhermsdorf (Ochla) dzięki dogodnemu
ukształtowaniu terenu i przepływającemu
strumykowi powstaje niewielki zalew, jeszcze
nikt nie przypuszcza, że wkrótce to miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych
kąpielisk dla okolicznych mieszkańców ale
przede wszystkim dla mieszkańców pobliskiego miasta Grünberg (Zielona Góra).

sen, boisko do tenisa i siatkówki,
a przede wszystkim budowane
są domki letniskowe, z których
w okresie wakacyjnym korzystają pracownicy Gazety Lubuskiej. Niestety budynek główny
nigdy nie doczekał się poważniejszego remontu. Po upadku PRL
na początku lat 90-tych ośrodek
zostaje wystawiony na sprzedaż
i trafia w prywatne ręce, w których pozostaje do dnia dzisiejszego.
Lesław Wilczyński

Bliskie położenie od miasta sprawia, że
w krótkim czasie miejsce zdobywa sobie
wielką popularność i jest bardzo chętnie wybierane na letni wypoczynek. Szczególnie
dzieci cieszą się z atrakcji: wodnej ślizgawki, trampolin, napompowanych opon. Dla
najmłodszych jest wydzielona płycizna. Re-

stauracja serwująca potrawy z miejscowych produktów przygotowała dla
gości ponad 20 stolików, a wieczorem
można potańczyć na drewnianym podeście w rytm najnowszych szlagierów. Dodatkową atrakcją jest usytuowana
za restauracją strzelnica, na której odbywają się spotkania organizacji paramilitarnych. Miejsce jest tak atrakcyjne, że wkrótce trafia na pocztówki drukowane przez Paula Mohra znanego zielonogórskiego fotografa.
Dobre czasy dla kąpieliska kończą się wraz
z nadejściem wojny,
a w lutym 1945 roku
dotychczasowi właściciele na
zawsze opuszczają Gregormühle. Druga młodość nadchodzi
wraz z nowym właścicielem czyli Robotniczą Spółdzielnią Wydawniczą, która wydaje Gazetę
Lubuską - organ PZPR. Lokalizacja otrzymuje nową nazwę
„Brzezina’, teren zostaje ogrodzony, powstaje betonowy ba-

Widokówki pochodzące ze zbiorów L. Wilczyńskiego pokazują
stan obiektu z lat 30-tych, kiedy miejsce tętniło
życiem, początku lat 70-tych - budynek z napisem „Brzezina”, mała wysepka z zadaszeniem, pod
którym również stały stoły z krzesłami oraz
stan obecny

AKTUALNOŚCI
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Rozmowa z Łukaszem Szydłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słonem

- Spotykamy się ponownie, po 8
miesiącach Pana pracy na stanowisku dyrektora. We wrześniu opowiadał Pan o swoich planach względem szkoły, uczniów, nauczycieli. Co
udało się zrealizować?
- To był trudny czas ze względu na
pandemię, która uniemożliwiła szkole normalne funkcjonowanie. Ale
nie mogę powiedzieć, że był to czas
stracony. Próbowałem wykorzystać
go jak najmocniej. I zacząłem od remontów.
- Czego dokładnie?
- Na początek wyremontowałem gabinet, w którym mogę teraz przyjmować gości. Sam malowałem, tapetowałem. Musieliśmy też osuszyć podłogę w świetlicy i wymienić
ją całkowicie. Firma, która buduje
halę sportową wymieniała rury kanalizacyjne, w związku z czym remont podłogi był niezbędny. Trzeba to było zrobić szybko, bo w
świetlicy wydawane są posiłki i to
pomieszczenie jest nam potrzebne.
W międzyczasie wymieniliśmy też
podłogę w sali, w której ma zajęcia
klasa pierwsza. Tam leżała stara,
przyklejona do podłogi wykładzina,
a to jest wg wytycznych zabronione.
- Problemem były też toalety, co
udało się Panu zrobić w tej kwestii?
- Toalety remontujemy na bieżąco.
Wstyd przyznać, ale jedna z nich nie
była remontowana od początku istnienia tej szkoły. Tak więc wyremontowaliśmy wc przy sekretariacie,
dodatkową toaletę szkoła zyskała
w piwnicy. Kilka tygodni temu doprowadziłem ciepłą wodę do niektórych pomieszczeń, bo przez ostatnie 20 lat jej nie było.
- Co jeszcze z nowości?
- Rozpoczęliśmy remont łazienek
i sali dla oddziału przedszkolnego.

Modernizujemy pomieszczenia
obecnej salki gimnastycznej. Remontowane jest też pomieszczenie, w którym odbywać się będą zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
doposażać będziemy je wprzyszłym
roku. Chcę rozwinąć zakres pomocy specjalistów w szkole. Od września zaplanowałem zatrudnienie
na pół etatu psychologa. Oczywiście oprócz
pedagoga i logopedy,
którzy są cały czas. Dodatkowo wykonaliśmy
w szkole prace związane z remontem sieci
elektrycznej, bo w wyniku przeglądu okazało
się, że w niektórych
miejscach nie było uziemienia. Zmodernizowałem sieć internetową, teraz mamy szybki, bezprzewodowy internet w całej szkole,
wcześniej był on doprowadzony ale nie
rozprowadzony.
- Co Pan jeszcze zaplanował od września
2021 roku, jakie zmiany, na co mogą liczyć
rodzice?
- Wydłużą się godziny
pracy świetlicy i oddziału przedszkolnego. Teraz świetlica działała od
8.30. Niestety uniemożliwiało to
rodzicom pracującym od 7.00 do
8.00 przywożenie dzieci do naszej
szkoły. Dlatego często wybierali
inne placówki. Od września świetlica będzie czynna od 6.30 do 17.00,
a przedszkole od 6.30 do 16.30.
- A co dla starszych uczniów?
- Będą zmiany kadrowe. Uczniów

z klas VII i VIII języka polskiego, języka angielskiego i matematyki będą
uczyć nauczyciele, którzy są egzaminatorami egzaminu ósmoklasisty.
Mam nadzieję, że uczniowie będą
wtedy jeszcze lepiej przygotowani do
tego ważnego dla nich sprawdzianu.

- Jak układa się współpraca z rodzicami, nauczycielami?
- Jestem w bieżącym kontakcie
z przewodniczącą Rady Rodziców,
która chce nas wesprzeć w kupnie
sztandaru. Rodzice mają pomysły,
chęci na nowe przedsięwzięcia, tylko sytuacja trochę nas ogranicza.
Nauczyciele z kolei cały czas podwyższają swoje kwalifikacje, podejmują naukę na studiach podyplo-

mowych. Dzięki pomocy jednej
z nauczycielek otrzymaliśmy za darmo duże serce na nakrętki, które stanęło przed szkołą. W tym miejscu
bardzo, bardzo dziękuję firmie Team
Steal z Zielonej Góry.
- Wspomniał Pan o sztandarze. Czy
to jakaś specjalna okazja?
- Tak, planujemy 10 listopada dużą uroczystość, podczas której mam nadzieję,
ten sztandar zaprezentujemy. Będzie to wydarzenie
z trzech okazji. Po pierwsze
oddanie nowej sali sportowej do użytku, po drugie
75-lecie szkoły, a po trzecie nadanie imienia szkole.
Jeżeli organ prowadzący
się zgodzi, chcemy nadać
szkole imię Bartłomieja Pitiscusa. Był to wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
a nasza szkoła od dawna
jest kojarzona z tą postacią.
- Ostatnie pytanie, jesteście teraz w czasie naboru
do przedszkoli i pierwszych
klas. Jak Pan ocenia nabór.
- Jestem bardzo zadowolony. Liczyliśmy na 10
uczniów do pierwszej klasy, bo tylu teraz jest w zerówce. Zresztą do tej pory w pierwszych klasach było po 12, 13 dzieci. A już mamy zapisanych 20. Rodzice zapisują do nas dzieci, nawet
jeżeli chodziły do zielonogórskich
przedszkoli. Bardzo dobry nabór
mamy do przedszkola, już nie mawolnych miejsc. To pokazuje, że
szkoła zmienia się na lepsze i rodzice to widzą.
- Dziękuję.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od l kwietnia 2021 roku. Zmienił się jednak termin jego zakończenia. Spisać
można się do 30 września br.

Przypominamy, że obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na
Infolinię spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.
Jeśli ktoś nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze. Rachmistrz, aby wykonać wywiad spisowy, może zadzwonić jedynie z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Osoby, które nie posiadają w domu komputerów, mogą skorzystać ze stanowiska do samospisu - w pokoju nr 2 w urzędzie gminy w Świdnicy.
Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę
pod nr tel. 68 327 3115.
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Dom Seniora
doceniony
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Inwestycja pn. Dom Dziennego
Pobytu Senior + w Świdnicy otrzymała nominację do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Gmina nie skorzysta jednak z
udziału w tej rywalizacji, ponieważ
za udział w finale trzeba zapłacić.
Bardzo cieszymy się, że budynek
i wnętrza Domu Seniora zostały
docenione w tak prestiżowym
konkursie.

Pozbądź się
azbestu

Nabór wniosków na usunięcie
azbestu przedłużony do końca
maja.

Trwa 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
31 maja 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.

Do powstania Domu Dziennego
Pobytu Senior + w Świdnicy
mocno przyczyniły się:
kierowniczka Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Anna
Mierzwa i kierowniczka Referatu
Gospodarki i Rozwoju Urzędu
Gminy Katarzyna Krynicka.

Osobowość
Roku 2020
AKTUALNOŚCI

W plebiscycie Gazety Lubuskiej Osobowość Roku 2020 - pojawili
się kandydaci z gminy Świdnica.
Głosowanie trwa do 27 maja br.
Tytuł zostanie przyznany osobno
w każdym powiecie województwa
lubuskiego. Szczegóły na stronie
Gazety Lubuskiej.

W kategorii Działalność społeczna
i charytatywna
- Mariola Kostrzewska - dyrektor
żłobka i przedszkola Nibylandia
w Świdnicy
- Bogumiła Hajdasz - przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy

W kategorii Polityka, samorządność
i społeczność lokalna
- Teresa Sygut - sołtys Koźli
W kategorii Biznes
- Anna Strąk - kierownik biura Meva
- Pol w Świdnicy

Kalendarz
zawodów
wędkarskich

Przewodniczący sekcji wędkarskiej w Świdnicy Mateusz Brodzik zaprasza do uczestnictwa
w zawodach koła nr 27.

1. Otwarcie sezonu „2021"
u 25 kwietnia (niedziela)
- Kanał Nietkowicki Dolny
2. Mistrzostwa Koła
u 30 maja (niedziela)
- Kanał Grójecki m. Grójec
Wielki
3. Impreza z okazji 40-lecia
Koła
u 5–6 czerwca (sobota
- niedziela) Pałac Przełazy
/jezioro Złoty Potok
4. Puchar Prezesa Koła
u 06 czerwca (niedziela)
zawody karpiowe Staw nr 3
Nowiniec (zawody rezerwowe
w przypadku kiedy nie będzie
mógł się odbyć Jubileusz)
5. Zawody „Moja Rybka"
u 12 czerwca (sobota)
- Zalew w Świdnicy
6. Zawody Parami
u 15 sierpnia (niedziela)
- rzeka Odra m. Cigacice
7. Zawody o Puchar KMP
w Zielonej Górze
u 29 sierpnia (niedziela)
- rzeka Odra m. Cigacice
8. Zawody o puchar Skarbnika
u 12 września (niedziela)
- Wapna Jordanowo
9. Zawody spinningowe
Zakończenie Sezonu „2021"
u 03 października (niedziela)
- rzeka Odra m. Przytoczki

Gazeta Gminna
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POWODZENIA ÓSMOKLASIŚCI!
Gazeta Gminna

Od 25 do 27 maja trwać będzie
egzamin ósmoklasisty. Uczniowie
zmierzą się z zadaniami z języka
polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego.
Jak długo trwa?

W standardowej, pisanej przez
większość formie, język polski trwa
120 minut, matematyka 100 minut,

język obcy nowożytny 90 minut.Z
dłuższego niż standardowy czasu
mogą korzystać m.in. dyslektycy,
osoby słabowidzące i słabosłyszące,
osoby z zespołem Aspergera czy
tez z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Co wziąć na egzamin?

Przede wszystkim długopis (lub

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ SZCZĘŚCIA

20 marca to Międzynarodowy Dzień
Szczęścia (ang. International Day of
Happiness).

W roku 2012 Zgromadzenie Ogólne
ONZ wyznaczyło właśnie tę datę na
obchody święta. Uczniowie klasy
V wzięli udział w dyskusji na temat
szczęścia. Wyjaśniali, czym ono dla nich
jest, poszukiwali symboli przy-

noszących szczęście oraz odkrywali ich
znaczenie.
Wykonali prace prezentujące symbole, które przynoszą im szczęście.

ZALETY GRY W SZACHY

„Szachy motywują, uczniowie nieśmiali stają się odważniejsi, sukcesy dodają
im skrzydeł."

W Szkole w Słonem uczniowie od pierwszej klasy uczą
się grać w szachy. Nauka gry
w szachy rozwija u dzieci
zdolności matematyczne, logiczne
myślenie, umiejętność analizy napotykanych problemów i ich rozwiązywania. Młody szachista jest bardziej
opanowany, cierpliwy i wytrwały, lepiej radzi sobie z niepowodzeniami, niż
jego rówieśnicy. Szachy kształtują

wyobraźnię, dają pewność
siebie, uczą też szacunku do
przeciwnika i samego siebie.
Podczas nauki zdalnej dzieci z klasy drugiej korzystają
ze strony Chess.com., grają
z komputerem lub z wybranym przeciwnikiem.
Podczas lekcji szachów
często robią zrzut ekranu i pokazują jak
radzą sobie podczas gry.
Największą zaletą nauki gry w szachy
jest to, że uczniowie grają w szachy
z rodzicami lub rodzeństwem i uczą ich
tego, czego się sami nauczyli
w szkole.

pióro) do zapisywania odpowiedzi. Niedozwolone jest korzystanie
z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.Dodatkowo na egzaminie z
matematyki każdy zdający powinien
mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba
je wykonać – zdający wykonują
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

EDUKACJA

Jak wygląda egzamin?

W 2021 r. ósmoklasista przystępuje
do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych: języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego do wyboru są: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski, ukraiński lub włoski.
Żródło; samorząd.infor.pl

Działo się w szkole w Słonem

Dzień Ziemi w naszej szkole

22 kwietnia na całym świecie
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym Dniu
różne organizacje przeprowadzają szereg akcji, których celem
jest promowanie ekologicznych
postaw.

Samorząd Szkolny zaprosił
uczniów do udziału w Szkolnym
Konkursie Ekologicznym - „Recyklingowa Fabryka Zabawek”. Za-

daniem uczniów było wykonanie
zabawki z butelek, puszek, kartonów i wielu innych niepotrzebnych
już materiałów. Członkowie Samorządu Szkolnego liczą na to,
że udział w zabawie zaowocuje
wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi.
Prace zaprezentujemy w kolejnym numerze gazety.

Sukces Alicji Kołodziej

Co słychać w szkole w Świdnicy

– uczennicy świdnickiej szkoły
Z wielką radością i dumą informujemy, że Alicja Kołodziej – uczennica
kl. 8a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki oraz uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Matematyka - opiekun Aneta Bukowiecka
Język polski - opiekun Małgorzata Węgłowska
Wielomiesięczna ciężka praca Alicji została nagrodzona. Uczennica
rywalizowała z najlepszymi uczniami z województwa lubuskiego, a wyniki
tych zmagań okazały się niezwykle pomyślne. Oprócz ogromnej satysfakcji, dodatkową nagrodą dla Alicji jest zwolnienie z matematyki podczas egzaminu ósmoklasisty.
Serdecznie gratulujemy Uczennicy, życząc dalszych sukcesów i rozwijania
talentów, oraz jej Rodzicom i Nauczycielom.

NAKRĘCENI NA POMAGANIE

Ostatni czas sprawił, że wielu
z nas zamkniętych zostało w domach. Również uczniowie Szkoły
Podstawowej w Słonem musieli
zaakceptować obecną sytuację.
Nie znaczy to jednak, że zamknęli się
na pomaganie, bowiem niedawno

przed budynkiem szkoły stanęło
ogromne czerwone serce na nakrętki. Mimo wszystko kontynuujemy wspieranie akcji charytatywnych.
Nakręceni na pomaganie uczniowie sukcesywnie zapełniają serduszko. Warto tutaj wspomnieć, że

piękna ozdoba motywująca nas do
zbiórki nakrętek została w pełni zaprojektowana i wykonana przez zielonogórską firmę Team Steel.
Serdecznie dziękujemy za piękny
prezent, bo pamiętamy - dobro
nakręca dobro!
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EDUKACJA

13

Co słychać w szkole w Świdnicy

ARTYSTYCZNIE W ŚWIDNICKIEJ SZKOLE

Zdalne nauczanie na lekcjach plastyki to nie tylko tworzenie prac tematycznych uczniów na zajęciach online, ale także podejmowanie wyzwań
konkursowych. A było ich kilka. Do tej pory nie prezentowaliśmy dzieł uczniów, bowiem organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji po
ogłoszeniu wyników. Zatem kilka słówo konkursach, uczestnikach i ich pracach, które prezentujemy w innej formie niż do tej pory.
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT
pt. „112 RATUJE ŻYCIE”

Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112, a tym samym kształtowanie prawidłowych
postaw i właściwych zachowań podczas udzielania pomocy.
kl. 4 - Agata Felińska, Hania Litecka, Julka Szymczak, Martyna Fiedurek, Wiktoria Madera, Zuzanna Mikoda, Olaf Walania; kl. 6a - Dominika Surynt, Hania Czarny, Oskar Wilk; kl. 7b - Dorian Gil, Amelia Moszonka, Zuzanna Miśkiewicz, Julia Hływa, Mateusz Mierzwa.

kl. 7a - Nina Piszczek;
kl. 7b - Amelia Moszonka,
Julka Hływa; kl. 8a - Alicja
Kołodziej.

XI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
PLASTYCZNY
„BEZPIECZNIE NA WSI
MAMY – OD 30 LAT
Z KRUS WYPADKOM
ZAPOBIEGAMY”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA WYKONANIE PROJEKTU
MURALU „BUNTOWNICZKI”

Głównym celem projektu było stworzenie projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, zwracającego uwagę na obraz dziewczyny (kobiety), która nie poddaje się stereotypom i poszukuje swojej drogi życiowej.
kl. 8b - Dominika Bachman, Zuzanna Kruszona; kl. 8a - Gabriel Tomiak;
kl. 7a - Nina Piszczek; kl. 7b - Amelia Moszonka, Mateusz Mierzwa;
kl. 6a - Hanna Czarny, Oskar Wilk; kl. 6b - Zuzanna Micek, Marcin Trafała;
kl. 5 - Ewa Kołodziej; kl. 7a - Marta Białek, Kalina Banicka.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zamieszkujących na terenach wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na
terenie lub w pobliżu gospodarstwa rolnego.
Kl. 4 - Agata Felińska, Hania Litecka, Julka Szymczak, Ola
Hołobotowska, Olaf Walania,
Zuzanna Tomaszewska; Kl. 6a Dominika Surynt, Hania Czarny,
Maja Kulas, Hania Weise, Julka
Sygut, Helena Pogoda, Jowita
Walania, Marcel Pawlak, Oskar
Wilk; Kl. 6b - Dawid Możdżeń,
Maja Druszcz, Kl. 7a - Dawid
Kruszona, Marta Białek, Hubert Nerkowski, Nina Piszczek,
Dominika Felińska; Kl. 7b Marcelina Partyka, Amelia Moszonka, Dorian Gil, Dominik
Wysocki, Marika Strzelczyk,
Mateusz Mierzwa; Kl. 7c - Antek Radwański, Dawid Ciupak, Gracjan Równicki.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
– „SPOJRZEĆ PRAWDZIE W OCZY”

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„INNE SPOJRZENIE” pt. „ ŻYCIE BAJKĄ JEST”

Celem konkursu było zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych
środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym
światem i dialogu o wspólnych wartościach.

Celem konkursu było zaangażowanie uczniów
szkół podstawowych do
zbadania tematu fałszu
i prawdy (w świecie rzeczywistym i wirtualnym),
krytycznego myślenia, obalenia powielanych mitów
oraz znalezienia nieoczywistych odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda.
kl. 8a - Alicja Kołodziej,
Oliwier Kunik, Hania Kacała; kl. 8b - Hania Wiącek;
kl. 7a - Hania Gagajewska,
Dawid Kruszona, Marta
Białek; kl. 7b - Marcelina
Partyka; kl. 7c - Zuzanna
Kościńska.

Katalog książek online

14

Gazeta Gminna

Kiermasz artystyczny za nami

Z okazji wiosny i Świąt Wielkanocnych GOK zorganizował kiermasz
online, na którym można było kupić mnóstwo przepięknych ręcznie
wykonanych ozdób i dekoracji.

Ceramiczne zawieszki, magnesy, wianki na drzwi, skrzynki i jajka zdobione
techniką decoupage oraz tematyczne
kulturalne boksy rozchodziły się jak
ciepłe bułeczki. Cieszymy się, że nasz
sklepik online spodobał się miesz-

Dzień sztuki

kańcom. Daje to motywację do utworzenia stałego sklepiku z artystycznymi drobiazgami tworzonymi z pasji. Będziemy na bieżąco dodawać nowe
przedmioty oraz przygotowywać je
pod zamówienia. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i profilu
społecznościowego GOK.
Kurka i kogucik, które widzicie na
zdjęciu są na sprzedaż. Ceramiczne figury wykonał Henryk Krakowiak. Zapraszamy do naszego sklepiku.

15 kwietnia 2021 roku z okazji
Dnia Sztuki, Gminny Ośrodek Kultury przygotował wystawę onlinept. „Poszukiwania artystyczne
w technice akrylowej” naszego
świdnickiego artysty – Henryka
Krakowiaka. Wystawa dostępna
jest na stronie internetowej i profilu społecznościowym GOK.

Henryk Krakowiak – artysta plastyk,
pedagog, animator, niezwykle pracowity, człowiek wielkiej skromności.
Codziennie wkłada wiele pracy i serca w promowanie w naszej gminie

sztuki najwyższej jakości. Sztuka Henryka Krakowiaka to dialog pomiędzy
formą i kolorem. Najważniejszym
problemem dla artysty stał się kolor,
jego subtelności i sposób oddziaływania. Tematem jego obrazów
i rysunków są najczęściej martwe natury, pejzaże, wnętrza z postaciami.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tradycyjnie, w maju, obchodzić będziemy Tydzień Bibliotek. Gminna
Biblioteka Publiczna bierze udział w ogólnopolskiej akcji promowania
czytelnictwa pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. W tym roku
zaprosimy was na spotkania autorskie, akcje i gry czytelnicze, warsztaty artystyczne. Oczywiście wszystkie nasze działania odbędą się
w sieci. Śledźcie profil społecznościowy GOK w terminie 8-15 maja.

KULTURA

Drogi Czytelniku! Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej został wprowadzony do elektronicznego katalogu. Teraz bez wychodzenia z domu
sprawdzisz, czy na naszych półkach znajduje się książka, której szukasz.
Wystarczy, że wejdziesz w poniższy link, w prawym górnym rogu wybierzesz
Gminną Bibliotekę Publiczną w Świdnicy i wpiszesz pozycję, która cię interesuje. Następnie skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia, czy dana książka
jest dostępna do wypożyczenia. Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego, w celu zamówienia książek.
https://opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog
e-mail: biblioteka@gokswidnica.pl, tel. 68 327 32 80

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA

WILKANOWA – TRANSFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy, zastanawiacie się, co u nas słychać? Rok 2020
przywitał nas pandemią Covid-19.

i zamroził wszystkie nasze
działania. Ze względów
epidemiologicznych nie
mogliśmy zorganizować
półkolonii zimowych i letnich dla dzieci, strefy animacji podczas corocznego festynu Wilkanowskiego oraz wycieczki dla
mieszkańców. Większość
organizacji pozarządowych odczuła skutki epidemii. U nas oprócz skutków negatywnych, narodziły
się nowe pomysły, chęć współpracy z innymi organizacjami i jednostkami,
rozszerzenie działalności na inne miejscowości. W końcu nastał rok 2021,
rok wielkich zmian i oczekiwania na lepsze czasy i powrót do normalności.
Dzięki 3-letniej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i chęci pracowników GOK do utworzenia stowarzyszenia kulturalnego, podjęliśmy wspólną
decyzję o połączeniu sił. Tak nasze stowarzyszenie zyskało siedzibę w Świdnicy i nowych członków. Teraz działamy jako Wyspa Kultury i jesteśmy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Nowy Zarząd to Prezes-Paweł Kierzek,
Skarbnik-Paulina Sidoruk, Sekretarz-Małgorzata Daszczyszak, Członek-Rafał Adamczak. Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca-Teresa Jarząbek, CzłonekAlicja Karzek. W naszej grupie są również pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury, uczestnicy zajęć, lokalni artyści.
Teraz, łącząc siłę z Gminnym Ośrodkiem Kultury chcemy tworzyć kulturę na
terenie całej gminy Świdnica. Będziemy się wspierać, wspólnie pozyskiwać
dofinansowania na działania artystyczne. Chcemy współpracować z lokalnymi
artystami i rękodzielnikami, organizować wydarzenia kulturalne, sportowe,
czytelnicze, półkolonie itp.
Pozostałe środki finansowe stowarzyszenia rozdysponowaliśmy na organizację wycieczki dla mieszkańców (3000 zł) i dofinasowanie otwarcia boiska
wielofunkcyjnego w Wilkanowie (4000 zł). Już niedługo dowiecie się o naszych działaniach i konkretnych planach. Dziękujemy za dotychczasową bezinteresowną pomoc, ofiarność i dobre słowo w tworzeniu naszej małej ojczyzny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia otrzymali pamiątkowe pierniki, w dowód
uznania i wytężonej pracy od 2015 roku.
Paweł Kierzek – Prezes Zarządu

WYNIKI KONKURSU
PISANKOWEGO

KULTURA
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Gminny Ośrodek Kultury wraz
z Urzędem Gminy
Świdnica zaprosili
mieszkańców do konkursu na pisankę wielkanocną! Do organizatorów wpłynęło ponad 40 prac.

Kreatywność mieszkańców gminy nie miała
granic i tak oto moglibyśmy oceniać m.in tradycyjne pisanki, upieczone w formie pierniczków, oklejane wstążkami i cekinami, a także wykonane z drewna! Organizatorzy po
trudnej ocenie przyznali nagrody w następujących kategoriach:

I KATEGORIA WIEKOWA (do 10 lat): I msc – Agata Felińska,
II msc – Ignacy Zapotoczny, III msc – Martyna Jaworska;
II KATEGORIA WIEKOWA (11-16 lat): I msc – Helena Pogoda,
II msc – Malwin Karbowiak, III msc – Wiktoria Szymczak;
III KATEGORIA WIEKOWA (17-100 lat): I msc – Grzegorz Hadzicki,
II msc – Anna Moszonka, III msc – Anna i Paweł Kierzek.
Oprócz nagród głównych uczestnikom wręczono nagrody wyróżnienia,
a także ceramiczne upominki dla każdego. Wszystkie prace można było
oglądać w oknach GOK-u do 15 kwietnia 2021.

Wystawa na murach GOK-u

Projekt „Apka, Świdnicka Mapka” dobiegł końca. Po owocnej pracy
świdnickiej młodzieży pozostała niezwykła aplikacja z grą terenową
o gminie Świdnica (www.fotoportal.fokswidnica.pl), a także finałowa
wystawa plenerowa na ścianach budynku GOK!
Koniecznie zajrzyjcie na Ogrodową 37 i oglądnijcie wielkie banery przedstawiające przebieg projektu, uczestników oraz aplikację, którą sami stworzyli! Wystawa prezentuje się pięknie i niewątpliwie zdobi mury GOK-u. Bo
przecież jak nie drzwiami, to oknami zaprosimy Was do udziału w świdnickiej
kulturze!
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