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WÓJTOWE INFORMACJE
Wiadomości z Urzędu Gminy

Klamka zapadła, decyzja podjęta! – nie będę więcej ubiegał się o kolejną kadencję
„w fotelu” wójta. Oznajmiłem to już oficjalnie podczas uroczystego koncertu,
poświęconego wszystkim samorządowcom i społecznikom naszej gminy, w 100-lecie
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzisiaj te słowa o zakończeniu swojej służby
przelewam na papier: moja służba Mieszkańcom naszej wspólnej Małej Ojczyzny –
Świdnicy, dobiegnie końca wraz ze złożeniem ślubowania przez nowego wójta, którego
Państwo wybierzecie. Pamiętam słowa roty ślubowania:
„Obejmując urząd wójta gminy Świdnica uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Te słowa determinowały moją postawę i decyzje przez bez mała ćwierć wieku, przez
sześć kadencji. Nie szczędziłem swoich sił (i środków), aby służyć społeczeństwu naszej
gminy jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą
oceniać moją służbę wyłącznie dobrze… i ja to rozumiem, bo nie wszystkim oczekiwaniom
mieszkańców można było sprostać, bo nie jestem cudotwórcą. Następny wójt też
cudotwórcą nie będzie, ale dobrze że nie będzie miał tak wielkich wyzwań, z którymi
musiałem uporać się ja, oczywiście wraz z radnymi i sołtysami dotychczasowych kadencji.
Nie wszyscy pamiętają, jaki był start, jakie były problemy, od czego zaczynaliśmy, co
zrobiliśmy…..
Dziś mam prawo mieć satysfakcję i poczucie, że pracowałem rzetelnie, skutecznie, ze
wszystkich sił, po prostu – UCZCIWIE.
I tego życzę swojemu następcy na kolejną kadencję.
Zaś całościowe sprawozdanie z pracy świdnickiego samorządu, w tym oczywiście
mojej, złożę w ostatnim, końcowym już numerze mojego autorskiego biuletynu –
„Wójtowych Informacji”.

Pozdrawiam jak zwykle serdecznie,
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I.

JAKOŚĆ I CIŚNIENIE WODY PITNEJ.

Informujemy, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia, od stycznia 2018 r. wszystkie zakłady
wodociągowe zobligowane są do badania dodatkowego parametru jakości wody (ogólna liczba
mikroorganizmów w 22oC po 72 h). Wcześniej parametr ten nie był nigdy badany. Oznacza to, że
w/w mikroorganizmy dotychczas występowały w wodzie dostarczanej konsumentom, ale z
uwagi na brak badania tego parametru zarówno dostawca, jak i odbiorca wody nie miał wiedzy
na temat ilości ogólnej liczby mikroorganizmów występujących w wodzie; przyczynę ich
występowania w systemie dystrybucji wody trudno jest ustalić.
Obecne analizy jakości wody wskazują, że mikroorganizmy te w wodzie występują, co
nakłada dodatkowe obowiązki na zakłady wodociągowe (intensywne płukanie lub dezynfekcja
sieci wodociągowej, w zależności od ilości występujących mikroorganizmów). Do czasu
całkowitej likwidacji tego czynnika SANEPID wydaje decyzję o warunkowej przydatności wody
do spożycia. W trakcie dezynfekcji może wystąpić odczuwalne pogorszenie jakości wody, ale jej
spożycie nie ma wpływu na stan zdrowia ludzi.
Mikroorganizmy, o których mowa, to bakterie oznaczane w temperaturze 22°C po 72 h. Są
to organizmy bardzo rozpowszechnione, z reguły występujące w wodach lub w glebie. Część z
tych bakterii wspomaga procesy uzdatniania wody zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej
(procesy wspomagane przez te bakterie to m.in. usuwanie azotu amonowego z wody, usuwanie
(utlenianie) manganu, żelaza, siarczków z wody podziemnej, utlenianie materii organicznej do
dwutlenku węgla).
Bakterie te żyją w niskich temperaturach, tzn. giną poniżej temperatury 0°C i powyżej
30°C, natomiast najlepiej rozwijają się w temperaturze 15°C. Dla ludzi drobnoustroje te nie
stanowią poważnego zagrożenia, gdyż nie przeżyją w ludzkim ciele, z uwagi na wyższą niż
30st.C. temperaturę ciała.
Dla ostrożności jednak należy przestrzegać zaleceń służb SANEPID-u.
Gorszą sprawą jest stwierdzenie choćby najmniejszej ilości bakterii potencjalnie
chorobotwórczych – wtedy dezynfekcja jest bezwzględnie konieczna, a ponowne dopuszczenie
wody do celów spożywczych określi SANEPID. Niestety, instytucja ta nie jest w stanie
jednocześnie „obsłużyć” wszystkie zakłady wodociągowe, dlatego mieszkańcy czekając na wynik
badania denerwują się, a ZUK musi w tym czasie wodę pitną dowozić do odbiorców.
W związku z panującymi warunkami pogodowymi (długotrwałe, ekstremalnie wysokie
temperatury), dochodzi do zwiększonego zapotrzebowania na wodę, przy jednoczesnym
wyczerpywaniu się jej zasobów w studniach. Dlatego Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
apeluje o używanie wody z sieci gminnej przede wszystkim do celów domowych i zaniechanie
(a przynajmniej ograniczenie) jej poboru do celów gospodarczych, zwłaszcza do podlewania
upraw rolniczych, ogrodniczych i trawników oraz mycia samochodów czy napełniania
przydomowych basenów.
Długotrwała susza przy bardzo wysokich temperaturach grozi nie tylko alarmującym
wyczerpywaniem zasobów wody w studniach, ale też uszkodzeniem pomp, które pracują bez
przerw pod pełnym obciążeniem, pompując czasem zamiast wody – piasek…. Dlatego też w
godzinach zwiększonego poboru mogą występować (i występują) znaczne spadki ciśnienia wody
w sieci oraz pogorszenie jej jakości.

Zakład Usług Komunalnych
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II. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE - W REALIZACJI
A.

WODA DLA WILKANOWA

Kłopoty z zapewnieniem mieszkańcom Wilkanowa wody dobrej jakości oraz w
dostatecznej ilości występują od szeregu lat.
Wydawało się, że porozumienie Gminy Świdnica z władzami miasta Zielona Góra
rozwiąże ten problem, poprzez budowę wodociągu od strony miasta. Kiedy jednak finał był
bliski, miasto zażądało od Świdnicy jakiejś astronomicznej sumy, w dodatku do przekazania nie
drogą formalną, tj. samorząd Świdnica - samorząd Zielona Góra, a samorząd Świdnica – spółka
komunalna miasta Zielona Góra. To było niemożliwe, dlatego błyskawicznie zmieniliśmy
koncepcję: wodociąg będzie budowany z ujęcia wody w Słonem. Szkoda bardzo tych kilku
zmarnowanych, na rozmowy z miastem, lat. I tego nie zrekompensuje mieszkańcom ani
naszemu samorządowi fakt, że ta budowa – wg kosztorysu - ma być trzykrotnie tańsza.
Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wodociąg miał być ukończony
jeszcze roku bieżącym - 2018. Raczej się to nie uda, bo pierwszy przetarg na wykonawstwo został
unieważniony. Powodem była niezrozumiale, rażąco wysoka cena: przewidzieliśmy w budżecie
(z lekkim naddatkiem, bo rozumiemy, że ceny rosną) kwotę 1,6 mln zł, ale oferta wyniosła
prawie 7 mln zł.!!! Dlatego rozpisany został kolejny, drugi przetarg. Liczę, że zostanie zakończony
sukcesem, bo prace nie są skomplikowane, a pewne zainteresowanie jest… Jeśli jednak stanie
się inaczej, ten projekt będzie miał absolutne pierwszeństwo, przed wszystkimi innymi, w roku
2019. Wtedy będzie na pewno łatwiej, bo obecny rok jest dla inwestycji gminnych w całej
Polsce szczególnie trudny, ze względu na ogólny brak rąk do pracy w firmach, a jednocześnie
wysyp samorządowych projektów inwestycyjnych…
B.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków jest absolutnie konieczna,
ponieważ znaczący rozwój gminy, skokowy wzrost liczby posesji i ludności spowodował ich
mocne dociążenie, a obie oczyszczalnie pracują już na granicy wydolności.
1. Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy.
Przetarg wyłonił wykonawcę już dwa miesiące temu, ale umowa z firmą Building
Engineering Sp. z o.o. ze Szczecina została podpisana dopiero 1.08.2018r. Inwestycja jest częścią
zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z
zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego
adaptacyjności do zmian klimatu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.
Termin realizacji zadania to 30.06.2019r., a wartość inwestycji to 4 mln 565 tys. zł., z czego
znaczną część stanowi pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie.
Brak mocy przerobowych firm (?) lub inne przyczyny spowodowały, że przetarg na tę
inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja
systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej
efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 został ogłoszony już po raz trzeci.
Trudno przewidzieć, jakim rezultatem się zakończy…
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C.

KOŹLA – SALA WIEJSKA
Planuje się wykonanie elewacji frontowej sali wiejskiej w Koźli wraz z wymianą drzwi
wejściowych oraz okładzin schodów zewnętrznych. Po wyłonieniu wykonawcy robót, prace
przewidziane są do zakończenia w roku bieżącym. Stosowna kwota jest zabezpieczona w
budżecie gminy, ale i mieszkańcy wsi się dołożyli z funduszu sołeckiego otrzymanego z gminy,
kwotą dla nich znaczną – ok. 15 tys. zł.
D.

LETNICA – CMENTARZ

ROK 2016
1. UCHWAŁA NR XXVII/151/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 11 sierpnia 2016r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica – dotyczy powiększenia cmentarza
komunalnego w Letnicy
2. UCHWAŁA NR XXXI/181/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świdnica
ROK 2017
1. UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 20 marca 2017r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb
Letnica, gmina Świdnica
2. 12.04.2017 - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze nie uzgodnił zakresu prognozy
odziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obręb Letnica, uzasadniając powiększeniem strefy z 50 na 150m od granicy
terenu przeznaczonego na rozbudowę cmentarza.
3. UCHWAŁA NR XXXVI/219/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 31 maja 2017r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb
Letnica, gmina Świdnica
4. UCHWAŁA NR XLIV/265/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina
Świdnica
Jak widać, cała ta procedura była długotrwała i skomplikowana, chwilami szło się „pod
górkę”, ale (wreszcie!) finał wyłania się na horyzoncie. Wydaje się, że po stronie Gminy zostało
zrobione wszystko, co konieczne, a teraz trwa procedura związana z zamianą gruntów pod
cmentarz między Lasami Państwowymi i Gminą. Jak tylko Lasy określą, jakie działki gminne
(drogi „leśne”) są w kręgu ich zainteresowań, dokonamy ekwiwalentnej wymiany gruntów i
powiększenie cmentarza stanie się faktem. Obecnie wykonywany jest projekt techniczny
kaplicy; oba te procesy odbywają się niezależnie od siebie.
E.

INWESTYCJE DROGOWE

Drogi – to bolączka nas wszystkich, mieszkańców i samorządu gminnego. Dla
mieszkańców nie ma przecież znaczenia, czy jest to droga gminna, czy powiatowa albo
wojewódzka, czy jako droga polna nie ma nadanej żadnej kategorii. Wszystkie te drogi są na
terenie gminy, i to dla użytkowników jest najważniejsze. Tak więc za jakość wszystkich
gminnych szlaków komunikacyjnych odpowiada wójt, za pozostałe – inni zarządcy, ale w
potocznym rozumieniu i tak wójt za to odpowiada. Mimo, że za tamte drogi nie odpowiadam,
to jednak od lat zabiegam, w różny sposób, w różnych instytucjach, o poprawę ich stanu.
Niestety, nie zawsze ze skutkiem, którego wszyscy byśmy sobie życzyli, jednak część zabiegów
daje pozytywne efekty.
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1.

Droga wojewódzka nr 279

To droga biegnąca od strony Ochli, przez Świdnicę do Buchałowa, dalej do Drzonowa i
Leśniowa. Cała ta droga na terenie gminy wymagała naprawy, w różny sposób na różnych
odcinkach. Najbardziej dramatyczny stan był na odcinku od Buchałowa do Drzonowa. Po kilku
latach starań mieszkańców i moich udało się – droga została wykonana idealnie.
Zadecydował chyba fakt, że przewiozłem tą drogą panią Elżbietę Annę Polak – Marszałek
Województwa Lubuskiego .… Mocno trzęsło! .
Wciąż na etapie uzgodnień (i do wywalczenia w Zarządzie Województwa) pozostaje
kolejny odcinek tej drogi: od Ochli przez Świdnicę, wzdłuż Zalewu Świdnickiego, aż do
Buchałowa.
2.

Drogi powiatowe

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze cierpi, tak jak wiele innych, na niedostatek
funduszy. Dlatego zaproponowałem obecnemu Zarządowi Powiatu, że wspomożemy znaczącymi
funduszami najbardziej potrzebne modernizacje drogowe w gminie - te, na które mieszkańcy
czekali od lat.
Zaproponowałem i wygospodarowałem kwotę 270 tys. zł., a nasza Rada Gminy zgodziła
się na to, stąd poniższe rezultaty:
•

Odcinek drogi powiatowej w Koźli
Została tu wykonana nawierzchnia asfaltowa przy wspólnym finansowaniu, przez Gminę
i Powiat.
Łączny koszt 113 tys. zł.
z tego udziały finansowe wyniosły odpowiednio:
- Gmina Świdnica – 60 tys. zł
- Starostwo Powiatowe – 53 tys. zł

•

Odcinek drogi powiatowej w Drzonowie
Podobnie jak w Koźli, i tu została wykonana nawierzchnia asfaltowa, ze środków
gminnych i powiatowych.
Łączny koszt - 121 tys. zł.
z tego udziały finansowe wyniosły odpowiednio:
- Gmina Świdnica - 120 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe - 1 tys. zł.

•

Chodnik w Słonem
Ten odcinek chodnika za kwotę 90 tys. zł. wykonał Powiat; na mocy porozumienia
zapłacono za tę pracę środkami otrzymanymi od Gminy.

•

Droga powiatowa do Radomi i Drzonowa (od DK nr 32)
Łączny koszt zadania wynosi 2 mln 710 tys. zł. Powiat Zielonogórski otrzymał
dofinansowanie z LUW w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie 1 mln 355 tys. zł, środki
własne Powiatu to również kwota 1 mln 355 tys. Jednak budżet Powiatu został
„wspomożony” przez Gminę Świdnica opłatą administracyjną za wycinkę drzew na
strefach inwestycyjnych sumą 600 tys. zł. Właściwie można te środki potraktować jako
udział Świdnicy w tej inwestycji 
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•

Chodnik Letnica wieś – cmentarz
Poprzez moje porozumienie z Powiatem, a także dzięki strumieniowi pieniędzy gminnych,
Zarząd Dróg Powiatowych mógł wykonać i tę inwestycję; w ten sposób mogłem
dotrzymać kolejnej wyborczej obietnicy, bo to była dla ludzi i ich bezpieczeństwa
niezmiernie ważna sprawa. Całość zadania to koszt 204 tys. zł. - środki Starostwa.
Podsumowując, Starostwo wydatkowało skrzętnie na inwestycje drogowe w naszej
gminie całą gminną dotację w kwocie 270 tys. zł. (nie licząc wspomnianych 600 tys.).

3.
•

Drogi gminne.
Dokończenie budowy ulic Sosnowa, Dębowa i inne w Świdnicy
Drogi (ulice) te zostały wykonane w roku minionym, łączny koszt wyniósł 1 mln 250 tys.
zł. i były to wyłącznie środki gminne. Inwestycja była bezwzględnie konieczna, bo te
akurat drogi były naprawdę najgorsze w całej gminie. W tym roku prace polegały na
umocnieniu skarp płytami ażurowymi, jak zabezpieczenie przed rozmywaniem w czasie
ulewnych deszczy, a kosztowały ok. 40 tys. zł.

•

Budowa dróg w Świdnicy w ciągu ulic Chabrowa, Makowa i Rumiankowa
To kolejne obecnie najgorsze drogi w całej gminie. Nie byłoby żadnych szans na
wykonanie tej inwestycji wyłącznie z pieniędzy gminnych – warunkowały ją dotacje
zewnętrzne z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (dawniej zwanych
„schetynówkami”). Jednak aby „załapać się” na wysoką ocenę wniosku o
dofinansowanie, trzeba było zrobić właściwy, kwalifikujący się projekt techniczny.
To z kolei zmusiło nas do wyłączenia z projektu odcinka ulicy Rumiankowej, od ul.
Długiej do pierwszego skrzyżowania (z ul. Chabrową), na długości ok. 180 mb. Ten
odcinek musi zostać zrobiony w 2019 roku. Wykonanie dróg na długości łącznej 1300 mb.
(wraz z kanalizacją deszczową) będzie kosztować 2 mln 700 tys. zł., ale otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości prawie 50%.

•

Wykonanie projektów technicznych na ulice:
a) Kosowa w Wilkanowie.
Przed końcem tego roku wykonany projekt techniczny będzie załącznikiem do składanego
wniosku do LUW o dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
b) Przystąpienie do opracowania projektów na modernizację:
- ul. Krótkiej w Świdnicy – koncepcja wewnętrzna UG
- ul. Akacjowej (odwodnienie) i Kościelnej (poszerzenie) w Wilkanowie
- ul. Spokojnej (odwodnienie) w Słonem

•

Droga gminna w Letnicy (koło przepompowni ścieków)
Jest to odcinek drogi gruntowej, z której korzystają nie tylko mieszkańcy Letnicy. Droga ta
wykorzystywana jest również przez ciężkie pojazdy wywożące drewno z lasów, dlatego w
sprawę zaangażowałem Nadleśnictwo Zielona Góra.
Na mocy dwustronnego porozumienia ten odcinek drogowy zostanie ulepszony w
technologii stosowanej przez Lasy Państwowe, w partycypacji po 50% przez Gminę i
Nadleśnictwo. Jaki będzie koszt prac, pokaże przetarg.
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•

F.

Zjazdy w Letnicy na drogę powiatową
Wspomniane zjazdy to połączenia kilku gminnych „gruntówek” z powiatową
„asfaltówką” w Letnicy. Opady deszczu powodują zmywanie piasku na jezdnię, więc
należy je utwardzić, np. asfaltem właśnie. Mamy na ten cel przeznaczoną sumę 80 tys. zł.,
ale moim zdaniem powinien w to włączyć się również Powiat, poprzez przebudowę
samych skrzyżowań, bo to jest zadanie zarządcy drogi o wyższej kategorii.
GOK - FERIE LETNIE „KOSMICZNA PODRÓŻ”

Ferie letnie pod hasłem „Kosmiczne podróże” były organizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w dniach 9-20 lipca 2018r. na terenie gminy Świdnica.
W pierwszym tygodniu zajęcia odbywały się w formie Objazdowego Domu Kultury.
Pracownicy GOK-u odwiedzili wszystkie sołectwa gminy Świdnica i przeprowadzili na salach
wiejskich dwugodzinne zajęcia ruchowe i plastyczne. Ciekawą atrakcją było stworzenie swoich
własnych planet z kul styropianowych. Zabawa polegała na wtykaniu w pomalowane planety
„stickerów” z ikonami ludzi, zwierząt, drzew, domów i fabryk. Dzieci przy okazji tych zajęć same
przekonały się, jak ważna dla naszej planety jest ekologia. Dodatkową atrakcją były
przeprowadzone rozgrywki w wieloformatowe gry planszowe, które powstały w ramach
projektu „Offline – gramy w planszówki”, realizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury. Drugi
tydzień ferii obfitował w warsztaty na sali widowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Świdnicy. Przygotowany poniżej plan był pełen zajęć manualnych, plastycznych, sensorycznych
i niezwykłych zagadek, które wspólnie z dziećmi odkrywaliśmy. Uczestnicy zajęć stworzyli
rakiety kosmiczne z recyklingu, stroje marsjańskie, a także Układ Słoneczny pod sufitem sali
widowiskowej.
G.

DOŻYNKI GMINNE W GRABOWCU

To będą moje ostatnie Dożynki w gminie Świdnica, w których uczestniczył będę w
charakterze wójta. Tym bardziej serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, ale niezależnie od
wszystkiego naprawdę warto przyjechać/przyjść, bo program zapowiada się fajny, a i miejsce
nietuzinkowe!
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H.

PROGRAMY ZDROWOTNE W GMINIE ŚWIDNICA

Gmina Świdnica od wielu już lat realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej. Od 2009 roku realizujemy Gminny program profilaktyki raka szyjki
macicy w ramach, którego szczepimy dziewczęta zameldowane na terenie gminy Świdnica
przeciwko wirusowi HPV. Obecnie szczepimy dwunasty rocznik dziewczynek. Realizatorem
zadania jest Aldemed Centrum Medyczne z Zielonej Góry. W 2018 roku szczepimy dziewczynki
urodzone w 2004 roku.
18 września br. zostanie podana zakwalifikowanym do szczepienia osobom III dawka
szczepionki SILGARD. Szczepienie odbędzie się w gabinecie pielęgniarskim w Szkole
Podstawowej w Świdnicy o godz. 8.00. Osoby, które w tym dniu nie będą mogły przybyć na
szczepienie proszone są o bezpośredni kontakt z Aldemed Centrum Medycznym w Zielonej
Górze (tel. 68 353 05 43).
Gmina Świdnica realizuje także Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży, który
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców.
Serdecznie zapraszam rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na stałe w gminie
Świdnica, które mają ukończone 8 lat (do 18 r.ż.) do udziału w programie. Osoby zainteresowane
prosi się o kontakt telefoniczny po 22 sierpnia 2018r. (nr tel. 605548811) lub osobisty (Hala
sportowa ,,Świdniczanka” w Świdnicy) z lekarzem stomatologiem – panią Beatą Wojtków - w
kwestii ustalenia terminu lakowania zębów w ramach tego gminnego programu.
W ramach Gminnego programu profilaktyki raka piersi na terenie gminy Świdnica
organizowane jest wsparcie terapeutyczne dla kobiet z chorobami nowotworowymi. Osoby
potrzebujące wsparcia w procesie choroby proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Świdnicy (tel. 68 3273230).
I.

KOLONIA LETNIA
8 sierpnia br. zakończyła się kolonia letnia zorganizowana po raz drugi przez wykonawcę
spoza terenu gminy Świdnica – Usługi Turystyczne ,,GALANT” ze Szczecina. Tak jak obiecaliśmy,
kolonia w tym roku była dłuższa i trwała 14 dni. 40 dzieci z terenu naszej gminy odpoczywało
w malowniczym ośrodku kolonijnym ,,BRYZA” nad Morzem Bałtyckim w Mrzeżynie. Dzieci
miały zapewnione doskonałe warunki zakwaterowania, pyszne jedzenie i mnóstwo dobrej
zabawy. Wróciły szczęśliwe i wypoczęte. Niejednemu dziecku na pożegnanie zakręciła się łza w
oku.
Gmina Świdnica przeznaczyła na realizację tego zadania 47 960,00 zł.; koszt pobytu
jednego dziecka wyniósł 1199,00 zł.
Ze względu na wielkie zainteresowanie, w przyszłym roku należy rozpatrzeć możliwość
zwiększenia ilości młodych uczestników.
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