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SZA NOWNI PA ŃSTWO,
DRODZY MIESZKA ŃCY GMINY MIEROSZÓW,
PRZED NA MI NA JPIĘKNIEJSZE RODZINNE ŚWIĘTA BOŻEGO NA RODZENIA .
Z TEJ OKA ZJI ŻYCZĘ PA ŃSTWU DUŻO ZDROWIA , RA DOŚCI I MIŁOŚCI, A BY W
TEN SZCZEGÓL NY CZA S KA ŻDY MÓGŁ SIĘ OGRZA Ć CIEPŁEM RODZINNEGO
DOMU, CIESZYĆ SIĘ BL ISKOŚCIĄ RODZINY, PRZYJA CIÓŁ I ZNA JOMYCH.
W NA DCHODZĄ CYM 201 4 ROKU ŻYCZĘ REA L IZA CJI CEL ÓW OSOBISTYCH
I ZAWODOWYCH, WYTRWA ŁOŚCI W REA L IZA CJI POSTA NOWIEŃ
ORA Z SPEŁNIENIA NA JSKRYTSZYCH MA RZEŃ.
PRZYWITA JMY ROK 201 4 Z WIA RĄ , ŻE BĘDZIE TO DOBRY ROK.
BURMISTRZ MIEROSZOWA
A NDRZEJ L A SZKIEWICZ

Henryk Hnatiuk Honorowym
Obywatelem Gminy Mieroszów str. 2

Benefis
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HENRYK HNATIUK HONOROWYM
OBYWATELEM GMINY MIEROSZÓW
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listopada, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na
której w obecności przedstawicieli władz miejskich, powiatowych, radnych, kierowników jednostek administracyjnych, dyrektorów szkół z Gminy Mieroszów nadano Panu Henrykowi
Hnatiukowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.

stycznych w latach 1992-2012. Uhonorowany nagrodą Ministra
Kultury i Sztuki za działalność kulturalną w małych środowiskach i na wsi, odznaczony medalem Ministra Spraw zagranicznych Republiki Czeskiej za działalność na rzecz zbliżania
Polaków i Czechów, tytułem „Zasłużony dla miasta Boguszów
Gorce” oraz „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego". Jest Laureatem Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego za rok 2013. Pan Henryk Hnatiuk
fot.D.Borkowska
jest wychowawcą paru pokoleń mieszkańców naszej Gminy,
krzewicielem kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa Ryszard Gubernat, wręczając Panu Henrykowi tytuł Honorowego Obywatela
powiedział, że tylko trzynaście osób w naszej Gminie otrzymało
ten zaszczytny tytuł, Pan Henryk otrzymał ją jako czternasty
z czego bardzo się cieszy. Pan Przewodniczący podziękował
Panu Henrykowi za wiele lat działalności oraz zjednoczenie
ruchu kulturalnego po stronie polskiej i czeskiej. Wfot.D.Borkowska
imieniu Rady

Henryk Hnatiuk jest absolwentem Państwowego Studium
Oświaty i Kultury w Warszawie. W latach 1971-1995 był dyrektorem Mieroszowskiego Ośrodka Kultury „Camela”, a następnie instruktorem muzycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach, gdzie prowadził
Galerię Barbórka. Jest założycielem i choreografem ludowych
zespołów pieśni i tańca „Camela” i „Boguszów 500”, pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu
i Małej Formy Graficznej im. Henryka Grajka. Pan Henryk jest
członkiem Komitetu Organizacyjnego, pomysłodawcom oraz
organizatorem jednego z większych wydarzeń kulturalnych na Miejskiej życzył dużo zdrowia i powodzenia w dalszej działalpograniczu polsko-czeskim Międzynarodowych Plenerów Arty- ności po czym wręczył prezent wykonany przez dzieci ze świetlicy środowiskowej. Listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty
Pan Henryk otrzymał od Pani Poseł na Sejm Katarzyny Izabeli
Mrzygłockiej, Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego Pana Andrzeja Lipińskiego, Burmistrza Mieroszowa Pana Andrzeja
Laszkiewicza, dzieci z Miejskiego Przedszkola w Mieroszowie
,Szkoły Podstawowej w Kowalowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku oraz Gimnazjum w Mieroszowie.
Podczas uroczystości zebrani oglądnęli prezentację multimedialną zdjęć ukazującą działalność Pana Henryka. Na zakończenie uroczystości Pan Henryk złożył wszystkim serdeczne
podziękowania. - To bardzo ważny moment w moim życiu,
dziękuję tym, którzy przyczynili się do tej nagrody a szczególnie
mojej rodzinie za wytrzymałość i wyrozumiałość. Miałem wielkie szczęście poznać w swoim życiu wspaniałych ludzi – po-

wiedział Henryk Hnatiuk, następnie wszyscy stanęli do wspólnych zdjęć.

Głos Mieroszowa

dwumiesięcznik społeczno-samorządowy
mieszkańców Miasta i Gminy Mieroszów
Wydawca: Dagmara Krekora
e-mail : r.krekora@wp.pl
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się 2014 Nowego Roku,
dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia
marzeń, sukcesów w życiu zawodowym
i prywatnym
życzy wraz z Radą Miejską
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieroszowa
Ryszard Gubernat

nowoczesna i ekonomiczna kotłownia
,, Jest taki czas, co łzy w

śmiech zamienia
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia
Jest taka siła, co spełnia marzenia
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia"
Z okazji
świąt Bożego Narodzenia składamy
mieszkańcom Sołectwa Rybnicy Leśnej
i Gminy Mieroszów życzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy wigilijnym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Zaś nadchodzący Nowy 2014 Rok niech pozwoli nam z ufnością spoglądać w
lepszą przyszłość, doda odwagi w pokonywaniu trudności
dnia codziennego. Wesołych świąt i Do Siego Roku
życzą:
Sołtys Rybnicy Leśnej Zbigniew Zaparty
wraz z Radą Sołecką.

stary, wysłużony piec

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy
Mieroszów zdrowia, pomyślności oraz wielu sukcesów. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych, przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu, a w 2014 Roku szczęście
i pomyślność nigdy nikogo nie opuści. Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą wszystkim mieszkańcom Gminy Mieroszów Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi
Golińsk.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych nadzieją
i magią
wigilijnej nocy kieruję do wszystkich mieszkańców Unisławia
Śląskiego
i całej Gminy Mieroszów płynące z serca życzenia radosnych i spokojnych świąt
oraz pomyślności nadchodzącym roku 2014
życzy:
Sołtys Unisławia Śląskiego
Iwona Bandurska-Szewczyk

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Państwu zdrowia, szczęścia i radości.
Niech Wasze życie, nie tylko zawodowe,
ale również to prywatne, w każdym dniu
Nowego Roku 2014 obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję
życzy Dyrekcja MCK
oraz pracownicy.

Z okazji
zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzmy wszystkim mieszkańcom Sokołowska i Gminy
Mieroszów, aby każda chwila była spędzona
w gronie najbliższych, niech ten świąteczny
czas będzie radosny i spokojny, a Dzieciątko
Boże darzyło wszystkich zdrowiem
i szczęściem na wszystkie dni Nowego Roku
życzy sołtys Bernadyna Grzeszuk wraz
z Radą Sołecką.
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SONDA MIKOŁAJKOWA

więtego Mikołaja znają i uwielbiają wszyscy - dorośli
i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast, małych miasteczek i wsi. Święty Mikołaj ukończył seminarium
duchowne i przez wiele lat był biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca,
pomagał biednym i potrzebującym, rozdał cały swój majątek
ubogim. Prawdopodobnie czynił też cuda. Obecnie Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty 90 milionom dzieci na całym
świecie.
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego
Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na plecach
dźwiga ogromny wór z prezentami. Dzieci z przedszkola
w Mieroszowie zapytaliśmy co chciałyby dostać pod choinkę
od Świętego Mikołaja.
Agata: Chcę dostać lalkę
wróżkę, może być ze skrzydłami i różdżką. I jeszcze pociąg
z torami, żebym mogła się bawić z bratem.

Ala: Koniki i zamek z lalką ze
skrzydłami i różdżką.

Dawid: Chcę z klocków lego

motor policyjny ja mój kolega
Dorian, i jeszcze roboty drogowe, walca, no i jeszcze beton.

Cristian: Hotwheels i dinozaura na pilota.

Dominika: Pluszowego koni-

Bartek: Chciałbym dostać

ka z rogiem i pieska z ubrankami.

ciężarówkę strażacką, dużą,
z prawdziwym nakręcanym
ludzikiem. I domek mały dla
tego ludzika.

Czarek: Deskorolkę prawdziwą.

NIE WYSTARCZY ZOSTAĆ SOŁTYSEM
- TRZEBA NIM BYĆ - rozmowa z Sołtys
Sokołowska Bernadyną
Grzeszuk

J
Zadania Sołtysa we wsi wynikają z chaakie są główne zadania Sołtysa we
wsi?

Cyprian: Deskorolkę na silnik i skuter.

Proszę powiedzieć coś o sobie?

Jestem mężatką. Mąż prowadzi firmę budowlaną, a ja mu pomagam. Mam trójkę kochanych dzieci. Mamy również psa
i kota. Pochodzę z gminy Stare Bogaczowice. Do Sokołowska przyjechałam w
marcu 1995 tylko na spacer, aby mężowi
pokazać tę ciekawą miejscowość. Ten
spacer spowodował, że tu wybudowaliśmy dom i to tu jest nasze miejsce.
Mieszkamy tu od 2000 roku.

rakteru danej wsi i zapotrzebowania jego
Co Panią skłoniło do objęcia tak odpomieszkańców. W przypadku Sokołowska
wiedzialnej funkcji?
mamy tylko jednego rolnika. Zabudowa
Objęcie funkcji zaproponowali mi członmiejscowości przypomina nie wieś,
kowie Towarzystwa Rozwoju Sokołowa małe miasteczko. Problemy też są speska. Inicjatywa mieszkańców wynikała
cyficzne ze względu na wcześniejszy staz obserwacji moich działań na rzecz
tus Sokołowska i jego samodzielną goobrony naszej Szkoły. W poprzednim
spodarkę finansową. Moim zadaniem jest
miejscu zamieszkania byłam radną. Zaczuwać - jak dobry duch, nad miejscowowsze pracowałam społecznie i nie mością i jej mieszkańcami, koordynować
głam teraz stać z boku. Nie zdawałam
i wspierać działania wszystkich jednostek,
współpracować ze wszystkimi organizacjami, przedsiębior- sobie sprawy z tego, że mieszkańcy właśnie mnie wybiorą. Byłam kimś obcym, nowym, nie znałam mieszkańców. Okazało
stwami, pomagać mieszkańcom w codziennych problemach,
się, że mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem i tak zostałam
a przede wszystkim godnie reprezentować Sołectwo.
Sołtysem.
Jak długo pełni Pani funkcję Sołtysa?
Funkcję Sołtysa pełnię trzecią kadencję. Jestem pierwszym Co do tej pory zrobiła Pani dla sołectwa?
Sołtysem w historii Sokołowska. Wcześniej Sokołowsko nie Sokołowsko nie miało żadnych wcześniejszych wzorców działań samorządności lokalnej, także trzeba było zbudować
było wsią i dlatego nie było Sołtysa.
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BENEFIS
STANISŁAWA OLSZAMOWSKIEGO

K

omitet Organizacyjny Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, Burmistrz Mieroszowa, Polsko - Czeski Klub Artystyczny "ART.STUDIO" oraz Mieroszowskie
Centrum Kultury zorganizowali 8 listopada w sali wystawowej
Mieroszowskiego Centrum Kultury benefis Stanisława Olsza-
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Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz podziękował
wszystkim za obecność i uczczenie jubileuszu twórczości Stanisława Olszamowskiego.

- władze samorządowe są dumne, że Pan Stanisław przez wiele lat związany był z Gminą Mieroszów, tu działał, tworzył
i przekazywał swoją wiedzę młodemu pokoleniu - powiedział
Pan Burmistrz. Dla Burmistrza naszego miasta uroczystość by-

ła bardzo wzruszająca, ponieważ sam był uczestnikiem zajęć
organizowanych przez Pana Stanisława w Mieroszowskim
Centrum Kultury, na których malował oraz rzeźbił i jak powiedział bardzo mile wspomina ten okres. Pani Bernadyna Grzeszuk, sołtys Sokołowska, dziękując artyście powiedziała, że po
dzień dzisiejszy do Sokołowska przyjeżdżają i osiedlają się artyści zachwyceni sztuką naszego beneficjenta. Podziękowania
,,Sztuka powstaje wtedy,
gdy wyobraźnia nabiera rozumu”
/Friedrich Chrystian Hebbel/

Mieroszów, 08 listopada 2013

Pan Stanisław Olszamowski

mowskiego w 55 rocznicę pracy pedagogiczno-artystycznej.
Benefis zorganizowany został z inicjatywy Pana Henryka Hnatiuka, który wspólnie z Panem Bogdanem Rosickim poprowadził go. Stanisław Olszamowski urodził się w 1929 roku w Kijowie. Do Polski przyjechał w 1946 roku i zamieszkał we
Wrocławiu. Tu ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował
rzeźbę na PWSSP we Wrocławiu i w Gdańsku. Długo mieszkał
we Wrocławiu, związany z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Po roku 1950 przyjechał do Sokołowska i tam
mieszkał ponad 30 lat. Stanisław Olszamowski działa w szerokiej gamie twórczej: rzeźbi, maluje, rysuje, projektuje wnętrza
i wykonuje meble. Jest artystą skromnym, nie lubi opowiadać
o swoich pracach, jak mówi: - nie wymagają komentarzy. Poprzez swoja działalność zapisał się w wyjątkowy sposób w historie naszej Gminy a szczególnie Sokołowska. Prace Artysty
prezentowane na wielu wystawach podkreślają piękno natury,
człowieka, oddają swoisty klimat charakterystyczny dla Sokołowska, Mieroszowa i miejscowości położonych w Sudetach
Środkowych a przede
wszystkim w pograniczu polsko-czeskim. Dzisiaj Pan
Stanisław mieszka w Wałbrzychu. Artysta posiada tytuły honorowego obywatela
Gminy Mieroszów i Powiatu
Wałbrzyskiego, jego prace
prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za
granicą. Benefis swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz wojewódzkich,
powiatowych, miejskich, radni, przyjaciele artysty i mieszkańcy gminy Mieroszów. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał dyrektor MCK Władysław Koziejko po czym Radny Sejmiku Dolnośląskiego Pan
Julian Golak przedstawił osiągnięcia artystyczno-pedagogiczne
artysty oraz jego dokonania. Ważnym punktem programu było
wręczenie Panu Stanisławowi Olszanowskiemu listów gratulacyjnych od przedstawicieli samorządowych z Mieroszowa i
z Wałbrzycha oraz nagrody kulturalnej przez Pana Edwina Petrykata pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Dostojny Jubilacie
Minione dziesięciolecia twórczej pracy artystycznej i pedagogicznej składają się na bogactwo Pańskich dokonań. W związku z obchodami Jubileuszu
55–lecia pracy artystycznej i pedagogicznej, uhonorowaniem Nagrodą
Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Rady Miejskiej Mieroszowa za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w imieniu władz samorządowych
oraz mieszkańców Gminy Mieroszów składamy Panu najserdeczniejsze
gratulacje i podziękowania. Pańska działalność artystyczna oraz rola pedagoga kształtującego świadomość młodych artystów zyskała ogromne
uznanie. Poprzez podejmowanie i realizację licznych inicjatyw społecznych
zapisał się Pan w szczególny sposób w historię naszej Gminy i zyskał nadany przez Radę Miejską Mieroszowa tytuł ,,Honorowego Obywatela Mieroszowa”.
Dziękujemy za Pańską pasję oraz twórczość, której możemy być świadkami
i która pozwoliła wzbogacić życie kulturowe naszych mieszkańców.
Przekazujemy Panu wyrazy szacunku i uznania wraz z życzeniami zdrowia
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Mieroszowa
Ryszard Gubernat

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Laszkiewicz

złożone zostały również żonie artysty Pani Barbarze Olszamowskiej, która twórczo zawsze obecna była u boku męża. Zajmowała się ceramiką, biżuterią
ze srebra, rzeźbiła, tworzyła miniatury malarskie, portrety oraz
pejzaże, malowała również na
jedwabiu. Bardzo dużym zainteresowaniem podczas benefisu
spotkała się prezentacja filmowa
„Poza miastem” oraz „Moje dwa
Słowa” prezentująca artystę
w pełni sił twórczych. Filmy
przypomniały nam jak wyglądał
jubilat i jak pracował w latach
90-tych. Piosenki Czesława Niemena, Beatlesów oraz Marka
Grechuty usłyszeliśmy w wykonaniu Janusza Kity - Prezesa
Klubu Johna Lenona w Boguszowie Gorcach, wspaniały głos
artysty nagrodzony został gromkimi brawami. Życzenia oraz
gratulacje złożyli również artyście przedstawiciele II Liceum
Ogólnokształcącego w Wałbrzychu oraz Gimnazjum w Mieroszowie. Benefis dla Pana Stanisława był bardzo wzruszający
i nie raz dyskretnie wycierał płynące z oczu łzy. Na zakończenie
uroczystości wszyscy zebrani zaproszeni zostali na zwiedzanie
wystawy Pana Stanisława oraz poczęstunek.
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wszystko od początku. Sołectwo nie miało swojego miejsca
spotkań, bo wcześniej wszystko żyło wokół obiektów lecznictwa i szpitali. Trzeba było znaleźć miejsce na taki obiekt. Kiedy
zwolniły się pomieszczenia biurowe ZGKiM Sołectwo wyremontowało je i przejęło to na Świetlicę Sołecką. Służy ona, jako
miejsce spotkań wszystkich mieszkańców. Przy okazji zrobiliśmy siłownię dla młodzieży. Na świetlicy zorganizowałam dla
mieszkańców naukę języka angielskiego, a ostatnio mieliśmy
tam szkolenia komputerowe ECDL. W świetlicy organizujemy
różne spotkania i warsztaty dla dzieci. Zbieraliśmy tam dary
i żywność dla powodzian. Pięć lat temu udało się powołać koło
emerytów, które do dziś, bardzo prężnie działa. Co roku wspólnie ze szkołą organizujemy uroczyste święto seniorów, wigilie
dla mieszkańców. Na wniosek Sołectwa z Programu Odnowy
Wsi otrzymaliśmy środki na Skwer Krzysztofa Kieślowskiego.
Jest to nasze reprezentacyjne miejsce w miejscowości z bardzo
ciekawymi tablicami informacyjnymi. Otwarcia placu dokonała
Maria Kieślowska - żona reżysera. Z funduszu sołeckiego zrobiony został plac przy cerkwi z pięknym mostkiem i przywrócono dawny wygląd tego miejsca. Przy skwerze przy ulicy
Szkolnej poprzez montaż nowych ławek, także stworzono nowy
plac do wypoczynku. W całym Sokołowsku zamontowaliśmy
nowe ławki, kosze na śmieci. Będą nowe pergole z różami. Sołectwo, co roku bierze udział w Jarmarku Tkaczy Śląskich, skąd
zawsze przyjeżdżamy z nagrodami. W konkursie Questów organizowanym przez stowarzyszenie Kwiat Lnu zajęliśmy 1
miejsce. W tym roku, jako jedyne Sołectwo z powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego byliśmy wytypowani na wyjazd na
Dolnośląskie Targi Wsi we Wrocławiu. Nasze stoiska były oblegane przez zwiedzających, a prezentacja miejscowości cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Sołectwo wspólnie
z innymi organizacjami organizuje Festiwal Lepienia Bałwanów
oraz Festiwal Nordic Walking. Pomagam Fundacji IN SITU we
wszystkich ich działaniach na rzecz Sokołowska. Wspieram artystów, którzy piszą publikacje o Sokołowsku. Największe wydarzenie Festiwal Filmowy Krzysztofa Kieślowskiego wymaga
wiele pracy i wysiłku od wszystkich mieszkańców. Wspieram
Wałbrzyski Klub Biegacza przy organizacji imprez na naszym
terenie. Co roku do Parafii Prawosławnej przyjeżdża młodzież
z Niemiec i Rosji. Organizuję wspólne spotkania, ogniska, rozgrywki sportowe i dyskoteki. Efektem tych spotkań są czyny
społeczne na rzecz miejscowości W Sokołowsku bardzo dużo
się dzieje i z tego też powodu wydajemy lokalną gazetkę „Sokowieści”, aby informować mieszkańców i turystów o naszych
wydarzeniach.

Wyspecjalizowany producent
najwyższej jakości krzeseł
tapicerowanych, foteli oraz
stołów.

ZEBRA SP. Z O.O.

ul. Złota 2
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 831 49 51

dzice, często ludzie starsi, którzy nieraz zwracają się do mnie
z problemami dnia codziennego. Proszą o radę, ponieważ bliscy
są daleko. Ostatnio wielu z nich zostało ofiarami oszustów
i złodziei. Bardzo ważnym problemem jest ciągły stres z istnieniem naszej szkoły. Nie wiem, co będzie z obiektami Spółki
Sanatoria Dolnośląskie. Kilka już stoi i niszczeje. Mieszkańcy
nie mają komfortu psychicznego i stabilizacji. Ciągle o coś
walczymy, zgadzamy się na kompromisy kosztem czegoś.
Jakie przed Panią stoją zadania?

W najbliższym czasie mamy zaplanowane zagospodarowanie
boiska do piłki siatkowej dla młodzieży i stworzenie tam miejsca wypoczynku rodzinnego. W dalszym etapie upiększanie terenów parkowych. Na pewno kontynuacja wcześniej organizowanych wydarzeń jak Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Dzień
Dziecka itd. Najważniejsze zadanie to współpraca ze wszystkimi na rzecz rozwoju Sokołowska.
Za rok wybory samorządowe, czy będzie Pani startowała na
radną gminy/powiatu?

Nie, nie będę startowała w żadnych wyborach.

Dziękuję za rozmowę

Jak układa się Pani współpraca z mieszkańcami Sokołowska?

Jestem osobą bezkonfliktową i staram się współpracować ze
wszystkimi. Jako Sołtys powinnam swoimi działaniami łączyć
mieszkańców i tak też się, dzieje. W Sokołowsku jest Parafia
Rzymsko-Katolicka i Prawosławna, OSP, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska, dwie prężnie działające Fundacje, Koło Emerytów, Zespół Szkolno-Przedszkolny, UKS, Spółka Sanatoria
Dolnośląskie, radni, Rada Sołecka i lokalni przedsiębiorcy.
Wszyscy razem pracujemy na rzecz Sokołowska i trudno określać, co zrobił Sołtys, a co ktoś inny. Jesteśmy zespołem ludzi,
którym się chce działać społecznie i tak też się dzieje. Dobrze
układa mi się współpraca z Urzędem Gminy i Starostwem Powiatowym.

Zakład nr 1

ul. Wolności 13
58-350 Mieroszów
tel. 74 845 85 40

O

IMPREZA PLENEROWA TRWA
DWIE DO TRZECH GODZIN
A PRZYGOTOWANIA DO NIEJ
NAWET DWA MIESIĄCE
- mówi Bogdan Rosicki.

rganizuje Pan i prowadzi imprezy w Mieroszowie. Jak
wygląda organizacja imprez, od czego się zaczyna i na
czym kończy?

Dużą imprezą organizowaną co roku w Mieroszowie jest Bieg
Skalnika. Jest to impreza odbywająca się w okolicach Andrzejówki i tam przygotowywane są trasy. Następnie jesteśmy
Z jakimi problemami boryka się Sokołowsko?
współorganizatorem Biegu Gwarków oraz wiosennego Biegu
Problemów jest bardzo dużo i Sołtys wobec wielu jest bezradny, Jeża. Od trzech lat prowadzimy z przedszkolem miejskim
bo nic nie można zrobić. Największym problemem jest ogrom- w Mieroszowie spartakiadę przedszkolaków. Możemy się pona migracja młodzieży z Sokołowska. Brakuje pracy, nie ma chwalić, że od tego roku ma ona charakter międzynarodowy, co
mieszkań i młodzi ludzie wolą życie zagranicą. Zostają ich ro-
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W

NASI RADNI

ybory Samorządowe 2014 zbliżają się wielkimi krokami. Radnych obecnej kadencji chcemy zapytać co zrealizowali ze swojego programu wyborczego, jakie ważne sprawy
dla naszych mieszkańców podejmowali na sesjach Rady Miejskiej czy w czym upatrują rozwój Gminy.
Przekonamy się czy słusznie obdarzyliśmy zaufaniem radnego
na którego głosowaliśmy i czy na nasz głos zasługuje w wyborach samorządowych 2014. Naszym rozmówcą jest Maria Chmielnicka.

Proszę przypomnieć naszym czytelnikom swój program wyborczy i poinformować co Pani z niego zrealizowała.
Mój program wyborczy opierał się głównie na szeroko pojętej
pracy w środowisku , w związku
z wykonywanym zawodem nauczyciela. Mając na co dzień do
czynienia z rodzinami, dziećmi
i ich problemami , pragnęłam
wesprzeć ich w rozwiązywaniu
tych problemów, jak też wspierać
szeroko pojęte działania w całym
środowisku gminnym. Program
mój dotyczył głównie:
- wspierania młodego pokolenia
w dążeniu do nauki, godnej pracy i płacy oraz organizowanie
im wolnego czasu ,
- ograniczania patologii społecznej i pomoc socjalna dla dzieci
z rodzin ubogich,
- poprawy warunków nauki w szkole,
- rozwiązywania problemów młodych ludzi, edukacji, bezpieczeństwa i wszelkich spraw jakie leżą mi na sercu,
- wykorzystania swojej wiedzy, czasu i doświadczenia, aby pomagać innym,
- rozeznania bieżących potrzeb mieszkańców i realizacja zadań związanych z rozwojem Gminy.
Co Panią osobiście skłoniło do kandydowania na radną?
Kandydując na radną miałam na uwadze swoje wcześniejsze,
bogate doświadczenia pracy w środowisku społecznym. Lubię
wyzwania. Jako przedstawiciel oświaty miałam do czynienia
z różnymi grupami wiekowymi mieszkańców. Współpracowałam społecznie w wielu organizacjach pozarządowych, pełniłam szereg funkcji społecznych, ale radną jeszcze nie byłam,
dlatego zapragnęłam zobaczyć „ jak to jest” i zmierzyć się
w innym kontekście z problemami.
Jakie ważne sprawy mieszkańców podejmowała Pani na sesjach RM?
Najbardziej interesująca mnie i leżące na sercu to mieroszowska oświata, dobro dzieci i ich rodziców, stworzenie równych
szans do nauki dla wszystkich dzieci w Gminie, wsparcie dla
najstarszych grup wiekowych oraz tych najsłabszych i wymagających wsparcia. Różne ważne sprawy ukierunkowane na
rozwój Gminy w tym pozyskiwanie środków pomocowych ,
rozwój turystyki , kultury i rekreacji , ekologii, dbania o środowisko naturalne i jego, kultywowanie tradycji regionalnych
zasoby a więc szeroko pojętej ekonomii społecznej. Dotyczy to
też zaangażowania dodatkowych środków ze wszelkich możliwych źródeł w kwestii dofinansowania już podjętych czy podejmowanych działań.
Jakie sprawy dla miasta i gminy Mieroszów uważa Pani za
szczególnie ważne?
Moim marzeniem „od zawsze” była nowa szkoła , której budowa została zapoczątkowana i być może uda się ją szczęśliwie
zakończyć w latach przyszłych. Niezmiernie ważnym jest dla

naszej Gminy rozwój różnych form małej przedsiębiorczościod spółdzielni socjalnych po małe przedsiębiorstwa ( nawet
rodzinne). Rozwój tych form działalności mógłby nastąpić poprzez poszukiwanie inwestorów, wprowadzenie ulg i udzielenie
wsparcia administracyjnego. Dotoczy to głównie działań, które
na naszym terenie są jak najbardziej wskazane ze względu na
walory turystyczne i przyrodnicze. Rozwój form małej gastronomii , rozwój budownictwa socjalnego i mieszkalnego. Ważną dla mnie sprawą jest sytuacja ludzi starszych, niepełnosprawnych , dla których należałoby stworzyć miejsca
wspólnego pobytu i działań aktywizacyjnych ( domy dziennego
pobytu). Nie należy zapominać o osobach bezrobotnych i próbować stwarzać im tu na miejscu warunki do pracy, życia
i rozwoju, tak by nie musieli emigrować „za chlebem”.
W czym upatruje Pani rozwój gminy?
Rozwój Gminy wiąże się ściśle z działaniami wskazanymi powyżej.
Za rok czekają nas wybory, co chciałby Pani przekazać mieszkańcom naszej gminy?
Pragnę zaapelować do ludzi młodych, prężnych, chcących podziałać na rzecz wspólnego dobra wszystkich mieszkańców
i następnych pokoleń, aby nie bali się wyzwań i próbowali
swoich sił w pracy samorządowej. Nie jest to łatwe przyjdzie im
się zmierzyć z nieznanym , często narazić różnym grupom
mieszkańców, być skazanym na krytykę a nawet pomówienia
w tak małym środowisku, ale warto poznać mechanizmy działań od innej strony ( czynnika ludzkiego, przepisów prawnych,
itd.), które są tak ważne i trudne. Przynoszą jednak satysfakcję, jeśli jest się w porządku wobec innych i samego siebie,
a tym samym są niekwestionowaną lekcją życia „od kuchni”.
Na zakończenie, proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Jestem radną już II kadencję . Może nie do końca spełnioną ,
ale starałam się zawsze być w zgodzie ze swoim sumieniem
i robić wszystko dla wspólnego dobra. Jestem rodowitą mieroszowianką, tutaj kontynuowałam naukę, założyłam rodzinę,
wychowałam synów a teraz wychowują wnuki. Jestem związana z tym miejscem emocjonalnie, sentymentalnie, jest to moje
„miejsce na ziemi”, gdzie zamierzam mieszkać do końca swoich dni, stąd też chciałabym aby i mnie i mojej rodzinie żyło się
tu dobrze. Pragnęłabym widzieć rozkwit i dobrobyt naszej
Gminy i to jest moim nadrzędnym celem w pracy radnej.
Powyższe chciałabym zakończyć sentencją: „ Każdy program
jest wiarygodny o ile wiarygodni są ludzie, którzy będą go realizować”.
Na zakończenie, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy serdeczne życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Dziękuję za rozmowę.
Redakcja gazety „Głos Mieroszowa” przeprasza Pana Przewod
niczącego Rady Miejskiej Mieroszowa Ryszarda Gubernata, że
został pominięty w artykule „Dożynki 2013 w Rybnicy Leśnej”
w V wydaniu gazety, jako osoba uczestnicząca w uroczysto
ściach dożynkowych.
W dniu 11 grudnia 2011 roku Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Gubernat zwrócił się również do redakcji gazety o uzu
pełnienie informacji w artykułach: „Nagrody Burmistrza za wybit
ne osiągnięcia sportowe” oraz „ Mieroszów triumfuje w turnieju
Miast i Gmin Powiatu wałbrzyskiego”

- Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe ufundowała
Rada Miejska i Burmistrz.
- Tablet dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przekazany został przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Mieroszowa.
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prezach masowych, kulturze fizycznej
czy ruchu drogowym. W przypadku ich
niespełnienia grozi nam odpowiedzialność karna. Zawodnicy ufają nam, że
jeżeli jest organizator - impreza jest
przygotowana prawidłowo, mogą czuć
się bezpiecznie a w razie wypadku
otrzymają odszkodowanie.
Jak wygląda dzień w biurze przy realizacji imprez?

Zadania są podzielone. Jedne osoby
przygotowują dokumentacje, inne kupują nagrody, kolejni wypełniają umowy, faktury, kierują zapytania do
współpracujących instytucji, pilnują
terminów itp.. Wszystko musi być
sprawdzone, właściwie oznakowane.
Jest to ciężka i bardzo odpowiedzialna
praca ale bardzo cieszy jak się wszystko uda.
Jakie zalety a jakie wady ma to zajęcie?

c.d. ze strony 6

jest ewenementem w naszym regionie. Duże imprezy odbywają Jest tyle samo zalet co wad. Zaletą jest to kiedy impreza się uda
się w ramach Dni Mieroszowa są to między innymi: Nocy Tur- pod kątem organizacyjnym czy logistycznym i wszyscy są zaniej Tenisa Stołowego, prezentacje muzyczne, na które przyjeż- dowoleni. Cieszy nas kiedy sprawdzi się pogoda czy pozyskadżają zespoły z Polski i Czech. Cykl imprez
my sponsora na imprezę i dzięki temu
w ramach dni naszego miasta, kończy bieg
kupimy lepsze nagrody. Wadą a raczej
Mieszka i Dobrawy. MCK jest również orciężkim okresem jest okres planowania.
ganizatorem m.in.: koszykówki na wózWtedy się zastanawiamy czy termin,
kach, zawodów wspinaczkowych na ścianie
który zaplanowany jest na realizację imwspinaczkowej, zawodów sprawnościoprezy będzie miał odpowiedni odwych, biegów przełajowych czy mistrzostw
dźwięk, czy pomysł imprezy jest dobry,
w hula-hop. W naszych imprezach udział
czy przyjadą zawodnicy czy kibice, Jest
bierze bardzo dużo osób nie tylko z naszego
dla nas organizatorów bardzo smutne jeregionu ale również z Czech. Biorą w nich
żeli odbywa się np. wspaniały koncert
udział wszyscy: dzieci, dorośli, kobiety,
a na sali jest bardzo mało osób. Często
mężczyźni, amatorzy i zawodowcy.
się zastanawiamy, jak z informacją o daJak wygląda przygotowanie dużej imprezy
nej imprezie dotrzeć do odbiorców, czy
plenerowej?
w formie plakatu, czy na stronie interneWydaje się to proste, ponieważ impreza
towej, czy przy pomocy prasy. Najbartrwa dwie, trzy godziny, natomiast przygodziej dla nas stresujący jest dzień przed
towania do niej nawet do dwóch miesięcy.
imprezą, ponieważ bardzo nam zależy
Związane jest to z tym, że zorganizowanie
żeby wszystko poszło zgodnie z planem
dużej, plenerowej imprezy wymaga zgód
i nic złego się nie wydarzyło. Dopiero
wielu instytucji. W przypadku biegu uliczpo zakończeniu, kiedy wszystko przenego np. wydziału powiatowego i wojebiegło dobrze, opada z nas stres, możewódzkiego ruchu drogowego czy policji.
my spokojnie pojechać do domu i pójść
Każda impreza musi posiadać pełną dokumentację a organizator spać.
musi spełnić wszystkie warunki, o których mówi ustawa o im-

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
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"Sanatoria Dolnośląskie"
Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
58-351 Sokołowsko, tel. 74 845 82 40

B o że N arod zen i e 201 3
Zapraszamy do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia

Więcej informacji na: www. sanatoria-dolnoslaskie. pl

w Sanatorium Uzdrowiskowym ZIMOWIT w
Dusznikach -Zdroju, zaledwie 6 km od Zieleńca –
centrum sportów zimowych i 3 km od Jamrozowej
Polany - stolicy biathlonu z jedynymi w Polsce,
oświetlonymi trasami biegowymi sprawiają, iż jest
Sanatorium "ZIMOWIT"
to doskonałe miejsce na aktywny zimowy
Duszniki-Zdrój
wypoczynek. Zapewnimy niepowtarzalną atmosferę
w komfortowo urządzonych pokojach, wyśmienite menu, skibusa do Zieleńca oraz
możliwość skorzystania z zabiegów leczniczych.
Widok na ośnieżone góry, wspólne kolędowanie i zapach prawdziwej choinki
sprawią, iż te Święta pozostaną na długo w Państwa pamięci.

OFERTA POBYTU BOŻONARODZENIOWEGO
w terminie (20. 1 2. 201 3 – 5. 01 . 201 4 r. - ilość dni dowolna) zawiera:

- nocleg w komfortowym pokoju
- pełne wyżywienie (śniadania i kolacje serwowane w formie bufetu)
- 3 zabiegi dziennie w dni zabiegowe
- całodobową opiekę medyczną
- uroczystą kolację wigilijną
- wspólne kolędowanie
- uroczyste posiłki świąteczne
C en y od 1 3 5 zł/d oba, 8 9 9 zł/7 d n i , 1 7 3 9 zł/1 4 d n i , D zi eci od l at 4 d o 1 0 włączn i e – 40 % zn i żki , d zi eci d o l at 3 – n i eod płatn i e.

POBYTY SYLWESTROWE 2013/2014

4-dniowy pakiet SYLWESTROWY
od 29.1 2.201 3 do 01 .01 .201 4 r.

5-dniowy pakiet SYLWESTROWY
od 28.1 2.201 3 do 01 .01 .201 4 r.

W pakiecie:
 3 noclegi w pokoju 2 lub 3 osobowym
 wyżywienie HP (śniadania i obiadokolacje)
 grill party w dniu 30.12.2013 r.
 Bal Sylwestrowy pt. „Diabelskie retro”
 2 bilety wstępu na basen
 opłatę parkingową na czas pobytu

W pakiecie:
 4 noclegi w pokoju 2 lub 3 osobowym
 wyżywienie HP (śniadania i obiadokolacje)
 grill party w dniu 30.12.2013 r.
 Bal Sylwestrowy pt. „Diabelskie retro”
 2 dni dowozu do Zieleńca
 2 lekcje nauki jazdy na nartach z instruktorem

Koszt 799 zł/os.

(usługa nie zawiera karnetu na stoki)

 2 bilety wstępu na basen
 opłatę parkingową na czas pobytu
Koszt 1 099,00 zł/os.

R e z e r w a c ja
tel.: 74 664 26 30

SYLWESTER 201 3/201 4

DIABELSKIE RETRO – 250 zł/os.:

 diabelnie dobra zabawa z muzyką na żywo
do rana
 wyśmienite menu
 moc prezentów i niespodzianek dla naszych
Gości

R e z e r w a c je :

tel.: 74 866 94 64, 669 197 868

TURNUSY ŚWIĄTECZNE
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM AZALIA
w SZCZAWNIEZDROJU od 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 d o 0 3 . 0 1 . 2 0 1 4
C en y od 1 0 5 zł/d oba, 7 1 0 zł/7 d n i , 1 40 0 zł/1 4 d n i
Przy pobytach min. 7 dniowych

Karnet na Tężnię Solankową

G RATI S (5 wej ś ć) ! ! ! oraz M I ŁA N I E S P OD ZI AN KA
Oferujemy możliwość dodatkowego wykupienia KOLACJI WIGILIJNEJ – cena 50 zł.
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SEJMIK EKOLOGICZNY

d 12 lat na terenie
O
gminy Mieroszów
szkoły podstawowe or-

ganizują sejmiki ekologiczne. Tegoroczny
sejmik został zorganizowany w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Kowalowej dla uczniów klas I-VI oraz oddziałów przedszkolnych. Patronat nad sejmikiem objął Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Laszkiewicz. Celem XII Sejmiku Ekologicznego pod
hasłem „Bliżej lasu” było:
- kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz pogłębienie wiedzy na temat: grzybów jadalnych i trujących; owoców
lasu; obszarów chronionych, występujących na terenie naszej
gminy.

Podczas sejmiku przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali swoje prace wykonane w ramach konkursów: literackiego, fotograficznego i plastycznego. Na zakończenie sejmiku
wręczono nagrody i podziękowania dla uczniów oraz ich opiekunów za piękne prace konkursowe, prezentacje multimedialne
i aktywny udział w organizacji sejmiku.
Lista wyróżnionych uczniów:
Konkurs fotograficzny „Złota jesień w lesie”
Wyróżnienia:
- Bartłomiej Szpargała PSP Kowalowa
- Mateusz Macuk ZSZP Sokołowsko
- Klaudia Kryczka PSP Mieroszów

Konkurs wiedzy o lesie:
Wyróżnienia:

2

- Hubert Grześkowiak PSP Mieroszów
- Tomasz Szczepaniak PSP Kowalowa
- Maria Radolińska ZSZP Sokołowsko
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Konkurs literacki pt. „Przygoda w lesie”
Wyróżnienia:
- Izabela Zielińska PSP Mieroszów
- Nikola Michułka ZSZP Sokołowsko
- Natalia Wacław PSP Kowalowa

Konkurs plastyczny „Owoce lasu”

- Oliwia Pilarz PSP Kowalowa
- Sandra Sadowa ZSZP Sokołowsko
- Kacper Napierała PSP Mieroszów

Oddziały przedszkolne z Przedszkola Miejskiego oraz szkół
podstawowych przygotowały plakaty informacyjne dotyczące
„Zwierząt naszych lasów”. Na bazie wykonanych prac uczniów
przygotowano wystawę pt. „Bliżej lasu”, która została pokazana
gościom, uczniom i rodzicom. Imprezę zorganizowano dzięki
wsparciu finansowemu i rzeczowemu: Burmistrza Mieroszowa
Andrzeja Laszkiewicza, Fabryki Firanek i Koronek HAFT SA
z Kalisza, Rady Rodziców przy PSP w Kowalowej. Dyrektor
PSP w Kowalowej serdecznie dziękuje Burmistrzowi - Andrzejowi Laszkiewiczowi, Ryszardowi Gubernatowi - Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mieroszowa, Wiolettcie Adamczyk pracownikowi referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska, Adamowi Kornalewiczowi leśniczemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola- Elżbiecie Urbanik,
Grażynie Lektarskiej i Iwonie Schienke, nauczycielom przyrody Agacie Gierczak, Marioli Gimzickiej i Wojciechowi
Oleszkiewiczowi, wszystkim nauczycielom i pracownikom
PSP w Kowalowej, którzy w imię nowoczesnego spojrzenia
na edukację ekologiczną poświęcili swój czas, wiedzę i umiejętności, aby XII Sejmik Ekologiczny mógł się odbyć w naszej szkole.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
POLSKICH KOPALŃ

WĘGIEL  KOKS  MIAŁ
s z e r o k i a s o r t y me n t

S k ła d Op a łu

B o g u s z ó w Go r c e
Wałbrzych
u l. P u ła s k ie g o
u l. P o le s k a 1 6 a
t e l. ( 7 4 ) 8 4 4 0 2 2 8 t e l. ( 7 4 ) 8 4 2 3 2 3 4
(7 4 ) 8 4 2 2 4 2 1
www.rupex2.com
kom. 602 558 467
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to program edukacji ekonomicznej, który będzie realizowany w czasie ferii zimowych przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie, a którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach Programu uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości
i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.
Celem Programu jest:
- poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską a młodzieżą pochodzącą z terenów
wiejskich.
Więcej informacji na temat Programu: www.nawlasnekonto.pl

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

N

arodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, powstaniach narodowych,
zmaganiach na różnych
frontach, Polacy, dzięki niezłomności,
patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Marszałek Polski Józef Piłsudski.
Obchody uroczystości Święta Niepodległości w Mieroszowie
rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła celebrowana przez księdza proboszcza Krzysztofa Cebulę, po czy delegacja złożona z władz miejskich, powiatowych, radnych oraz mieszkańców naszego miasta złożyła
wiązanki kwiatów pod obeliskiem „ Poległym o Wolność i Demokrację” na miejskim cmentarzu. Uroczyste apele odbyły się
również w PSP Kowalowa czy Publicznym Gimnazjum w Mieroszowie. W Szkole Podstawowej w Sokołowsku uczniowie
pod opieką Pani Katarzyny Hawrot oraz Pani Iwony Przybysz
wzięli udział w apelu, podczas którego przypomniane zostały
dni niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska, jako niepodległe państwo, przestało istnieć na mapie Europy, przez
dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego wal-

ką o wyzwolenie aż do dnia, w którym Polska odzyskała niepodległość.
W drugiej części spotkania uczniowie popisali się niebywałymi
umiejętnościami muzycznymi, odgadując różne utwory patriotyczne oraz
pieśni historyczne. Nie zabrakło również zadań plastycznych, a także konkurencji odwołujących się do wiedzy
historycznej naszych uczestników.
Wszyscy starali się wypaść jak najlepiej, a tym samym udowodnić sobie
oraz publiczności, że historia Polski
jest wciąż żywa, a jej poznanie nie musi być wcale nudne i czasochłonne.
Dopełnieniem występu było wykonanie pełnej wersji ,,Mazurka
Dąbrowskiego” przez całą społeczność uczniowską, które
wprowadziło wszystkich w uroczystą atmosferę. Apel z okazji
Święta Niepodległości był przepiękną lekcją historii. Pani Dyrektor szkoły pogratulowała wszystkim uczniom zdanej na
szóstkę lekcji z patriotyzmu. Akademia przybliżyła uczniom
historię naszej Ojczyzny, która dziś jest wolna i niepodległa.
Wzbogaciła wiedzę uczniów o odrodzeniu państwa polskiego.
Najważniejszym celem uroczystości było jednak uświadomienie
współczesnemu pokoleniu młodych Polaków ciągłości historii
i roli wartości moralnych w życiu narodu.
10 listopada odbyła się również uroczystość obchodów Święta
Niepodległości zorganizowana przez fundację SPEKTRA
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z

okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika
Socjalnego Burmistrz Mieroszowa Pan Andrzej Laszkiewicz, Zastępca Burmistrza Pani Dorota Bekier oraz delegacja
kierowników Urzędu Miejskiego przekazała życzenia i wyrazy
uznania dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Na ręce Pani kierownik Elżbiety Buziewicz zostały złożone bukiet kwiatów oraz podziękowania za
całokształt prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców naszej Gminy, szczególnie dla tych którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Burmistrz naszego miasta podkreślił trud pracy oraz jej odpowiedzialności, życząc pracownikom dużo
pomyślności i satysfakcji z jej wykonywania.
- Praca pracownika socjalnego jest trudna, wymaga dużej wiedzy, profesjonalizmu, zaangażowania, wytrwałości, spojrzenia

ogólnego ale również dostrzegania pojedynczego człowieka powiedział Burmistrz Andrzej Laszkiewicz
Zawód pracownika socjalnego, w odpowiedzi na pojawiające
się nowe problemy i wyzwania, wciąż się zmienia. Obecnie
c.d. strona 12
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c.d. ze strony 11

pracownik socjalny pełni w swojej
pracy role pośrednika, administratora,
mediatora, terapeuty, pedagoga czy
doradcy. Najważniejsze w tym zawodzie jest profesjonalizm i osobowość.
Profesjonalny pracownik socjalny
musi posiadać wiedzę z socjologii
pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania. To bardzo duże
wyzwanie i aby móc zostać pracownikiem należy ukończyć odpowiednie
studia, a potem nieustannie weryfikować swoją wiedzę i umiejętności.
Do najważniejszych zadań pracownika socjalnego należy prowadzenie
pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom w przezwyciężeniu
trudnej sytuacji życiowej i wsparcie
w dążeniu do poprawy ich funkcjonowania. Praca socjalna jest prowadzona metodą pracy z indywidualnym przypadkiem, jako praca
z grupą oraz organizowanie społeczności lokalnej.
Pracownik pomaga również budować sieć współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami, przez co wspomaga rozwój całego środowiska
i tworzących je ludzi.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie realizowane są:
Świadczenia z pomocy społecznej

Liczba osób, którym przyznano świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2012/2013 - 637, tj. 472 rodziny.
Fundusz alimentacyjny

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 - 84.
Dodatki mieszkaniowe

Liczba osób, którym przyznano dodatki mieszkaniowe w okresie: 01.01.2013-30.09.2013 - 238

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy spo- .Pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendium
łecznej w okresie: 01.01.2013-30.09.2013 – 318, tj. 242 rodzi- szkolne i zasiłek szkolny
ny.
Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne i zasiłki
Świadczenia rodzinne
szkolne w roku szkolnym 2012/2013 - 59.

D

MIKOŁAJ W MIEROSZOWIE

aty 6 grudnia nie trzeba nikomu przybliżać. Tego dnia burzy się codzienny dziecięcy poranny rytuał i w ruch idą kolejno
poduszki i skarpety. Nierzadko nawet dorośli, inaczej niż zwykle, biorą się za wcześniejsze trzepanie poszewek czy czyszczenie butów. W końcu na te czynności każda pora jest właściwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i nadziejom tych najmłodszych, wynikającym z tradycji mikołajków, Burmistrz Mieroszowa, Mieroszowskie Centrum Kultury, Przewodniczący
i Radni Rady Miejskiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie postanowili pomóc Mikołajowi w dostarczeniu paczek
dla dzieci z Gminy Mieroszów. Dzięki doskonałej współpracy nikt nie został pominięty. Dzieci, które miały ochotę zaśpiewać
piosenkę dla Mikołaja bądź powiedzieć wierszyk mogły to uczynić w rynku w Mieroszowie. O godzinie 16:00 na pięknych „saniach” Mikołaj wraz ze śnieżynkami przejechał przez rynek i zatrzymał się pod Urzędem Miasta. W tym roku wcześniejsze rozwożenie prezentów nie bardzo go zmęczyło. Pełen energii i poczucia humoru rwał się do rozdawania cukierków i wspierania
dzieci w śpiewaniu. Wyręczany w dużej części przez śnieżynki energię swoją rozładował tańcując z dziećmi podczas zabawy mikołajkowej na Sali sportowo-widowiskowej (ul. Hoża 4). Czym Mikołaj nas zaskoczy 6 grudnia 2014 roku przekonamy się już za
rok.
Tekst : Wioleta Kuchta
Zdjęcia: Kinga Cetnarowicz

12

