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Chciałbym aby mieszkańcom Gminy Mieroszów żyło się dobrze.
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SZANOWNI PAŃSTWO
Mamy przyjemność poinformować, że od stycznia 2013 roku
Studio Produkcji Telewizyjnej, które przygotowuje dla Państwa
od dwóch lat relacje filmowe ,emitowane na stronach internetowych Mieroszowskiego Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego
rozpoczyna redagowanie gazety samorządowej Głos Mieroszowa.
Gazeta ukazywać się będzie jako dwumiesięcznik. Wierzymy,
że dzięki niej będziecie Państwo mieli możliwość dowiedzenia
się, co ważnego i ciekawego dzieje się w naszej Gminie. Na
bieżąco będą Państwo informowani o pracy urzędu miejskiego
ponieważ stałymi gośćmi naszej gazety będą: przedstawiciele
władz samorządowych, rady miejskiej oraz kierownicy
referatów.
Jakie imprezy kulturalne czy sportowe odbędą się w naszym
mieście poinformują nas przedstawiciele Mieroszowskiego
Centrum Kultury.
Na łamach gazety prezentować będziemy sylwetki znanych
osób, które mieszkają w naszej Gminie a jest ich wiele, to znani
artyści, malarze ,sportowcy czy przedstawiciele biznesu.
Nasza przyszłość to nasze dzieci, dlatego regularnie odwiedzać
będziemy mieroszowskie przedszkole, szkoły i informować co
robią i jakie odnoszą sukcesy.
Rolą biuletynu samorządowego będzie na bieżąco
informowanie Państwa o polityce gospodarczej miasta, relacje z
sesji Rady Miejskiej, omawianie planów inwestycyjnych,
informowanie o postępie prac przy miejskich inwestycjach,
sprawy podatków oraz pokazywanie wszelkich działań
samorządowych.
Wierzymy, że gazeta wzbudzi zainteresowanie i będą Państwo
chętnie po nią sięgać.

DOROCZNE SPOTKANIE
BURMISTRZA MIEROSZOWA
Z SOŁTYSAMI
W dniu 18 stycznia 2013 odbyło
się pierwsze w tym
roku spotkanie
Burmistrza Mieroszowa Andrzeja
Laszkiewicz
z
Sołtysami Gminy
Mieroszów.
W spotkaniu udział również wzięli:
Zastępca Burmistrza – Pani Dorota Bekier, Skarbnik Gminy –
Pani Małgorzata Prasek oraz kierownicy referatów Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie. Burmistrz wstępnie poinformował
o wykonaniu budżetu gminy Mieroszów za 2012 r. oraz omówił
zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. w poszczególnych
sołectwach oraz w Mieroszowie. Przedstawił plan budżetu
gminy oraz plan zadań
inwestycyjnych na rok
bieżący.
Burmistrz
Mieroszowa
sporo czasu poświęcił
również na omówienie
nowych zasad odbioru
śmieci i związanych z tym
opłat. Uwagę zajęły
również zbliżające się wybory do Rady Powiatu Ziemskiego.
Na zakończenie spotkania Burmistrz podziękował Sołtysom
i życzył wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Z okazji Dnia Kobiet
życzę Wszystkim Paniom,
Dużo sukcesów, miłości i szczęścia.
Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz w pracy zawodowej,
aby Wasz Kobiecy uśmiech
otaczał nas mężczyzn przez cały rok.
Wszystkiego najlepszego.
Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Laszkiewicz

Głos Mieroszowa

dwumiesięcznik społeczno-samorządowy
mieszkańców Miasta i Gminy Mieroszów
Wydawca: Studio Produkcji TV
w Świdnicy,
58-1 05 Świdnica, ul. Riedla 9
e-mail : r.krekora@wp.pl
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ZMIANY W GOSPODARCE
ODPADAMI TO REWOLUCJA DLA
SAMORZĄDÓW

Pojemnik

Odpady
segregowane

0,11 m 3

1 6,50 zł

Odpady
niesegregowane
24,20 zł

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmienia się system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Co to oznacza to dla mieszkańców
Gminy Mieroszów?

0,1 2 m 3

1 8,00 zł

26,40 zł

0,24 m 3

36,00 zł

52,80 zł

1 ,1 m 3

1 65,00 zł

242,00 zł

- to GMINA staje się właścicielem odpadów produkowanych
na jej terenie, więc to ona zadba o odbiór i zagospodarowanie
Twoich odpadów.
- nie będziesz już podpisywać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych – Gmina zrobi to za Ciebie.
- „opłatę śmieciową” będziesz uiszczać na rachunek Gminy.
- segregując odpady zapłacisz mniej i przyczynisz się do poprawy czystości swojego środowiska.
Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu zwiększenie przetwórstwa i zmniejszenie składowania odpadów. Aby
poprawić stan środowiska i sprostać unijnym wymaganiom
musimy segregować odpady.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Mieroszów przyjęty został model dwupojemnikowego zbierania odpadów komunalnych. Każda nieruchomość
będzie obowiązkowo wyposażona w dwa pojemniki:
- na odpady zmieszane
- na odpady suche, w tym butelki PET, opakowania po chemii
gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po kosmetykach, tubki po paście, kartony i torebki po
mleku, sokach, woreczki foliowe, reklamówki, papier, tekstylia
itp. Nie wrzucamy styropianu.
- szkło - zarówno białe, jak i kolorowe - będziemy wrzucać do
ogólnie dostępnych pojemników. Nie wrzucamy szyb i luster.

Za prawidłowao wysegregowane odpady, nie będzie pobierana
opłata.
Wysokość opłaty zostanie oakreślona w deklaracji, którą każdy
właściciel nieruchomości oraz najemca będzie obowiązany
wypełnić. W deklaracji określimy, czy odpady będziemy zbierać
selektywnie i czy będziemy kompostować bioodpady oraz
ustalimy na tej podstawie wysokość opłaty. Wypełnioną
deklarację należy dostarczyć do tutejszego urzędu w terminie do
28 marca 2013 r. Druki deklaracji będzie można pobrać ze
strony internetowej gminy www.bip.mieroszow.pl lub odebrać
w siedzibie Urzędu Miejskiego przy pl. Niepodległości 1
w Mieroszowie, bądź u sołtysów.

Z dniem 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec naszej gminy będzie
ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
którą będzie wnosił do dnia 15-go każdego miesiąca na konto
gminy.
W imieniu wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej itp. deklaracje może złożyć zarządca budynku.
Właściciele nieruchomości i najemcy powinni pamiętać o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej opłata wynosić będzie: odpadów z dniem 1 lipca 2013 r. Oznacza to, że do dnia 31
marca 2013 r. należy złożyć wypowiedzenie do firmy
- 1 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie, gdy odpady będą wywozowej, dla zachowania 3-miesięcznego okresu wypozbierane selektywnie,
wiedzenia umowy.
- 1 6,80 zł od mieszkańca miesięcznie, gdy odpady
zbierane będą nieselektywnie.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gmina przejęła odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. z przedszkoli, szkół, szpitali, placówek całodziennego
pobytu, hoteli, lokali handlowych i gastronomicznych, instytucji, zakładów pracy itp. oraz ustaliła wysokość opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika o określonej pojemności.
Ilość pojemników oraz pojemność niezbędnych do wyposażenia nieruchomości niezamieszkałej określa Regulamin
utrzymania czystości w gminie Mieroszów.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wysokość opłata za
jednorazowy odbiór pojemnika z nieruchomości niezamieszkałej wynosi:

NOWY SYSTEM
GOSPODARKI
ODPADAMI

W NASZEJ
GMINIE
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CHCIAŁBYM ABY MIESZKAŃCOM
GMINY MIEROSZÓW
ŻYŁO SIĘ DOBRZE
Rozmowa z Burmistrzem Mieroszowa Andrzejem Laszkiewiczem.
Za nami rok 2012 , czy to był dobry
rok dla Miasta i Gminy Mieroszów
.Co udało się zrealizować?

Rok 2012 zapowiadał się jako trudy w
układzie budżetu Gminy i sytuacji związanej z kryzysem
ogólnoświatowym, miałem obawy jak budżet uchwalony
przez Radę Miejską będzie realizowany.
Jednak z perspektywy czasu rok 2012 wyglądał lepiej niż się
zapowiadał. Został on w większości zrealizowany zarówno po
stronie dochodów i wydatków. Zapewniliśmy płynność
finansową w stosunku do wszystkich jednostek
organizacyjnych Gminy. Zrealizowanych zostało szereg zadań
inwestycyjnych, które wiążą się z rozwojem Gminy, wiele
zadań zrealizowanych było również dzięki pozyskanym
środkom finansowym z Unii Europejskiej. Zmodernizowana
została ulica Strzelców z ulicą Hożą, zrewitalizowano
dwanaście budynków w centrum Mieroszowa, zrealizowany
został pierwszy etap modernizacji Mieroszowskiego Centrum
Kultury, kontynuowana była realizacja inwestycji przy ulicy
Hożej, gdzie powstała nowa hala sportowa oraz kompleks boisk
zewnętrznych. Ważnym zadaniem była budowa ściany
wspinaczkowej czy zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych. Gmina Mieroszów była jednym z pierwszych
samorządów w Polsce, która wykonała to zadanie.
Zrealizowanych zostało wiele zadań bieżących np.: remont
sieci wodociągowej, modernizację drogi krajowej, budowę
chodników, placów zabaw, przygotowana została dokumentacja
na przebudowę i budowę ul. Reymonta, modernizację kotłowni
w Urzędzie Miejskim. Rok 2012 nie był łatwy ale dał pewne
możliwości w układzie realizacyjnym z jednej strony
zabezpieczenie na zadania bieżące wynikające z ustawy jako
zadania własne Gminy a z drugiej strony na rozwój związany z
infrastrukturą.

Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2013. Czy w Pańskiej
ocenie to dobry budżet pozwalający na rozwój Miasta?

To jest kolejny rok, gdzie mamy regres w dochodach i tym
samym w wydatkach budżetu Gminy. Budżet, który uchwaliła
Rada Miasta pokazuje, że mamy zmniejszone dochody w
porównaniu z rokiem 2012. Poziom uchwalonych dochodów to
23 mln 365 tys. zł, porównując do roku ubiegłego, to o 3 mln zł
mniej. To jest również strona wydatkowa skalkulowana na
poziomie 21 mln 687 tys. porównując do zeszłego roku jest to
zmniejszenie wydatków o prawie 4 mln zł. Widzimy więc, że
budżet jest malejący co przekłada się na wydatki bieżące do
dochodów bieżących i wydatki majątkowe z dochodów majątkowych. Wydatki bieżące zamykają się kwotą 20 mln 760 tys.
zł, a wydatki majątkowe kwotą 928 tys.zł i na tyle będzie nas
stać w roku 2013 w układzie realizacji zadań inwestycyjnych,
które decydują o rozwoju Gminy. Wydatki na oświatę i opiekę
społeczną to suma ponad 11 mln 460 tys. zł. Jeżeli odniesiemy
to do wydatków łącznych budżetu Gminy jest to wskaźnik
prawie 53%. Jeżeli odniesiemy to do wydatków tylko bieżących
to wskaźnik wydatków na te dwie sfery wynosi ponad 55%.
Podsumowując wydatki na oświatę i opiekę społeczną,
pochłaniają one 55% w wydatkach bieżących, na resztę
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pozostaje 45%, czyli np. gospodarkę komunalną, mieszkaniową,
na kulturę, kulturę fizyczną czy administrację. Budżet jest
bardzo napięty i ogranicza możliwości realizacyjne w różnych
sferach. Realizować będziemy zadania inwestycyjne z udziałem
środków pomocowych głównie z Unii Europejskiej dotyczy to
m.in. kontynuacji przebudowy bazy MCK w
zakresie modernizacji sali kinowej, wymianę sieci
kanalizacyjnej na terenie Mieroszowa, modernizację
sieci wodociągowej w Sokołowsku, kontynuowana
będzie gazyfikacja Gminy Mieroszów, zmodernizowanie kotłowni w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie (w tym roku rozpocząć chcemy wymianę
instalacji centralnego ogrzewania), realizowany
projekt ze środków UE w zakresie wykonania słupów i tablic
ogłoszeniowych na terenie całej Gminy. Największą inwestycją
będzie zagospodarowanie Góry Parkowej pod nazwą "Bike
Arena-Parkowa Góra" w ramach programu europejskiej współpracy terytorialnej wspólnie z partnerem czeskim. Zadanie zamknie się kwotą 1.140.000 zł z 80% udziałem środków
pomocowych z UE.
Nowością jest wprowadzona przez Sejm zmiana ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w Gminach tzw. „ustawa
śmieciowa” Jaka podjęta została decyzja w/s sposobu płacenia
za wywóz śmieci w Gminie Mieroszów?

Jest to rewolucyjna zmiana w porównaniu do systemu
dotychczas obowiązującego.
Właścicielem wszystkich odpadów z dniem 01 stycznia 2013
roku staje się Gmina. Uchwały, które zostały przyjęte przez
Radę Miejską w grudniu 2012 roku, dotyczą zmiany regulaminu
utrzymania czystości na terenie Gminy Mieroszów i sześciu
uchwał wdrożenia systemu w zakresie gospodarki odpadami.
Wydany został publikator, który otrzymaja mieszkańcy Gminy
Mieroszów. Zawarta w nim jest przystępna informacja jak te
zasady mają funkcjonować od roku 2013. Dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmą
wywożącą śmieci muszą zostać do końca marca wypowiedziane. Rada Miejska przyjęła uchwałę o stawkach, które
obowiązywać będą od 1 lipca. Jeżeli mieszkaniec gromadzić
będzie śmieci w sposób selektywny płacić będzie 12 zł od
osoby, jeżeli nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki - 16,80zł.
Gmina będzie musiała rozstrzygnąć przetarg publiczny
dotyczący wyłonienia firmy, która zajmować się będzie
wywozem odpadów. Każda nieruchomość będzie musiała być
wyposażona w dwa pojemniki, jeden do gromadzenia odpadów
zmieszanych, drugi do zbiórki odpadów opakowanych.
Każdy mieszkaniec będzie musiał dokonywać wpłaty na konto
Gminy Mieroszów, która będzie ponosiła opłaty dla firmy
realizującej wywóz odpadów komunalnych z naszego terenu.
Panie Burmistrzu jest Pan mieszkańcem Mieroszowa. Czy
podoba się Panu nasze miasto? Gdyby Pan miał czarodziejską
różdżkę co w pierwszej kolejności wyczarowałby Pan dla
Mieroszowa?

Jestem mieszkańcem Mieroszowa od urodzenia, podoba mi się
miasto i środowisko. Zdecydowałem się na pełnienie funkcji
Burmistrza Gminy Mieroszów po to, aby dbać o nasze miasto
i o jego rozwój. Gdybym miał czarodziejską różdżkę wiele wyczarowałbym dla naszej Gminy np. zakład produkcyjny, w którym miejsce pracy znaleźliby nasi bezrobotni, to poprawiłoby
sytuację w każdej rodzinie, nasi mieszkańcy byliby szczęśliwsi i
mogliby spełniać swoje marzenia.
Wyczarowałbym poprawę infrastruktury na terenie Gminy,
poprawę dróg, chodników, ulic, poprawę zasobów komunalnych
w zakresie remontów i modernizacji oraz budownictwa
komunalnego. Na pewno wyczarowałbym inwestycje, które
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od wielu lat oczekują na realizację czyli kontynuacja budowy
kompleksu edukacyjno-sportowego, budowę szkoły, gimnazjum. Wyczarowałbym kompleks basenowy, o którym marzą
szczególnie młodzi mieszkańcy. Chciałbym aby mieszkańcom
Gminy żyło się dobrze.

SIEĆ PUNKTÓW
INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
GMINY MIEROSZÓW

Dziękuję za rozmowę.

Kolejnym projektem, na który udało się pozyskać dofinansowanie, jest projekt pod nazwą „Sieć punktów informacyjnoNa cały wywiad z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy
Mieroszów Andrzejem Laszkiewiczem zapraszamy na strony promocyjnych Gminy Mieroszów”. Zadanie to realizowane
internetowe www.mieroszow.pl, gdzie emitowany jest program: będzie w 2013 roku. W ramach zadania na terenie miasta Mieroszowa oraz we wszystkich sołectwach na terenie gminy usta”Kwadrans dla Burmistrza”.
wione zostaną słupy ogłoszeniowe, które zastąpią podniszczone
już znacznie tablice. Ponadto w ramach projektu w mieście
ustawione zostaną tablice z planem Mieroszowa oraz informao gminie.
MIESZKAŃCY MIEROSZOWA MOGĄ cjami
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju ObBYĆ DUMNI
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu” Działanie 413 Wdrażanie
Dzięki staraniom Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewi- lokalnych strategii dla małych projektów.
cza, w naszym mieście powstała pierwsza w Powiecie Wałbrzyskim ściana wspinaczkowa. Nowo wybudowany obiekt
zlokalizowany jest w hali sportowej przy ul. Hożej 4. Ściana
wspinaczkowa jest obiektem zaplanowanym zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów, w tym dzieci. Obiekt
posiada kompletne wyposażenie oraz nowoczesne i funkcjonalne zaplecze socjalne. Najważniejsze parametry ściany to:
wysokość 7,5 m, szerokość 10 m, wysięg przewieszenia 1,8 m,
łączna powierzchZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ
nia ściany to 88
m2. Użytkownicy SIŁOWNI ZEWĘTRZNEJ NA TERENIE
mogą tu wypożyczyć
komplet GÓRY PARKOWEJ W MIEROSZOWIE
sprzętu wspinaczkowego. W wy- Jeszcze w tym roku na terenie Góry Parkowej w Mieroszowie
branych dniach powstanie siłownia zewnętrzna. Druga bliźniacza siłownia
dostępny
jest utworzona zostanie w Sokołowsku, na terenie parku sanatoryjrównież instruktor. nego „Biały Orzeł”.
Z początkiem roku 2013 Gmina Mieroszów pozyskała dofinanZalety wspinaczki sowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pod
jako formy rekre- nazwą „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na tereacji i sportu doce- nie Góry Parkowej w Mieroszowie”.
niono w wielu Będzie to kolejne zadanie mające na celu uatrakcyjnienie parku
krajach świata a miejskiego. W poprzednim roku pojawiły się ławeczki, tablice
ostatnie lata cha- informacyjne, kosze na odpady i parkingi rowerowe. W tym rorakteryzowały się ku zamontowany zostanie sprzęt rekreacyjno-sportowy taki jak:
wielkim wzrostem ławeczka, drabinka, pajacyk, Nordic Walking, 3 w 1 (bioderka,
popularności tej chodzik, narciarz), kierownice, poręcz równoległa i rowerek.
dyscypliny.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju ObOgromna zaletą szarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokaltego sportu jest nej Grupy Działania „Kwiat Lnu” Działanie 413 Wdrażanie
jego wszechstronny wpływ na rozwój psychoruchowy człowie- lokalnych strategii dla małych projektów.
ka. Wspinaczka na sztucznej ścianie to gwarancja bezpieczeństwa i dobrej zabawy w gronie znajomych. Coraz częściej
wspinanie stanowi również formę rehabilitacji osób z różnorodnymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.
Na relację filmową z otwarcia ściany wspinaczkowej zapraszamy na strony www. mck. pl, www. mieroszow. pl

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA MIEJSKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
Na portalu Urzędu Miejskiego i Mieroszowskiego Centrum Kultury mogą Państwo oglądać materiały filmowe z najważniejszych
wydarzeń w mieście. Miejska Telewizja Internetowa to projekt informacyjny, który funkcjonuje w naszym mieście już od dwóch
lat. Dzięki niemu obejrzeć możemy relacje z ciekawych imprez czy rozmowy z władzami miasta.
Aby obejrzeć newsy, wystarczy wejść na strony internetowe www. mieroszow. pl, www. mck. pl
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ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
RYSZARDEM GUBERNATEM
O jakich sukcesach Rady
Miejskiej można mówić w
kontekście dwóch ostatnich
lat ? Co się udało ?

1. Gazyfikacja gminy Mieroszów przy zastosowaniu
technologii LNG - inwestor
zewnętrzny.
2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa. Projekt został zrealizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Ogólny koszt inwestycji
1 231 326 zł Środki zewnętrzne 70% kosztów ogółem.
3. Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z budżetu gminy Mieroszów.
4. W ramach mikro projektu pn. zagospodarowanie turystyczne
pogranicza broumovsko – mieroszowskiego budowa ściany
do wspinaczki.
5. Zrealizowanie po latach wniosków radnych dotyczących remontu ul. Strzelców i Hożej przy pomocy środków Starostwa
Powiatowego, Gminy Mieroszów oraz Fabryki Wkładów
Odzieżowych „CAMELA”.

ków w budżecie gminy uniemożliwia podjęcie działań w tym
zakresie.
Czy Radni Rady Miejskiej w Mieroszowie potrafią współpracować ze sobą dla dobra miasta ?

W zdecydowanej większości Radni potrafią współpracować
ze sobą dla dobra miasta, czego wyrazem są zrealizowane zadania i inwestycje na terenie gminy Mieroszów.
Nie bywa Pan czasami zniecierpliwiony pełnieniem funkcji
Przewodniczącego Rady ? Radnych trzeba niekiedy wytrwale
uspokajać i wyciszać.

Biorąc pod uwagę fakt, ze Radnym jestem z mała przerwą
od początku powstania samorządu zdążyłem się przyzwyczaić
do atmosfery panującej na sali posiedzeń podczas sesji. Jak
to bywa w demokracji każdy ma prawo mieć swoje zdanie, które należy uszanować, ale niekoniecznie się z nim zgadzać. Poza
tym z mocy Statutu jestem uprawniony do czuwania nad
sprawnym przebiegiem sesji Rady Miejskiej.
Jakie stoją przed panem zadania do realizacji w przyszłym roku? Jakie są priorytety na 2013 r. ?

Dalsze zintegrowanie Radnych Rady Miejskiej i czuwanie nad
sprawną organizacją pracy Rady.
Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju pogarsza się. Rada
Miejska przyjęła budżet. Czy w pańskiej ocenie to dobry
budżet, pozwalający na rozwój miasta ?

Państwo poprzez różnego rodzaju ustawy, pomniejszenie subwencji ogólnej, coraz mniejsze środki na dofinansowanie inwestycji oraz mniejsze dochody z budżetu państwa, które powinny
wpływać do budżetu gminy jednocześnie spycha na gminy zadania ustawowe bez zabezpieczenia środków finansowych.
W zaistniałej sytuacji budżety większości gmin w Polsce popadają w coraz trudniejsza sytuację finansową często nie mając na
to wpływu.
Budżet gminy na 2013r. jest budżetem przetrwania, pozwalająCzy w ciągu dwóch lat trafiły się jakieś porażki ?
na realizację podstawowych zadań na rzecz mieszkańców
W zasadniczych kwestiach związanych z funkcjonowaniem cy
i
niezbędnych
inwestycji, które maja szanse na dofinansowanie
gminy jak i inwestycjami trudno mówić o porażkach. Można by ze środków zewnętrznych.
było zrealizować więcej zadań, jednak ograniczona ilość środDziękuję za rozmowę.

CO SŁYCHAĆ U NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW szkolakiem”, skierowany jest do matek powracających do pracy
W Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie prowadzone są w roku szkolnym 2012/2013 dwa projekty współfinansowane przez
Gminę Mieroszów i Unię Europejską. Pierwszy z nich, zatytułowany „Bo jakie początki, takie będzie wszystko…” skierowany jest dla dzieci 3-5-letnich, i ma na celu zmniejszanie
nierówności w dostępie do edukacji. Grupa 22 dzieci funkcjonuje od września 2012r. jako „Biedroneczki”. Oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, przedszkolaki biorą udział w następujących
zajęciach dodatkowych: zajęcia logopedyczne, plastyczne, terapii pedagogicznej, języka angielskiego oraz w warsztatach
przyrodniczych. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
oraz uczestniczące w atrakcyjnych zajęciach czują się w przedszkolu jak u siebie w domu i nauczyły się
przez ostatnie pół roku bardzo dużo, co
rodzice mogli zobaczyć choćby podczas
uroczystości pasowania na przedszkolaka
lub podczas zajęć otwartych. Dzieci lubią przychodzić do przedszkola także
dzięki temu, że ich sale są przytulne, estetyczne, odnowione i wyposażone całkowicie w nowe meble, sprzęty oraz
pomoce dydaktyczne.
Drugi projekt pn. „Zanim będę przed-
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lub jej poszukujących. Grupa utworzona w ramach tego projektu obejmuje dzieci w wieku 1-3 lata i nosi nazwę „Akademia
Misiowa”. Także dla Misiów sala zabaw, jadalnia, sypialnia
i łazienka zostały wyremontowane i wyposażone w nowe meble
i sprzęty. Zabawki i pomoce dydaktyczne są szczególnie starannie dobierane. Muszą spełniać nie tylko wszelkie wymogi
dotyczące bezpieczeństwa i estetyki, ale również stymulować
zmysłowy i intelektualny rozwój dzieci zgodnie z ideą pobudzania inteligencji sensorycznej, opartej na pedagogice Marii
Montessori. W ostatnim czasie „Akademia Misiowa” wzbogaciła się w zestaw pomocy dydaktycznych dostosowanych dla
dzieci najmłodszych, a więc niemowląt i maluszków do drugiego roku życia. Zadaniem tych zabawek jest kształtowanie logicznego myślenia u dziecka, kształtowanie sprawności
manualnych i koordynacji wzrokoworuchowej. Komplet nowych pomocy
to zabawki nie tylko funkcjonalne i kolorowe, ale też starannie, estetycznie
wykonane z naturalnych surowców.
A zatem – zapraszamy maluchy i brzdące, czyli dzieci z grup projektowych, do
wspaniałej zabawy nowymi zabawkami,
pełnej radości, bezpiecznej i korzystnej
dla rozwoju.

Alicja Kornalewicz
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NIE WYSTARCZY ZOSTAĆ
SOŁTYSEM.
TRZEBA NIM BYĆ

A jak układa się współpraca z mieszkańcami?

To ich trzeba zapytać, ja nie narzekam.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś?

Problemem była woda i oświetlenie. Dzięki pomocy Burmistrza
Andrzeja Laszkiewicza zostało rozwiązane. Różana to specyOd dzisiejszego wydania rozpoczynamy prezentacje sylwetek ficzna, mała, wioska.
Za 2 lata wybory samorządowe – czy będzie Pan startował na
Sołtysów z naszej Gminy.
Sprawdzimy czy są to osoby pracowite z pasją społecznika, radnego gminy /powiatu ? Czy „zadowoli” się Pan pozycją
co do tej pory zrobili w swoich sołectwach, czy są komunika- Sołtysa ?
Nie będę startować. Kiedyś pracowałem w Izbach Rolniczych,
tywni i dostępni dla lokalnej społeczności.
Zapytamy Sołtysów co skłoniło ich do objęcia tak odpowie- w pewnym momencie powiedziałem "Nie", starczy mi. Niech
teraz rządzi młodzież.
dzialnej funkcji i czy odpowiednio się z niej wywiązują.
Dziękuję za rozmowę.
Naszym pierwszym rozmówcą jest Sołtys Sołectwa Różana Józef Kucharski.
Jak długo pełni Pan funkcję Sołtysa ?

Od 20 lat.

To bardzo długo, a co takiego właściwie robi Sołtys we wsi ?

Współpracuje z lokalnym społeczeństwem żeby nam się dobrze
żyło oraz wiele spraw załatwiam z Burmistrzem Mieroszowa.
A co to są za sprawy i jak układa się współpraca z Burmistrzem
Mieroszowa?

Dobrze, nie narzekam, oby było tak dalej. Dzięki współpracy
z Burmistrzem załatwiona została w Sołectwie woda, oświetlenie i nakładka na drogę.

Wyspecjalizowany producent
najwyższej jakości krzeseł
tapicerowanych, foteli oraz
stołów.

Panie Sołtysie, proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie.

Rodzice przyjechali tutaj w 1945 roku, było nas pięciu braci,
do 1985 roku pracowałem w zakładach Camela. Mam żonę,
dwójkę dzieci i pięcioro wnuków. Syn przejął po mnie gospodarstwo a córka mieszka we Wrocławiu.
Jakie ma Pan korzyści z bycia Sołtysem ?

Satysfakcję, dobrą współpracę z ludźmi.
Jak Pan wykorzystuje fundusz sołecki?

To jest najmniejsze Sołectwo w Gminie Mieroszów, posiada
tylko czternaście budynków, to takie „prywatne” sołectwo dlatego pieniądze zostają w Gminie. Był okres kiedy zastanawialiśmy się nad budową części chodnika, jednak nie mamy mienia
gminnego, wszystko jest prywatne i nie możemy nic zrobić.

Sul. kDwłoarcdowaO2 pału

ZEBRA SP. Z O.O.

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

Zakład nr 1

ul. Wolności 13
58-350 Mieroszów
tel. 74 845 85 40
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XXI FINAŁ WOŚP W MIEROSZOWIE
W Mieroszowie, tradycyjnie, WOŚP grała dla nas przez 3 dni.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze na pomoc dzieciom oraz
osobom starszym.
Po 20 latach działalności fundacja Jurka Owsiaka, zwracając
uwagę jak bardzo pomocy w naszym kraju potrzebują seniorzy,
postanowiła zadedykować ten finał w znacznej części właśnie
osobom starszym.
Pieniądze zebrane w tym roku,
podzielone zostaną na dwie części: wsparcie terapii noworodka
i niemowlaka oraz na wyposażenie szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
To bardzo dobrze, że Jurek
Owsiak, zwrócił uwagę na starsze społeczeństwo, ich problemy
zdrowotne i opiekuńcze. Na terenie Gminy Mieroszów działają
dwa ośrodki opiekuńczo-lecznicze tylko w części kontraktowane
przez NFZ, a chętnych osób do
pobytu w ośrodku jest bardzo dużo, niestety brakuje sal
czy wyposażenia sprzętowego. Mam nadzieję, że WOŚP
zagra na rzecz tych ośrodków i ich sytuacja w roku
2013/2014 ulegnie poprawie - powiedział Burmistrz

Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.
W piątek 11 stycznia w klubie „PIWNICZKA”, ok.80
osób uczestniczyło w koncercie typu „JAM SESSION”,
gdzie zaprezentowali się muzycy z Danii oraz Mieroszowa.
W sobotę, 12 stycznia o godz. 18.00, grupa „DARKPROCESS” z Wałbrzycha rozpoczęła koncert rockowy na sali kinowo - widowiskowej MCK. Poza tym wystąpiły zespoły :
V.I.P z Danii, którzy mimo młodego wieku ( 11-13 lat) zaprezentowali bardzo wysoki poziom muzyczny , DELAYED REFLECTION również z Danii. Mieroszów reprezentował
nowopowstały zespół QWETA, punkowy SUFIT oraz metalowy VEAL. Znany w całym kraju NATURAL DRED KILLAZ
rozruszał w klimatach reggae całą salę, przekazując sporą daw-

kę pozytywnej energii. Gwoździem programy był niedawno reaktywowany RIDERS, który nie zawiódł i dał publiczności potężną dawkę prawdziwego rocka. W zespole, na gitarze
basowej, grał Mietek Jurecki, legenda polskiego rocka, znany
m.in. z Budki Suflera.
Niedzielny finał WOŚP w Mieroszowie rozpoczął się o 15.30
w sali kinowej MCK. Podziwiać można było występy dzieci
z sekcji muzycznej MCK gdzie zaśpiewały : Marta Linowska
i Nikola Busz z sekcji wokalnej działającej przy MCK, grupa
taneczna „Four Angels” z Mieroszowa, dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie – „Leśne Duszki” chór IRYSY oraz
mini recital akordeonisty Jakuba Matusiewicza.
W przerwach miedzy sobotnimi oraz niedzielnymi występami
odbywały się liczne licytacje m.in. : gitara basowa od IWANA
z grupy EY’MEN (300 zł), akordeon Weltmeister przekazany
przez P. Wiesława Mąkę (460 zł), limitowana płyta LUXTORPEDY z autografami
(100zł),
oryginalny kufel
WOŚP i koszulka
WOODSTOCK
2012 (160zł) oraz
wiele innych. Łącznie
z samych licytacji uzbierano
3157,80 zł.
Mieroszowski Sztab
WOŚP uzbierał ponad 9400 zł !!(poprzedni wynik 8600
zł) co jest dowodem na to, że mieszkańcy Gminy Mieroszów
popierają i chętnie wspomagają akcję Jurka Owsiaka – za co
serdecznie dziękujemy.
Ogromne podziękowania należą się sponsorom, darczyńcom
oraz ludziom, którzy bezinteresownie pomogli przy organizacji
wszystkich imprez.
W szczególności dziękujemy : Burmistrzowi Mieroszowa, pani
Jolancie Suława i firmie DZT SERVICE ze Świebodzic, prezesowi ZGKIM „ Mieroszów” , F. W. O Camela , firmie Cerlux
oraz ZEBRA Mieroszów, Panu Grzegorzowi Glapiakowi i jego
piekarni, Wałbrzyskiemu Sztabowi WOŚP, Mieroszowskiemu Centrum Kultury, Wojtkowi.
Mieszkańcy Mieroszowa bardzo
chętnie brali udział w akcji za
co serdecznie im dziękuje - powiedział Bartek Szczapa.

21 Finał był dniem optymizmu i
radości oraz uświadomił nam, że
wokół nas żyje coraz więcej osób
w podeszłym wieku wymagających pomocy, troski, zrozumienia
oraz poszanowanie godności.
Organizatorem imprezy w był
Mieroszowski Sztab WOŚP, Bartosz Szczapa – szef Sztabu, Michał
Sowa, Wojciech Oleszkiewicz oraz
Mieroszowskie Centrum Kultury.
Na relację filmową z 21 Finalu
WOŚP zapraszamy na strony internetowe www. mck. pl , www. mie-
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Sokołowsko zwane "Śląskim Davos" ma bogatą historię.
Położenie czyni z Sokołowska centralną miejscowość Parku
Krajobrazowego Sudety Wałbrzyskie. Wyjątkowe krajobrazy, unikatowe miejsca sprawiają, że turyści
i pensjonariusze chętnie tutaj przyjeżdżają.

ROZMOWA Z PANIĄ PREZES ZARZĄDU
"SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE"
BARBARĄ GRZEGORCZYK
Nie tak dawno objęła Pani funkcję Prezesa Zarządu "Sanatoriów Dolnośląskich" . Dlaczego zdecydowała się Pani
objąć to stanowisko?

potrzebują innowacji, świeżości i lepszej współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i uczelniami co jest zgodne z aktualną polityką rozwoju województwa wspierającą partnerstwo
publiczno-prywatne, publiczno-publiczne i publiczno-społeczne. Obecnie współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego i Akademia Medyczną we Wrocławiu w zakresie praktyk
dla studentów fizjoterapii.

D z ia ł F iz jo t e r a p ii
zaprasza

P r z y z a k u p ie s e r ii
zabiegów (min. 5 szt.)
otrzymasz:

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na
to pytanie. Podjęłam się tego zadania i
zamierzam uczynić wszystko aby Spółka
"Sanatoria Dolnośląskie" osiągnęła
standard, na który niewątpliwie zasługuje.
Ile aktualnie osób zatrudnia Spółka w Sokołowsku?

Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” posiada swoje jednostki rozlokowane w 5 miejscowościach, w samym Sokołowsku funkcjonuje Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc oraz dwa Zakłady
Opiekuńczo – Lecznicze. W obiektach tych pracuje łącznie 154
osoby wraz z administracją Spółki. Spółka łącznie zatrudnia
339 osób.
Sanatoria przechodzą w Polsce proces prywatyzacji ,który ma
na celu je uzdrowić poprzez m.in. większe otwarcie na klienta
komercyjnego i lepsze wykorzystywanie potencjału . Czy uważa Pani ,że prywatyzacje to dobre rozwiązanie?

Jak Pani wspomniała proces prywatyzacji w Polsce już się rozpoczął i wciąż budzi wiele kontrowersji co wynika z braku
świadomości naszego społeczeństwa, że prywatyzacja niekoniecznie musi ograniczać dostęp do lecznictwa uzdrowiskowego. Ogromny wysiłek należy poczynić w kierunku
szerokorozumianej edukacji, że kontraktowanie świadczeń w
trybie publicznym kieruje się jakością i ceną a nie strukturą
własnościową podmiotu świadczącego usługi sanatoryjne. Prywatyzacja uzdrowisk daje szansę na dynamiczny rozwój
i stworzenie warunków do skutecznego konkurowania na rynku
tego typu usług. Bez szybkiej modernizacji obiektów, zakupu
sprzętu zabiegowego i diagnostycznego czy nowoczesnych linii
technologicznych w przypadku producentów wód mineralnych,
ten pojedynek przegrywamy na rzecz już sprywatyzowanych
i zmodernizowanych podmiotów.

10cio minutowy
masaż na fotelu
masującym
GR A T I S w s w o je
d n i z a b ie g o w e !!!

PROMOCJA

Dodatkowo miła niespodzianka

Informacje:
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
(w budynku Szpitala "Biały Orzeł")
tel. 74 845 82 40 w.52
Promocja ważna do końca kwietnia 2013r.

Jakie schorzenia możemy leczyć w Sokołowsku?

Z badań przeprowadzonych w roku 2009 przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk wynika, że Sokołowsko
posiada właściwości lecznicze klimatu w odniesieniu do chorób: układu oddechowego (w tym gruźlicy), chorób ortopedyczno – urazowych, laryngologicznych, chorób kardiologicznych, a poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne może
również wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjRozwój uzdrowisk wymaga współpracy z Samorządami,
Przedsiębiorcami, Uczelniami. Jak się układa ta współpraca? nego. Odzyskanie statusu miejscowości uzdrowiskowej w SoJak wspomniałam wcześniej, tylko dynamiczny rozwój uzdro- kołowsku stanowiłoby ogromną szansę dla tej urokliwej
wisk i stworzenie warunków do skutecznego konkurowania daje miejscowości.
szansę dalszego funkcjonowania sanatoriów w tym Spółki "SaDziękuję za rozmowę.
natoria Dolnośląskie". Wspieranie turystyki uzdrowiskowej, infrastrukturalnej i promocyjnej to konieczność. Uzdrowiska

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

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

światłolecznictwa,
ciepłolecznictwa,
kinezyterapii,
krioterapii,
masażu.

Y
M
A
SZ
A
R
Dział rehabilitacji tel.: 74 845-82-40 w. 52
ZAP
rehabilitacja@sanatoria-dolnoslaskie.pl
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PRZYSZŁOŚĆ ZGKiM MA SŁUŻYĆ
POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY MIEROSZÓW

Rozmowa z Prezesem Zarządu ZGKiM w Mieroszowie
Ryszardem Moździochem.

Proszę nam przybliżyć przedsiębiorstwo, co należy do jego
głównych zadań i jaki obszar obsługuje?

Na terenie Gminy Mieroszów podażą
wody, odbiorem i neutralizacją ścieków,
usługami komunalnymi i mieszkaniowymi zajmuje się obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
„Mieroszów” Spółka z o.o. w Mieroszowie. Firma będąca spółką prawa
handlowego, powstała w dniu
02.08.2011 r. z przekształcenia zakładu
budżetowego, która z założenia nie może generować strat i powinna poprzez realizację zadań statutowych generować zysk, pozwalający na dalszy rozwój,
powiększanie kapitału spółki i inwestowanie zgodnie z wolą
właściciela. Jest to podstawowy cel istnienia Spółki, który musi
być zrównoważony z interesem społeczności lokalnej, na rzecz
której Spółka świadczy usługi (w miarę tanie i wysokiej jakości), nieprzerwaną podaż czystej wody, niezawodny i tani odbiór ścieków, sprawną obsługę lokali gminnych i wspólnot
mieszkaniowych, planową realizację remontów w budynkach
mieszkalnych. Ważnym zadaniem Spółki jest stała dbałość o
poprawę stanu technicznego infrastruktury komunalnej Gminy
Mieroszów.
Ile osób jest zatrudnionych?

ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. w Mieroszowie zatrudnia 36
pracowników. Jest to optymalny poziom zatrudnienia do zakresu wykonywanych zadań .
Jakie inwestycje wdrożone zostały w ostatnim czasie?

Dla ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. w Mieroszowie jest to
pierwszy rok obrotowy działalności na nowych zasadach finansowania, rozpoczęty bilansem otwarcia. W tym okresie Spółka
mając ograniczone możliwości finansowe (przejęte zobowiązania po zakładzie budżetowym), w ramach wytworzonej nadwyżki finansowej zrealizowała w roku 2012 najpilniejsze
potrzeby inwestycyjne tj.:
- spirala „COBRA” 22 STE (koszt: 5.485,12 - II kw. 2012 r.)
- zakup cysterny do transportu wody pitnej o poj. 3.000 l na
podwoziu przyczepy rolniczej (kodszt: 25.000,- - III kw.
2012r.)
- zakup kserokopiarki (koszt: 7.500,- - III kw. 2012 r.)
- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w siedzibie spółki - I etap /projekt, budowa przyłącza i instalacji c.o.
w budynku portierni (koszt: 16.106,- - IV kw. 2012 r.)
- posypywarka piasku PS-250 (koszt: 4.450,- - IV kw. 2012 r.)
W roku 2013 Spółka planuje zrealizować większy zakres inwestycji dla potrzeb własnych i etapowej wymiany odcinków sieci
wodociągowej w Sokołowsku. Działania te spowodują zmniejszenie strat wody i obniżkę kosztów produkcji wody. Zakres
inwestycji:
- urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (koszt:
22.000,- , środki własne, termin III kw. 2013 r.)
- wymiana odcinka sieci wodociągowej od leśniczówki do
skrzyżowania z ul. Unisławską w Sokołowsku o dł. 450 mb.
(koszt: 138.000,- , środki własne, termin III kw. 2013 r.)
- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w siedzibie spółki - II etap /kotłownia gazowa + inst. c.o. w portier-
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ni/ (koszt: 82.925,- , kredyt 100 %, termin II kw. 2013 r.)
- wymiana sterowania radiowego praca pomp na ujęciach wodociągowych Mieroszowa - projekt techniczny (koszt: 5.000,- ,
środki własne, termin IV kw. 2013 r.)
Spółka zamierza w kolejnych latach wymienić dalsze odcinki
sieci wodociągowej w Sokołowsku, w tym w centrum co
znacznie poprawi jakość zaopatrzenia mieszkańców Sokołowska wodę. Istniejąca od kilkudziesięciu
lat, stara sieć wodociągowa jest w bardzo złym stanie technicznym co powoduje wiele awarii i przerw w
dostawie wody .
Niezależnie od w/w zadań inwestycyjnych Spółka wykonała na sieciach w
Sokołowsku n/w remonty:
- remont odcinka sieci wodociągowej
fi 80 w ul. Głównej przy ul. Unisławskiej z zamontowaniem zasuwy osiowej (kwiecień 2012, koszt: 3.012,- remont odcinka sieci wodociągowej fi 80 w ul. Głównej 52 z
zamontowaniem zasuwy osiowej oraz wpięcie nowego rurociągu z przepompowni wody w Kowalowej (sierpień 2012 zrealizowano, koszt: 7.126,-)
- remont filtra powolnego z wymianą złoża na ujęciu powierzchniowym wody „za WOP-em” (październik 2012, koszt:
13. 472,-)
- wymiana chloratorów – 3 szt. na chlorowniach w Nowym
Siodle, przepompowni ul. Kwiatowa oraz na studni głębinowej
w Golińsku (sierpień 2012, koszt: 3.157,41)
Oprócz w/w zadań Spółka planuje w przyszłości wprowadzić
nowatorską technologię monitorowania i sterowania ujęciami
i sieciami wodociągowymi, która umożliwi płynną regulację
dostaw wody do odbiorców, ułatwi szybką lokalizacje awarii
sieci a przy tym skróci czas przerw w dostawach wody (mniejsze straty wody i mniejsze koszty eksploatacji).
Co jest największym problemem ZGKiM?

Największym problemem dla Spółki jest kosztowna obsługa
kanalizacji ogólnospławnej w Mieroszowie. Połączone ścieki
sanitarne i deszczowe w kanalizacji ogólnospławnej są neutralizowane w oczyszczalni ścieków w Golińsku. Duża ich ilość w
okresach intensywnych opadów deszczu i zaburzony skład powoduje wysokie koszty neutralizacji i procesu oczyszczania.
Dlatego ważnym zadaniem w przyszłości jest przebudowa sieci
kanalizacji ogólnospławnej, rozdział na kanalizację sanitarną
i deszczową. Wiąże się to z wysokimi nakładami ale koniecznymi do poniesienia w wyniku których zostanie zatrzymany
wzrost opłat za odprowadzane ścieków. Równoległym zadaniem, które obecnie Spółka przygotowuje jest likwidacja przydomowych szamb w ramach programu NFOŚiGW przy udziale
dotacji z w/w funduszu i 10% wkładzie własnym właścicieli
nieruchomości. Program ten ma duże znaczenie dla poprawy
środowiska naturalnego w Mieroszowie.
Jak widzi Pan przyszłość przedsiębiorstwa?

Na przykładzie innych przedsiębiorstw branży komunalnej widzę możliwość dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania
dla realizacji celów do jakich zostało powołane a więc zaspakajania potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy Mieroszów.
W najbliższych kilku latach konieczna jest poprawa finansów
przedsiębiorstwa tj. zwiększenie płynności i kapitału zapasowego, generowanie nadwyżki finansowej na poprawę efektywności
zarządzania, zwiększoną działalność inwestycyjną remontową,
wyposażenie w niezbędne narzędzia, środki transportowe itp.,
służące zaspakajaniu potrzeb i poprawy jakości życia mieszkańcom gminy.
Dziękuję za rozmowę.
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WSPOMNIENIE O HENRYKU GRAJKU
13 stycznia 2013 r. minęła dziesiąta rocznica śmierci wielkiego
boguszowskiego artysty Henryka Grajka. Zajmował się malarstwem, duża grafiką i przede wszystkim małą grafiką w postaci
znaków książkowych tzw. ekslibrisów.
Urodził się 12 marca 1940 roku w Somain we Francji, w rodzinie górniczej. Po zakończeniu II Wojny Światowej jego rodzina, podobnie jak wiele innych w tych czasach, zdecydowała się
na powrót do wyzwolonej Ojczyzny i wraz z innymi reemigrantami zamieszkała na stałe w Boguszowie – Gorcach. Z tym
miastem artysta związał swoje życie. Mówił zawsze, że „pędzi
żywot człowieka poczciwego w Bożej Górze”. Tu zmarł 13
stycznia 2003 roku.
Był Grajek uznanym twórcą. Trzeba powiedzieć, że cała jego
twórczość była odzwierciedleniem przeżyć artystycznych i w
pełni dojrzałych przemyśleń warsztatowych. Był bowiem Grajek artystą w całym tego słowa znaczeniu, miał własne widzenie świata i osobliwą fascynację życiem. Każdy z jego
ekslibrisów jest inny i każdy urzeka swą formą wypowiedzi,
własnym stylem. Jedne są spokojne, zrównoważone, a inne
ostre i atakujące, wydzierające się z określonych ram ryciny.
Artysta komponował często ryciny o smaku humorystycznym,
często także z lekkim przymrużeniem oka. Są to zarazem prace
bardzo komunikatywne, choć wcale niełatwe w odbiorze. Te
graficzne cudeńka Heńka Grajka zawojowały świat. Często
mówił: „Moje miniatury graficzne wędrują po obu półkulach i
znalazły się w zbiorach muzealnych, bibliotecznych i prywat-

MISTRZOWIE BIATHLONU W
MIEROSZOWIE
W ostatni weekend starego roku (27-30 grudnia 2012) w Jakuszycach odbyły się 46 Mistrzostwa Polski w Biathlonie (a
właściwie ich część, bowiem rozegrano jedynie sprinty i biegi
pościgowe oraz sztafetowe – pozostałe konkurencje zapowiadane są na połowę marca, o ile wątpliwa zima na to pozwoli).
I niby nie ma w tym fakcie niczego poruszającego. Biathlon to
nie piłka nożna. Każdy znać się na nim nie musi. Ale wypada
wiedzieć, że tegoroczne mistrzostwa powinny o szybsze bicie
serca przyprawić każdego mieszkańca gminy Mieroszów. Okazuje się bowiem, że Mistrzem Polski w sprincie został Łukasz
Słonina reprezentujący AZS AWF Wrocław. Dzień później w
tzw. biegu pościgowym Łukasz uplasował się tuz za podium na
czwartym miejscu. Warto odnotować, że Łukasz stanął jeszcze
wraz z kolegami z drużyny na najniższym szczeblu podium,
zajmując trzecie miejsce w biegu sztafetowym, ulegając m.in.
sztafecie UKN Melafir Czarny Bór z innym mieszkańcem naszej gminy w składzie – Patrykiem Dąbrowskim (dodajmy –

nych na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Afryki”. I tak
było.
Dorobek artystyczny Henryka Grajka:
- udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami , m.in. w Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisu
w Lugano /Szwajcaria, 1978 r./, Międzynarodowym Kongresie
Ekslibrisu – Oxford /Wielka Brytania, 1982 r./ Biennale w Maastricht /Holandia, 1993 r./, Biennale „Congress Boston”
/2000r./, Biennale Ekslibrisu Polskiego w Krakowie /2002r./;
- wystawy indywidualne m.in. Woroneż /Rosja, 1974 r./, Warszawa – Biblioteka Narodowa / 1983 r./, Kraków /1993 r./.
Prace Henryka Grajka znajdują się w zbiorach w kraju /m.in.
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Ossolineum we Wrocławiu,
Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Zamkowe w
Malborku/ i za granicą /Central Library Oxford – Wielka Brytania, Muzeum Exslibrisu w Saint Nikolass – Belgia, Staatliches
Museum Schlossburg – Niemcy, Światowe Muzeum Drukarstwa
im. Gutenberga w Mainz – Niemcy, Instituto Internazione Ganni
Mantero – Soveria Mannelli – Włochy/ oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granica. Za swe grafiki i ekslibrisy uzyskał
łącznie 25 nagród, wyróżnień i medali, w tym I nagrodę w konkursie na logo Zakładów Koksowniczych w Wałbrzychu. Brał
udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Był aktywnym członkiem Polsko – Czeskiego Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” w Mieroszowie.
In memoriam… Henryk Hniatuk

jeszcze juniorem młodszym). Nagrodą za dobre występy naszego zawodnika w mistrzostwach było powołanie Łukasza Słoniny do kadry narodowej na najbliższe zawody z cyklu Pucharu
Świata – debiut nastąpił w piątek 4 stycznia w biegu sztafetowym, a dzień później indywidualnie w sprincie. I choć może nie
był to debiut okazały, warto pamiętać, że Mieroszów ma swojego ambasadora w Europie. Gorąco wierzymy, że w ślady Łukasza pójdą inni – wspomniany Patryk Dąbrowski, brat
Łukasza Rafał Słonina (MKS Duszniki Zdrój), Dawid Żełajtys
(MKS Duszniki Zdrój), a wśród dziewcząt Ula Żygało (MKS
Karkonosze Jelenia Góra), Edyta Nowak (MKS Duszniki
Zdrój). Są to bowiem młodzi zawodnicy – roczniki 1994-1995,
którzy w bieżącym sezonie znaleźli się w kadrze narodowej w
kategorii juniorów i juniorów młodszych. Wszystkie wymienione osoby oprócz zamiłowania do sportu łączy jeszcze jedno
– są absolwentami mieroszowskiego gimnazjum, wychowankami UKS Mieroszów (w barwach którego odnosili pierwsze
sukcesy pod okiem byłego reprezentanta Polski w biathlonie,
uczestnika zawodów z cyklu Pucharu Świata i Mistrzostw
Świata p. Sławomira Forysia).
Sławomir Foryś

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,

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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XIII BIEG SKALNIKA
27 stycznia 2013 roku, w Rybnicy Leśnej, odbył się XIII narciarski Bieg Skalnika, który przyciągnął całe rodziny z naszego Regionu. Bieg Skalnika to impreza zarówno dla
profesjonalistów jak i amatorów. Na starcie stanęło ponad 180
zawodników. Start i Meta zlokalizowane zostały koło Schroniska Andrzejówka.
Biegi poprowadzone były wokół Góry Waligóra. Niska temperatura i silny, mroźny wiatr nie zniechęciły zawodników, którzy
zmierzyli się z własnymi siłami. Uczestnicy biegli techniką dowolną na dystansach :
0, 25 km: dziewczęta – chłopcy 6 lat i młodsi- roczniki 2006r. i
młodsi,
0,5 km: dziewczęta – chłopcy 7-8 lat - roczniki 2005-2004
1 km: dziewczęta – chłopcy 9-10 lat - roczniki 2003-2002
2 km: dziewczęta – chłopcy 11-12 lat - roczniki 2001-2000
3 km: dziewczęta – chłopcy 13-15 lat - roczniki 1999-1997
Bieg główny odbył się na 10 km ,wzięły w nim udział osoby w
wieku 16 lat i starsze
Zawodnicy zachwyceni byli bardzo dobrze przygotowana trasą
biegową.

Wielkie słowa uznania dla organizatorów, dla Pana Burmistrza
Miasta i Gminy Mieroszów Andrzeja Laszkiewicza oraz sponsorów za perfekcyjne przygotowanie trasy, stawiam szóstkę z
plusem a może nawet więcej , mówię to jako profesjonalista, bo
biegam na nartach już wiele lat - powiedział Marek Dolat

uczestnik Biegu Skalnika.
Na uczestników zawodów czekała pyszna grochówka i ciepłe
napoje. Organizatorzy czyli Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów Andrzej Laszkiewicz oraz Mieroszowskie Centrum Kultury zapewnili nie tylko ciepłe posiłki ale również
ubezpieczenie, opiekę medyczną, GOPR oraz wspaniałe nagrody.

Narciarski Bieg Skalnika od lat cieszy się wielkim powodzeniem, początki oscylowały w granicy stu zawodników natomiast
w tej chwili jest ich około stu osiemdziesięciu. W zawodach
startują dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Bardzo dużo zawodników przyjeżdża z Czech, dzięki temu bieg osiągnął standard międzynarodowy - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy

Mieroszów Andrzej Laszkiewicz
Narciarski Bieg Skalnika, to nie tylko wspaniały zimowy sport,
który staje się w naszym kraju coraz modniejszy dzięki między
innymi sukcesom Justyny Kowalczyk ale również doskonała
promocja przepięknych okolic Gminy Mieroszów czy popularyzowanie narciarstwa biegowego jako formy aktywnego i
zdrowego spędzania czasu.

Zawodnikom, XIII Bieg Skalnika bardzo się podobał, trasa była
dobrze przygotowana i można ją było spokojnie pokonać. XIII
edycja została dobrze zakończona i jestem z tego zadowolony -

Kategoria M
1DAMIAN NOWICKI – BOGUSZÓW-GORCE
Kategoria M 2
1. MARIUSZ LEJA – LESZCZYNIEC
2. MAREK MARCZAK – CZARNY BÓR
3. PAWEŁ RADZIEMSKI – MIEROSZÓW
Kategoria K 2
1. NATALIA FRĄCZEK – ŚWIEBODZICE
2. LENKA KRÁČMAROVÁ – VELKÉ POŘÍČÍ
Kategoria M 3
1. MARTIN STOLFA - POLICE NAD METUJÍ
2. DANIEL FILIP – CZARNY BÓR
3. VLASTIMIL KRÁČMAR - VELKÉ POŘÍČÍ
Kategoria K 3
1. URSZULA ZADROŻNA – WROCŁAW
2. DANUTA BŁASZKIEWICZ – WAŁBRZYCH
Kategoria M 4
1. ARTUR MAZUREK – CZARNY BÓR
2. KAZIMIERZ URBANIAK – WAŁBRZYCH
3. KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI – JEDLINA ZDRÓJ
Kategoria K 4
1. JOLANTA BENESOVA – BEZDEKOV
2. EVA ŠEFCOVÁ – POLICE NAD METUJÍ
3. ANETA MARCINUK – SOKOŁOWSKO
Kategoria M 5
1. JIŘÍ FULKA – ČR
2. KRZYSZTOF FIGIEL – WAŁBRZYCH
3. GRZEGORZ URBANOWSKI – WROCŁAW
Kategoria K 5
1. MARIOLA SARNECKA – MIEROSZÓW
Kategoria M 6
1. JANUSZ GRANDYS – KRAKÓW
2. JERZY SPEIL – WAŁBRZYCH
3. MARIAN GAWROŃSKI
Kategoria K 6
1. BARBARA PISARSKA-STEFANOW – WAŁBRZYCH
2. HALINA KAZMIERCZYK – JEDLINA ZDRÓJ
Kat. Niepełnosprawny Open
1. HENRYK FORTOŃSKI – WAŁBRZYCH

powiedział Bogdan Rosicki z-ca dyrektora Mieroszowskiego
Centrum Kutury.
Wyniki XIII Biegu Skalnika
Kategoria Open Kobiet :
1. JOLANTA BENESOVA – BEZDEKOV
2. NATALIA FRĄCZEK – ŚWIEBODZICE
3. EVA ŠEFCOVÁ – POLICE NAD METUJÍ
Kategoria Open Mężczyzn :
1. MARTIN STOLFA - POLICE NAD METUJÍ
Na relację filmowa z XIII Biegu Skalnika zapraszamy Państwa
2. DANIEL FILIP – CZARNY BÓR
na strony www. mck. pl, www. mieroszow. pl
3. STEFAN STOLFA - POLICE NAD METUJÍ
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