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1.CHARAKTERYSTYKA WSI SŁONE
Wieś Słone leży w gminie Świdnica koło Zielonej Góry. W odległości ok.1 km od wsi przebiega
droga krajowa nr 27 relacji Zielona Góra – Żary. Odległość wsi od Świdnicy – siedziby władz gminnych
wynosi około 8 km. Odległość pomiędzy Słonem, a Zieloną Górą wynosi 7 km. Powierzchnia gruntów
należących do wsi Słone wynosi 13,7 km2. W Słonem zamieszkuje obecnie 477 osób (według danych
ewidencji ludności Urzędu Gminy w Świdnicy na dzień 26 lutego 2009 roku).
Typ rozplanowania zabudowy – ulicowo – placowy. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi
z 1305 r. Zabudowa zwarta, kalenicowa, od końca XVIII w. oraz z XIX i I połowy XX w. Stwierdzono
9 stanowisk archeologicznych wczesnodziejowych i średniowiecznych.

rys.1 Mapa obszaru Gminy Świdnica
Wieś Słone nie posiada obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru konserwatora zabytków.
Istnieją natomiast budynki ujęte w ewidencji konserwatorskiej. Są to w większości budynki mieszkalne
głównie pochodzące z XVIII i XIX wieku. W ewidencji konserwatora zabytków wpisany jest również
budynek miejscowej szkoły podstawowej. Pomimo braku obiektów wpisanych do rejestru konserwatora
zabytków Słone jest jedną z najstarszych wiosek w okolicach Zielonej Góry. Historia wsi sięga
co najmniej XIII wieku. W 1245 roku wieś została wymieniona jako dobro biskupie w dokumencie
„in territorio Glogoviensie et Bytomiensi”. Dawniej w Słonem istniał drewniany kościół, który został
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rozebrany w 1881 roku. Znajdowało się tu także kilka młynów wodnych, rozlokowanych wzdłuż
strumienia, płynącego przez środek wsi. Tereny Słonego otoczone są przez złoża węgla brunatnego,
który jeszcze po drugiej wojnie światowej był wydobywany i trafiał do elektrowni
w Zielonej Górze. Jego wydobycie pod koniec lat czterdziestych XX wieku dochodziło do 100 ton
dziennie. Kopalnia została zamknięta w 1948 roku.
Ciekawostką historyczną Słonego jest fakt, że 12 marca 1545 roku urodził się tu Bartłomiej
Pitiscus, który stworzył podstawy nauki o „numerus logarithmi”. Po raz pierwszy sformułował on pojęcie
logarytmu jako wykładnika potęgi, do której należy podnieść liczbę stałą, aby otrzymać liczbę
logarytmowaną.
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2.INWENTARYZACJA ZASOBÓW
W Słonem istnieje kilka niewielkich zakładów produkcyjnych i usługowych. Najważniejsze z nich
to tartak, zakład usług leśnych, ferma hodowli indyków, zakład ślusarski, zakład mechaniki pojazdowej.
Kilkoro mieszkańców znajduje zatrudnienie w miejscowej szkole podstawowej. W szkole jest 9 sal
dydaktycznych, salka gimnastyczna, biblioteka, świetlica. Działają tam koła zainteresowań, prowadzona
jest nauka pływania dla klas I-III, gimnastyka korekcyjna, odbywają się także zajęcia logopedyczne
i dydaktyczno – wyrównawcze. W szkole znajduje się też dobrze wyposażona pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu.
W miejscowości znajdują się również dwa niewielkie sklepy. Większość pracujących
mieszkańców znajduje zatrudnienie w pobliskiej Zielonej Górze. Około 20 osób posiada niewielkie
gospodarstwa rolne. Ze względu na niski dochód generowany przez te gospodarstwa,
ich właściciele podejmują dodatkowe zatrudnienie.
Biorąc pod uwagę atrakcyjne położenie wsi i niewielką odległość do jednego z miast
wojewódzkich, Słone cieszy się dużą popularnością wśród nabywców działek budowlanych. W ostatnich
latach wybudowano tu sporo nowych domów. Prowadzone są również prace remontowe w starych
domach, często przekazywanych przez rodziców i dziadków na rzecz młodego pokolenia.
Wielu mieszkańców wsi pozostaje bez pracy. Bardzo często są to członkowie rodzin
wielodzietnych wymagających wsparcia. Rodziny te korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy.
W związku z rozwojem wsi w ostatnim czasie wzrasta aktywność lokalnego środowiska. Jednym
z największych zasobów Słonego jest grupa społeczna mieszkańców działająca na rzecz rozwoju wsi.
Aktualnie działa Rada Sołecka wsi Słone, Klub Kobiet, Społeczny Komitet Rozwoju Wsi,
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, które jest członkiem Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych. Niedawno rozpoczęła też pracę nowa świetlica środowiskowa finansowana przez
Gminę oraz Urząd Marszałkowski. Działalność świetlicy adresowana jest przede wszystkim do dzieci
młodszej grupy wiekowej.
Działacze społeczni ze Słonego wypracowali wizję przyszłego charakteru miejscowości. Bazuje
ona na aktywnej działalności społecznej mieszkańców, prowadzonej w latach 1997 – 1999. W tym
okresie została nawiązana współpraca z niemiecką fundacją Helmuta Spielera. W ramach tej
współpracy wspomagano wyposażenie szkoły i świetlicy (ławki szkolne, meble), sprowadzano sprzęt
rehabilitacyjny i materiały opatrunkowe dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świdnica. Słone
było jedynym miejscem na terenie gminy Świdnica, gdzie prowadzona była tego typu działalność. Ta
forma działalności – akcje charytatywne – doskonale się sprawdziła i przyciągnęła wielu
bezinteresownych ludzi, którzy pomagali w organizacji i przebiegu tych przedsięwzięć. Funkcjonują oni
nadal w naszym środowisku, obserwują aktualną sytuację mieszkańców wsi, która w związku z
zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi naszego kraju wciąż się pogarsza. Wzrasta
potrzeba podjęcia nowych działań i przekazania doświadczeń młodzieży, która mogłaby kontynuować
ideę pracy charytatywnej i wolontariatu. Bardzo popularna i powszechnie akceptowana jest współpraca
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z organizacjami pozarządowymi: Kiwanis, Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, Caritas, a także
ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych np. „Wiara i Światło”.
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3.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
ANALIZA SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) miejscowości Słone.
Mocne strony
Słabe strony
•
•
•
•
•
•
•

• brak odrębnego miejsca do spotkań i pracy z młodzieżą
starszą,

duży potencjał możliwości mieszkańców, którzy działają
na rzecz rozwoju wsi, skupiony wokół rady sołeckiej i
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych,
duże doświadczenie w pracy w ruchu wolontariackim

• brak pomieszczeń do pracy integracyjnej i działalności
na rzecz wolontariatu,
• uboga oferta możliwości zagospodarowania czasu
wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych
• brak perspektyw rolniczego rozwoju miejscowości (słabe
gleby),
• brak miejsc pracy w samej wsi Słone,

atrakcyjne położenie w otoczeniu lasów i czystej,
nieskażonej przyrody; czyste powietrze,
tereny przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę
mieszkaniową,
dobre połączenie drogowe z miastem Zielona Góra;
możliwość korzystania z miejskiej oferty w zakresie
rynku usług,
niewielka odległość od miasta,
zabytkowe budynki mieszkalne ujęte w ewidencji
konserwatora zabytków,

• duże bezrobocie,
• znacząca liczba rodzin o niskich dochodach
wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
• niewielka ilość połączeń komunikacyjnych

Szanse
•

zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
rozwijanie idei wolontariatu,

•

powrót tradycyjnego zwyczaju wzajemnej pomocy,

•

możliwość pozyskiwania środków pomocowych z
funduszy europejskich,
poprawa sytuacji rodzin potrzebujących wsparcia
społecznego poprzez utworzenie Klubu Pracy,

•

•
•
•

•

•
•
•

Zagrożenia
• pozostanie wsi Słone w kręgu wsi bez własnej
tożsamości i bez określonego kierunku rozwoju w dobie
przemian zachodzących w kraju,
• ugruntowanie złej sytuacji rodzin ubogich i dzieci
pochodzących z tych środowisk,
• pogłębianie się zjawiska osłabienia więzi społecznych,
• konieczność zapewnienia wkładu własnego na
realizację inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych;
niewielka suma tych środków w porównaniu z potrzebami
porównywalnych miejscowości
• wzrost chuligaństwa i patologii społecznych,
• narastanie apatii społecznej,

rozwój postaw prospołecznych młodzieży,
uaktywnienie się kolejnych mieszkańców, którzy
chcieliby podjąć działania na rzecz rozwoju wolontariatu,
nabywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń
wynikających z pracy młodych wolontariuszy,

• malejące zainteresowanie osiedleniem się w
miejscowości (również wśród dotychczasowych
mieszkańców) spowodowane utrudnieniami
komunikacyjnymi

powiększanie się kręgu osób związanych z
wolontariatem dzięki uaktywnieniu młodych ludzi, osób
wykluczonych społecznie i osób w wieku
poprodukcyjnym,
ułatwienie przekroczenia progu aktywizacji zawodowej
młodzieży,
wychowanie dla wartości,
możliwość pozyskiwania funduszy pomocowych.

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony wsi Słone oraz jej
szanse rozwojowe i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji
miejscowości oraz wskazanie przyszłych kierunków jej rozwoju.
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4.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Na lata 2009 – 2020 we wsi Słone planuje się zrealizować następujące zadania:

1. „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Słone”
Cel i przeznaczenie:
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia i jakości nauczania w szkole podstawowej
w miejscowości Słone poprzez wybudowanie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku szkoły.
Pozwoli to na zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauczania, poprawi kondycje fizyczną
młodzieży, a także zapobiegnie powstawaniu wad postawy. Realizacja projektu da możliwość
przeprowadzenia gier zespołowych na terenie szkoły oraz wyrówna szanse młodzieży ze środowiska
wiejskiego. Planuje się udostępnienie sali po godzinach lekcyjnych do użytku publicznego. Będą w niej
prowadzone różne zajęcia sportowe i rekreacyjne, a także imprezy pozaszkolne, kulturalne, łączące
lokalną społeczność.

1.Kosztorys i harmonogram
Lp.

1

2
3

DZIAŁANIE
Roboty budowlano –
montażowe
Zakup i montaż wyposażenia
sali gimnastycznej
Koszty dokumentacji
technicznej, nadzoru i
promocji

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto)

2009-2013

1.596.000,00

20013-2015

143.500,00

63.500,00
RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

ok. 1.802 226,00

Beneficjentem projektu będzie Gmina Świdnica. Planowane przedsięwzięcie planuje się
zrealizować przy udziale środków pomocowych, w wysokości ok.70% kosztów całkowitych, natomiast
pozostała część będzie pochodziła ze środków własnych Gminy.
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2. „Gminne Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi w miejscowości Słone”
Cel i przeznaczenie:
Celem projektu jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez utworzenie Gminnego
Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi. Ważnym elementem zadania jest szkolenie młodzieży
i przygotowanie do podjęcia zadań na rzecz różnych grup społecznych. Zakłada się uaktywnienie
młodzieży, zagospodarowanie wolnego czasu i stworzenie atrakcyjnej oferty. Młodych ludzi zachęcimy
do pracy na rzecz środowiska stawiając ich jako wzór godny naśladowania. Zakładamy,
że oddziaływania wychowawcze, w miarę realizacji programu, będą dawały coraz lepsze efekty.
Priorytetem będzie wychowanie dla wartości, odnowienie postawy otwarcia na potrzeby drugiego
człowieka, łagodzenie objawów ubóstwa. Program uwzględnia realizację zadań na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Wszelkie działania prowadzone w ramach Gminnego Centrum
Wolontariatu i Odnowy Wsi będą zapobiegały pogłębianiu bierności i bezradności wobec trudnych
sytuacji życiowych i otworzą drogę do powołania Klubu Pracy.
Przeznaczenie: W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac remontowych w budynku
po byłej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej i jego adaptację do potrzeb pracy z młodzieżą dla potrzeb
utworzenia Gminnego Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi. W celu stworzenia dobrych warunków
pracy konieczne jest również jego wyposażenie.

2 Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

2

DZIAŁANIE
Remont pomieszczeń po byłej
remizie straży pożarnej na
potrzeby Centrum
Wolontariatu i Odnowy Wsi.
Wyposażenie Centrum
Wolontariatu i Odnowy Wsi.

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

2009-2012

44.000,00

2009-2020

10.000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

ok.54.000,00

Uwaga: Opóźnienie terminu podpisania umowy o dofinansowanie, skutkować będzie
przesunięciem o taki sam termin pozostałych pozycji harmonogramu.
Beneficjentem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ze Słonego. Planowane
przedsięwzięcie planuje się zrealizować przy udziale środków pomocowych, w wysokości ok. 75%
kosztów całkowitych, natomiast pozostała część będzie pochodziła ze środków własnych
Stowarzyszenia.
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3. „Modernizacja sali wiejskiej – wymiana sufitu i instalacji elektrycznej”
Cel i przeznaczenie:
Celem projektu jest podniesienie standardu technicznego wiejskiej sali w Słonem. W sali odbywa
się szereg spotkań mieszkańców wsi, którzy wykorzystują ją zarówno do spotkań o charakterze
organizacyjnym i socjalnym, jak i kulturalno-rekreacyjnym. Zły stan sufitu stwarza zagrożenie,
a jednocześnie znacznie obniża komfort organizowanych spotkań, robi również bardzo złe wrażenie
estetyczne na zebranych.
Dodatkowo w sali konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej na nową, bardziej ekonomiczną,
skuteczną i pozwalającą na bezpieczne wykorzystanie zarówno sprzętu elektrycznego, jak i oświetlenia
sali.
Modernizacja sali wpłynie pozytywnie na aktywność mieszkańców Słonego, pozwoli na jeszcze
efektywniejsze działania funkcjonujących na terenie wsi organizacji i instytucji, w tym zarówno
młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych, organizacji pozarządowych jak i nieformalnie
organizujących się mieszkańców wsi.

3 Kosztorys i harmonogram.
Lp.

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

1

Wymiana sufitu i instalacji
elektrycznej

2011 rok

40.000,00

2.

Zakup wyposażenia do sali
wiejskiej

2011-2020

20.000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)
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ok. 60.000,00

4. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i
młodzieży” – zadanie zrealizowane.
Cel i przeznaczenie:
Powstanie boiska przyczyni się do zwiększenia dostępności dzieciom i młodzieży
do nowoczesnych i bezpiecznych, boisk wielofunkcyjnych. Inwestycja ta jest jednym z elementów
rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy.
Funkcjonowanie bezpiecznego boiska przyczyni się do popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży, zarówno zrzeszonej w klubach sportowych działających na terenie wsi i przy
szkole, jak również nieformalnym spotkaniom mieszkańców Słonego, którzy będą mogli spędzić
aktywnie czas. Dzięki zabezpieczeniu powierzchni boiska wysokim ogrodzeniem (4-metrowa siatka)
przebywające tam dzieci i młodzież będzie bezpieczna, a jednocześnie nie zakłóci porządku
publicznego bawiąc się, ćwicząc i rozgrywając sportowe rozgrywki. Boisko pozwoli również
na podniesienie poziomu nauczania w zakresie kultury fizycznej oraz dzięki możliwościom, które
stworzy wpłynie bardzo pozytywnie na kształtowanie młodych charakterów.
4. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE

Budowa boiska

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

2009 rok

550.000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

ok. 550.000,00

Planowane przedsięwzięcie planuje się zrealizować przy udziale środków pomocowych Ministra
sportu i Turystyki, w wysokości ok.40% kosztów całkowitych, natomiast pozostała część będzie
pochodziła ze środków własnych Gminy.
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5. „Modernizacja wewnętrznych dróg lokalnych poprzez ich utwardzenie.”
Cel i przeznaczenie:
Realizatorem inwestycji będzie gmina Świdnica; planowany termin rozpoczęcia prac jest
uzależniony od terminu zakończenia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. Modernizacja dróg
wpłynie na poziom bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych korzystających z ciągów
komunikacyjnych. Będzie miała pozytywny wpływ na podniesienie standardów życia mieszkańców
Słonego, co z pewnością podniesie atrakcyjność miejscowości w opinii potencjalnych inwestorów oraz
nabywców działek pod osadnictwo mieszkaniowe.
5. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE
Modernizacja wewnętrznych
dróg lokalnych poprzez ich
utwardzenie

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto)

ok. 2011-2013

-

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

-

Ze względu na oddalony w czasie termin realizacji zadania, jego koszty zostaną oszacowane w trakcie
bezpośrednich przygotowań do realizacji inwestycji

6. Kapitalny remont drogi – ul. Słoneczna i Objazdowa, wraz z budowa chodników.

Cel i przeznaczenie:
Kapitalnego remontu wymagają dwie ulice: Słoneczna i Objazdowa. Ruch samochodowy,
autobusy i wszystkie inne pojazdy z nich korzystają. Istniejące uszkodzenia powodują duże utrudnienia i
niebezpieczeństwo (zwłaszcza dziury po zimie), istnieje konieczność zabezpieczenia istniejących dziur i
przeprowadzenia prac remontowych na całej nawierzchni orz zbudowania chodników wzdłuż drogi.
Ze względu na duży ruch samochodowy na tych drogach oraz niebezpieczeństwo w jakim
znajdują się piesi, zwłaszcza dzieci uczęszczające do szkoły i osoby starsze, konieczne jest
zbudowanie zapewniających bezpieczne poruszanie się chodników. Budowa chodników wpłynie
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również na bardziej komfortowe warunki jazdy samochodami – piesi nie będą już zakłócać ciągów
komunikacyjnych.
6. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

1

Kapitalny remont drogi – ul.
Słoneczna i Objazdowa,
wraz z budową chodników

ok. 2014

-

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

-

Ze względu na oddalony w czasie termin realizacji zadania, jego koszty zostaną oszacowane w trakcie
bezpośrednich przygotowań do realizacji inwestycji

7.Poprawa stanu bezpieczeństwa przy szkole w Słonem – zatoka, chodniki, zabezpieczenia
(barierki) oraz poprawa stanu ulicy szkolnej.
Cel i przeznaczenie:
W Słonem funkcjonuje jedna z dwóch szkół w naszej gminie. Uczą się w niej dzieci młodsze –
z poziomu szkoły podstawowej. Placówka zabezpiecza tez potrzeby najmłodszych. W dwóch grupach
pracuje oddział przedszkolny. Placówka obejmuje kilka miejscowości. Dzieci są codziennie dowożone
na zajęcia autobusami szkolnymi.
Podstawowym obowiązkiem jest stworzenie jak najlepszych warunków bezpiecznego
funkcjonowania szkoły. Konieczne jest wykonanie bezpiecznej zatoki dla autobusów szkolnych,
chodników i zabezpieczeń przed bezpośrednim wybieganiem uczniów na drogi. W ramach uzupełnienia
konieczne jest poprawienie stanu ulicy Szkolnej.

7. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto)

1

Poprawa stanu
bezpieczeństwa przy szkole
w Słonem – zatoka, chodniki,
zabezpieczenia (barierki)
oraz poprawa stanu ulicy
szkolnej.

ok. 2014

-
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RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

-

Ze względu na oddalony w czasie termin realizacji zadania, jego koszty zostaną oszacowane w trakcie
bezpośrednich przygotowań do realizacji inwestycji

8. Wiejski plac zabaw dla dzieci.
Cel i przeznaczenie:
W Słonem funkcjonuje jedna z dwóch szkół w naszej gminie. Uczą się w niej dzieci młodsze –
z poziomu szkoły podstawowej. Uczniowie klas I-VI i dzieci z oddziału przedszkolnego. Rozwój
miejscowości Słone, budowa nowych domów, pokoleniowa tendencja młodych rodzin osiedlających się
na wsi oraz plany budowy nowych osiedli, to również duża grupa dzieci, dla których warto stwarzać
warunki dobrej zabawy i rozwoju.
Takie oczekiwania spełniać może plac zabaw dla dzieci, jako miejsce stwarzające warunki
zdrowego rozwoju i wypoczynku.
8. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE
Wiejski plac zabaw dla
dzieci.

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

ok. 2014

50 000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

50 000,00

9. Sala wiejska – zagospodarowanie terenu – polbruk, ławki etc.
Cel i przeznaczenie:
Funkcjonowanie społeczności lokalnej w znacznej mierze związane jest z miejscem ważnym dla
mieszkańców jakim jest sala wiejska. Odbywające się tutaj zebrania i spotkania integracyjne, imprezy
itd. Wymagają tego, aby to miejsce było swoistą wizytówką wsi w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Dlatego należy dołożyć starań aby to, co zewnętrzne świadczy o gospodarzach stanowiło dowody
staranności i dbałości o otoczenie. Po przeprowadzeniu remontu wewnątrz obiektu należy zadbać o
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zagospodarowanie tereny bezpośrednio przylegającego do budynku poprzez ustawienie ławek i
utwardzenie placu kostką polbrukową.
9. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto)

ok. 2012

5 000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

5 000,00

Sala wiejska –
zagospodarowanie terenu –
polbruk, ławki etc.

10. Przystanek szynobusu.
Cel i przeznaczenie:
Jedną z najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem miejscowości jest komunikacja,
zwłaszcza skomunikowanie wsi z Zieloną Górą. Alternatywa dla istniejącej komunikacji autobusowej
byłoby uruchomienie w Słonem przystanku PKP – szynobus. Korzystałoby z niego wielu mieszkańców.
W przeszłości przystanek funkcjonował, obecnie szyno bus zatrzymuje się w Buchałowie, Letnicy i Koźli
i nie ma przeszkód, aby zatrzymywał się również w Słonem. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w
Sonem ponownie uruchomiono przystanek PKP.
10. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE
Przystanek szynobusu.

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

ok. 2012-2013

Zadanie podmiotu
zewnętrznego

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

-

11. Instalacja punktów świetlnych na drogach bocznych oraz na Alei Brzozowej (droga
powiatowa)
Cel i przeznaczenie:
Ulice stanowiące główne drogi dojazdowe do pozostałych części miejscowości, są to ulice, gdzie
jest największe natężenie ruchu zarówno pieszego, jak i zmotoryzowanego. Tylko niektóre ulice
przyległe bezpośrednio do głównych posiadają oświetlenie. Istniejące obecnie oświetlenie jest już
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nieefektywne i wymaga ciągłych napraw, część spośród istniejących lamp nie spełniają już swojej roli
poza tym są one mało estetyczne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu przemieszczających się konieczna jest
modernizacja istniejącego oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ulicach głównych - Alei Brzozowej i
drogach pobocznych.
11. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

DZIAŁANIE
Instalacja punktów
świetlnych na drogach
bocznych oraz na alei
Brzozowej (droga
powiatowa)

1

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

ok. 2012

Zadanie podmiotu
zewnętrznego

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

-

12. Zagospodarowanie boiska.
Cel i przeznaczenie:
Konieczne jest podjęcie zadań:
1. budowa ogrodzenia terenu,
2. remont obiektu przy boisku (doprowadznie wody, kanalizacji, energii elektrycznej, remont
pomieszczeń wewnątrz),
3. renowacja nawierzchni,
4. postawienie ławek,
5. płyta boiska.

12. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto)

ok. 2014

50 000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

50 000,00

Zagospodarowanie boiska.
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13. Budowa parkingu przy kościele w Słonem.

Cel i przeznaczenie:
W latach 80-tych z udziałem i zaangażowaniem mieszkańców powstał kościół, który jest dla nas
ważny ze względów społecznych i religijnych. Z uwagi na uroczystości religijne oraz funkcjonowanie
kościoła w środowisku, bardzo potrzebne jest wykonanie podstawowych prac zabezpieczających dojazd
i parkowanie samochodów. Stąd pilna potrzeba utwardzenia placu przy kościele.

13. Kosztorys i harmonogram.
Lp.

1

DZIAŁANIE
Budowa parkingu przy
kościele w Słonem.

PRZEWIDYWANY OKRES
REALIZACJI

PRZEWIDYWANY KOSZT
(brutto)

ok. 2014

5 000,00

RAZEM KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(brutto)

17

5 000,00

5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPAKAJANIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYM
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.
W Słonem istnieje kilka niewielkich zakładów produkcyjnych i usługowych. Najważniejsze z nich
to tartak, zakład usług leśnych, ferma hodowli indyków, zakład ślusarski, zakład mechaniki pojazdowej.
Kilkoro mieszkańców znajduje zatrudnienie w miejscowej szkole podstawowej. W szkole jest 9 sal
dydaktycznych, salka gimnastyczna, biblioteka, świetlica. Działają tam koła zainteresowań, prowadzona
jest nauka pływania dla klas I-III, gimnastyka korekcyjna, odbywają się także zajęcia logopedyczne
i dydaktyczno – wyrównawcze. W szkole znajduje się też dobrze wyposażona pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu.
Głównymi miejscami sprzyjającymi nawiązywaniu kontaktów społecznych we wsi Słone są sala
wiejska, boisko wielofunkcyjne i szkoła. Bardzo istotnym miejscem jest również mieszczący się we wsi
sklep i przystanek autobusowy. Bardzo istotne jest to, że są to miejsca stosunkowo niewiele oddalone
od siebie. W dawnej remizie strażackiej stanowiącej również salę wiejską swoją działalności prowadzi
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.
Sale wiejskie oraz inne miejsca (boisko, działki wzdłuż płynącego przez wieś strumyka) pozwalają
organizować szereg imprez, spotkań i uroczystości, w których biorą udział nie tylko mieszkańcy Słonego,
ale także mieszkańcy gminy Świdnica i odwiedzający te strony turyści. Plany związane z
zagospodarowaniem sali wiejskiej pozwolą na zwiększenie ilości wspólnych zabaw i spotkań, również w
gronie seniorów, czy juniorów we wiosce. W związku z rozwojem wsi w ostatnim czasie wzrasta
aktywność lokalnego środowiska. Jednym z największych zasobów Słonego jest grupa społeczna
mieszkańców działająca na rzecz rozwoju wsi. Aktualnie działa Rada Sołecka wsi Słone, Klub Kobiet,
Społeczny Komitet Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, które jest członkiem Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Niedawno rozpoczęła też pracę nowa świetlica środowiskowa
finansowana przez Gminę oraz Urząd Marszałkowski. Działalność świetlicy adresowana jest przede
wszystkim do dzieci młodszej grupy wiekowej.
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