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1. CHARAKTERYSTYKA WSI LETNICA.
Wieś Letnica leży w gminie Świdnica koło Zielonej Góry. Odległość
z Letnicy do Świdnicy wynosi około 5 km, zaś do Zielonej Góry 14 km. Drogę do Zielonej Góry można
pokonać autobusami MZK, PKS, a także szynobusem PKP. Obecnie w Letnicy mieszkają 622 osoby,
w tym 163 osoby mieszkają na osiedlu, które powstało dla pracowników dawnego Państwowego
Gospodarstwa Rolnego. Część starszego pokolenia mieszkańców Letnicy pochodzi z kresów
wschodnich oraz z centralnej Polski, np. okolic Kielc i Warszawy. Obecnie mieszkańcy wsi w większości
pracują w pobliskiej Zielonej Górze. Kilka osób zajmuje się rolnictwem. Uprawia się głównie zboża
i truskawki, a także znaczne powierzchnie sadów. W Letnicy działa jedyna na terenie gminy Świdnica
pieczarkarnia, której właściciel jest jednocześnie największym pracodawcą na terenie wsi. Firma
powstała w obiektach byłego PGR. Pieczarki są uprawiane na powierzchni około 6400 m2
i eksportowane głównie do Holandii. Mieszkańcy wsi pracują jednak przede wszystkim w pobliskim
mieście Zielona Góra. Kilka osób znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i usługowych
na terenie gminy Świdnica.

rys.1 Mapa obszaru Gminy Świdnica
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Podstawowym źródłem historii Letnicy jest rękopiśmienne dzieło letnickiego pastora Tscherischa,
zatytułowane „Zur Geschichte der Orts- und Kirchengemainde Laettnitz”. Osadnictwo w Letnicy posiada
bardzo starą metrykę. Nie przebadane dotychczas grodzisko pochodzi zapewne z czasów plemiennych.
Znaleziony skarb monet z XI wieku wskazuje na ciągłość osadnictwa przez cały okres wczesnego
średniowiecza. W dokumentach Letnica wzmiankowana jest w 1305 roku, jako wieś 23 łanowa, będąca
własnością komesa Młodota. Zabudowa mieszkalna wsi pochodzi głównie z drugiej połowy XIX wieku
i z początku XX wieku. Wieś posiada wiele cennych zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Są to w szczególności:
−

kościół

nr rej. zabytków

301

−

kościół poewangelicki

nr rej. zabytków

517

−

pałac

nr rej. zabytków

518

Jednym ze starszych zabytków na terenie Letnicy jest kościół p. w. św. Szymona i Tadeusza.
Pierwotny kościół wzmiankowany był już w 1376 roku. Obecny kościół zbudowany został w latach 15721579. Kościół pomimo wielokrotnych remontów i przebudów zachował cechy gotyckie. Do dzisiejszych
czasów nie zachowały się już ruiny zamku, który był najstarszą siedzibą rycerską w Letnicy. Była
to dwukondygnacyjna wieża mieszkalna wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 7 x 11 metrów.
W czasie wojny trzydziestoletniej, w roku 1642, budowla ta wraz z dużą częścią wsi została zniszczona
pożarem. W drugiej połowie XVI wieku, w związku z podziałem dóbr i utworzeniem w Letnicy drugiego
folwarku, wybudowany został nowy dwór. Wymieniony jest on w 1601 roku jako „nowy zamek”
w odróżnieniu od starszego, czyli wieży mieszkalnej. Pałac był przebudowywany w roku 1735 i w roku
1867. Po roku 1945 obiekt był użytkowany przez PGR. Obecnie pałac jest własnością Gminy Świdnica,
która w miarę posiadanych środków stara się obiekt remontować.
Ciekawym źródłem świadczącym o życiu kulturalnym Letnicy w czasach PRL-u są kroniki
miejscowego klubu prasy i książki „Ruch”, które przez ponad 20 lat prowadziła Bogumiła Janowska.
„Zmiany krajobrazu kulturalnego we wsi Letnica” opisała w swojej pracy historycznej, powstałej
na Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem profesora Stanisława Kowalskiego, nauczycielka
ze Słonego - Beata Pańtak. Stałą stronę internetową poświęconą historii i teraźniejszości Letnicy
redaguje Grzegorz Konwa.
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW.
Do podstawowych i najważniejszych zasobów Letnicy zaliczyć należy przede wszystkim obiekty
zabytkowe znajdujące się we wsi. Perłą wsi powinien być zabytkowy zespół pałacowo-parkowy,
składający się z pałacu, kościoła poewangelickiego i parku krajobrazowego. Zespół kilka lat temu został
przejęty przez Gminę Świdnica, a po umożliwieniu użytkowania przez Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy
Świdnica przyjął nazwę Letnicki Majątek Artystyczny. Na terenie pałacu i kościoła odbywają się imprezy
o charakterze kulturalnym. W imprezach biorą udział mieszkańcy wsi, gminy, jak również coraz częściej
całego regionu. Odbywają się koncerty muzyczne, teatralne i kabaretowe oraz występy chórów. Letnicki
Majątek Artystyczny gościł już znanych artystów muzyków i plastyków z kraju i zagranicy. Coraz
częściej Letnica jest odwiedzana przez Niemców. Są to dawni mieszkańcy Letnicy, jak i ich
potomkowie. Letnicę odwiedzają również młodzi Niemcy, którzy związali się z Gminą Świdnica poprzez
organizowane tu polsko-niemieckie imprezy. W roku 2004 w Letnicy odbyły się dwie imprezy polskoniemieckie, na organizację, których Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w ramach programu
PHARE CBC. Były to polsko-niemieckie plenery malarskie i polsko-niemieckie spotkania rycerskie. W
roku 2005 odbyły się kolejne imprezy z udziałem gości z Niemiec. Mieszkańcy wsi upatrują szans na
rozwój ich miejscowości i na poprawę swojej sytuacji materialnej m.in. w rozwijaniu działalności
Letnickiego Majątku Artystycznego. Jego obiekty po przeprowadzeniu niezbędnych remontów i
adaptacji do nowych funkcji na pewno przyciągną do Letnicy turystów. Dodatkowym atutem
przyciągającym do Letnicy turystów jest jej malownicze położenie w otoczeniu zasobnych w grzyby,
jagody i zwierzynę lasów. W Letnicy funkcjonuje również gospodarstwo agroturystyczne posiadające
dobre zaplecze.
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI.
ANALIZA SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) miejscowości Letnica.
Mocne strony

Słabe strony

• wiele cennych obiektów zabytkowych, w szczególności
obiekty Letnickiego Majątku Artystycznego: pałac, kościół
poewangelicki i park krajobrazowy z wieloma pomnikami
przyrody,
• odbywające się imprezy kulturalne w Letnickim Majątku
Artystycznym, w tym również imprezy o charakterze
cyklicznym, które przyciągają wielu uczestników,
• prężnie działające organizacje wiejskie np. Ochotnicza
Straż Pożarna, które organizują niektóre imprezy np. Dzień
Dziecka, Dzień Seniora, zabawy taneczne dla dorosłych,
dyskoteki dla dzieci i młodzieży
• mieszkający od lat w letnickim pałacu znany artysta plastyk
Henryk Krakowiak, który skupia wokół siebie dzieci i
młodzież zainteresowaną zajęciami plastycznymi – „zabawa
z kolorem”; człowiek zawsze chętny do pracy dla dobra wsi i
całej Gminy Świdnica,
• bardzo dobre połączenia komunikacją zbiorową z miastem
Zielona Góra, które jest jedną ze stolic Województwa
lubuskiego,
• istniejące gospodarstwa agroturystyczne i możliwość
rozwoju tej dzIałalności
• działająca świetlica socjoterapeutyczna finansowana przez
Gminę, która organizuje czas wolny dzieciom z Letnicy,
• zróżnicowana struktura społeczna

• zły stan techniczny obiektów Letnickiego Majątku
Artystycznego,
w
szczególności
kościoła
poewangelickiego,
• brak tradycji i kultywowania obyczajów,
• brak stałego kontaktu i więzi społecznej pomiędzy wsią, a
osiedlem mieszkaniowym po zlikwidowanym Państwowym
Gospodarstwie Rolnym,
• brak perspektyw na rolniczy rozwój wsi,

• brak miejsc pracy na miejscu,
• podział wsi na część „górną” i „dolną” (wieś i
popegeerowskie osiedle),
• brak boisk sportowych,

Szanse
• powstanie na bazie Letnickiego Majątku Artystycznego w
Letnicy Regionalnego Centrum Kultury i Rzemiosł
Artystycznych, przyciągającego rzesze turystów i osób
chętnych do obcowania z kulturą i sztuką,
• działalność Letnickiego Majątku Artystycznego w cyklu
całorocznym,
• rozwój drobnej działalności gospodarczej w związku z
rosnącą liczbą gości z zewnątrz (nowe gospodarstwa
agroturystyczne, miejsca hotelowe, punkty handlowe i
usługowe, mała gastronomia),
• uaktywnienie się mieszkańców, którzy chcieliby podjąć
działania w celu integracji mieszkańców podzielonych
części wsi,
• zbudowanie poczucia tożsamości wśród mieszkańców
Letnicy,
• kultywowanie tradycji narodowych,
• rosnąca rola Letnicy jako miejsca aktywnego wypoczynku,

Zagrożenia
• narastanie apatii społecznej i wyobcowanie,

• „ucieczka” młodych ludzi,
• wzrost chuligaństwa,

• rozwój różnego rodzaju patologii,
• pogłębienie się podziału wsi (część „górna” i „dolna”),

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony wsi Letnica oraz jej
szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji tej
miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.
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4. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.
Na lata 2009 – 2018 we wsi Letnica planuje się zrealizować zadania, które dotyczą przede
wszystkim zapewnienia mieszkańcom wsi wyższego standardu infrastruktury publicznej, ale również
związane są z rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznych miejscowości i jej okolic w kierunku
stworzenia rekreacyjno-kulturalnego kompleksu będącego zapleczem dla pobliskiego miasta i turystów
spoza regionu. Są to:
1.

Funkcjonowanie Letnickiego Majątku Artystycznego, jako międzynarodowego (polskoniemieckiego) ośrodka współpracy, kultury i rekreacji.

Cel i przeznaczenie:
W ramach projektu planuje się kompleksowe zagospodarowanie obiektów i otoczenia Letnickiego
Majątku Artystycznego. Budynek kościoła poewangelickiego zostanie zaadaptowany do funkcji
sali koncertowej, teatralnej i wystawowej. Wieża kościoła będzie wykorzystana do utworzenia
punktu widokowego, a w przyszłości być może również obserwatorium astronomicznego.
W pałacu planuje się stworzenie pracowni plastycznych (w szczególności ceramicznej,
malarskiej, modelarskiej, fotograficznej oraz tkactwa artystycznego). Prace wykonane w
pracowniach artystycznych pałacu będą uświetniały wnętrze i otoczenie pałacu. W pałacu
powstanie również sala wraz z zapleczem kuchennym do różnego rodzaju spotkań. Konieczne
jest również stworzenie zaplecza socjalnego i sanitarnego. Brak takiego zaplecza okazał się
bardzo uciążliwy w trakcie imprez, które odbyły się dotychczas.
Ponieważ na terenie gminy Świdnica, jak również w samej Letnicy odradzają się powoli uprawy
winorośli, w piwnicach pałacu planuje się otwarcie winiarni.
W zakresie projektu planuje się także odrestaurowanie parku krajobrazowego otaczającego
pałac. Park i teren w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostanie uporządkowany i przygotowany
do organizowania imprez plenerowych. Ciekawym pomysłem jest wykonanie szachownicy
parkowej i barokowej fontanny. Być może warunki gruntowo-wodne pozwolą na zbudowanie
w sąsiedztwie pałacu niewielkiego stawu oraz boiska. Inwestycja ta planowana w centrum wsi,
jest od dawna oczekiwana przez letnicką młodzież, dla której korzystanie z nowopowstałego
boiska przy blokach mieszkalnych z powodu dużej odległości jest utrudnione. Realizacja tego
projektu to również praktyczne wdrożenie hasła „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
Całe to przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów:
1. Modernizacja zboru poewangelickiego w Letnicy. (Wymiana pokrycia dachu z częściową
odbudową więźby wieży wraz z elewacją budynku)
2. Modernizacja dworu w LMA.
3. Budowa boiska.

4. Budowa zbiornika wodnego (kąpieliska).
5. Restauracja parku.
6. Zakup pieca ceramicznego.
Realizatorem niektórych etapów inwestycji będzie gmina Świdnica.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.

2.

Modernizacja kościoła katolickiego.

Cel i przeznaczenie:
Jednym z ciekawszych obiektów w Letnicy jest XVI. w. kościół p. w. św. Szymona i Tadeusza.
Planuje się przywrócenie kościołowi dawnego wyglądu poprzez renowacje dawnej elewacji.
Konieczne jest również zabezpieczenie zabytkowych gotyckich figur oraz chóru.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
3.

Atrakcyjny wygląd wsi – budowa fontanny i „skwerka spotkań” w Letnicy.

Cel i przeznaczenie:
W Letnicy brakuje bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i młodzieży.
Budowa fontanny, która będzie dodatkowym elementem promocji wsi, wpłynie również
na poczucie tożsamości lokalnej, ale przede wszystkim wraz ze skwerkiem zieleni i ławkami
parkowymi, które staną obok, stworzą bardzo przyjazne i estetyczne miejsce spotkań dla tutejszej
ludności.
Skwerek stanie się popularnym miejscem spotkań, stanowiąc alternatywę dla spotkań osób
na ulicach, pod sklepami, czy na przystankach autobusowych...
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.

4.

Instalacja tablic powitalnych przy wjeździe do Letnicy.

Cel i przeznaczenie:
Jednym z działań prowadzonych przez mieszkańców Letnicy jest promocja miejscowości oraz jej
walorów krajobrazowych i artystycznych. Doskonałym uzupełnieniem tych starań będzie
umocowanie na wjazdach do wioski tablic powitalnych promujących miejscowość. Dzięki
zaangażowaniu w prace miejscowego artysty plastyka, tablice mają szanse stać się również
jednym z bardziej efektywnych elementów tej promocji oraz tworzonego wizerunku Letnicy.

5.

Kształtowanie ciekawego wizerunku wsi.

Cel i przeznaczenie:
Mieszkańcy wsi Letnica zdają sobie sprawę jak ważnym elementem promocji miejscowości, ale
również poczucia lokalnej wspólnoty jest identyfikacja oraz budowanie więzi poprzez np. wspólne
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elementy zdobnicze, estetyczny obraz wsi, elementy takie jak logo wsi, innego typu symbole, czy
tez ustanowione przez społeczność lokalną święto wsi. W związku z tym już od jakiegoś czasu
trwają prace koncepcyjne, których efektem będzie opracowanie spójnego wizerunku
miejscowości, w którym istotną rolę odegrają takie elementy jak: zewnętrzna estetyka wsi –
ogrodzenia gospodarstw, oznaczenia budynków, kolorystyka elewacji budynków; katalog symboli
– logo np. gałązka leszczyny, artystyczny produkt lokalny etc.; społeczna integracja mieszkańców
– święto wsi, miejscowe dożynki etc...
Koszty związane z realizacją koncepcji będą oszacowane już po konkretyzacji zamierzeń,
jednakże należy zauważy, że w dużej mierze muszą one opierać się na wolontariacie
mieszkańców.
6.

Modernizacja remizy strażackiej.

Cel i przeznaczenie:
Jednostka OSP w Letnicy skutecznie działała przez szereg lat, choć w latach 2004-2008
działalność zamarła. Obecnie jednostka wznowiła aktywną działalność. Remiza wymaga
remontu kapitalnego, aby w sposób właściwy realizować zakładane cele oraz zapewnić
bezpieczne funkcjonowanie jednostki. Jednocześnie remiza stanie się również miejscem
spotkań lokalnej społeczności.
7.

Modernizacja świetlicy wiejskiej.

Cel i przeznaczenie:
Świetlice wiejskie jest miejscem, które umożliwia mieszkańcom spotkanie się, szczególnie
dzieci i młodzieży. Odbywają się tu zebrania wiejskie, zajęcia edukacyjne i kulturalne,
rozrywkowe i sportowe, liczne imprezy okolicznościowe (m.in. Walentynki, Dzień Matki, Dzień
Ojca, Andrzejki, Mikołajki, Wieczerza Wigilijna).
Zmodernizowana świetlica wiejska pozwoli na aktywizację społeczności wiejskiej, przede
wszystkim młodzieży, stwarzając dogodne warunki dla jeszcze efektywniejszego
funkcjonowania społeczności lokalnej oraz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży
letnickiej. Dzięki modernizacji świetlicy zostanie otwarta również droga do pełnienia funkcji
świetlicy środowiskowej i realizacji pomocy dzieciom i młodzieży.

8.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsiach Letnica, Koźla,
Świdnica i Piaski.

Cel i przeznaczenie:
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Inwestycja jest kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica.
Projekt ten obejmuje obszar kilku miejscowości i będzie realizowany etapami. Koszty całej
inwestycji oszacowano na około 11 000 000,00 zł.
Realizatorem inwestycji będzie gmina Świdnica, rozpoczęcie prac powinno nastąpić jeszcze
w 2009 roku a zakończenie na przełomie 2010 i 2011 roku.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
9.

Wybudowanie chodnika łączącego osiedle Letnica z Letnicą

Cel i przeznaczenie:
Charakterystyczną cechą wsi Letnica jest to, że w jej skład wchodzi tzw. stara Letnica oraz tzw.
bloki – osiedle stanowiące pozostałoś po funkcjonującym tu PGR’e. Oba miejsca są niestety
oddalone od siebie. Stwarza to nie tylko problemy komunikacyjne, ale jest również pewnym
utrudnieniem jeśli chodzi o stosunki społeczne i pełną integrację mieszkańców obu części wsi.
Droga biegnąca między miejscowościami nie posiada chodnika, ani ścieżki rowerowej, co miałoby
pozytywny wpływ na integrację mieszkańców, ponieważ znacznie ułatwiłoby poruszanie się po
drodze, zwłaszcza, ze przy niej znajduje się cmentarz.
Wybudowanie chodnika jest konieczne dla zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się
mieszkańców Letnicy. Ewentualnie chodnik można zastąpi bezpieczną ścieżka rowerową
udostępnioną również dla pieszych.
10.

Aktywizacja mieszkańców do udziału w życiu społecznym

Cel i przeznaczenie:
Letnica to wieś o ogromnym potencjale społecznym, ma tez walory turystyczne i kulturowe, które
mogą przyczynić się do jej popularności. Jest miejscem, które charakteryzuje się bardzo silnym
poczuciem tożsamości i dumy lokalnej. Stąd w najbliższym czasie mieszkańcy podejmą działania
zmierzające do powołania organizacji pozarządowej skupiającej czynne osoby, które chcą swoimi
działaniami przyczynić się do jeszcze większej popularności Letnicy oraz aktywizacji życia
społecznego we wsi. Powołanie stowarzyszenia pozwoli na realizacje wielu działań
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, które dostępne są właśnie dla organizacji
samorządowych. Wpłynie również bardzo pozytywnie na dalszą konsolidację mieszkańców.
Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do organizacji spotkań w sali wiejskiej i w parku
letnickim.
11.

Rozgrywki sportowe na boisku

Cel i przeznaczenie:
Jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu jest udział lub obserwacja
zawodów sportowych, dlatego powinno dąży się organizowania jak największej ilości imprez
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sportowych na nowo budowanym boisku (po byłym „Remasie”). Będzie to miało pozytywny wpływ
na integracje mieszkańców.
12.

Rewitalizacja zdegradowanego osiedla popegeerowskiego

Cel i przeznaczenie:
Prawie ¼ mieszkańców Letnicy to mieszkańcy osiedla. Na przestrzeni lat zauważalna jest
postępująca degradacja tego obszaru pod względem infrastruktury technicznej oraz sytuacji
społeczno-ekonomicznej, której jednym ze skutków jest pogłębiający się podział na część górną
wsi i dolną – popegeerowskie osiedle.
Poprzez podejmowanie wielokierunkowych działań rewitalizacyjnych związanych m.in. z
podnoszeniem stanu infrastruktury mieszkaniowej i jej otoczenia oraz inicjatyw kulturalnych dążyć
się będzie do poprawy standardu życia, integracji ludności, wpajania poczucia współwłasności
oraz edukacji mieszkańców.

1. Kosztorys i harmonogram planowanych inwestycji
(w przypadku zadań, zaplanowanych do realizacji w pewnym odstępie czasu, koszt zostanie ustalony
w momencie podjęcia bezpośrednich przygotowań do inwestycji)
l.p
1.

DZIAŁANIE
Powstanie Letnickiego Centrum Kultury,
jako
międzynarodowego
(polskoniemieckiego) ośrodka współpracy,
kultury i rekreacji.
1.1 Modernizacja zboru
poewangelickiego w Letnicy.
1.2 Modernizacja dworu.
1.3 Budowa boiska.
1.4 Budowa zbiornika wodnego
(kąpieliska).
1.5 Restauracja parku.
1.6 Zakup pieca ceramicznego.

2.

Modernizacja kościoła katolickiego.

3.

5.

Atrakcyjny wygląd wsi – budowa fontanny
i „skwerka spotkań” w Letnicy.
Instalacja tablic powitalnych przy
wjeździe do Letnicy.
Kształtowanie ciekawego wizerunku wsi.

6.

Modernizacja remizy strażackiej

7.

Modernizacja i wyposażenie świetlicy
wiejskiej.
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
przykanalikami we wsiach Letnica, Koźla,

4.

8.

PRZEWIDYWANY
OKRES REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto, zł)

2009 – 2018

5 510 000,00

2009 – 2018

1 000 000,00

2010 – 2018
2010 – 2018

3 000 000,00
800 000,00

2009 - 2018

500 000,00

2015
2011

200 000,00
10 000,00

2009-2018

1 500 000,00

2009 – 2012

100 000,00

2009 – 2015

20 000,00

2009 – 2015

?

2013

50 000,00

2009-2012

90 000,00

2009 – 2011

11 000 000,00
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Świdnica i Piaski
9.

Kompleksowa renowacja dróg wiejskich

10. Wybudowanie
chodnika
łączącego
osiedle Letnica z Letnicą
11. Aktywizacja mieszkańców do udziału w
życiu społecznym
12. Rozgrywki sportowe na boisku
13. Rewitalizacja zdegradowanego osiedla
popegeerowskiego

2011 - 2018

Na bieżąco

2012-2015

160 000,00

2011-2018

-

2011-2018

-

2011- ?

Inwestycja
zewnętrznego inwestora
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA ZASPAKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW,
SPRZYJAJĄCYM NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.
Głównymi miejscami sprzyjającymi nawiązywaniu kontaktów społecznych w Letnicy są: teren centrum
wsi, w którym znajduje się sklep, przystanek autobusowy, fontanna i sala wiejska, a tuż obok buduje się
właśnie boisko sportowe. Nieopodal znajduje się kompleks pałacowo-parkowy tzw. Letnicki Majątek
Artystyczny, który tworzą: zbór poewangelicki, dawny dwór oraz okalający je zabytkowy park. Ze
względu na swoją specyfikę: dwie oddalone od siebie części wsi, Letnica (obie jej części) powinna
zostać połączona chodnikiem/ścieżką rowerową. Wpłynie to bardzo korzystnie na nawiązywanie
kontaktów oraz integrację społeczeństwa. Tym bardziej, że przy drodze łączącej dwie Letnice znajduje
się niezwykle ważne ze względu na zaspokajanie potrzeb mieszkańców miejsce – cmentarz. Kolejnym
ważnym punktem we wsi Letnica jest placówka Poczty Polskiej i plac zabaw; w Letnicy „osiedle”
znajduje się również plac zabaw oraz boisko.
Sala wiejska oraz inne miejsca (park, boisko, plac zabaw) pozwalają organizować szereg imprez,
spotkań i uroczystości, w których biorą udział nie tylko mieszkańcy Letnicy, ale także mieszkańcy gminy
Świdnica i Zielonej Góry. Plany związane z zagospodarowaniem sali wiejskiej pozwolą na zwiększenie
ilości wspólnych zabaw i spotkań, również w gronie seniorów, czy juniorów we wiosce. Również place
zabaw i boiska wymagają bieżących inwestycji, dzięki którym staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.
Szczególnym miejscem zwłaszcza latem jest park oraz teren przy sklepie i przystanku autobusowym –
to ważne miejsca spotkań lokalnej społeczności. Dla najmłodszego pokolenia najistotniejsze znaczenie
ma plac zabaw, który zapewnia dzieciom wiele atrakcji i jest miejscem sprzyjającym nawiązywaniu
dziecięcych i rodzicielskich znajomości. Trochę starsze dzieci chętnie spędzają czas na boisku, w
parku...
Wspomnieć należy również o ulicy-drodze biegnącej przez całą Letnicę pozwalającej dotrzeć do
wszystkich tych miejsc. Mieszkańcy spacerują nią, nawiązując kontakty, wymieniając się
spostrzeżeniami i wiadomościami.
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