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ieszkańcy naszej
gminy, zaniepokojeni alarmami powodziowymi na Dolnym
Śląsku, interweniują do
mnie w sprawie umocnień brzegowych i
udrożnień cieków wodnych Ścinawki, Sokołowca i Rybnej. Gmina wielokrotnie przeżywała stany
powodziowe. Przekroczenie przez wodę stanu brzegowego, powodowało zniszczenia mieszkań, dróg czy mostów. Poważny
wpływ na występowanie w naszej gminie powodzi ma układ
cieków, nie są wystarczająco umocnione i zabezpieczone. Zarządcą cieków w naszej gminie jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wielokrotnie informowałem
dyrekcję zarządu oraz inspektorat w Kłodzku o zaistniałej sytuacji. Po moich interwencjach, 23 lipca bieżącego roku, odbyła
się wizja lokalna cieków z udziałem przedstawicieli RZGW,
którzy stwierdzili, że obudowa samego cieku Ścinawki to koszt
około 3 mln złotych. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, o pomoc w realizacji przedsięwzięcia,
zwróciłem się do wojewody dolnośląskiego, parlamentarzystów
oraz poinformowałem o swoich działaniach ministra środowiska.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
TERMINAL GAZOWY W POLSCE
STOI W MIEROSZOWIE

B

udowa terminala gazowego w naszym mieście to wydarzenie historyczne, śmiało można powiedzieć, że najważniejsze od zakończenia II wojny światowej. To sukces Pana
Burmistrza Andrzeja Laszkiewicza, jego determinacji i konsekwencji w dążeniu do gazyfikacji gminy. Włodarza naszego
miasta zapytaliśmy o to wielkie przedsięwzięcie, jego koszty
oraz proces rozwojowy gazyfikacji gminy Mieroszów.

Głos Mieroszowa

dwumiesięcznik społeczno-samorządowy
mieszkańców Miasta i Gminy Mieroszów
Wydawca: Dagmara Krekora
e-mail : r.krekora@wp.pl
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ukcesem zakończyło się aplikowanie wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego o środki pomocowe w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Wniosek dotyczący zmodernizowania sali kinowej Mieroszewskiego Centrum Kultury,
zakwalifikowany został do dofinansowania na sumę ponad
dwustu tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej. Kwota
kosztorysowa to ponad pięćset tysięcy złotych, dzięki temu realizacja zadania rozpocznie się w tym roku a zakończy w 2014
roku.

P

o wielu latach moich starań i zabiegów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zmodernizował drogę wojewódzką na odcinku 2,5 km od Rybnicy Leśnej do Głuszycy.
Droga posiada nową nawierzchnię z poboczem i urządzenia
odwadniające. Sukces zainspirował mnie do dalszych zadań.
Aktualnie prowadzę rozmowy w sprawie modernizacji kolejnego odcinka drogi od Rybnicy Leśnej do Unisławia Śląskiego.
Udało mi się również przekonać Zarząd Dróg Krajowych do
wykonania nakładki nawierzchni na odcinku Unisław Śląski w
kierunku Wałbrzycha. Prace prowadzone będą we wrześniu i
październiku tego roku.

W

ramach dobrej współpracy i wynegocjowanych
warunków eksploatacji oświetlenia drogowego w Gminie
pomiędzy Urzędem Miejskim w Mieroszowie a Zakładem
Energetycznym, zaplanowano wykonanie w tym roku modernizacji oświetlenia parkowego w Sokołowsku.
Gazyfikacją gminy Mieroszów, zainteresowałem się już ponad
20 lat temu, pełniąc jeszcze funkcję naczelnika Miasta i Gminy
Mieroszów. Do spółki gazowniczej kierowanych było kilkanaście wystąpień o podjęcie inwestycji związanej z gazyfikacją
miasta. Za każdym razem byłem zobowiązany do przeprowadzenia wśród mieszkańców ankietyzacji potencjalnych odbiorców
gazu. Na bazie ankiet wykonywany był bilans zapotrzebowania
na gaz. Na jego podstawie spółka gazownicza wykonywała
analizę ekonomiczną, czy jest to opłacalne czy nie. Wskaźnik
przeliczenia na jednego odbiorcę był porównywalny ze średnim
wskaźnikiem w kraju. Niestety, nasz wskaźnik był zawsze wyższy
i z punktu widzenia ekonomicznego inwestycja była nieopłacalna. Nowa możliwość i szansa na gazyfikację miasta pojawiła się
wraz z nową technologią LNG, budową terminala na gaz płynny. Pod koniec ubiegłej kadencji ponowiłem wystąpienie do
Dolnośląskiej Społki Gazowniczej o podjęcie próby gazyfikacji
miasta i ponownie zobowiązany zostałem przez spółkę o przeprowadzenie ankietyzacji. Po analizie bilansu zapotrzebowania
na gaz, oraz biorąc pod uwagę nową technologię LNG, spółka
gazownicza pozytywnie rozważyła możliwość budowy terminala
i sieci gazowniczej. Z bilansu wynikało, że największym odbiorcą gazu na terenie gminy będzie Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela. Działania rozpoczęły się w roku 2011
podpisaniem listu intencyjnego, był on podstawą do podpisania
dokumentacji projektowej budowy terminala. Gmina do jego
budowy udostępniła teren przy ulicy Tkackiej, który dzierżawio-
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ny będzie przez spółkę gazowniczą na okres dziesięciu lat. W
roku 2012 stanął w Mieroszowie najnowocześniejszy terminal w
Polsce. Gazociąg wykonany został od ulicy Wojska Polskiego, w
ciągu ulicy Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego do Placu
Niepodległości i częściowo ulicy Dąbrowszczaków. Kolejny
etap, który jeszcze w tym roku będzie realizowany, to ciąg ulicy
Tkackiej i osiedle TBS Kamienna Góra na ulicy Wałbrzyskiej.
Wszystko co zostało wykonane, zrealizowane zostało ze środków
Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej. Gmina partycypowała jedynie w układzie przyłączy gazociągowych do Hali Sportowej przy
ulicy Hożej i Urzędu Miejskiego. Gazyfikacja ma na pewno

ROZMOWA Z PANIĄ
MARZENĄ MAJDZIK DYREKTOREM
PGNiG SPV 4 ODDZIAŁU WE
WROCŁAWIU DOTYCZĄCA
GAZYFIKACJI MIEJSCOWOŚCI
MIEROSZÓW Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII LNG.

I

nwestycja ta umożliwiła
mieszkańcom i firmom naszego miasta dostęp do gazu
ziemnego - paliwa nowoczesnego,
ekologicznego oraz wygodnego
w obsłudze.

proces rozwojowy. Spółka zadeklarowała, że będzie prowadziła
dalsze uzbrojenie gminy Mieroszów. Na terenie gminy, prowadzone są również spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli spółki gazowniczej, którzy udzielają naszym
mieszkańcom wszelkich informacji na temat zasad przyłączeniowych. Na moją prośbę został on również przeprojektowany
tak aby zarówno zbiornik z gazem, jak i radiatory ułożone
zostały w pozycji poziomej po to aby jego wygląd negatywnie
nie wpływał na otaczający nas krajobraz. Uważam, że budowa
terminala to historyczne przedsięwzięcie.

ratur (skroplony metan – powietrze). Z parownic, gaz o ciśnieniu ok. 0,5 MPa kierowany jest do stacji redukcyjno-pomiarowej, a następnie do sieci. Stacja wyposażona jest również
w kotłownię technologiczną oraz w nawanialnię. Proces nawaniania gazu ziemnego, przed podaniem go do sieci, jest niezbędnym zabiegiem, gdyż gaz ziemny jest bezwonny, a tym
samym, nie wyczuwalny we wdychanym powietrzu. Nieprzyjemny zapach THT (czynnik nawaniający) jest ostrzeżeniem,
że gdzieś ulatnia się gaz. W takich sytuacjach należy niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe. 992 to numer telefonu, który koniecznie trzeba zapamiętać!
Gdzie wybudowane są już gazociągi w Mieroszowie?

Jak już wspomniałam, pierwsze gazociągi wybudowane zostały jeszcze w 2011r. w ul. Hożej i Strzelców, a w 2012 wybudowano sieci w ul. Tkackiej,
Sportowej i Wolności. W bieżącym roku planujemy
dalszą rozbudowę sieci, w ulicach: Mickiewicza,
Opracowanie koncepcji gazyfiWiejskiej, Szpitalnej, Słowackiego, Żeromskiego,
kacji Mieroszowa trwało 9 mieDąbrowszczaków, pl. Niepodległości, Wałbrzyskiej
sięcy. Dlaczego tak długo?
To wcale nie tak długo. Powiedziałabym raczej, że to wyjątko- i cd. ul. Tkackiej. Łącznie, do końca 2013r. użytkować będziewo szybkie tempo, bo koncepcja była złożona i wymagała wielu my gazociągi o długości 3,8 km.
nietypowych analiz. A już 10 miesięcy po jej zatwierdzeniu Jaka jest ilość pobieranego paliwa gazowego przez odbiorców
wybudowane zostały pierwsze gazociągi – w ul. Hożej i ul. indywidualnych i przemysłowych Mieroszowa?
Strzelców. Tempo budowy terminalu też było imponujące – Sieć gazowa użytkowana jest zaledwie 9 miesięcy, więc ilości
prace rozpoczęły się w marcu 2012, a w październiku tego roku te nie są na razie imponujące – w 2012 r. pobór gazu wyniósł 25
uczestniczyliśmy już w jego uroczystym otwarciu. Gaz ziemny tys. m³, a w 2013 – 162 tys. m³. Mamy zatem do czynienia
popłynął do pierwszych odbiorców, którymi byli: fabryka wkła- z wyraźną tendencją wzrostu zużycia gazu. Również kluczowy
dów Odzieżowych „CAMELA” oraz hala sportowa Miero- klient, jakim jest fabryka „CAMELA”, planuje uruchomić druszowskiego Centrum Kultury. Warto przy tej okazji podkreślić gą kotłownię i znacznie zwiększyć pobór błękitnego paliwa. Liwyjątkowe zaangażowanie władz Mieroszowa, a szczególnie czymy na rosnące zainteresowanie użytkowaniem gazu
burmistrza, pana Andrzeja Laszkiewicza, który zabiegał o tę ziemnego przez mieszkańców Mieroszowa, zwłaszcza do
gazyfikację od wielu lat. To dzięki przychylności i pomocy ogrzewania budynków. Najszybciej przyłączyć się do sieci gawładz, inwestycja zrealizowana została tak sprawnie i bez prze- zowej można tam, gdzie już wybudowane zostały gazociągi. Inwestycja związana z przyłączem gazu nie wymaga pozwolenia
szkód.
na budowę, więc trwa zdecydowanie krócej, niż rozbudowa sieProszę opowiedzieć nam o samym terminalu.
Terminal LNG stoi na ogrodzonej działce, o powierzchni 20 ci. I nie wymaga skomplikowanych analiz i dodatkowych decyarów przy ul. Tkackiej. Właściwie słowo „stoi” nie jest, w tym zji. Chętnym do przyłączenia poradzę, iż najprościej sięgnąć po
przypadku, odpowiednie, ponieważ zbiornik kriogeniczny po- informacje na naszej stronie internetowej www.dsgaz.pl lub
sadowiony jest w pozycji horyzontalnej, czyli leży! Zbiornik ten
ma 80m3 pojemności, 17 m długości i 3m średnicy. Temperatura skroplonego gazu sięga minus 162º C. Pozostałe elementy
terminalu to: dwie parownice odbudowy ciśnienia i cztery parownice produktowe (7,2 m wysokości, 2,8 m szerokości i 2,5
m głębokości). Łatwo je rozpoznać, bo pokryte są warstwą
szronu. To w nich zachodzi proces przejścia gazu ziemnego
z fazy ciekłej do fazy gazowej, a czynnikiem ogrzewającym jest
otaczające powietrze. Szron tworzący się na zewnętrznych
ściankach parownic to nic innego, jak para wodna z powietrza,
która osadza się w postaci stałej, w wyniku resublimacji. Zjawisko to występuje właśnie w przypadku tak dużej różnicy tempe-
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połączyć się telefonicznie z Działem Przyłączeń w Zakładzie zbiornika odbywać będzie się co 1-2 dni.
w Wałbrzychu nr tel.: (74) 842 72 83 lub (74) 842 73 60.
Czy jest szansa, że gaz popłynie w całej gminie Mieroszów?
A czy od czasu uruchomienia terminalu zwiększyła się tu ilość Przepustowość terminalu LNG, a także przepustowość sieci
odbiorców gazu?
średniego ciśnienia zostały tak dobrane, aby w przyszłości
Odbiorców przybywa, poza wymienionymi na wstępie, nieba- możliwe było zasilanie w paliwo gazowe miejscowości ościenwem przyłączeni zostaną kolejni: 2 budynki wielorodzinne, je- nych tj. Sokołowska, Kowalowej, Unisławia Śląskiego. Strona
den jednorodzinny, budynek Śląskiego Centrum Opieki techniczna jest rozwiązana, natomiast decyzja o dalszej gazyfiDługoterminowej, budynek Urzędu Miejskiego. Aktualnie wy- kacji zapadnie dopiero wtedy, gdy zapewniona zostanie efekdawane są warunki przyłączenia dla 5 obiektów Sanatoriów tywność ekonomiczna, co wiążą się z koniecznością pozyskania
Dolnośląskich.
znacznej liczby klientów.
Wzwiązku z takimi potrzebami, jak często napełniany jest
zbiornik na ciekły gaz?

Dziękuję za rozmowę.

A ja serdecznie dziękuję za możliwość podzielenia się z czytelObecnie zbiornik napełniany jest raz w miesiącu, ale ilość tan- nikami informacjami o naszej inwestycji i zachęcenia, być mokowań będzie, oczywiście, dostosowana do potrzeb. Szacuje- że, do korzystania z dobrodziejstw gazu ziemnego.
my, że w okresie docelowym, w szczycie, uzupełnianie

ANDRZEJÓWKA W RYBNICY LEŚNEJ
NAJLEPSZYM SCHRONISKIEM
W POLSCE.

też dania restauracyjne np. schabowy, pstrąg, dziczyzna.
Wszystkie potrawy są sporządzane na podstawie naszych własnych receptur opracowanych przez moją żonę.
Czy klienci schronisk górskich są wymagający?

Klienci schronisk są bardzo różni. Są tacy, którym wystarczy
tylko łóżko i toaleta, są też bardziej wymagający, którzy w nieozmowa z Tomaszem Świtoniem dzierżawcą schroniska wielkiej cenie chcą mieć warunki hotelowe.
Czy w schronisku jest drogo?
PTTK Andrzejówka w Sudetach.
Ceny w Andrzejówce są porównywalne z innymi schroniskami
Od kiedy prowadzi Pan schronisko?
PTTK i są adekwatne do jakości naszych usług.
Andrzejówkę prowadzę od dziesięciu i pół roku.

R

Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m." ogłosił trzecią edycję
rankingu na najlepsze schroniska górskie w Polsce. Pierwsze
miejsce zajęła "Andrzejówka". Kto przeprowadza ocenę
schronisk i jak to się odbywa?

Czy posiadacie stały personel?

W tej chwili mamy stały personel, ale czasami było z tym bardzo różnie. Bywały takie okresy, kiedy z żoną byliśmy zupełnie
sami.
Jak wygląda typowy dzień właściciela schroniska?

Dzień kierownika to: pobudka o 6.00, w okresie zimowym o
5.00, a nawet o 4.00 kiedy drogi są zasypane śniegiem; zakupy,
które muszę zrobić do godz. 8.00; od 8.00 praca w kuchni lub
na bufecie przynajmniej do godz. 22.00.
Jakie są Pana plany, marzenia związane ze schroniskiem?

Ocenę schronisk i obiektów PTTK przeprowadzają anonimowi
ankieterzy wybrani przez redakcję N.P.M. spośród osób, które
wykazały się bardzo dobrą znajomością schronisk górskich,
wielokrotnie je odwiedzających. Testerzy odwiedzili każdy
obiekt przynajmniej dwukrotnie, w tym raz w zimie. Test rozpoczęto 1 lipca 2012 r. a zakończono 23 czerwca 2013 r. Zawsze była to wizyta incognito.
Co jest brane pod uwagę?

Są 4 kategorie ocen: wyżywienie - oferta, cena, jakość; noclegi wyposażenie pokoi, czystość, temperatura; warunki sanitarne liczba toalet, pryszniców, ich czystość, dostęp do ciepłej wody;
atmosfera - jakość obsługi, górski klimat, przestrzeganie ciszy
nocnej.
Jakie dodatkowe atrakcje dla swoich klientów posiada schronisko?

Wypożyczalnie nart w okresie zimowym, wyciągi narciarskie,
bogata sieć pieszych szlaków turystycznych i rowerowych, trasy
biegowe, szlak konny.
Jaką posiadacie ofertę kulinarną?

W ofercie kulinarnej są dania, które można spotkać w prawie
każdym schronisku np. bigos, fasolka kiełbasa a oprócz tego są
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Nasze plany to zmuszenie właściciela obiektu, czyli PTTK do
przeprowadzenia niezbędnych remontów dachu, ocieplenia,
wymiany okien. Nasze marzenia to zaprzestanie działalności
kopalni KSS Bartnica, zaniechanie planów budowy nowego kamieniołomu na górze Klin. Andrzejówka jest przykładem, że
można na terenie Gminy Mieroszów rozwinąć turystykę i wykorzystać naturalne walory tego terenu.
Dziękuję za rozmowę

O

WOLONTARIUSZE Z DANII
W MIEROSZOWIE

d 9 lipca, przez 3 tygodnie w Mieroszowie, pracowali
wolontariusze z Danii. Wizyta czterech osób jest częścią
realizowanego przez mieroszowski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu "Senior Volunteers for
Common Europe" finansowanego z
unijnego Program Grundtvig, zajmującego się edukacją osób dorosłych. W
ramach tego projektu, OPS oraz duńska
organizacja Fritidsborger z Asnæs, wymienią się doświadczeniem związanym
z organizacją pracy wolontariackiej
oraz zajęć aktywizujących seniorów.
Najważniejszym punktem projektu jest
jednak wymiana wolontariuszy - od 9
cd. str. 8
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NIE WYSTARCZY ZOSTAĆ
SOŁTYSEM - TRZEBA NIM BYĆ

apraszamy na prezentacje sylwetek Sołtysów z naszej
Gminy. Sprawdzimy czy są to osoby pracowite z pasją
społecznika, co do tej pory zrobili w swoich sołectwach. Zapytamy sołtysów co skłoniło ich do objęcia tak odpowiedzialnej
funkcji i czy odpowiednio się z niej wywiązują. Naszym kolejnym rozmówcą jest Pani sołtys sołectwa Unisław Śląski Iwona
Bandurska-Szewczyk.
Jakie są główne zadania sołtysa
we wsi?

Głównym obowiązkiem sołtysa
jest stać na „straży” wsi. Cokolwiek we wsi jest wykonane, nie
dzieje się bez wiedzy i akceptacji
sołtysa. Nie będę przytaczała
wszystkich obowiązków i kompetencji sołtysa. Główne : gospodarz wsi dba o
swoje
sołectwo. Ponadto reprezentuję ją

dla dzieci), współorganizacja jarmarku bożonarodzeniowego z
innymi sołectwami.
Jak układa się Pani praca z Panem Burmistrzem?

Jestem zadowolona ze współpracy z panem Burmistrzem.
Uważam, że nasze relacje są dobre. Dobrze układa się też
współpraca z urzędnikami Gminy.
Jak układa się Pani współpraca z mieszkańcami Unisławia?

Trudne pytanie. Z większością mieszkańców mam dobre relacje
i myślę, że moja osoba i moja praca jest dobrze odbierana. Staram się wraz z Radą Sołecką, żeby zintegrować mieszkańców
dlatego organizujemy festyny, na które zapraszamy wszystkich,
każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie np. konkursy. A
skoro muzyka łagodzi obyczaje więc staramy się, żeby jej nie
zabrakło.
Z jakimi problemami boryka się sołectwo?

Największą bolączką naszej wsi jest brak dalszej części chodnika. Na sercu leży nam bezpieczeństwo mieszkańców, a w
szczególności dzieci, które muszą dojść do przystanku żeby dojechać szkoły. Szczególnie niebezpiecznie jest zimą kiedy jest
zła widoczność. Niektórzy kierowcy niestety jeżdżą bardzo
szybko bez żadnej wyobraźni i stwarzają duże zagrożenie dla
pieszych. Drugim bardzo istotnym problemem jest rzeka. Koryto, w niektórych miejscach jest bardzo zamulone i zarośnięte
trawą. Przy większych opadach, niektórym mieszkańcom nie
jest” do śmiechu”.

na zewnątrz. Oprócz zbierania podatków i sporządzania rozliczeń, staram się żeby przekazywać mieszkańcom ważne sprawy poruszane przez Radę Gminy. Jestem w stałym kontakcie z
mieszkańcami, znam nurtujące ich problemy i w miarę możliwości, pomagam je rozwiązywać. Praca sołtysa nie jest męczą- Jakie przed Panią stoją zadania?
ca, ale wymaga dużo czasu, poświęcenia i zaangażowania.
Zadaniem, które chcielibyśmy wykonać to: ogrodzenie boiska
Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?
od strony ulicy, doposażenie placu zabaw w dodatkowe eleSołtysem zostałam w 2011 r. i jest to moja pierwsza kadencja. menty. Każdy ma marzenia a moim wielkim marzeniem jest
Proszę powiedzieć coś o sobie?
żeby naszym mieszkańcom chciało się wyjść z domu i razem
Mam 40 lat, od urodzenia mieszkam w Unisławiu Śląskim. Po- realizować różne przedsięwzięcia, żeby razem zrobić coś dla
siadam średnie wykształcenie. Jestem szczęśliwa mężatką i siebie i dla innych. Jako sołtys chciałabym aby mieszkańcom
matką trzech cudownych córek. Zawodowo związana jestem z mojej wsi żyło się lepiej, ale chcieć to nie móc! ,,Niektóre braprzedszkolem, pełnię tam funkcję pomocy nauczyciela. Ponadto my trudno otworzyć''.
społecznie pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia „Słoneczko Za rok wybory samorządowe czy będzie Pani startowała na
Unisławia”, działającym przy przedszkolu w Unisławiu Śląskim radną gminy/powiatu?
i bardzo lubię tę pracę bo kocham dzieci.
No cóż życie płata nam różne niespodzianki i pisze swój scenaCo Panią skłoniło do objęcia tak odpowiedzialnej funkcji?
riusz. Pożyjemy zobaczymy.
Idąc na zebranie wiejskie nigdy nie myślałam, że to ja właśnie
Dziękuję za rozmowę
zostanę sołtysem. Namówiły mnie moje koleżanki, które obiecały, że mi pomogą i nie kłamały. Zawsze mogę na nie liczyć.
Ale czy dobrze zrobiłam? Zobaczymy! Lubię pracować spoWyspecjalizowany producent
łecznie i uważam, że człowiek tyle jest wart ile jest w stanie
najwyższej jakości krzeseł
drugiemu pomóc.
Co do tej pory zrobiła Pani dla sołectwa?

Myślę, że największymi sukcesami było otwarcie świetlicy
wiejskiej przy ogromnej pomocy OPS w Mieroszowie i innych
sponsorów. I przy tej okazji chcę jeszcze raz podziękować
wszystkim za nieocenioną pomoc, kolejny sukces to zainicjowanie „BIEGU SŁONECZEK” czyli promowanie aktywności
fizycznej dzieci z całej gminy połączonej z integracją, oznakowanie bocznych dróg numerami domów (tabliczki z informacja
bardzo ułatwiły dotarcie pogotowia ratunkowego i innych służb
do posesji), rewitalizacja i odnowienie placu biesiadnego i boiska przeznaczonego do gry w kosza i siatkówkę, wykonanie
zadaszenia i podestu na placu, który służy wszystkim mieszkańcom, akcja „bezpiecznie na drodze” (rozdanie mieszkańcom
znaczków odblaskowych). Było to możliwe dzięki sponsorom:
PZU i ROTOMAT Sp. z o.o, reprezentacja wsi na Jarmarku
Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu ( IV miejsce za reprezentację
wsi, II miejsce za kulinaria), III miejsce w "Turnieju Sołectw"
w 2011r. i II miejsce w roku 2012 (Pieniądze z nagrody przeznaczyliśmy na remont świetlicy i zorganizowanie Mikołajek

tapicerowanych, foteli oraz
stołów.

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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6 WRZEŚNIA STARTUJE III EDYCJA
SOKOŁOWSKO FESTIWAL FILMOWY
HOMMAGE à KIEŚLOWSKI.

F

undacja Sztuki Współczesnej „In Situ“ oraz firma Outdoor Cinema, specjalista w organizacji imprez audiowizualnych na otwartym powietrzu, zapraszają na 3. edycję
Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski, który odbędzie
się w dniach 6-8 września w Sokołowsku. Sokołowsko na
Dolnym Śląsku, usytuowane na terenie przygranicznym, między Polską, Niemcami i Czechami, to miejscowość, gdzie
Krzysztof Kieślowski spędził część dzieciństwa i nakręcił film
dokumentalny pod tytułem „Prześwietlenie”. Festiwal odbywa
się pod patronatem honorowym żony reżysera, Pani Marii Kieślowskiej. Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski, ma na celu pokazanie,
że twórczość jednego z najbardziej znanych polskich reżyserów, jak również jego
dokumentalna wrażliwość, nadal stanowią punkt odniesienia
dla wielu współczesnych, tak
polskich jak i zagranicznych,
twórców filmowych. Organizatorzy festiwalu chcą pozostać
wierni dziedzictwu wybitnego
artysty, który przez wiele lat
rozwijał swój styl, dowodząc
swoich umiejętności zarówno w
dziedzinie dokumentu, jak i filmu
fabularnego.
Motywem przewodnim, tegorocznej edycji Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à
Kieślowski jest „miłość, wolność, samotność”, a filmem,
który będzie pretekstem do dyskusji, a jednocześnie osią całego
festiwalu jest „Biały”, druga
część głośnej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego – „Trzy kolory” – cyklu nawiązującego do
symboliki flagi francuskiej
(„Niebieski”, „Biały”, „Czerwony”), a także trzech cnót boskich – wiary, nadziei, miłości. W tym roku gośćmi specjalnymi
festiwalu będą twórcy filmu „Biały”: francuski producent Marin Karmitz, aktorzy Marzena Trybała, Cezary Pazura, a także:
Maria Kieślowska, Artur Barciś, Marcin Latałło, Paweł Łoziński, Jacek Bławut, Krystyna Janda, Krzysztof Wierzbicki, Marcin Bortkiewicz, Paweł Borowski, Bogdan Koca, Mariusz
Grzegorzek, Gabriela Muskała, Greg Zgliński, Violetta Buhl,
Mikołaj Jazdon, Stanisław Zawiśliński, Łukasz Maciejewski,
Janusz Wróblewski oraz Magdalena Łazarkiewicz. 7 września,
drugiego dnia festiwalu, goście wezmą udział w Uroczystej
Gali, podczas której, we foyer kina Zdrowie, odbędzie się
otwarcie szczególnej wystawy, na której zostaną zaprezentowane, eksponaty zgromadzone w Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski 2013
to interdyscyplinarne wydarzenie, łączące w sobie formułę
przeglądu filmowego, warsztatów twórczych, panelu dyskusyjnego, spektakli, wystaw i koncertów. W trakcie trzech festiwa-
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lowych dni odbędzie się około 40 projekcji, zarówno w kinie
Zdrowie, jak i pozostałych czterech kinach plenerowych. Podobnie, jak w dwóch poprzednich edycjach, w programie festiwalu znalazły się tytuły „korespondujące” z twórczością twórcy
„Dekalogu”. Uczestnicy festiwalu zobaczą w tym roku m.in.
takie filmy jak: „Kobieta samotna” Agnieszki Holland, „Lęk
wysokości” Bartka Konopki, „Samotni” Davida Ondříčka,
„Królowa aniołów” Mariusza Grzegorzka, „Wirtualna wojna” Jacka Bławuta, „Zero” Pawła Borowskiego, „Cała zima
bez ognia” Grega Zglińskiego, „Sto lat w kinie” Pawła Łozińskiego czy „Moja ulica” Marcina Latałło. Podczas trwania festiwalu pokazane zostaną również etiudy studentów
Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy, w tym prace
Anety Kopacz, Radka Franczaka, Grzegorza Brzozowskiego
oraz Magdaleny Szymków. Prezentacja krótkich form młodych
twórców ma na celu pokazanie, w jakiej kondycji znajduje się
współczesne kino dokumentalne,
tworzone przez młodych, obiecujących filmowców. Festiwal
zakończy pokaz filmu dokumentalnego Krzysztofa Kieślowskiego „Pierwsza miłość” z
1974 roku, ze zdjęciami Jacka
Petryckiego,
zrealizowanego
przy współpracy Krzysztofa
Wierzbickiego. Jedną z atrakcji
festiwalowych – w ramach transgranicznej współpracy – będą
pokazy plenerowe w czeskim
miasteczku Meziměstí, oddalonym 6 km od Sokołowska. Pokazany zostanie filmy „Biały”, a
także „Samotni” Davida Ondříčka. Pomiędzy Meziměstí a
Sokołowskiem kursować będzie
specjalny autobus festiwalowy.
Sokołowsko Festiwal Filmowy
Hommage à Kieślowski to także
wiele imprez towarzyszących – w
przerwach między filmami odbędą się panele dyskusyjne i prelekcje z udziałem twórców
prezentowanych filmów, gości
specjalnych oraz krytyków. Pasjonaci kina będą mogli wziąć
udział w Warsztatach Krytyki
Filmowej, prowadzonych przez wybitnych filmoznawców,
krytyków i dziennikarzy filmowych, m. in. – Marcina Adamczaka (UAM), Stanisława Zawiślińskiego czy Łukasza Maciejewskiego. Odbędą się również warsztaty "Otwarte Drzwi do
Kultury" - z prawa autorskiego oraz obiegu kultury i jej losach
w cyfrowych czasach - organizowane przez Legalną Kulturę.
Publiczność festiwalowa będzie mogła zobaczyć np. specjalny
pokaz filmu „Mocny człowiek” w reżyserii Henryka Szaro z
1929 roku, który zostanie wyświetlony pierwszego dnia festiwalu, wieczorem, na Placu Kieślowskiego. Seansowi towarzyszyć będzie koncert kompozytora, performera i producenta
muzycznego, Marcina Pukaluka. Podczas festiwalu, we foyer
Kinoteatru Zdrowie odbędzie się wystawa plakatów filmowych z kolekcji Piotra Dąbrowskiego. 8 września, w niedzielę,
będzie miał miejsce panel dyskusyjny dotyczący projektu Marcina Latałły „Poza prawem”, którego założeniem jest uruchomienie warsztatów scenariuszowych, których efektem
końcowym ma być powstanie cyklu godzinnych filmów telewi-
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zyjnych. Przedsięwzięcie zainspirowane zostało Europejską
Konwencją Praw Człowieka i dotyczy jej przestrzegania we
współczesnej Polsce.
Specjalnym wydarzeniem tegorocznej edycji festiwalu będzie
monodram Krystyny Jandy „Ucho, gardło, nóż”, który odbędzie się ostatniego dnia festiwalu, w niedzielę, 8 września, w
Kinoteatrze Zdrowie. Przed spektaklem aktorka weźmie udział
w panelu pt. Miłość, wolność, samotność w filmach Krzysztofa
Kieślowskiego, prowadzonym przez Stanisława Zawiślińskiego
i Mikołaja Jazdona. Podczas festiwalu odbędzie się konkurs o
nagrodę Jednonogiego IN SITU, który jest częścią wrocławskiego festiwalu EURECA, organizowanego przez Europejską
Fundację Edukacji Audiowizualnych DISCE wraz z Dolnośląskim Centrum Filmowym „Odra Film”. Do EUREKI zaproszeni
zostali początkujący młodzi filmowcy, w tym uczniowie i studenci polskich oraz czeskich szkół policealnych i wyższych,
których zadaniem jest realizacja filmów, zainspirowanych
twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i jednocześnie odnoszą-

ZAGROŻENIEM DLA KOPALNI
SĄ BEZKOMPROMISOWI
EKOTERRORYŚCI
- mówi Roman Brunowski prezes
Kopalni Surowców Skalnych
w Bartnicy.

N

wym?

cych się do tematu – „miłość, wolność, samotność”. Każdy obraz musi być osadzony w dzisiejszej rzeczywistości i bezpośrednio do niej nawiązywać. Festiwal EURECA jest okazją do
promocji Polski, Wrocławia oraz Sokołowska, czyli miejsc na
Dolnym Śląsku mających filmowe tradycje i zdolnych debiutantów. III edycja Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à
Kieślowski to wyjątkowe święto kina, gdzie w niezwykłej atmosferze, w jednym miejscu spotykają się bliscy współpracownicy, przyjaciele i rodzina Krzysztofa Kieślowskiego, pasjonaci
jego twórczości oraz filmowcy. W ubiegłych latach, oprócz
mieszkańców regionu oraz polskich i zagranicznych miłośników filmu, w festiwalu wzięło udział wielu wybitnych twórców
oraz przedstawicieli świata kultury. W Sokołowsku gościli już
m.in. Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Marcel
Łoziński, Dorota Kędzierzawska, Artur Reinhart, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Preisner, Ewa Błaszczyk, Katarzyna Figura, Marzena Trybała, Borys Szyc, Mikołaj Jazdon, Andrzej
Titkow, Marina Fabbri, Petr Vlcek, Pavla Bermannova i inni.
z transportem.

Czy Pana zdaniem zagrożeniem są ekolodzy, którzy starają się
uniemożliwiać wydobywanie surowców skalnych?

Nie, zagrożeniem są bezkompromisowi ekoterroryści.
Jaka jest roczna wartość eksploatowanych kruszyw?

Wielkości te objęte są tajemnicą handlową Spółki.

Koncesja na wydobycie jest ważna do roku 2015. Jakie są Pana dalsze plany, czy chce Pan kontynuować eksploatację
i ubiegać się o koncesję na dalsze lata?

Czynimy znane społeczeństwu zdecydowane starania o prze-

a jakim rynku działają Kopalnie Surowców Skalnych
w Bartnicy sp. z o.o. - krajowym czy międzynarodo-

Krajowym.

Ilu pracowników z naszego Regionu jest zatrudnionych?

Na kopalniach 100%.

Jakie korzyści przynosi kopalnia dla naszego Regionu?

Miejsca pracy, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz podatków od nieruchomości do organów różnego szczebla, miejsca
pracy dla innych Spółek.
Kto jest głównym odbiorcą kruszywa?

dłużenie koncesji.

Pana zdaniem kopalnia dewastuje środowisko?
Czołowe spółki zajmujące się budownictwem drogowym i ko- Czy
Ze
względu
na brak pojęcia definicji „dewastacja środowiska”
lejowym.
nie
można
udzielić
wiążącej odpowiedzi na tak postawione pyWPolsce prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych, czy
tanie.
Działalność
górniczą
odkrywkową można bardziej okremają one wpływ na rozwój krajowego rynku kruszyw w Polślić
jako
czasową
i
ograniczoną
terenowo ingerencję
sce?
w
środowisko
naturalne
na
koniecznym
prowadzenia prac
Inwestycje drogowe i kolejowe, jak i prace modernizacyjne wydobywczych terenie. Należy zwrócić do
uwagę,
że przedsięi naprawcze w tym zakresie determinują rozwój krajowego biorca górniczy po zakończeniu prac wydobywczych
spowodorynku kruszyw.
wanych
wyczerpaniem
się
złoża
jest
zobowiązany
do
Czy przy dużej ilości inwestycji nie istnieje zagrożenie, że zarekultywacji
terenów
powydobywczych,
zgodnie
z
zatwierdzobraknie kruszyw?
Według posiadanych przez nas informacji nieznane są nam gło- nymi planami i kierunkami ich zagospodarowania.
Dziękuję za rozmowę.
sy o brakach kruszyw również w latach o najwyższym poziomie inwestycji drogowych i kolejowych, ale problemy
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cd. ze str. 4

(np. do Andrzejówki i do skansenu w Pstrążnej),
do 29 lipca, czwórka Duńczynatomiast Lisbeth i Erik pomagali w renowacji
ków przebywała w Mieroszowie,
drewnianych wiat turystycznych zlokalizowaa od 2 do 22 września wolontanych na terenie Gminy Mieroszów i zajmowali
riusze z Mieroszowa - również 4
się opracowaniem foldera promującego nasz teosoby, odwiedzą Danię. Wolonren i wieloletnią współpracę polsko-duńską
tariusze to seniorzy - osoby powśród Duńczyków. Wolontariusze spotkali się
wyżej 50 roku życia.
również z członkami prowadzonego przez OśroWolontariusze podzieleni zostali
dek Pomocy Społecznej Klubu Seniora - prezenna dwie grupy. Birgit i Gert pratując swoje organizacje i dzieląc się
cowali w prowadzonej przez
doświadczeniami. W wolnych chwilach zwiedzamieroszowski OPS świetlicy środowiskowej, gdzie uczyli dzie- li okoliczne atrakcje turystyczne i poznali historię tego terenu ci języka angielskiego oraz pokazywali im duńskie zabawy, tra- odwiedzili: Wałbrzych, Muzeum Gross-Rosen, Pragę i skałki w
dycje i kulturę. Wspólnie z dziećmi udali się na wycieczki Teplicach.

W

NASI RADNI

- Wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem
miejsc pracy poprzez prace interwencyjne, roboty publiczne,
staże oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Nie zrealizowałem problemu uporządkowania gospodarki
ściekowej w Golińsku, Łącznej, Różanej ponieważ są to
inwestycje wymagające znacznych środków finansowych,
których gmina nie posiada.

ybory Samorządowe 2014, zbliżają się wielkimi krokami. Radnych obecnej kadencji chcemy zapytać
co zrealizowali ze swojego programu
wyborczego, jakie ważne sprawy dla
Co Pana osobiście skłoniło do kandydowania na
naszych mieszkańców podejmowali na
radnego ?
sesjach Rady Miejskiej, w czym upaOd kilkunastu lat interesuje się problemami samorządnotrują rozwój Gminy. Przekonamy się,
ści w gminie, poprzez pełnienie funkcji radnego mogę
czy słusznie obdarzyliśmy zaufaniem
mieć realny wpływ na kierunki rozwoju gminy, a co za
radnego, na którego głosowaliśmy
tym idzie na powstałe inwestycje.
i czy na nasz głos zasługuje w wyboJakie ważne sprawy dla mieszkańców podejmował Pan
rach samorządowych 2014. Naszym
pierwszym rozmówcą jest Przewodniczący Rady Miejskiej na sesjach Rady Miejskiej ?
Co roku Rada Miejska podejmuje ważne dla mieszkańców deRyszard Gubernat.
cyzje w sprawach: podatków i opłat lokalnych, budżetu gminy,
Proszę przypomnieć program wyborczy i poinformować co
gospodarki odpadami. Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej
Pan z niego zrealizował ?
- Wdrożenie działań w ramach "odnowy i rozwoju wsi" obję- z projektem uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Mietych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - roszów. Uchwała została przyjęta 2011r. W bieżącej kadencji
2013 w szczególności na terenie : Golińska, Nowego Siodła, wystąpiłem również do Pana Burmistrza z wieloma pytaniami
Łącznej ( zorganizowanie kolejnego centrum wypoczynku i re- i interpelacjami dotyczącymi ważnych spraw dla mieszkańców
kreacji w sołectwach : Golińsk, Łącznej i Nowym Siodle. Nie gminy.
zrealizowano centrum wypoczynku i rekreacji w Nowym Siodle Wczym upatruje Pan rozwój gminy ?
W roku 2012 gmina Mieroszów przystąpiła do Aglomeracji
ze względu na problemy związane z własnością budynku.
- Wykonanie w 2011r. ścieżki rowerowej obejmującej trasę od Wałbrzyskiej, która skupia dość szeroką grupę miast i powiatów
Golińska poprzez Nowe Siodło do czeskiej miejscowości Viż- nie tylko okręgu wałbrzyskiego. W programie inwestycyjnym
Aglomeracji na lata 2014-2020 jest zaplanowanych szereg inniow. Inwestycje zrealizowano.
- Reaktywowanie zapomnianych, corocznych konkursów na westycji, w tym, także na terenie gminy Mieroszów. Moim zadaniem jest to jedyna szansa by przeprowadzić inwestycje
najładniejszą posesję w sołectwach począwszy od 2011r.
z pomocą środków z Unii Europejskiej.
Dziękuję za rozmowę

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

INWESTYCJE SPÓŁKI
„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”

Fizjoterapia i laboratorium
Sokołowsko

"Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku działająca od 1.07.2008 r. nieustannie dąży do
podnoszenia jakości świadczonych usług w Sokołowsku
jak również w pozostałych jednostkach. Dla Spółki "Sanatoria Dolnośląskie" rozpoczął się proces inwestycji i
- promocja na zabiegi
rozwoju, co gwarantuje stabilność i pokazuje, że Spółka
na trwale wpisuje się w strategię województwa dolnośląskiego. Do chwili obecnej : Spółka
otrzymała dokapitalizowanie na kwotę 1.500.000 zł. w związku z realizacją „Programu Modernizacji Stacjonarnej Opieki Pulmonologicznej w Województwie Dolnośląskim w latach
2010-2012”. Pozyskane środki zostały przeznaczone na prace adaptacyjne w budynku szpitala „Biały Orzeł” w Sokołowsku celem przystosowania części obiektu do pełnienia funkcji
oddziału rehabilitacyjnego. Prace rozpoczęły się w II
Sanatorium "ZIMOWIT"
kwartale b.r. i mają trwać do końca IX. 2013. Spółka otrzyDuszniki-Zdrój
mała kolejne dofinansowanie w kwocie 3.500.000 zł do
projektu pn. „Modernizacja Pawilonu II Sanatorium
Uzdrowiskowego w Dusznikach - Zdroju wraz z budową
bazy zabiegowej”. Spółka składała również wniosek w ramach projektu RPO WD pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap
- "Wzmocnienie przy kijach"
2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, opiewający
- "Oczyść swój organizm"
na kwotę 855 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Środki pozyskane z RPO to kwota 531 000 zł. Spółka rozpoczęła starania o pozyskanie środków finansowych w celu przystosowania obiektu „Waligóra” do pełnienia
działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach projektu pn. „ Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w obszarze tematycznym: „Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom
szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”. Dofinansowanie możliwe jest do pozyskania ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Reasumując, należy
stwierdzić, że Spółka dokłada wszelkich starań, aby swoim Pacjentom i Kuracjuszom zapewnić lepsze warunki leczenia i rehabilitacji. Poprawa standardu oraz zakup nowego wyposażeniaprzyczyni się do poprawy konkurencyjSanatorium "AZALIA"
ności Spółki, która jest ważnym elementem projektu
Szczawno-Zdrój
dotyczącego turystyki uzdrowiskowej -"Sudety Zdrój”.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z promocji w naszych jednostkach

Więcej informacji na: www. sanatoria-dolnoslaskie. pl

-"Przepis na zdrowie - Mocne stawy"
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PRZEZ NAJBLIŻSZY ROK
WYWOZEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDZIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SANIKOM SP. Z O.O.

M

amy szansę na zawsze pożegnać się z nielegalnymi wysypiskami w lasach i upowszechnić sortowanie śmieci. Rewolucja śmieciowa prowokuje też szybsze tworzenie
kompleksowej infrastruktury do zagospodarowania odpadów -

powiedział Andrzej Wojdyła, Prezes Zarządu.

„COM-D” z ceną brutto:
813.888,00 zł. została wykluczona.
Co będzie należało do Państwa zadań?

Od 1 lipca, na zlecenie gminy
Mieroszów, zajmujemy sie
odbiorem odpadów od
mieszkańców. Od tego dnia to
właśnie gminy przejęły ten obowiązek, nam w drodze przetargu
powierzono go.
Gdzie będą wywożone śmieci?

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. To nowoczesna instalacja, uruchomiona w grudniu ubiegłego roku.
„Sanikom” Sp. z O.O. w Lubawce, powstała w 1998r. w wyni- Do niej trafiają odpady komunalne nie tylko z gminy Mieroku połączenia dwóch zakładów: Zakładu Budżetowego Gospo- szów, ale od około 147 tys. mieszkańców gmin tworzących
darki Komunalnej w Lubawce
System EKO-SUDETY.
i Zakładu Budżetowego WodociąJakie Pana zdaniem są korzyści
gów i Kanalizacji w Lubawce. W
z wprowadzenia „ustawy śmiecio2005 roku przejęliśmy także spółkę
wej”?
Komunalspec SUK Sp. z O.O. z
Przede wszystkim mamy szansę na
Kamiennej Góry. Dziś Sanikom
zawsze pożegnać się z nielegalnymi
tworzy 17 gmin: Lubawka, miasto
wysypiskami w lasach i upowszechKamienna Góra, gmina Kamienna
nić sortowanie śmieci. Rewolucja
Góra, Czarny Bór, Męcinka, Jawor,
śmieciowa prowokuje też szybsze
Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymtworzenie kompleksowej infrastrukka, Stare Bogaczowice, Marciszów,
tury do zagospodarowania odpadów.
Wądroże Wielkie, Świerzawa, WojW naszym kraju powstały liczne incieszów, Boguszów-Gorce, Bolków,
westycje - nowoczesne instalacje.
Mieroszów.
Czy uważa Pan, że będziemy segregować śmieci i zaakceptujePanie Prezesie, proszę przybliżyć naszym czytelnikom status
prawny spółki.

Jaką Państwo w przetargu zaoferowali cenę i jak to wygląda
w porównaniu z innymi oferentami?

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” zaoferowała najniższą cenę brutto: 369.230,40 zł, za co otrzymała 100
punktów przetargowych, Alba Dolny Śląsk oferowała kwotę
brutto: 570.551,04 zł i otrzymała 64,71 pkt., natomiast oferta
Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego

RUPEX
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
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s.j.

TY

my wymagane prawem procedury jako obywatele i jako całe
społeczności ?

Tak, bo robimy to dla siebie i naszych dzieci. Teraz za odbiór
odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie
śmieci do lasu.
Dziękuję za rozmowę.

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

KAŻDY WĘGIEL PRZESIEWAMY !!!
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JOYRIDE EMTB ENDURO
W MIEROSZOWIE

Szlaki w Górach Suchych mają zdecydowanie swój regionalny
charakter jakiego trudno szukać gdzie indziej w Polsce. Lokalna
„specjalność” to super strome i techniczne ścianki, dużo jest też
Mieroszowie odbyły się już trzeci raz z rzędu zawody łatwiejszych tras, długie singletracki biegnące po widokowych
JoyRide EMTB Enduro. Na starcie stanęło 67 zawodni- graniach każdemu zapadają w pamięć. Tutejsze trasy są warte
ków i 7 zawodniczek. Trasa prowadziła jak zawsze przez naj- polecenia każdemu pasjonatowi MTB.
trudniejsze odcinki w Górach Suchych. Współorganizatorem Czy Pana zdaniem ta dyscyplina sportowa cieszy się zainterezawodów była Gmina Mieroszów oraz MCK. Rozmawiamy sowaniem?
z organizatorem zawodów MACIEJEM PAJĄKIEM.
Jazda na rowerze górskim to dość popularny w Polsce sport enduro, będące jedną z bardziej wymagających odmian kolarstwa
górskiego cieszy się u nas coraz większym zainteresowaniem,
jednak bardziej rekreacyjne formy jazdy na rowerze są zdecydowanie dużo bardziej rozpowszechnione.

W

Czy Pana zdaniem to bezpieczny sport?

Na jakich zasadach są rozgrywane?

Zawody EMTB Enduro są rozgrywane w formie wyścigu opartego na odcinkach specjalnych. Analogicznie jak na rajdach samochodowych, zawodnicy mają mierzony czas przejazdu tylko
na wyznaczonych odcinkach specjalnych a pozostałą część trasy, tak zwane „dojazdówki”, przejeżdżają w spokojnym tempie
dzieląc się wrażeniami. Odcinki Specjalne (czyli w skrócie
Osy), są to zjazdy z ewentualnymi małymi elementami interwałowymi. Zwycięża ta osoba, która uzyska najmniejszą sumę
czasów ze wszystkich OSów. Pomiar czasu odbywa się w technologii RFID, każdy z zawodników otrzymuje zegarek, który
po przyłożeniu do czytnika na starcie a potem na mecie każdego OSu, mierzy czas przejazdu.
Jak Pan ocenia szlaki rowerowe w gminie Mieroszów, na
których odbywają się zawody?

Stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak jazda w kasku. utrzymywanie roweru w dobrej sprawności oraz zdrowy
rozsądek, enduro nie jest bardziej niebezpieczne niż inne sporty
na wolnym powietrzu. Najczęstsze
kontuzje nie są
poważne. W czasie
organizowanych
przez nas zawodów, w przeciągu
ostatnich trzech
lat, mieliśmy tylko
kilka wypadków,
nigdy nie wymagały one natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego.
Czy w zawodach może wziąć udział każdy?

Zawody są skierowane dla wszystkich, którzy mają minimum
doświadczenia w jeździe na rowerze górskim. Potrzebny jest
także sprawny rower oraz kask.
Dziękuję za rozmowę.
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MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
W TRIATHLONIE

W

dniu 10 sierpnia 2013
roku o godzinie 10:00
wystartowali
uczestnicy
Triathlonu. W zakres zawodów wchodziło pływanie,
jazda rowerowa oraz bieg.
Start tradycyjnie w Mezimesti na basenie Aquapark,
meta na stadionie w Mieroszowie (ul. Sportowa 4). Tegoroczna
frekwencja wyniosła 18 osób i choć to
ciągle niewiele, to lepiej niż w minionym roku. Usprawiedliwienia można
doszukiwać się w porannej temperaturze, która nie przekroczyła 14 °C oraz
w tym, że jest to impreza młoda (trzyletnia). Mimo wszystko tendencja
wzrostowa dobrze rokuje. Wielkie brawa należą się osobom, które po raz
pierwszy spróbowały swoich sił na zawodach. Niedługi dystans był przynętą
na zawodników, dla których nie liczył
się wynik (choć i to ostatecznie interesuje) ani stanięcie
na podium, ale osiągnięcie celu czyli przebiegnięcie mety. Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria do lat 14

I miejsce - Weronika Mikołajczyk - Kamienna Góra
II miejsce - Ola Mikołajczyk - Kamienna Góra
Kategoria wiekowa - Kobiety 17-25 lat

I miejsce - Edyta Nowak - Sokołowsko

Kategoria wiekowa - Mężczyźni 17-25 lat

I miejsce - Rafał Kluba - Wałbrzych
II miejsce - Dawid Żełajtys - Mieroszów
III miejsce - Adrian Sarnecki - Mieroszów
IV miejsce - Nikodem Wiśniewski - Mieroszów

G

Kategoria wiekowa - Mężczyźni 26-45 lat

I miejsce - Ondrej Penc - Mezimesti
II miejsce - Michał Leszko - Świdnica
III miejsce - Stanislav Hlavatz - Mezimesti
IV miejsce - Marcin Raczyński - Trzebnica
V miejsce - Artur Dziedzic - Kamienna Góra - zdyskwalifikowany (awaria roweru)
Kategoria wiekowa - Kobiety pow. 46 lat

I miejsce - Mariola Sarnecka - Mieroszów
II miejsce - Teresa Leszko - Sokołowsko

Kategoria wiekowa - Mężczyźni pow. 46 lat

I miejsce - Marek Henczka - Wałbrzych
II miejsce - Andrzej Kluba - Wałbrzych
III miejsce - Eugeniusz Marcinowski - Bielawa
IV miejsce - Waldemar
Bobrowski - Mieroszów
Triathlon jest ostatnią
imprezą
sportową
a przedostatnią ze wszystkich imprez kulturalno-sportowych realizowaną ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013. „ Aktywni bez granic”, Projekt numer Pl.3.22/3.3.02/12.03540.
W dniu 31 sierpnia, po Sportowym Turnieju Sołectw odbędzie się Piknik kończący projekt, na który już dzisiaj serdecznie
zapraszamy.
Tekst: Wioleta Kuchta
Zdjęcia: Dorota Borkowska

BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY KOMPLEKSU SPORTOWEGO
W MIEROSZOWIE
– dokumentacja projektowa, nr PL. 3.22/3.3.02/1 3.03776

mina Mieroszów podpisała umowę na realizacje projektu: Budynek socjalno – techniczny kompleksu sportowego w Mieroszowie – dokumentacja projektowa, nr PL. 3.22/3.3.02/13.03776. Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji
projektowej dla budynku socjalno-technicznego kompleksu sportowego w Mieroszowie obejmującego: 2 szatnie z umywalniami
i WC, POM. dla sędziów z WC, pom. biurowe z WC, pom. gospodarcze, korytarz oraz niezbędne media. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem projektu obejmie: projekt budowlany, specyfikacje techniczne, uzgodnienia w zakresie oddziaływania na
środowisko naturalne, ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz pozwolenie na
budowę. Elementem dokumentacji będzie również mapa. Obiekt na, którego potrzeby zostanie opracowana dokumentacja, obsługiwał będzie kompleks sportowy zlokalizowany w Mieroszowie przy ul. Sportowej. Inwestycja planowana jest do realizacji przy
współudziale unijnych środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Mezimesti. Budowa
nowego budynku pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę sportową i będzie miała niezwykle ważne znaczenie dla inicjatyw palowanych do realizacji z partnerem czeskim. Projekt jest realizowany w ramach „Funduszu Mikroprojektów” Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 2007 – 2013 w Euroregione Glacensis.
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