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WÓJTOWE INFORMACJE
Wiadomości z Urzędu Gminy
Od dziecka jestem fanem Henryka Sienkiewicza, „Trylogię” znam niemal na pamięć. Mam
przed oczami początek „Ogniem i mieczem” – moim zdaniem jest on proroczy, a po stosownej
przeróbce daty pasuje jak ulał do naszej rzeczywistości Anno Domini 2017.
Współczesny pisarz tak by swoją powieść rozpoczął:
„Rok 2017 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś
klęski i nadzwyczajne zdarzenia…”
Taki byłby początek. A jaki byłby koniec tej nowej powieści historycznej…?
Kontrowersyjne decyzje rządzącej większości partyjnej skłóciły i podzieliły Polaków, jak
nigdy dotąd. W społeczeństwie, ba! – w rodzinach, wśród sobie najbliższych osób powstała
przepaść, trwa wojna na słowa i argumenty, wojna na emocje i przekonania. Partia obecnie
rządząca ma wszystko: Sejm, Senat, Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny…. Z tak ogromnym
wpływem może zrobić wszystko, dobrze albo źle, bo przecież de facto jest dzisiaj jedynym
decydentem. Trawestując wypowiedź „miłośnika cukru” z filmu Stanisława Barei można by rzec,
że ma 100% władzy we władzy. Ale władza absolutna potrafi też absolutnie zepsuć …
Tymczasem życie toczy się dalej, a my po prostu róbmy swoje! Nie dajmy się zwariować,
cieszmy się z naszych wspólnych, gminnych osiągnięć. A jest ich niemało! Zapomnijmy o polityce
w te nadzwyczajne, magiczne dni Bożego Narodzenia.
Oddając ten numer „Wójtowych Informacji”, opracowany przez moich współpracowników
właściwie prawie w całości, życzę Państwu spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i pomyślności oraz spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku.

WESOŁYCH ŚWIĄT
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Podsumowanie całorocznej działalności GOSiR
Koniec roku, to czas podsumowań. Świdnicki GOSiR
również dokonuje podsumowań i oceny swojej działalności
w 2017 roku. Powołana z początkiem roku, gminna jednostka
budżetowa, realizuje zadania z zakresu sportu,
rekreacji
i turystyki. Do zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy należy również upowszechnianie kultury
fizycznej, współpraca z instytucjami i organizacjami kultury
i sportu, utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowo rekreacyjnej Ośrodka. Bardzo ważnym składnikiem działalności GOSiR jest organizacja transportu
szkolnego uczniów z terenu gminy Świdnica. Codziennie, zgodnie z harmonogramem, kierowcy
i opiekunki przewozów szkolnych wyruszają w trasę bezpiecznie przewożąc dzieci do szkoły i do domu.
Wspólnie pokonali ponad 71 tyś. kilometrów. Autobusy służą dzieciom również w dojazdach na zajęcia
dodatkowe, wyjazdy edukacyjne, do filharmonii, teatru i na wycieczki do różnych ciekawych miejsc. Od
nowego roku GOSiR będzie również zajmował się organizacją transportu uczniów niepełnosprawnych do
szkół. W sezonie letnim, Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się miejscem przeznaczonym do kąpieli nad
Zalewem Świdnickim. W tym roku, pomimo trudności ze znalezieniem ratowników, miejsce
przygotowano, odpowiednio zaopatrzono i oznaczono. Korzystający z obiektu wielokrotnie podkreślali
urokliwość tego miejsca oraz możliwość miłego i spokojnego spędzenia czasu na łonie natury, nad wodą.
Będziemy pielęgnować ten teren i dbać o jego rozwój oraz poszerzenie bazy rekreacyjnej. Zadaniem
Ośrodka jest również administrowanie halą sportową „Świdniczanka”. Stała się ona marką Świdnicy.
Wiele imprez, turniejów i zawodów, które odbyły się w „Świdniczance” lokuje nas w czołówce
wojewódzkich obiektów użyteczności sportowej. Świadczą o tym imprezy o zasięgu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym! Najlepiej świadczy o tym fakt, iż obłożenie
hali jest 100%. W tygodniu i na weekendy nie ma wolnego miejsca i podmioty chcące wynająć halę
czekają w kolejce! Możemy śmiało powiedzieć, że działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy przyniosła wymierne efekty, a jego załoga ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Do zobaczenia w GOSiR!
Jan Doliński
Dyrektor GOSiR
Kolejna nagroda dla gminy Świdnica
Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że Gmina Świdnica po
raz kolejny została wyróżniona w ogólnopolskim programie. Podczas Wielkiej Gali
„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” (jej integralna część to “Sylwetki i Marki
Polskiego Samorządu”), Wójt Gminy Świdnica odebrał statuetkę oraz tytuł
„Diament Polskiego Samorządu”. Nagrodę wręczyli Wójtowi pan Janusz Pietkiewicz
- Wiceprezydent Pracodawców RP i pan Jacek Bobrowski - Wiceprezes
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.
„Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu” jest to program, którego celem jest
budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów oraz promowanie
i pokazywanie ich rozwoju, a także dokonań na poszczególnych płaszczyznach
działalności, mających wpływ na atrakcyjność i rozwój całego regionu.
To kolejne wyróżnienie, po uprzednio przyznanych (dwukrotnie) “Orłach Polskiego Samorządu”,
bardzo cieszy, bo podkreśla efekty konsekwentnej realizacji , wypracowanych w porozumieniu
społecznym, kierunków rozwoju gminy, wieloletnią, zgodną pracę świdnickiego samorządu i co ważne –
dużą aktywność społeczeństwa naszej małej ojczyzny, gminy Świdnica.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że kasy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w
dniu 29 grudnia będą nieczynne.
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Przedświątecznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy
Grudzień w Gminnym Ośrodku Kultury to czas, w którym wprowadzaliśmy mieszkańców gminy
Świdnica w magię świąt. 9 grudnia odbyły się „Mikołajki – jak z bajki”. W tym dniu sala GOK
przemieniła się w krainę lodu i śniegu za sprawą zabawy animacyjnej „Bal w pałacu u Królowej Śniegu”.
Dzieci za sprawą wyobraźni i Królowej Śniegu wybrały się w podróż po kryształowych komnatach,
tańczyły na balu, rzucały się śnieżkami, jeździły na nartach, sankach i łyżwach. Podczas imprezy Gminny
Ośrodek Kultury wypełniony był uśmiechami dzieci, a każda zabawa przygotowana przez Królową
Śniegu wprawiała je w zachwyt.
Podczas balu odbył się również finał konkursu „List do św. Mikołaja”. W ramach konkursu do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy wpłynęło prawie 50 listów od dzieci ze szkół z gminy Świdnica. Dzieci
w listach pisały o swoich najskrytszych marzeniach. Komisja konkursowa w składzie: Paulina Szewczyk –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Bożena Trubiłowicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
i Bogumiła Hajdasz – lokalna poetka, postanowiła nagrodzić w kategorii wiekowej dzieci z II-IV klasy
szkoły podstawowej: Franciszka Patryna, Hannę Patryn, Marcela Szyngiela oraz Aurelię Gizę, zaś
w kategorii wiekowej dzieci z V-VII klasy szkoły podstawowej nagrody zdobyli: Iga Zapadka, Brajan
Harnicki, Martyna Uznańska i Adam Sobczyk. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy was do udziału
w kolejnych konkursach organizowanych przez GOK i Bibliotekę.
„Grudniowe spotkanie ze sztuką” to ostatnie wydarzenie artystyczne tego roku w GOK. 18 grudnia
odbyły się dwa wernisaże oraz koncert kolęd. W tym dniu zaprezentowała się grupa Astry z wystawą
„Cztery pory roku – zima”. Na ich obrazach możemy podziwiać przepiękne i malownicze zimowe pejzaże.
Świat spod ich pędzla przykryty jest białym puchem i skuty kryształami lodu. Swój debiut artystyczny
w tym dniu miała również nowa grupa artystyczna Gminnego Ośrodka Kultury – Astry Junior. Dzieci
z tej sekcji zaprezentowały swoje dotychczasowe osiągniecia artystyczne, które przygotowały pod okiem
seniorów z grupy Astry. Całość wydarzenia zwieńczył koncert lokalnego zespołu Świdniczanie. Tym
razem artyści zaprezentowali się w repertuarze kolędowym, wprowadzając nas w magiczny czas
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Drodzy mieszkańcy gminy Świdnica! Dziękujemy, że byliście z nami w roku 2017. Już dziś
zapraszamy Was na wydarzenia artystyczne do Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
w Świdnicy w nowym roku. Korzystajcie z naszych ofert artystycznych, mówcie nam o swoich
kulturalnych potrzebach i bawcie się z nami przez kolejny rok.
A poniżej – tygodniowy rozkład zajęć GOK.
Paulina Szewczyk
Dyrektor GOK
Informacja ZUK Świdnica
Ze względu na znaczne koszty wymiany i naprawy pomp w 2017 r. na przepompowniach ścieków
sanitarnych na terenie gminy Świdnica, Zakład Usług Komunalnych zmuszony jest uprzejmie
przypomnieć, że niedopuszczalne jest wrzucanie do przewodów kanalizacyjnych stałych przedmiotów,
a zwłaszcza:
- środków ochrony intymnej,
- pieluch,
-wacików i patyczków kosmetycznych,
- ścierek, szmat i itp.
Nieczystości te zapychają pompy powodując ich trwałe uszkodzenie, które doprowadza do
konieczności wykonania ich generalnego remontu lub całkowitej wymiany. Generuje to koszty liczone
w dziesiątkach, nawet (w sumie) setkach tysięcy złotych. Mając na uwadze praktycznie stuprocentowe
skanalizowanie gminy, a więc tym samym znaczną ilość urządzeń kanalizacyjnych, całkowite kwoty ich
remontów lub wymiany przybierają astronomiczne rozmiary. Ignorancja problemu i niewiedza
mieszkańców, co do skutków takich – być może bezmyślnych - działań ma niebagatelny wpływ na ceny
usługi oczyszczania ścieków, co z kolei dotyka wszystkich mieszkańców w równym stopniu. Nie jest
intencją ani zamiarem ZUK Świdnica podnosić ceny ścieków czy wody, dlatego raz jeszcze prosimy, aby
używać instalacje sanitarne zgodnie z ich przeznaczeniem: sanitariaty to nie są kubły na śmieci!
Magdalena Widańska
Kierownik ZUK Świdnica
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Projekt ,,Od aktywności do samodzielności” – aktywizacja
społeczno – zawodowa w gminie Świdnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy już od
półrocza realizuje projekt pn.: ,,Od aktywności do samodzielności” –
aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Świdnica,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt jest realizowany od 01.07.2017 do
31.12.2018r. Wartość projektu wynosi
319 932,50 zł. Projektem
objęliśmy 32 rodziny z terenu gminy Świdnica, będące beneficjentami
naszego ośrodka. W ramach projektu zorganizowaliśmy wsparcie
psychologiczne dla rodzin (terapię indywidualną oraz terapię grupową
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), dogoterapię , warsztaty muzyczne, warsztaty ceramiczno –
plastyczne oraz warsztaty pod nazwą ,,Szkoła dla rodziców”. W przyszłym roku rozpoczną się szkolenia
zawodowe dla uczestników projektu, umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych.
W ramach projektu, 8 grudnia br., odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne dla uczestników
projektu oraz ich rodzin. Nie zabrakło Mikołaja, paczek świątecznych, odbył się także spektakl teatralny
zatytułowany ,,Wielka tajemnica” w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt. Było bardzo świątecznie
i radośnie. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę prac ceramicznych, wykonanych przez dzieci pod
kierunkiem pana Henryka Krakowiaka. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło dzieci i młodzieży
z Gminnego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego, współpracującego z naszym Ośrodkiem przy
realizacji projektu. Wolontariusze zajmują się również organizacją paczek świątecznych dla osób
najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. Efekty ich bezinteresownej pomocy i wsparcia radują
wiele ludzkich serc.
Anna Mierzwa
Kierownik GOPS w Świdnica
Stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, średnich i uczelni wyższych
13 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy już po raz kolejny odbyło się
uroczyste wręczenie stypendiów naukowych na rok szkolny i akademicki 2017/2018.
Gala wręczenia certyfikatów stypendialnych to święto wszystkich tych uczniów i studentów, którzy
swoją nauką, pracą, systematycznością i konsekwencją w działaniu zasłużyli na wyróżnienie.
O przyznanie stypendiów mogli ubiegać się najlepsi studenci oraz wybitni uczniowie, spełniający
kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na
stale zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica”, wyróżniający się nie tylko bardzo
wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem, ale osiągający ponadto znaczące sukcesy w konkursach
czy olimpiadach oraz wykazujący się wysokim zaangażowaniem w działalność społeczną.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji
Rady Gminy Świdnica przyznałem stypendia naukowe następującym uczniom i studentom:
1.Szkoły podstawowe:
4.Szkoły średnie:
- Czekaj Maciej
- Białek Joanna
- Kołodziej Alicja
- Czaniecka Lilianna
- Pawłowski Piotr
- Dobrowolska Patrycja
- Rożniatowska Milena
- Howis Joanna
- Wiącek Hanna
- Iwanowski Paweł
- Wysoczańska Maria
- Kowalczyk Dominika
- Kremens Maciej
2.Szkoła podstawowa - klasa VII:
- Kuczkowska Alicja
- Olszewska Emilia
- Klocek Kinga
- Rewiako Kamila
- Kostrzewa Maria
- Siuda Kamila
- Możdżeń Dominik
- Smogór Michał
- Rewiako Martyna
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- Żarów Klaudia
3. Gimnazjum:
- Blum Michał
- Flejszer Mateusz
- Pańtak Wiktoria
- Polewka Zofia
- Szeląg Paulina
- Żukowska Weronika

- Smoliński Konrad
- Trzaska Amadeusz
- Woźniak Marta
- Zawada Wiktoria
5.Szkoły wyższe:
- Bajda Natalia
- Ejsmont Agnieszka
- Pietras Natalia
- Piskorz Aleksander
- Szaranek Patrycja
- Trafała Rafał
- Zawada Mateusz

Wszystkim wyróżnionym uczniom i studentom gratulujemy osiągnięć i życzymy wielu dalszych
sukcesów w nauce i życiu osobistym.
Maja Kostrzewa
Projekty oświatowe realizowane w naszych szkołach
1. Projekt „Świat nauki – nowe standardy w edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF” - dzięki
realizacji projektu do świdnickich placówek zostały zakupione tablice interaktywne, rzutniki,
komputery stacjonarne i przenośne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W szkołach prowadzone są zajęcia metodą projektów, uczniowie mają też możliwość
przygotowania wielu ciekawych prezentacji multimedialnych, makiet, plakatów.
Do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy w marcu br. zakupiono program „Złoty
abonament Optivum, w ramach którego szkoła korzysta z pakietów: Organizacja Optivum,
Uczniowie Optivum NET+, Kadry Optivum, Intendentura Optivum, Inwentarz Optivum, MOL
NET+, Płace Optivum , Finanse Optivum. Od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Świdnicy nauczyciele i rodzice będą komunikować się za pomocą dziennika elektronicznego
VULCAN.
Kwota dotacji: 332.236,50 zł; wkład własny Gminy Świdnica: 8.375,00 zł.
2. Program
„Aktywna
tablica”
realizowany
jest
przez
Szkołę
Podstawową
w Słonem. W ramach programu została udzielona dotacja celowa na wsparcie z budżetu państwa
działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.
Kwota dotacji: 14.000 zł, wkład własny Gminy Świdnica to 3.500,00 zł.
W
ramach
przyznanej
dotacji
zakupione
zostały
2
tablice
interaktywne,
2 projektory, w tym jeden ultrakrótkoogniskowy oraz zestaw głośników. Projekt zrealizowany
zostanie do 31.12.2017 r.
3. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- dotyczy wsparcia finansowego udzielonego
organom prowadzącym szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 4.000 zł a wkład własny Gminy
Świdnica 1.000 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Świdnicy i zakończy się
31 grudnia 2017r. Jednocześnie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do
Wojewody Lubuskiego został ponownie złożony wniosek o wsparcie na zakup książek do
biblioteki szkolnej w Słonem. Poprzedni wniosek, złożony w 2016 r., uzyskał pozytywną ocenę
komisji oceniającej, jednak z uwagi na brak środków przydzielonych dla województwa przez
MEN, nie otrzymał dotacji.
4. Na podstawie ustawy z dnia 15 września 207 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Gminie Świdnica została przyznana
dotacja z budżetu państwa na wyposażenie w sprzęt gabinety profilaktyki zdrowotnej w
wysokości 7.895 zł, w tym na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świdnicy – 2.885,00 zł
oraz Szkołę Podstawową w Słonem 5.010,00 zł. Projekt realizowany jest do 31.12.2017r.
Anna Kościukiewicz
Kierownik Referatu Ogólnego UG
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Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Świdnicy
Koniec roku kalendarzowego to doskonała okazja do różnego rodzaju podsumowań. Nie inaczej jest
w przypadku szkolnictwa. Poniżej postaramy się przypomnieć największe sukcesy odniesione przez uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy.
Każdy sukces naszych wychowanków to wielki powód do dumy, ale zrozumiałe jest, że wśród nich jedne
mają większe znaczenie, a inne mniejsze. Konkursami, które przynoszą każdej placówce największą chlubę i punkty
w rankingach, są konkursy organizowane przez kuratoria oświaty i wychowania. O wadze tych konkursów mówią
liczby – w tym roku w konkursach kuratoryjnych w województwie lubuskim na szczeblu szkół podstawowych
wzięło łącznie udział 15046 uczniów, spośród których wyłoniono 102 laureatów (na szczeblu gimnazjum liczba
uczniów biorących udział to 13 474, z których wyłoniono 155 laureatów). W zawodach rejonowych brało udział 3338
uczniów SP i 3 284 gimnazjalistów. Naszą placówkę w zawodach rejonowych reprezentowało 12 uczniów – podczas
konkursów języka angielskiego (Saffiya Shahabi) i języka polskiego (szkołę podstawową reprezentowali Maria
Kostrzewa, Martyna Rewiako, Klaudia Żarów, Dominik Możdżeń, Alicja Kołodziej, Julia Stasiukiewicz i Hanna
Łotocka a gimnazjum Wiktoria Pańtak, Karolina Kamińska, Zofia Polewka oraz Paulina Szeląg).
Spośród wymienionych wyżej uczniów oszałamiający sukces osiągnęła Saffiya Shahabi, która uzyskała
tytuł laureata. Nagrodę, wraz ze swoją nauczycielką – panią Anitą Kucharczyk, odebrała podczas uroczystej gali
zorganizowanej w Gorzowie Wielkopolskim.
Bardzo wiele emocji i radości dostarczają nasi sportowcy, przygotowywani przez panią Małgorzatę
Furmanek i pana Tomasza Cygańskiego:
• W ramach zawodów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży od 4 do 10 maja odbyły się
w Drzonkowie zawody szermiercze, które zostały podzielone na trzy bloki – szpada, szabla i floret.
Wystartowało w nich 252 zawodników i zawodniczek z 16 województw i 40 klubów krajowych. Złoto
w zmaganiach drużynowych uzyskała drużyna, w skład której wchodziła nasza uczennica – Marta
Michalczyk. Męska drużyna, w składzie której znaleźli się Jan Marczak i Sebastian Michalczyk,
uplasowała się na wysokim 4 miejscu.
• 16 maja na Stadionie Miejskim w Sulechowie w ramach Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce nasi
uczniowie zdobyli aż 9 medali:
 Weronika Żukowska – mistrzyni powiatu w biegu na 300m – 49,24 i w skoku w dal – 4,69m.
 Jarosław Smoliński – mistrz powiatu w skoku w dal – 5,40m i wicemistrz w sztafecie 4x100m.
 Oliwier Wypych, Jarosław Smoliński, Krystian Specht, Jakub Mott – wicemistrzowie
w sztafecie 4x100m.
 Jakub Cydzik – wicemistrz w biegu na 600m.
 Szymon Kociański – 3 miejsce w biegu na 1000m.
 Miłosz Januszewski – 3ce w biegu na 300m.
 Anita Kuleczka – 3 miejsce w pchnięciu kulą.
• W półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Unihokeja reprezentanci naszej szkoły zajęli dobre –
czwarte i piąte miejsce. W skład drużyny wchodzą: Hubert Gil, Szymon Marczenia, Szymon Stiler, Jakub
Cichewicz, Daniel Kwaśniak, Piotr Wlazły, Jan Podlipski, Michał Równicki, Kamil Gabalski i Grzegorz
Kremens.
• W maju reprezentacja naszej szkoły (klasy IV-VI) startowała w lekkoatletycznych Mistrzostwach
Powiatu na obiekcie sportowym przy Zespole Szkół w Kargowej. Tytuły mistrza i wicemistrza Powiatu
na 300 m i w skoku wzwyż zdobył Dominik Możdżeń. Brązowe medale i awans do finału LOM po
zaciętej walce zdobyli także Julia Stasiukiewicz na 600 m i Piotr Wlazły na 1000 m.
• 5 czerwca 2017 roku Dominik Możdżeń, Zuzanna Kruszona i Piotr Wlazły reprezentowali naszą szkołę
w Finale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce w kategorii dzieci starszych. Pokazali się
z bardzo dobrej strony. Spektakularny sukces odniósł Dominik, zdobywając 2 brązowe medale: na 300
m i w skoku wzwyż.
• Z finału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkoatletyce Młodzików w Słubicach
przywieźliśmy dwa medale zdobyte przez Jakuba Motta w biegu na 100 i 200 m przez płotki. Dobre
wyniki, choć nie zdobywając medali, osiągnęli inni nasi zawodnicy – Weronika Żukowska walczyła
w skoku w dal, Jakub Cydzik w biegu na 600m, Szymon Kociański na 1000m, Miłosz Januszewski
w skoku wzwyż i w dal. Wysokie, 5 miejsce, udało się wywalczyć sztafecie 4x100 M w składzie: Oliwier
Wypych, Jarosław Smoliński, Krystian Specht, Jakub Mott, która czasem 51,37 ustanowiła nowy rekord
szkoły.
• We wrześniu nasz uczeń Jakub Mott, występując w barwach ZLKL, zdobył dwa złote medale mistrzostw
Polski młodzików w lekkiej atletyce. Impreza odbywała się w Białej Podlaskiej. Jakub sięgnął po złoto
na dystansie 200 i 110 metrów przez płotki.
• 2 października odbyły się w Kargowej finały powiatowe w drużynowych i indywidualnych biegach
przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Wysokie, 2 miejsca zajęły drużyny dziewcząt
(z roczników 2002-2004) i chłopców (z roczników 2002-2004). Trzecie miejsce zajęły dziewczęta
z roczników 2005-2006. Indywidualne sukcesy odnieśli Dominik Możdżeń, Rafał Siarkowski, Natalia
Opieczonek i Klaudia Żarów.
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•

29 listopada odbyły się drugie zawody z cyklu Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Szpadzie.
Wystartowało w nich 60 zawodniczek i zawodników. Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy
świdnickiego Flesza: Antoni Bednarski, Krystian Mikoda, Jarosław Mikoda, Michał Madera, Gustaw
Feliński, Wojciech Marczak, Błażej Bednarski, Marta Michalczyk i Julia Stasiukiewicz.
Nasi uczniowie są także widoczni w związku z działalnością szkolnego PCK:
• 8 maja bieżącego roku w zielonogórskim etapie rejonowym wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim
Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym nasze wolontariuszki: Maria Kostrzewa
i Emilia Dziewa – zajęły IV miejsce.
• Jessika Węclewicz i Jakub Cydzik zdobyli 5 miejsce podczas zorganizowanych 11 kwietnia na terenie
Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze XXV Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Imię patrona naszej placówki zobowiązuje – w związku z tym nasi wychowankowie odnoszą sukcesy i są
widoczni podczas licznych konkursów o tematyce religijnej.
• Dnia 29 marca odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady o św. Maksymilianie Kolbe w Siedlcach – nasz
uczeń – Jakub Szyja zajął 15 miejsce na 80 uczniów z całej Polski. Wcześniej Jakub zdobył pierwsze
miejsce w szkolnym i drugie w diecezjalnym etapie olimpiady. Za przygotowanie i sukcesy ucznia
odpowiada pani Małgorzata Mordel.
• 18 maja odbył się Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. W jego ramach
odbyły zawody sportowe – bieg uliczny. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Hubert Gil, w
kategorii gimnazjów – również I miejsce – Sebastian Michalczyk,
z kolei Weronika Żukowska
zdobyła VI miejsce.
• Dnia 26 maja odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w Sulechowie. W tym roku
szkolnym konkurs obejmował zakres wiedzy od narodzin do wyboru na papieża. Dodatkowo uczniowie
musieli zapoznać się z dwoma rozdziałami encykliki Ojca Świętego – „Slavorum apostoli”. Sukces
odnieśli Michał Blum (2 miejsce) i Paulina Szeląg (3 miejsce).
O wychowanie artystyczne dba pani Renata Uss-Wocial – jej wychowankowie odnoszą liczne sukcesy na
arenie gminy, powiatu a także województwa:
• W II edycji Konkursu "DZIEŁO się, czyli SZTUKA... bujania w obłokach” Amelia Głowacka zdobyła
wyróżnienie w kategorii Szkoła Podstawowa, wyróżnienie uzyskała również Emilia Fudali – w kategorii
Gimnazjum.
• W XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „TĘCZA” pod hasłem: „Cztery pory roku – barwy
i cienie” wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim zdobyli:
 w kategorii „młodziki” – Maja Hawrylczak;
 w kategorii „gimnazjalista” – Joanna Białek oraz Wiktoria Ziemiańska;
 dyplom „za wykonanie znakomitej pracy” – Jakub Jedut;
• W wojewódzkim etapie konkursu organizowanego przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej
Górze pt. "Złów i wypuść" drugie miejsce zdobył Dominik Możdżeń.
• Spośród 571 prac nadesłanych do Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK i Lubuskiej Okręgowej Rady
HDK PCK w Zielonej Górze wyróżniono 59 prac plastycznych – wśród nagrodzonych znalazła się
Katarzyna Okunowska.
• W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża I nagrodę zdobyła w kategorii klas IV-VI Szkół Podstawowych Wiktoria Szymczak.
Praca naszej uczennicy okazała się najlepszą wśród 702 prac nadesłanych do organizatora
konkursu, Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK i Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej
Górze.
• W grudniu uczeń naszej szkoły – Hubert Gil, zajął 2 miejsce w Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pod tytułem „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.
Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku.
Opisane wyżej sukcesy, dobre wyniki nauczania i wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych spowodowały,
że nasza gmina, gmina Świdnica, znalazła się wśród TRZECH najlepszych gmin w Polsce sprzyjających edukacji –
wyniki rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji 2017” ogłosiła w ostatnich dniach Fundacja Evidence Institute.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy
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Samorządowy Lider Edukacji po raz szósty dla gminy Świdnica
9 grudnia, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas Wielkiej Gali
Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych
Województw, Gmina Świdnica już po raz szósty odebrała certyfikat „Samorządowy Lider
Edukacji”, jak również po raz pierwszy przyznawane w tym roku Wyróżnienie Nadzwyczajne
"Lider Współpracy Edukacyjnej". Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje
zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia.
Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą, a sam certyfikat jest jednym z najbardziej
prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka
samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty.

Gminne inwestycje
Mijający, wyjątkowo mokry rok 2017 pokazał, że najbardziej oczekiwanymi inwestycjami
są drogi. Osiedla się rozrosły, coraz więcej ludzi dojeżdża do swych domów drogami
gruntowymi, które do niedawna były po prostu drogami polnymi. Dziś są one w stanie
dramatycznym, a ciągłe opady uniemożliwiają ich mechaniczne wyrównanie. Dlatego cieszę się,
że kończą się problemy z ulicą Dębową i okolicznymi w Świdnicy; szkoda, że nie uznano tej
inwestycji w województwie za ważną i nie przyznano nam dofinansowania, bo musieliśmy
całość robót sfinansować wyłącznie z gminnych środków. Mam bardzo dobrą wiadomość dla
mieszkańców ulicy Chabrowej i Rumiankowej (obecnie to są najgorsze, naprawdę fatalne drogi
gminne): zamierzamy już od wiosny przystąpić do wykonania docelowego utwardzenia tych
ulic. Po tej inwestycji pałeczkę „lidera” wśród najgorszych przejmą niektóre drogi
w Wilkanowie, Słonem, Letnicy… To jest robota na kolejnych kilka lat, ale najgorsze przed
końcem 2018 roku będzie za nami.
Kiepsko wyglądają wszystkie drogi powiatowe i wojewódzkie, stąd decyzja naszego
samorządu o współfinansowaniu (z Powiatem Zielonogórskim) odcinków dróg w Drzonowie
i Koźli, a także chodnika w Słonem. Trzymam kciuki, aby Powiat rozpoczął w nowym roku
modernizację drogi w Radomi; mam pomysł, jak w to włączyć Gminę Świdnica, aby i to
zamierzenie się udało.
Nasze trzy budynki komunalne – sala wiejska w Słonem oraz Biblioteka i ZUK
w Świdnicy – doczekały się wreszcie nowych dachów.
Wykonaliśmy sporo prac związanych z kolejnym, bardzo ważnym problemem – wodą:
wybudowaliśmy stację uzdatniania wody (SUW) w Świdnicy; wbudowano nowe odcinki
wodociągu na ulicy Ogrodowej i Chabrowej; w Drzonowie odwiercono drugą studnię –
w nowym roku pracujące równolegle dwie studnie / dwie pompy zapewnią wystarczającą ilość
wody dla Drzonowa, Buchałowa i Radomi. Jednak, aby radykalnie poprawić jakość wody
„drzonowskiej”, trzeba tam rozbudować i zmodernizować SUW; rok 2018 to musi być czas, kiedy
problem wody pitnej w Wilkanowie też będzie zakończony. Obojętnie, czy od strony Zielonej
Góry, czy ze Słonego. To jest dla nas sprawa priorytetowa!
Kolejna wielka, ale konieczna inwestycja, to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków, bo obecnie pracuje ona na ponad stuprocentowym obciążeniu.
No i na deser taka informacja: planuję wybudować nowy Gminny Dom Kultury. Wierzę,
że dzięki poparciu Rady Gminy uda się stworzyć taki obiekt, który będzie wspaniale służył
społeczeństwu, który będzie kolejną wizytówką gminy, taki GOK, który będzie naszą dumą.
Na zakończenie raz jeszcze życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2018 roku,
Adam Jaskulski
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TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIDNICY
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, DOROSŁYCH I SENIORÓW

ASTRY
zajęcia plastyczne dla dorosłych
ASTRY JUNIOR
zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku 7-15 lat
ŚWIDNICZANIE
próba zespołu

KLUB SENIORA
spotkania seniorów
z gminy Świdnica
PRACOWNIA CERAMICZNA
zajęcia ceramiczne dla dorosłych
PRACOWNIA DECOUPAGE
zajęcia plastyczno-techniczne
dla dorosłych
ŁU BU DU MALUCH
zajęcia plastyczno-muzyczne
dla dzieci w wieku 3-6 lat
/zajęcia odpłatne/
KRAINA TAŃCA
zajęcia taneczne
dla dzieci i dorosłych
/zajęcia odpłatne/

PONIEDZIAŁEK
instruktor
Henryk Krakowiak
instruktorami zajęć
są uczestnicy grupy dorosłej
„Astry”
instruktor Piotr Łabiak
kierownik zespołu
Janusz Kończak
WTOREK
prezes
Bogumiła Hadzicka

godz. 17:00-19:00
sala widowiskowa

godz. 17:00-19:00
sala widowiskowa
/spotkania odbywają się
2 razy w miesiącu/
godz. 17:00-20:00
pracownia plastyczna

instruktor
Henryk Krakowiak
ŚRODA
instruktor
Małgorzata Stefańska

godz. 17:00-19:00
pracownia plastyczna

instruktorzy ze szkoły
ŁU BU DU maluch
z Zielonej Góry

godz. 18:00-19:00
Gminna Biblioteka Publiczna
/pierwsze zajęcia odbędą się
15 listopada – zapisy w GOK/

CZWARTEK
instruktorzy ze szkoły tańca Kraina
Tańca z Zielonej Góry

/zajecia dla dorosłych
rozpoczynamy już od stycznia/

KLUB
MIŁOŚNIKÓW POEZJI
spotkania dla dorosłych

godz. 11:00-13:00
pracownia plastyczna
godz. 17:00-18:00
pracownia plastyczna

prowadząca
Bożena Trubiłowicz

sala widowiskowa
godz. 17:00-17:45
zajęcia taneczne dla
PRZEDSZKOLAKÓW i klas I-III
godz. 18:00-18:45
zajęcia taneczne dla klas IV-VII
i GIMNAZJUM
godz. 19:00-20:00
mix: gimnastyka, aerobik,
taniec dla DOROSŁYCH
godz. 17:00-19:00
spotkania odbywają się
raz w miesiącu
w Gminnej Bibliotece
Publicznej

PIĄTEK
DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI
spotkania z książką dla
dzieci

prowadząca
Bożena Trubiłowicz

godz. 13:00-15:00
Gminna Biblioteka Publiczna
w Świdnicy

W 2018 roku szykujemy kolejne zajęcia z zakresu edukacji artystycznej. Do naszego tygodniowego
rozkładu dołączą warsztaty wokalne i ceramiczne dla dzieci i młodzieży oraz Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej www.gokswidnica.pl
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PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA UTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIDNICA W OKRESIE ZIMOWYM 2017 – 2018

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Standard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu
Po ustaniu opadów śniegu

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu.

Od stwierdzenia występowania
zjawisk

- śnieg luźny
- 8 godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
-gołoledź
- 8 godz.
- języki śnieżne
- występują
-śliskość pośniegowa - 10godz.
- zaspy
- występują
- lodowica
- 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 8 godz.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :
Zakład Usług Komunalnych
ul. Długa nr 25
66-008 Świdnica
tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68 327-37-04
e-mail: zuk@swidnica.zgora.pl
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych
pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072
A. Odśnieżanie dróg gminnych wykonywane będzie przez ZUK.
B. Posypywanie dróg gminnych piaskiem i solą wykonywać będzie Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy Marek Lamcha .
Jednocześnie przypomina się, że działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków
zimy, a nie całkowitą ich likwidację. Za brak należytej ostrożności kierowców Gmina nie
przejmuje odpowiedzialności!

UWAGA
1. W przypadku parkowania samochodów na ulicy Dębowej, Sosnowej, Cisowej, Lipowej,
Świerkowej, Drzymały i Ogrodowej w Świdnicy oraz na Osiedlu Przylesie i tzw. Osiedlu Ptasim
w Wilkanowie, uniemożliwiających przejazd samochodu z pługiem odśnieżającym – drogi te nie
będą odśnieżane.
2. Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych będzie prowadzone w przypadku
wystąpienia obfitych opadów śniegu lub gołoledzi.
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