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WŁAŚC IWA SE GRE GAC JA ODPADÓW OZNAC ZA
NIŻSZE OPŁATY - rozmowa z Panią Dorotą Bekier
zastępcą Burmistrza Mieroszowa str.8

Pierwsze kroki b yły b ardzo " kulawe"
- rozmowa z Prezesem Spółki Camela
Michałem Gaździńskim str. 6

Międzynarodowa Sp artakiada Przedszkolaków str. 3
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OBCHODY 68 ROCZNICY
ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

B

urmistrz Miasta i Gminy Mieroszów Andrzej Laszkiewicz, zastępca Burmistrza Pani Dorota Bekier, kombatanci Stanisław Iwko, Władysław Dudycz, Witold Zych,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, młodzież oraz prezes MZGKiM Ryszard
Moździoch, w środę 8 maja, na cmentarzu komunalnym w
Mieroszowie, z okazji uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie, złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych za
Wolność i Demokrację.
- Dziś oddajemy hołd tym, którzy zginęli nie za siebie, ale za
naszą wolność - mówił podczas uroczystości Andrzej Laszkiewicz Burmistrz Mieroszowa – Pamięć przeszłości, powinna

pokolenie, które walczyło i budowało podwaliny niepodległej
Ojczyzny. Burmistrz Mieroszowa zapewnił kombatantów, że
nasze pokolenie utrwalać będzie w pamięci dzieje walk niepodległościowych i troszczyć się o miejsca pamięci narodowej. Na
zakończenie uroczystości, minutą ciszy oddano hołd poległym.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, zgromadzeni zaproszeni zostali do Urzędu Miejskiego na słodki poczęstunek.
Kombatanci podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z
okresu II
wojny
światowej –
To
były
straszne
czasy, nie
do opisania, z jednej strony
walczyliśmy z wrogiem,
z
drugiej z
głodem, strasznymi warunkami sanitarnymi, otaczającym nas
robactwem, ogólnie panującą wszawicą oraz bólem psychicznym powstałym po śmierci naszych bliskich, przyjaciół czy
znajomych – powiedział kombatant Stanisław Iwko.

wzmocnić naszą odpowiedzialność za kontynuację tego, co dla
Narodu i Polski jest najpotrzebniejsze. Naród bez pamięci, jest
narodem skazanym na
porażkę. To młodemu
pokoleniu przekazujemy skarbnicę bólu i
chwały oręża polskiego.
Starajmy się być wszyscy odpowiedzialni za
losy naszej Ojczyzny.
Burmistrz podziękował wszystkim za udział w odchodach za-

Burmistrz podkreślił, że
jest przekonany, że
obecne pokolenie Polaków potrafi w pełni wykorzystać swoją
szansę jaką otwiera nam współczesny świat i godnie zastąpi to

kończenia II wojny światowej, życząc kombatantom wszelkiej
pomyślności, dużo zdrowia a nam wszystkim, abyśmy nie ustawali w budowaniu demokratycznej, zasobnej i nowoczesnej
Ojczyzny, dumnej ze swojej tradycji i historii.

III FESTIWAL FILMOWY

etapu – charakteryzowania siebie samych. Efekty ich działań
charakteryzatorskich były szokujące. Ostatnią, a zarazem najbardziej oficjalną częścią Festiwalu była Gala Festiwalowa.
Wzięli w niej udział pani Dyrektor, zaproszeni goście w osobach Rodziców, absolwenci gimnazjum – członkowie Klubu
Filmowego oraz obecni uczestnicy Klubu Filmowego. Gala
rozpoczęła się od wystąpienia pani Dyrektor oraz prezentacji
wyniku działań warsztatów charakteryzatorskich. Następnie
przedstawiony został przekrój działań Klubu Filmowego. Każdy
rok działalności został zobrazowany jednym filmem. Pozwoliło
to na uzyskanie szerszej perspektywy działań Klubu i było
świetną okazją na pochwalenie się dotychczasowymi osiągnięciami Klubu Filmowego KrzyK. Festiwal przebiegał w
miłej, rodzinnej atmosferze – przy kawie
i cieście. Rodzice z radością patrzyli na
swoje dzieci, które czy to w roli aktora,
montażysty czy reżysera, pierwsze kroki
filmowe mają już za sobą. Członkowie
Klubu z dumą rozglądali się po sali kinowej, donosili kawę, przyjmowali komplementy i już kombinowali, co pokazać
za rok na kolejnym festiwalu filmowym.

D

nia 16 maja 2013r. odbył się III Festiwal Filmowy zorganizowany przez Klub Filmowy KrzyK. W tym roku Festiwal składał się z trzech części. Pierwszą z nich były
warsztaty filmowe dla klas pierwszych. Ich tematem wyjściowym była jedna z pierwszych etiud filmowych Krzysztofa Kieślowskiego Tramwaj. Podczas warsztatów najmłodsi uczniowie
naszej szkoły mogli powtórzyć wiadomości dotyczące osoby
Patrona, nauczyć się zasad interpretacji utworu filmowego, zapoznać z działaniami Klubu Filmowego, a także zobaczyć film
– reakcję przygotowaną przez uczennice Martynę Drenię i Magdę Nogaj.
Druga cześć Festiwalu poświęcona
była charakteryzacji filmowej i przeznaczona była dla uczestników Klubu
Filmowego KrzyK. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia historii i
znaczenia charakteryzacji filmowej i
pokazania przykładów najlepszych
charakteryzacji w filmach. Następnie
uczestnicy warsztatów przeszli do
najzabawniejszego i najciekawszego
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MIĘDZYNARODOWA
SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Podczas zawodów dzieci z przedszkola miejskiego w Mieroszowie zaprezentowały pokaz na ścianie wspinaczkowej, który
wzbudził duże zainteresowanie i podziw dla sprawności fizycza terenie Hali Sportowej w Mieroszowie, przy ul. Hożej nej naszych pociech. Najlepszą drużyną III Międzynarodowej
4, dzieci w wieku przedszkolnym udział wzięły w zma- Spartakiady Sportowej okazały się dzieci z oddziału przedganiach sportowych w ramach III Międzynarodowej Spartakia- szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Na
zakończenie zawodnicy i ich
dy Przedszkolnej pod nazwą: „Zdrowo na
opiekunowie zaproszeni zostali
sportowo”. Swoją obecnością, zawody zana słodki poczęstunek.
szczycili: burmistrz Mieroszowa Andrzej
- Jestem bardzo dumna, że moi
Laszkiewicz, starostka gminy Mezimesti Eva
uczniowie zajęli pierwsze miejMuckova, wicestarosta powiatu wałbrzysce, uważam, że takie imprezy
skiego Andrzej Lipiński, przewodniczący
integrują dzieci ,wyrabiają
rady miejskiej Mieroszowa Ryszard Gubernat, wiceburmistrz Mieroszowa Dorota Bekier, ks. proboszcz sprawność fizyczną, motorykę i powinno być ich więcej - poKrzysztof Cebula, dyrektorzy szkół oraz przedszkoli ze strony wiedziała Danuta Wypych dyrektor Publicznej Szkoły Podstapolskiej i czeskiej. Wszystkich zebranych serdecznie przywitały wowej w Kowalowej.
władze miejskie Polski i Czech. Burmistrz Mieroszowa, po- - Dzieci bardzo chętnie przez półtora tygodnia przygotowydziękował władzom Mezimesti za współpracę po obu stronach wały się do zawodów, ich naturalną potrzebą jest ruch. Każde
zabawy ruchowe w tym wieku są bardzo atrakcyjne - powiegranicy i efekty, które dzięki niej zostały osiągnięte.

N

działa Agnieszka Konieczna, wychowawca oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej.

Olimpiada Sportowa miała na celu zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, współpracy , współzawodnictwa zespołowego
opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu czy życzliwości
a przede wszystkim miała dostarczyć dzieciom wiele radości.
- Dzięki współpracy transgranicznej realizowane są nie tylko
inwestycje miejskie jak np. budowa Hali Sportowej przy ul.
Hożej, ale również organizowane są imprezy sportowo-kulturalne. Dzisiejsza impreza to doskonała forma promowania
zdrowego stylu życia – powiedział Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.

III Międzynarodową Spartakiadę Przedszkolaków rozpoczęło
uroczyste wejście na halę sportową poszczególnych drużyn
sportowych z Mieroszowa, Sokołowska, Kowalowej, Mezimesti i Viznova. Każda z nich, oznaczona została transparentem.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci osiem konkurencji sportowych, a nie były one łatwe. Dzieci musiały miedzy innymi:
skakać z wałkiem, biegać w workach, pokonać tor przeszkód, podawać piłkę nad głową czy
czworakować tyłem z piłką na brzuchu. Rywalizacja była bardzo zacięta, mali zawodnicy wykazywali hart
ducha, wole walki a zgromadzona
publiczność głośno im kibicowała.

- Wydarzenie jest realizacją projektu
przygotowanego pomiędzy Mieroszowskim Centrum
Kultury a partnerem
czeskim. Projekt zawiera szereg wydarzeń, które odbędą się w tym roku w Mieroszowie. Chcemy do
nich zachęcić wszystkich, którzy chcą być aktywni sportowo,
nie muszą to być zawodowcy ale wszystkie osoby, które chcą
podjąć wyzwanie i uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę sportu.
Zachęcamy do tego dzieci, młodzież i osoby starsze - powiedział z-ca dyrektora MCK Bogdan Rosicki.

Mieroszowskie Centrum Kultury w 2013 roku realizuje mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.
Projekt numer Pl.3.22/3.3.02/12.03540.

W ramach realizacji projektu „Aktywni bez granic” zaplanowano osiem wydarzeń:
1. Międzynarodowy Narciarski Bieg Skalnika (styczeń),
2. Międzynarodowa Spartakiada Przedszkolaków (kwiecień)
3. Bieg Jeża i Nordic Walking (maj)
4. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego (maj)
5. Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach (maj),
6. Rodzinny Piknik Integracyjny (czerwiec),
7. Triathlon (lipiec),
8. Piknik Integracyjny „Podajmy sobie dłoń” (wrzesień).
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T

DESZCZOWE
XXXIX
DNI MIEROSZOWA

egoroczne Dni Mieroszowa, które trwały od 29 maja do 2
czerwca, siłowały się z deszczową pogodą. W środę 29
maja, w sali kinowej w budynku MCK, odbyło się przedstawienie z serii „Dzieci Dzieciom” pt. „Tropiciele”, w którym
występowały dzieci z gimnazjum, szkół podstawowych oraz
przedszkoli z Gminy Mieroszów. Przedstawienie miało charakter charytatywny i mówiło o walce z problemami w życiu, sile,
która nie może nas opuszczać oraz wrażliwości na krzywdę
dziejącą się obok. Po przedstawieniu odbył się mini koncert
charytatywny mieroszowskiego zespołu EASTER SUPPORT.
W piątek 31 maja o godzinie 10:00, sala wystawowa w budynku MCK, gościła podróżnika Pana Bolesława Grabowskiego,
nauczyciela geografii, który zwiedził Japonię, Australię, Peru,
Boliwię, Kanadę, USA, Indie, Egipt, kraje Afryki Środkowej
i wiele państw europejskich. Podczas spotkania podróżnik opowiedział o trzech stolicach Japonii - Tokio, Kioto i Nara. Pokazał m.in. tradycyjny dom japoński oraz japońskie szkoły.
Pracownicy Mieroszowskiego Centrum Kultury, łącznie z dyrektorem, na zakończenie zaprezentowali się w przepięknych
kimonach, których założenie i właściwe prezentowanie wbrew
pozorom nie należy do najłatwiejszych.

II miejsce - Łukasz Nowicki
III miejsce – Łukasz Łysik
Kat. Open

I miejsce – Poręba Sylwester (Boguszów Gorce),
II miejsce – Skowronek Szymon (Wałbrzych),
III miejsce – Drzyzga
Paweł (Bolków).
Sędziami turnieju byli
Pan Jerzy Kozaczek i
Zbigniew Joński.
1 czerwca dzieci wraz
z rodzicami mogły obchodzić swoje święto uczestnicząc w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym.
Na stadionie sportowym w Mieroszowie (ul. Sportowa) stanęła
scena, gastronomia, dmuchany plac zabaw i mnóstwo baldachimów. Te ostatnie spełniały rolę ochronną przed deszczem, lecz
niestety, nawet ich możliwości zostały przelane. Konkurencje
zaplanowane na ten dzień dla dzieci zostały przeniesione na halę sportową tuż obok stadionu. Udało się wnieść dmuchany plac
zabaw, który odniósł wielką karierę, niestety solową (ograniczone rozmiary sali). Z pozostałych atrakcji placu zabaw (kule
na wodzie, dmuchany zamek, bungee) skorzystanie uniemożliwiła pogoda. Dzieci, z okazji Dnia Dziecka, mogły wziąć udział
w sześciu konkurencjach. Między wszystkimi zawodnikami
biorącymi udział w Pikniku, została rozlosowana nagroda
główna - MP3. Nagrodę wygrała Maria Radolińska.
Konkurencje oraz wyniki:

I. Moje zwierzątko:

pięć wyróżnień-

Sandra Kryniewicz, Donata Krajewska, Szymon Wizgird, Maja Golecka i Hanna Maciejewska.

II. Picie Coli:

1) miejsce chłopiec- Michał Domżał,
1) miejsce dziewczynka – Nikola Twardzik.
III. Jedzenie arbuza:

W godzinach popołudniowych na hali widowiskowo - sportowej (ul. Hoża 4) odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa
Stołowego. W turnieju wzięło udział 51 osób. Rozgrywki trwały do godziny 22:00 a całe wydarzenie zostało uznane przez
zawodników za bardzo udane.
W wyniku sportowej rywalizacji w poszczególnych grupach
wiekowych kolejne miejsca zajęli:
Kat. M do 15 lat

I miejsce- Rosiak Norbert (Boguszów Gorce),
II miejsce – Rosiak Ernest (Boguszów Gorce),
III miejsce – Szczepaniak Tomasz (Mieroszów).
Kat. M 16-20 lat

I miejsce – Czarnecki Jakub (Mieroszów),
II miejsce- Babka Mateusz (Walim),
III miejsce – Matras Wojciech (Jedlina Zdrój).
Kat. M powyżej 20 lat

I miejsce – Brzęcki Piotr (Mieroszów),
II miejsce – Pacuła Sylwester (Wałbrzych),
III miejsce – Zawada Jarosław (Boguszów Gorce).
Kat. Kobiet

I miejsce – Dudała Małgorzata (Boguszów Gorce),
II miejsce – Borkowska Dorota (Mieroszów),
III miejsce – Czemarnik Marlena (Mieroszów).
Kat. Niepełnosprawni

I miejsce – Robert Szarek
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1) miejsce chłopiec – Marcel Jaroszewski,
1) miejsce dziewczynka – Patrycja Rykalska.
IV. Rzut do tarczy:

1) miejsce dz. w kat. do 6 lat – Julia Domżała,
1) miejsce chł. w kat. do 6 lat – brak,
1) miejsce dz. w kat. od 7 do 10 lat – Donata Krajewska,
1) miejsce chł. w kat od 7 do 10 lat – brak,
1) miejsce dz. w kat. od 11 do 13 lat – Patrycja Rykalska,
1) miejsce chł. w kat. od 11 do 13 lat – brak.
V. Skoki na skakance:

1) miejsce w kat. do 7 lat – Natalia Czemarnik,
1) miejsce w kat. od 8 do 13 lat – Sara Ryżak.
VI. Karaoke:

trzy wyróżnienia:

Maria Radolińska i Nikola Twardzik, Sara
Ryżak, Maja Golecka.

Mimo pięknych nagród, brakło chętnych na konkurencję rodzinną Graffiti. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały batona, soczek oraz eklerka.
Sobotnia pora wieczorowa
to czas koncertów i zabawy tanecznej „pod
chmurką”. O godzinie
18:00 wystartował zespół
AWAY, od godziny 19:30
do 20:30 grał zespół z
Czech ROZPOLCENA
OSOBNOST, a kolejne
półtorej godziny zapełniła
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OBSTAWA PREZYDENTA. Deszcz nie ustępował co miało
swoje odbicie we frekwencji. Zarówno Rodzinny Piknik Integracyjny jak i Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego były
imprezami współfinansowanymi ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Niedziela 2 czerwca rozpoczęła się o godzinie 8:00 Wędkarskimi Zawodami Spławikowymi z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży. W
zawodach udział wzięło dwudziestu dwóch zawodników. W
kategorii do lat 12 jedenaście osób oraz w kategorii od 13 do 16
lat również jedenaście osób. Uczestnikami zawodów były dzieci z Gminy Mieroszów, dzieci z Domu Dziecka „Promyk” z
Wałbrzycha oraz „Catharina” w Nowym Siodle. W zawody zaangażowało się ponad 50 osób będących członkami Koła PZW
Mieroszów. Można było liczyć na ich fachowe informacje,
wsparcie i pomoc. Zespół sędziów w składzie: Sędzia Główny
– Marcin Przesmycki oraz Sędzia Sławomir Paraszczak wyłonił zwycięzców:
Kat. do 12 lat:

- I miejsce – Żurawowicz Mateusz,
- II miejsce – Stopiński Fabian,
- III miejsce – Szpak Oliwia.
Kat. od 13 do 16 lat:

- I miejsce – Parszuto Adrian,
- II miejsce – Stopiński Sebastian,
- III miejsce – Słota Dawid.

O godzinie 10:30, z ul. Hożej 4 w Mieroszowie, wystartował
Bieg Mieszka i Dobrawy. Choć w tegorocznym biegu ulicznym, biegaczy po pokonaniu dwóch różnych dystansowo tras
przyjmowało Państwo Czeskie, liczba polskich zawodników
była miażdżąco większa od zawodników czeskich. Meta na basenie Aqualand przywitała pięćdziesięciu siedmiu uczestników
biegu – pięćdziesięciu sześciu biegaczy i jedną kobietę w kategorii nordic walking. Tabelę z wynikami
oraz czasami umieścimy na stronie
www.mck.pl po udostępnieniu przez
stronę Czeską. Zapraszamy również do
obejrzenia relacji filmowej z Dni Mieroszowa na naszej stronie www.mck.pl.
Wioleta Kuchta

MCK Mieroszów

IX PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
WIEKU PRZEDSZKOLNEGO

szkolaki z gminy Mieroszów będą się przygotowywać, szlifując
umiejętności, by znów zadziwić i zachwycać swoimi występami. Organizator Przeglądu, Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, dziękuje za współpracę pracownikom Mieroszowskiego
Centrum Kultury i wszystkim osobom, które pomogły w
zóstego czerwca 2013r. odbył się w Mieroszowie IX przygotowaniach. Wielkie podziękowania należą się Rodzicom
Przegląd Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego. dzieci z mieroszowskiego przedszkola, którzy upiekli pyszności
Podczas imprezy zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich i delicje.
Ala Kornalewicz
placówek wychowania przedszkolnego w gminie Mieroszów
oraz sąsiedzi zza granicy – przedszkolaki z Mezimesti i Viznova. Mali artyści w wieku od 3 do 6 lat pokazali swoje umiejętności w dziedzinie tańca, muzyki, piosenki oraz recytacji. Było
Wyspecjalizowany producent
na co popatrzeć – dzieci wspaniale występowały oraz ciekawie
najwyższej jakości krzeseł
wyglądały w kolorowych strojach. Można było podziwiać,
między innymi, zielone żabki z Unisławia Śląskiego, czeskie
tapicerowanych, foteli oraz
przedszkolaki przebrane za wiosenne kwiatki, żółte kaczuszki z
stołów.
Sokołowska i zielone leśne duszki z Mieroszowa. Dzieci z Kowalowej wystąpiły w musicalowym stylu, tańcząc do deszczowej piosenki. Czterolatki z Mieroszowa przypomniały nam, że
„nasza kula ziemska siedem lądów ma”, a pięciolatki skierowały myśli widzów w stronę historii, tańcząc taniec dworski. Sześciolatki zaś zaśpiewały kilka piosenek związanych z rodziną,
przyjaźnią i miłością, poruszając serca zgromadzonych na sali.
Cały program prowadziły Kinga i Weronika. Czeskich gości
powitała Selenka, uczęszczająca obecnie do mieroszowskiego
przedszkola, a wcześniej mieszkanka Czech. Na zakończenie
przeglądu burmistrz Mieroszowa i pani dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie podarowali dzieciom słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy. Dla dzieci wielką nagrodą i raZakład nr 1
ZEBRA SP. Z O.O.
dością była obecność bliskich osób na widowni i wyrazy
ul. Wolności 13
ul. Złota 2
uznania ze strony rodziców, dziadków, rodzeństwa i innych
58-350
Mieroszów
58-200
Dzierżoniów
członków rodziny po zakończonym programie.
tel.
74
845 85 40
tel.
74
831
49
51
Teraz będziemy czekać cały rok na następny przegląd, a przed-

S
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PIERWSZE KROKI BYŁY BARDZO
„KULAWE”

Zdobywanie nowych rynków zbytu i rozwój nowych produktów, wzrost wykorzystania potencjału produkcyjnego, zapewnienie kadry rezerwowej.

-

Czy może Pan wskazać kierunki rozwoju firmy, planowane
inwestycje, zmiany czy rozwój oferty?

Jest tego sporo, w najbliższym czasie to na pewno rozwój laminatów, nowe asortymenty w tradycyjnych wkładach odzieżowych, zamiana węgla na gaz jako medium grzewcze,
przebudowa starej infrastruktury budowlanej. Ciągle modernizujemy naszą infrastrukturę techniczną oraz wprowadzamy nowe asortymenty produktów do sprzedaży.
Czy dla firmy Camela odczuwalny jest kryzys światowy?

rozmowa z prezesem, dyrektorem generalnym spółki Camela Michałem
Gaździńskim.

Camela działa w sektorze tekstylno-odzieżowym, mocno zdziesiątkowanym w Polsce i w Europie zachodniej. Na to nakłada
się silna konkurencja tanich wkładów odzieżowych pochodzenia azjatyckiego, kryzys pewnie też robi swoje. Nie jest nam łatwo.
Są Państwo znaczącym dostawcą w wielu krajach Europy,
Ameryki, Azji i Afryki. Jakie Pana zdaniem są szanse i zagrożenia z tym związane?

Polski rynek tekstylno-odzieżowy nie zapewnia nam wystarczającego potencjału sprzedaży i regularnie jego udział w
laczego zdecydował się Pan objąć funkcję Prezesa firsprzedaży maleje. Rynków zbytu musimy więc szukać poza
my?
Polską. Dzisiaj jest to głównie szeroko pojęta Europa. Bez wątZ Camelą związany jestem już 34 lata. Funkcja Prezesa była pienia światowe rynki są naszą szansą na rozwój.
naturalna konsekwencją mojego rozwoju zawodowego. Jako Od początku istnienia uczestniczą Państwo czynnie w życiu
Prezes mogę mieć większy wpływ na rozwój firmy a na tym, naszego regionu, wspomagając finansowo wiele instytucji, czy
zależy mi najbardziej.
tak pozostanie?
Jakie podjął Pan pierwsze kroki jako Prezes firmy?
Rzeczywiście, przez lata wspieraliśmy wiele instytucji w
Niestety pierwsze kroki były bardzo „kulawe”. Dzień przed no- naszym regionie, jednak ostatnio trudna sytuacja ekonomiczna
minacją doznałem skomplikowanego złamania nogi i przez zmusiła nas do ograniczenia wydatków w tym zakresie. Na
dłuższy czas poruszałem się o kulach. A później zaczęła się mo- pewno będziemy wspierać w różnych formach naszych pracowzolna praca. Pracowałem w Zarządzie Cameli od dawna i mia- ników i kilka instytucji w Mieroszowie i Wałbrzychu.
łem możliwość realizowania większości swoich pomysłów. Tak Czy zechce Pan coś powiedzieć naszym mieszkańcom o swowięc nie przewidywałem rewolucyjnych zmian ale odpowiada- im życiu prywatnym?
jąc na pytanie to były intensywne prace nad redukcją kosztów i Jestem już dziadkiem, mam dwóch wnuków.
odbudową zyskowności sprzedaży.
Dziękuję za rozmowę.

D

Jakie są najważniejsze zadania przed nowym Zarządem?

Sul. kDwłoarcdowaO2 pału
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Z

NIE WYSTARCZY ZOSTAĆ
SOŁTYSEM – TRZEBA NIM BYĆ

naszej szkole, zdobyliśmy dzięki naszej determinacji III miejsce
na zawodach wsi organizowanych przez MCK w Mieroszowie,
zorganizowaliśmy przesympatyczny dzień kobiet, wsparliśmy,
ufundowanymi z zebranych podczas festynów środków, zabawę
mikołajkową dla wszystkich dzieci w naszej szkole i pozostałych w naszej wsi ( w wieku przedszkolnym ), pierwszy raz postawiliśmy choinkę na placu zabaw a w Noc sylwestrową
wspólnie fetowaliśmy Nowy Rok.

apraszamy na prezentacje sylwetek Sołtysów z naszej
Gminy. Sprawdzimy, czy są to osoby pracowite z pasją
społecznika, co do tej pory zrobili w swoich sołectwach. Zapytamy Sołtysów co skłoniło ich do objęcia tak odpowiedzialnej
funkcji i czy odpowiednio się z niej wywiązują.
Naszym rozmówcą jest Pani Sołtys wsi Kowalowa Maja Sado- Jak układa się współpraca z Panem Burmistrzem Mieroszowa Andrzejem Laszkiewiczem?
wy.
Bardzo dobrze, szczerze powiem, że dotychczas zawsze mogłam liczyć na wsparcie Pana Burmistrza, Pani v-ce Burmistrz,
jak również pozostałych pracowników urzędu czy biura Rady.
Dotychczas już dwukrotnie udało nam się, dzięki ich uprzejmości, otrzymać wsparcie w ramach prac interwencyjnych, wsparto inicjatywę jarmarku świątecznego. Wszelkie rozliczenia idą
również sprawnie, urzędnicy są bardzo elastyczni i pomocni.
Przy okazji, chciałabym podziękować również radnym, z Panem Przewodniczącym na czele, za wsparcie i zrozumienie w
tematach takich jak : kontynuacja nauczania w naszej szkole
czy utrzymania funduszu sołeckiego. Mam nadzieję, że nasza
współpraca dalej będzie równie owocna.
Jak układa się Pani współpraca z mieszkańcami Kowalowej?

Z wielkim wzruszeniem odpowiem, że jestem mocno zaskoczona tym miłym przyjęciem i wsparciem jakie otrzymałam od naszych mieszkańców. To co udało się zrobić w naszej wsi jest
tylko dzięki ich pracy i zaangażowaniu.To naprawdę społeczJakie są zadania Sołtysa we wsi?
Uważam, że sołtys odpowiedzialny jest za realizację oczekiwań ność, która więcej daje od siebie. Dla takich ludzi i z takimi
i potrzeb mieszkańców wsi. Najważniejsze, z mojego punktu ludźmi naprawdę warto współpracować.
widzenia, jest sprawne organizowanie i koordynacja oraz nada- Z jakim problemami boryka się sołectwo?
wanie kierunku sprawom takim jak : tematy całkiem drobne, na Mamy problemy jak wszyscy: bezrobocie, brak środków. Na
przykład: spalona żarówka w oświetleniu drogowym, poprzez szczeblu sołectwa myślę, że naszą główną bolączką jest sprawa
sprawy większe – czyszczenie wsi, organizacja prac interwen- drogi krajowej a co za tym idzie, bezpieczeństwa w poruszaniu
cyjnych czy tematy całkiem duże jak remont świetlicy, organi- się zarówno dorosłych jak i dzieci. DK 35 biegnąca przez naszą
zacja festynów itd. Sołtys musi być dobrym organizatorem ale wieś, stwarza wielkie zagrożenie. Prosiliśmy już GDDKiA o
jedną z ważniejszych cech jakie musi mieć to zdolność integra- wprowadzenie stosownych ograniczeń prędkości ale tutaj trzeba
by zmienić przede wszystkim mentalność kierowców. Mocno
cji społeczności wiejskiej.
naciskamy na zakończenie budowy chodników do Mieroszowa,
Jak długo pełni Pani funkcję Sołtysa?
Sołtysem jestem bardzo krótko – od czerwca zeszłego roku. co również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa. DodatkoZostałam wybrana w wyborach uzupełniających po rezygnacji z wo mamy rzekę, odpukać, od 1997 r. nie mieliśmy większych
problemów, ale nie zmienia to faktu, że niektórzy mieszkańcy
tej funkcji mojego poprzednika.
dalej mają obawy o bezpieczeństwo swoich posesji. W ramach
Proszę coś o sobie powiedzieć.
Mam 38 lat. W Kowalowej mieszkam od 15 lat. Kocham moją funduszy sołeckich, mamy zamiar zaopatrzyć się w tym roku w
wieś – praca sołtysa daje mi niesamowitą satysfakcję. Staram worki i piach, tak aby mieć własny zapas „na czarną godzinę”.
się angażować w to również innych. Dzięki temu, że jestem Nie chciałabym wywoływać wilka z lasu, ale równie ważnym
sołtysem, zawiązałam wiele cennych znajomości a współpraca, jest dla nas temat naszej szkoły. Chcielibyśmy jej utrzymania.
W tym roku się udało. Ten temat jest ważny dla nas, naszych
z niektórymi przerodziła się w prawdziwą przyjaźń.
dzieci oraz naszych mieszkańców, którzy znaleźli w szkole zaCo Panią skłoniło do objęcia tak odpowiedzialnej funkcji?
Zdecydowałam się za namową moich znajomych. Dzisiaj nie trudnienie. Aby myśleć o rozwoju, powinniśmy utrzymać szkożałuję, ale na początku miałam wielkie obawy czy cokolwiek z łę.
Jakie przed Panią stoją zadania?
tego wyjdzie.
Chciałabym, abyśmy jeszcze w tym roku uruchomili świetlicę
Co do tej pory zrobiła Pani dla sołectwa?
Odpowiem przewrotnie - razem z mieszkańcami naszej wsi, wiejską, jest to mój główny cel. Potem zobaczymy, zawsze jest
sympatykami i sponsorami udało się nam od zeszłego roku coś do zrobienia. Oczywiście, mamy zamiar nie zwalniać temmiędzy innymi: wymienić ogrodzenie placu zabaw i uporząd- pa, szczególnie, że takie właśnie są oczekiwania naszych
kować otoczenie placu, zorganizowaliśmy trzy imprezy plene- mieszkańców. Liczby mnogiej używam z premedytacją, ponierowe (dwa wieczorki taneczne oraz festyn z konkurencjami waż mam bardzo prężną radę i najbliższych „współpracownisportowymi oraz zawody na najpiękniejsza dynię halloweeno- ków”, na których pomoc mogę liczyć. Bez tych ludzi nic nie
wą), uruchomiliśmy naszą stronę internetową – Kowalo- byłoby możliwe.
wa.bnx.pl, zrobiliśmy, po wieloletniej przerwie, wieniec Za 1,5 roku wybory samorządowe, czy będzie Pani startodożynkowy, współorganizowaliśmy, jako sołectwo, jarmark bo- wała na radną gminy/powiatu?
żonarodzeniowy a uzyskane z niego fundusze przekazaliśmy na Nie wiem.
Dziękuję za rozmowę.
dożywianie dzieci podczas ferii zimowych organizowanych w
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WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW
OZNACZA NIŻSZE OPŁATY
- rozmowa z Panią Dorotą Bekier zastępcą
Burmistrza Mieroszowa

R

ada Miejska obniżyła
stawki za segregację odpadów, jak przebiega proces składania deklaracji?

Pierwszą deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy zobowiązani
byli złożyć w terminie do 28 marca 2013 r. Deklarację składa się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie. Z powyższego obowiązku wywiązało się ok. 80%
mieszkańców naszej Gminy. Dnia
29 kwietnia 2013 r. Rada Miejska
Mieroszowa podjęła uchwałę
zmieniającą wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny. Uchwała obowiązuje od 31
maja 2013 r. Do dnia 14 czerwca br., każdy mieszkaniec, zobowiązany był złożyć korektę swojej deklaracji. Po upływie tego
terminu, deklaracje w dalszym ciągu będą przyjmowane.
Nowe stawki za odpady gromadzone w sposób selektywny w
Gminie Mieroszów wynoszą:
- 10 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje do 3
osób,
- 8 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 4 lub
więcej osób.
Obniżeniu uległy również stawki opłat za jednorazowy odbiór pojemnika od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
- pojemności: 60 litrów - w wysokości: 9 zł,
- pojemności: 110 litrów - w wysokości: 16,50 zł,
- pojemności: 120 litrów - w wysokości: 18,00 zł,
- pojemności: 240 litrów - w wysokości: 28,80 zł,
- pojemności: 1100 litrów - w wysokości: 132,00 zł,
- pojemności: 2500 litrów - w wysokości: 300,00 zł.

zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych
selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania. Odpady to cenny
surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Ponadto Gmina
Mieroszów, w ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, przejęła obowiązek
wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Większość mieszkańców zdeklarowała, że będzie segregować śmieci, bo to tańsza opcja,
w praktyce może okazać się, że
nie każdy segreguje śmieci, co
wtedy?

Gmina, przy pomocy firmy
odbierającej odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Właściwa segregacja odpadów w domu oznacza niższe
opłaty. Jeśli odpady nie będą segregowane, wbrew złożonej deklaracji, mieszkaniec musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za
ich odbiór – za odbiór odpadów niesegregowanych.
Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować odpadów?

Mieszkańcy bloków będą korzystali ze wspólnych pojemników
do zbierania odpadów. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w 2 pojemniki: na odpady tzw. suche i zmieszane, prócz
tego w miejscach ogólnie dostępnych zostaną ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki szkła. Pojemnik na odpady suche przeznaczony będzie na butelki plastikowe, tzw. PET-y oraz
papier i makulaturę. Do pojemnika na odpady zmieszane będziemy wrzucać pozostałości z segregacji (np. resztki żywności, metale, kartoniki po sokach, mleku, zatłuszczony papier).
Jeżeli część mieszkańców w bloku nie będzie segregowała odpadów, wówczas naliczana będzie wobec nich opłata według
wyższej stawki, tzn. stawki za odpady zmieszane. Pozostali
mieszkańcy, zbierający odpady w sposób selektywny, przyjmują stawkę niżą. Najważniejsze jest, aby w pojemniku na odpady
suche nie znalazły się odpady zmieszane, a także żeby z pojemCzy zdarzały się problemy z ich wypełnieniem?
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa- nika na odpady zmieszane oddzielone zostało szkło.
dami komunalnymi można pobrać ze strony internetowej Urzę- Jakie konsekwencje czekają osoby, które nie złożyły deklaradu Miejskiego w Mieroszowie oraz w Referacie Gospodarki cji?
Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Występujące Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wszystkich
problemy z wypełnieniem deklaracji dotyczyły głównie osób właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komustarszych. Pytania dotyczące ich uzupełnienia można kierować nalne, a dane wyszczególnione w deklaracji do wypełnienia są
w formie pisemnej, telefonicznej i ustnej do pracowników niezbędne dla celów związanych z identyfikacją nieruchomości
Urzędu. Każdy interesant, który miał problem z jej wypełnie- i jej właściciela oraz rozliczeniem opłaty. W przypadku niezłoniem, został poinformowany o sposobie wypełnienia. Pracow- żenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpanicy Referatu GPIiOŚ wielokrotnie udzielali pomocy dami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do
danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości zostamieszkańcom przy uzupełnianiu deklaracji.
Co wchodzi w skład opłaty jaką będą za wywóz śmieci płacić nie wezwany do złożenia deklaracji lub wyjaśnień. Jeżeli wezwanie okaże się nieskuteczne Burmistrz Mieroszowa wyda
mieszkańcy?
Oferowane ceny muszą pokryć koszty funkcjonowania systemu decyzję określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpagospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się dami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w
koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpa- tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na niedów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunal- ruchomościach o podobnym charakterze.
Dziękuję za rozmowę.
nymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać
śmieci na „dzikie wysypiska”, bo wszyscy mieszkańcy będą
objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również
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"Sanatoria Dolnośląskie"
Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
58-351 Sokołowsko, tel. 74 845 82 40

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Położone jes t w centrum pięknego kuror-

tu S zczawno -Z drój. W okolic y zn ajd ują s i ę
pi ękn e parki krajobrazo we utrzyman e w
s tylu angi els ki m z n i e zwykle b o gatą roś li n no ś ci ą z całe go ś wi ata, aleje s pacero we ,
Te atr Z drojo wy oraz zaple cze rekre ac yjn e
z całoro czn a b o gatą oferta kulturalno turys tyczn ą.
S an atori um " AZALI A"
S zczawno -Z drój

S anatorium mieś ci się w centrum pięknego kurortu

D us zn i ki -Z drój. Mi ejs co wo ś ć us ytuo wan a je s t w malo wn iczej d oli n i e rzeki Bys trzyc y D us zn icki ej, pomi ęd zy Górami Bys trzycki mi a Orlicki mi , co de c yd uje
o n i e zwykłych walorach kli matyczn ych i turys tyczn ych .

S an atori um " Z I MO WI T"
D us zn i ki -Z drój

Zapraszamy również do Poradni Rehabilitacyjnej, Gabinetu Fizjoterapii oraz
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Sokołowsku
Pacjenci skorzystać mogą z kompleksowej rehabilitacji
obejmującej szeroki wachlarz usług z zakresu:
elektroterapii,
terapii ultradźwiękowej,
terapii krótkofalowej,
magnetoterapii,
laseroterapii,

światłolecznictwa,
ciepłolecznictwa,
kinezyterapii,
krioterapii,
masażu.

Informacje:
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
(w budynku Szpitala "Biały Orzeł")

P r z y z a k u p ie s e r ii
zabiegów (min. 5 szt.)
otrzymasz:
10cio minutowy
masaż na fotelu
masującym GRATIS
w s w o je d n i
z a b ie g o w e !!!
Promocja ważna do końca roku.

Dział rehabilitacji tel. : 74 845-82-40 w. 52
rehabilitacja@sanatoria-dolnoslaskie. pl

LAB ORATORI UM
AN ALI TYC Z N O - B AKTE RIOLO GIC Z N E
zapras za n a b ad an i a:

P R OF I L OGÓL NY  1 5 z ł

- Morfologia
- OB
- Cholesterol całkowity
- Glukoza

PROFIL WĄTROBOWY  15 zł

- Morfologia
- Próby wątrobowe: AspAT, ALAT, Bilirubina

B A D A NI A Z D Z I A Ł U KOA GUL OL OGI I  8 z ł

(czas wykonywania badania + wynik: 0,5 - 2 h)

tel. 74 845 82 40 wew. 41 "Biały Orzeł" Sokołowsko
"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc
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50 GATUNKÓW
EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT
W
NASZEJ GMINIE

dumni jesteśmy z naszego lwa Borysa, który jest jedynym okazem lwa
berberyjskiego w Polsce ponadto z
wilków polarnych.
Czy ma Pan swojego ulubieńca
wśród mieszkańców zoo?

ozmowa z Marcinem Nowaczykiem, właścicielem ZOO Na pewno jest to nasz lew, jednakże
my traktujemy wszystkie zwierzęta
Farmy w Łącznej.
Jakie należy posiadać umiejętno- jednakowo. Dla nas, tak naprawdę,
ści i doświadczenia aby prowadzić każdy zwierzak jest ulubieńcem w naszym zoo.
zoo?

Aby prowadzić zoo, trzeba posiadać
przede wszystkim dość obszerną
wiedzę z zakresu biologii, behawioryzmu zwierząt, ponadto trzeba kochać zwierzaki, zaś doświadczenie
nabywa się ciągle, gdyż hodując
zwierzęta ciągle się uczymy nowych rzeczy na ich temat. Nigdy nie będzie tak iż wszystko się
wie, to jest ciągła nauka przez całe życie.
Kiedy zrodził się pomysł na otwarcie zoo?

Hodowla zwierząt od dziecka była
wspólną pasją wraz z tatą, wcześniej, po prostu utrzymywaliśmy je
hobbystycznie, bo zwierzęta od zawsze stanowiły ważna rolę w naszym życiu. Jednakże sam pomysł
powstał w dużym stopniu dzięki
osobom odwiedzającym nasze gospodarstwo i zażaleń od mieszkańców, iż mamy takie zwierzęta a nie
chcemy ich pokazać, i że muszą
specjalnie jechać do Wrocławia, by
zobaczyć te same zwierzaki .Więc
wspólnie z tatą Aleksandrem, postanowiliśmy otworzyć zoo.

Kto opiekuje się zwierzętami?

Przede wszystkim opiekujemy się nimi osobiście, ponieważ
tylko wtedy wiemy, że nasze zwierzaki dostały to co powinny.
A tak prawdę mówiąc zaangażowana jest w to cała nasza rodzina.
Jak wysokie są koszty utrzymania tak dużej ilości zwierząt?

Utrzymanie takiej ilości zwierząt sporo kosztuje, jednakże my
rekompensujemy je z dochodów naszej firmy ZOO FARMA,
która zajmuje się przede wszystkim dystrybucją karm dla
zwierząt renomowanych firm zagranicznych oraz transportem
zwierząt egzotycznych.
Co, Pana zdaniem, wyróżnia zoo i dlaczego warto go
odwiedzić?

W naszym zoo turyści będą
mogli zobaczyć przede
wszystkim jedynego w Polsce
lwa berberyjskiego Borysa,
największe antylopy świata
Elandy, jedyne w Polsce wilki
polarne, również jedyną parę
guźców ponadto kangury,
osły, małpy, makaki, lemury
katta, dzioborożce, lamy, jeżozwierze, serwale i wiele innych gatunków ptaków oraz ssaków. Nie chcę zdradzać
szczegółów ale zapewniam, że aktualnie posiadamy zwierzęta
Na terenie zoo znajduje się 50 gatunków zwierząt, skąd
ze wszystkich kontynentów naszego globu i takie gatunki, któsprowadza Pan zwierzęta i z których jest Pan najbardziej
rych na próżno poszukiwać w innych ogrodach u nas w kraju.
dumny?
Zwierzęta sprowadzamy z prywatnych hodowli, ośrodków ho- Ponadto umiejscowione jest w dolinie wśród lasów i pagórków
dowlanych, jak również ogrodów zoologicznych. Najbardziej i jest położone nie w mieście lecz na wsi. Wiec wokół sama natura.

1 MAJA WYSTARTOWAŁ XXI BIEG
JEŻA I II MARSZ NORDIC WALKING

D

orośli, dzieci, a w wśród nich wielu utytułowanych sportowców, udział wzięło w XXI Biegu Jeża i II marszu
Nordic Walking, zorganizowanym przez Burmistrza Mieroszowa oraz Mieroszowskie Centrum Kultury, mimo, że pogoda nie
dopisała, zawody zgromadziły ponad stu biegaczy, w tym chodziarzy, z całego regionu. Po dwudziestu edycjach biegu, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie trasy, zawodnicy nie biegli
tradycyjnie wokół Parkowej Góry. Start i meta zlokalizowane
zostały przy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Hożej 4.
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drogi, komunikacje pomiędzy metą a startem i punktami kontrolnymi pozwalają dobrze przeprowadzić imprezę - powiedział
Bogdan Rosicki zastępca dyrektora MCK.

Biegi Jeża rozegrany został na dystansach:
• 0,5 km: dziewczęta – chłopcy 7-8 lat (roczniki 2006 – 2005),
• 1 km: dziewczęta – chłopcy 9-10 lat (roczniki 2004 – 2003),
• 2 km: dziewczęta – chłopcy 11-13 lat (roczniki 2002 – 2000),
• 3 km: dziewczęta – chłopcy 14 -16 lat (roczniki 1999 – 1997),
• 8,5 km: osoby w wieku 17 lat i więcej (rocznik 1996 i wyżej).
Marsz Nordic Walking rozegrany został na dystansie 8,5 km.

- Zawody sportowe to propozycja dla szerokiego przekroju
społeczeństwa, od najmłodszych do najstarszych, to świetny
sposób na spędzenie wolnego czasu i każdy kto chce spróbo- Nowoczesny
swoich sił startuje w tych zawodach - powiedział Burobiekt znajdujący wać
mistrz Miasta i Gminy Mieroszów Andrzej Laszkiewicz.
się przy ul. Hożej Zawodnikom kibicował również przewodniczący Rady Miej4, to doskonała
Ryszard Gubernat.
baza do tego typu skiej
Mimo,
że pogoda nie dopisała, na imprezę sportową przybyimprez sportoło
wielu
zawodników,
co bardzo mnie cieszy. Impreza, pod kąwych, dobrze
tem
organizacyjnym,
jest
dobrze zorganizowana i oby tak dalej
przygotowane
– powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Gubernat.

BIULETYN SAMORZĄDOWY ZIEMII MIEROSZOWSKIEJ

Dla zawodników
oraz mieszkańców
naszego
miasta, organizatorzy przygotowali
ciepłe
posiłki i napoje.
Zawody sportowe, to doskonała
promocja aktywności ruchowej, dobra forma spędzenia wolnego czasu, promocji naszej gminy czy integracji lokalnego śro-

dowiska. Medale oraz nagrody rzeczowe wręczył
zawodnikom Burmistrz
Mieroszowa Andrzej laszkiewicz, przewodniczący
Rady Miasta Ryszard Gubernat oraz dyrektor MCK
Władysław Koziejko. Już dzisiaj, zapraszamy wszystkich na
XXII Bieg Jeża za rok. Organizatorzy poinformowali nas, że na
prośbę zawodników, planują jeszcze bardziej uatrakcyjnić trasę.

TEGOROCZNE INWESTYCJE

nowego odcinka
kanalizacji sanitarnej w Sokołowsku, które
będzie dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski. Bardzo
ważnym
dla
prawidłowego
funkcjonowania
Sokołowsko,
Urzędu Miejul. Unisławska
skiego zadaniem
jest modernizacja wysłużonej i mocno awaryjnej kotłowni w
urzędzie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Na to
zadanie otrzymamy dofinansowanie ze środków unijnych
w kwocie 222 tys. zł. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat to
przede wszystkim wybudowanie hali sportowej przy ul. Hożej,
z której korzystają zarówno mieszkańcy gminy, jak również sąsiedzi z Czech, gazyfikacja Mieroszowa - inwestycja Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej, a także przebudowanie 8 mostów na
Ścinawce i Sokołowcu oraz wielu odcinków dróg, które mocno
ucierpiały w wyniku ostatnich powodzi i ulewnych deszczy.
Wielkim atutem Mieroszowa są jego walory przyrodnicze i turystyczne z ciągle rozwijającą się infrastrukturą oraz przygraniczne położenie, a także dobrze usytuowane tereny
przewidziane zarówno pod zabudowę mieszkaniową, jak również usługowo-produkcyjną.

T

egoroczny budżet inwestycyjny to kwota 1.187.145 zł.
Urząd Miejski w Mieroszowie zakłada w nim rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza polsko-czeskiego. Będzie to
zagospodarowanie Parkowej Góry poprzez wykonanie przedsięwzięcia pn.: „ Bike Arena Parkowa Góra”. W ramach projektu, po stronie polskiej, planowane jest opracowanie pełnej
dokumentacji projektowej oraz budowa: ścieżki rowerowej o
dł. 1.270m, trasy rowerowej typu ENDURO o dł.1.200 m, rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK, placu pokazów
rowerowych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach
2013 i 2014 z dofinansowaniem w 85 % ze środków unijnych.
Kolejny rok porządkujemy gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. Rozpoczniemy wymianę sieci wodociągowej w
Sokołowsku. Zakładamy wykonanie kolejnych 50-ciu przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie oraz wykonanie

budowa wodociągu

tego biegu. Po zróżnicowanym strzelaniu Kamila Żuk pojawiła
się na mecie jako czwarta, na szóstym miejscu finiszowała Karolina Turkowicz, a na miejscu czternastym zawody ukończyła
Martyna Foryś. Wyniki osiągnięte podczas tych zawodów, dodniach 15-16 czerwca 2013r w Dusznikach Zdrój odby- brze prognozują przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski,
ły się zawody Pucharu Polski w biathlonie letnim, w któ- które odbędą się w dniach 27-30.06 2013r w Czarnym Borze.
rych udział wzięły trzy uczennice naszego gimnazjum. Trzymamy kciuki !
Dwudniową rywalizację rozpoczęły biegi sprinterskie z dwoma
Sławomir Foryś
strzelaniami, gdzie za niecelny strzał należało obiec dodatkowa
rundę karną. Wspaniały wynik osiągnęła Kamila Żuk, która
pomimo 6 niecelnych strzałów zdołała wywalczyć 3 miejsce.
Karolina Turkowicz strzelała lepiej od swej koleżanki lecz nieco słabiej pobiegła i zajęła 6 pozycję. Trzecia z naszych reprezentantek, Martyna Foryś, z 8 niecelnymi strzałami uplasowała
się na 16 miejscu. W drugim dniu zawodów odbyły się biegi
pościgowe z trzema strzelaniami, gdzie podobnie jak we wcześniejszym biegu za niecelny strzał należało obiec dodatkową
rundę karną. Start, do tej konkurencji, odbywał się na podstawie wyników osiągniętych poprzedniego dnia tj. pierwsza na
trasę ruszała zwyciężczyni biegu sprinterskiego i kolejne zawodniczki ruszały za nią ze stratą czasową z biegu sprinterskiego. Pierwsza zawodniczka na mecie była zwyciężczynią

PUCHAR POLSKI W BIATHLONIE
LETNIM

W
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DO TEJ PRACY, A WŁAŚCIWIE SŁUŻBY, TRZEBA SIĘ URODZIĆ.
SAME CHĘCI NIE WYSTARCZĄ
– rozmowa z Tomaszem Mordoniem
prezesem OSP
w Mieroszowie.

O

d ilu lat w Mieroszowie działa
Ochotnicza Straż Pożarna?

Jednostka OSP w Mieroszowie zawiązała się
w roku 1947 i od 66 lat
działa prężnie. Funkcję prezesa OSP pełnię od trzech lat. Zdecydowałem się objąć to stanowisko za namową kilku kolegów z
tutejszej straży. Z początku miałem pewne obawy lecz oni
stwierdzili, że na pewno sobie poradzę na tym stanowisku.

Z kim OSP współpracuje na terenie gminy?

Nasza jednostka współpracuje na terenie naszej gminy z jednostka OSP Sokołowsko oraz ze stowarzyszeniami tj. Rodzinne Ogrody Działkowe „Przyszłość”, Polski Związek Wędkarski
„PZW Mieroszów”, Dom dziecka „CATARINA” w Nowym
Siodle oraz ze szkołami na terenie naszej gminy.
Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

Przede wszystkim zakup nowego średniego wozu ratowniczogaśniczego, którego jednostka naprawdę potrzebuje oraz remizy, która pomieści wszystkie wozy, które aktualnie posiadamy.
Jakie predyspozycje powinien mieć dobry strażak?

Osoba ubiegająca się o bycie strażakiem musi być młoda, z dobrym ogólnym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność
szybkiego logicznego myślenia w sytuacji zagrożenia. Do tej
pracy, a właściwie służby, trzeba się urodzić, same chęci nie
wystarczą.
Dziękuję za rozmowę

Ilu ochotników skupia jednostka i czy to wystarczająca ilość?

Straż pożarna w Mieroszowie skupia ogólnie 31 druhów w tym
23-ech, którzy biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Reszta, są to osoby wspierające, u których wiek nie
pozwala na branie udziału w akcjach.
Proszę wymienić i pochwalić najbardziej aktywnych.

Większość druhów zasługuje na pochwałę ale najbardziej aktywnych jest garstka i można ich wymienić po nazwiskach, są
to : Tomasz Szczepański, Piotr Burak, Krzysztof Skorupa, Bogdan Sarnecki, Paweł Trzpis, Marek Poręba, Tomasz Radzik.

Czy OSP dużo interweniuje w okolicach?

Jako jednostka będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), w porównaniu do naszych kolegów z pow.
Wałbrzyskiego niestety, ale mamy dużo zdarzeń. W ubiegłym
roku, OSP Mieroszów interweniowała ogólnie 63 razy. Były to
nie tylko pożary, ale także likwidacja miejscowych zagrożeń.
Jakim sprzętem dysponujecie?

Ogólnie posiadamy 4 samochody w tym dwa gaśnicze i dwa
specjalistyczne (dźwig i podnośnik). Są to jednak auta już dosyć
wiekowe, które mają wiele do życzenia, ale jeszcze są dopuszczane do użytku.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
"MIEROSZÓW" SPÓŁKA Z O.O.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
- gospodarka mieszkaniowa,
- zarządzanie mieszkaniami
Gminy Mieroszów,
- zarzadzanie wspólnotami
mieszkaniowymi,
- zabezpieczenie zaop. w wodę
i odprowadzenie ścieków,
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58-350 Mieroszów, ul. Wolności 27a
tel./fax 74 84 58 287, -221
email : sekretariat@zgkimmieroszow.pl
- admin. cmentarzem komunalnym,
- usługi cmentarne,
- wykonywanie robót budowlanych,
- usługi i roboty wod.-kan.,
- warunki przyłączenia,
- usługi transportowe

TELEFONY:

Pogotowie wod.- kanalizacyjne tel. 881 21 3 307
tel. 535 989 502
Dział wod.- kanalizacyjne
tel. 74 845 82 75
Oczyszczalnia ścieków
tel. 74 880 00 87

Dział gosp. kom. i mieszk.

Sokołowsko, ul. Główna 25,

tel. 74 880 1 0 62

