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W

yłoniono wykonawcę na przebudowę dachu budynku
przy ul. Unisławskiej
2 w Sokołowsku.
Koszt robót wynosi
179.000 zł, razem planowane
koszty

BURMISTRZ INFORMUJE

Z

realizowana została modernizacja kotłowni w budynku
Urzędu miejskiego w
Mieroszowie. Koszt robót
budowlanych 156.000 zł
razem koszt inwestycji: fot.D.Borkowska
165.505,79 zł. Projekt 184.289,00 zł. W najzostał dofinansowany z bliższym czasie realizaUnii Europejskiej w ramach RPO WD 2007-2013 w kwocie 132 cja zostanie rozpoczęta.
091,26 zł
pracowana została
dokumentacja
zęściowo została już zrealizowana modernizacja instalacji C.O. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, projektowo-kosztorysofot.D.Borkowska
zadanie rozpoczęto w tym roku a zakończone zostanie w
wa dla projektu pn. „Budyprzyszłym. Wydatki w tym roku: roboty budowlane
nek
socjalno-techniczny
32.500,00 zł, razem wydatki 36.000 zł. II etap robót
kompleksu-sportowego w
191.496,08 zł, razem wydatki 196.196,08 zł.
Mieroszowie - dokumentaakończyła się budowa odcinka kanalizacji w Sokocja projektowa”. Łączna
łowsku. Wartość robót budowlanych 175.745,46 zł,
wartość zadania to 23.001 zł
łączne koszty inwestycji 189.440,00 zł. Zadanie jest dofii jest dofinansowane w 85%
nansowane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojo- fot.D.Borkowska
ze środków EWT oraz 10%
wej w kwocie 130.000,00 zł.
budżetu państwa.
ozstrzygnięty został przetarg na „Zakup i montaż urząealizowany jest remont sali kinowej Mieroszowskiego
dzeń siłowni zewnętrznej na terenie Góry Parkowej w
Centrum Kultury. I etap - roboty przygotowawcze, to
Mieroszowie” oraz zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne koszt 88.831,00 zł. Na II etap remontu przetarg nie został jeszparku sanatoryjnego „Biały Orzeł” w Sokołowsku. Wartość za- cze rozstrzygnięty, został on dofinansowany w kwocie 200.00
dania to 60.958,80 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków zł z programu rozwoju obszarów wiejskich i rozpocznie się w
PRO.
2014 roku.
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Z WIZYTĄ U PANI DOROTY BEKIER ZASTĘPCY
BURMISTRZA MIEROSZOWA

P

ocząwszy od dzisiejszego wydania, rozpoczynamy dla państwa cykl artykułów „Z WIZYTĄ U
PANI DOROTY BEKIER - ZASTĘPCY BURMISTRZA MIEROSZOWA”. Naszym celem jest
przybliżenie państwu pracy Pani Burmistrz, jej zakresu obowiązków, zapytamy nad czym aktualnie pracuje i
jakie zadania przed nią stoją.
Dorota Bekier: Zastępca Burmistrza

wykonuje wszystkie zadania w zakresie upoważnień i poleceń
służbowych udzielonych przez Burmistrza. W czasie nieobecności Burmistrza, jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza. Do
zadań Zastępcy Burmistrza należy: koordynowanie działalności

Głos Mieroszowa

dwumiesięcznik społeczno-samorządowy
mieszkańców Miasta i Gminy Mieroszów
Wydawca: Dagmara Krekora
e-mail : r.krekora@wp.pl
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Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Referatu Rozwoju, Promocji i
Oświaty, koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych: Samorządowej Instytucji Kultury pn. „ Mieroszowskie
Centrum Kultury”, Ośrodka Pomocy
Społecznej, nadzór właścicielski nad
majątkiem zarządzanym przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o. o. , wydawanie
na podstawie upoważnienia, w imieniu
Burmistrza decyzji administracyjnych,
wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień
Burmistrza. Za szczególnie ważny zakres działań, nad którym
pracuję z panem Burmistrzem, uważam rewitalizację zasobu
mieszkaniowego w Mieroszowie, udało się zrewitalizować 12
kamienic w układzie naprawy dachów czy elewacji z czego je-
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stem bardzo zadowolona. We wspólnotach mieszkaniowych w
Sokołowsku udział większościowy ma również gmina Mieroszów i tam wygospodarowaliśmy własne środki na remont kamienic. Remonty pokryć dachowych przeprowadzone zostały w
kamienicach przy ul. Głównej 31, 27 i Słonecznej 2 , realizowany jest również remont 700 metrowego dachu przy ul. Unisławskiej 2. W zamierzeniu miał być w tym roku przeprowadzony
jeszcze remont przy ul. Głównej 13, jednak w wyniku przedłużających się rozmów z konserwatorem zabytków zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.

MODERNIZACJA KOTŁOWI
W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO TO KOLEJNA DUŻA INWESTYCJA
PRZEPROWADZONA PRZEZ
BURMISTRZA MIEROSZOWA

J

ak pisaliśmy w czwartym wydaniu gazety samorządowej
Głos Mieroszowa, dzięki zabiegom, staraniom i determinacji pana Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w
naszym mieście popłynął gaz, śmiało można powiedzieć, że jest
to wydarzenie historyczne, najważniejsze od
czasów zakończenia II
wojny światowej. Podobnym wydarzeniem o
bardzo dużym znaczeniu
jest modernizacja kotłowni znajdującej się w
budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Z kotłownią były prostary, wysłużony piec blemy od wielu lat, ciepło dostarczał stary, wyeksploatowany 30-letni piec, który
przechodził kilkanaście remontów. Nigdy nie było wiadomo
kiedy się zepsuje i ludzie zostaną pozbawieni zimą ogrzewania,
a przypomnijmy, że piec dostarczał ciepło nie tylko do budynku
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, ale również filii Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Opieki Społecznej czy czterech

W

MIEROSZÓW TRIUMFUJE
W TURNIEJU MIAST I GMIN
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

nowoczesna i ekonomiczna kotłownia

sąsiadujących z Urzędem lokali mieszkalnych. Tylko dzięki
prawidłowej eksploatacji i konserwacji pieca udało się go
utrzymać przez tak wiele lat. Temat modernizacji kotłowni był
poruszony przez Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza już w 2003 roku, nie było jednak na ten cel pieniędzy, problemem były również względy techniczne budynku. Mimo
trudności, Burmistrz nie zrezygnował z planów tak ważnej inwestycji i dzięki jego determinacji oraz wielkiemu zaangażowaniu udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, dodatkowo możliwości techniczne związane z zasilaniem gazem w pełni umożliwiły realizację przedsięwzięcia.
Modernizacja kotłowni to pierwszy etap zrealizowanej inwestycji, drugim etapem będzie modernizacja całej instalacji centralnego ogrzewania, który przeprowadzony zostanie zaraz po
zakończeniu okresu grzewczego. Wykonana zostanie nowa instalacja zasilająca oraz zamontowanych sześć nowych grzejników. Korzyści z całej inwestycji będą bardzo duże. Przyniesie
ona efektywność i sprawność ogrzewania dzięki czemu pracownicy budynku urzędu oraz mieszkańcy sąsiadujących lokali
mieszkalnych będą mogli być spokojni, że zimą nie zabraknie
im ciepła. Modernizacja kotłowni oraz nowa instalacja zasilająca przyniesie również oszczędności i korzyści finansowe ponieważ zainstalowane zostaną rury o mniejszej średnicy, co
wpłynie miedzy innymi na wielokrotnie mniejszą ilość wody
użytej w obiegu.
rosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa i ogłosił rozpoczęcie
turnieju. Na mieroszowskim niebie dopisała słoneczna pogoda a
na stadionie frekwencja. Zawodnicy do turnieju przygotowali
się profesjonalnie, każdy zespół prezentował się w innych barwach i różnokolorowych koszulkach. Uczestnicy zawodów
walczyli fair play, towarzyszył im
duch walki, dobra zabawa, czas
umilały występy zespołów muzycznych a na głodnych czekały
stoiska gastronomiczne.

ójtowie, burmistrzowie, radni
oraz mieszkańcy gmin powiatu wałbrzyskiego przyjechali 28
września na stadion sportowy w
Mieroszowie, gdzie odbył się Turniej Miast i Gmin Powiatu Wał- Impreza na pewno wpływa na
brzyskiego. W tym roku, oprócz
promocję naszego miasta. Na tururzędników, w szranki stanęli
niej przyjechały reprezentacje
przedszkolaki, uczniowie szkół
gmin powiatu wałbrzyskiego oraz
podstawowych, gimnazjaliści i całe
media, które nagłaśniają imprezę.
rodziny. Do udziału w turnieju
zgłosiło się 250 zawodników z gmin powiatu wałbrzyskiego Cieszę się, że w Mieroszowie możemy gościć nie tylko samorząoraz grodzkiego czyli miasta Wałbrzych. Z tegorocznej imprezy dowców ale wszystkich mieszkańców z powiatu wałbrzyskiego zrezygnowała jedynie Głuszyca. Punktualnie o godzinie 12.00 powiedział Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz
wszystkie drużyny zaprezentowały się przemarszem wokół sta- Po zaciętej walce i skrupulatnym przeliczeniu głosów przez
dionu, po czym wszystkich zebranych serdecznie przywitał sta- głównego sędziego turnieju, zwycięzcą okazał się Mieroszów.
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Byliśmy bardzo dumni z naszej drużyny, która od początku
i w każdej konkurencji prezentowała się znakomicie. W tym
roku przegranym okazał się Walim i to właśnie tam w przyszłym roku zorganizowany zostanie Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego, jak poinformował nas organizator,
zgodnie z nowym regulaminem obecnie wprowadzonym, turniej organizuje gmina, która zawody przegrywa. Zawodnikom
pogratulował starosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa.
- Cieszę się, że tak dużo osób udało się zachęcić do wspólnej
zabawy i rywalizacji - powiedział starosta powiatu wałbrzy-

skiego.

- Jestem dumny, że Mieroszów zajął I miejsce i tak wspaniale
spisała się nasza drużyna. Gratuluję wszystkim zawodnikom,
którzy udział wzięli w turnieju - powiedział Andrzej Laszkie-

wicz burmistrz Mieroszowa.

Poniżej przedstawiamy wyniku w poszczególnych kategoriach.
Kategoria przedszkola:
1.Szczawno-Zdrój
2.Czarny-Bór
3.Miasto Powiat Wałbrzych
4.Mieroszów

5.Stare Bogaczowice
Kategoria gimnazja:
1.Mieroszów

2.Stare Bogaczowice
Nagrody wręczył zwycięzcom starosta powiatu wałbrzyskiego 3.Czarny-Bór
Józef Piksa, wicestarosta Andrzej Lipiński, prezydent Wał- 4.Walim
brzycha Roman Szełemiej, przewodniczący rady powiatu wał- 5.Szczawno-Zdrój
brzyskiego Jerzy Detyna , po czym wszyscy zrobili pamiątkowe Kategoria samorządowcy
zdjęcie. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w 1.Mieroszów
Wałbrzychu, współorganizatorem Urząd Miejski w Mieroszo- 2.Powiat Wałbrzyski
wie oraz Mieroszowskie Centrum Kultury. Głównym celem 3.Boguszów-Gorce
imprezy była promocja miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, 4.Czarny-Bór
promocja aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia oraz
przede wszystkim dobra zabawa - i to udało się osiągnąć.

NIE WYSTARCZY ZOSTAĆ SOŁTYSEM
- TRZEBA NIM BYĆ

J

akie są zadania Sołtysa we wsi?

Sołtys jest przedstawicielem wioski i reprezentuje mieszkańców na zewnątrz, przedstawia problemy w gminie,
jest łącznikiem między wioską a gminą.
Sołtys ma również obowiązek współpracować z władzami i pracownikami gminy.
Sołtys musi być w stałym kontakcie z
mieszkańcami, znać nurtujące ich problemy i w miarę możliwości je rozwiązywać. Podstawowe obowiązki sołtysa to
uczestniczenie w naradach sołtysów
zwoływanych okresowo przez burmistrza,
zwoływanie zebrań wiejskich, dodatkowo
sołtys prowadzi inkaso podatku rolnego i
podatku od nieruchomości. Sołtys z Radą
Sołecką przedstawiają mieszkańcom propozycje wydatkowania środków w ramach przyznanego Funduszu Sołeckiego oraz prowadzą dokumenty potwierdzające ich
wydatkowanie. Praca sołtysa nie jest męcząca, ale wymaga dużo poświęcenia i zaangażowania w realizację zamierzonych celów.
Jak długo pełni Pani funkcję Sołtysa?

Funkcję sołtysa pełnię od lutego 2010r.
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Kategoria szkoły podstawowe:
1.Szczawno-Zdrój
2.Stare Bogaczowice
3.Mieroszów

4.Czarny-Bór
5.Walim

Kategoria rodziny:
1.Powiat Wałbrzyski
2.Szczawno-Zdrój
3.Mieroszów

4.Jedlina-Zdrój
5.Walim
5.Szczawno-Zdrój
6.Stare Bogaczowice
7.Jedlina-Zdrój
8.Walim.

Proszę coś o sobie powiedzieć.

Nazywam się Grażyna Szulc i od 51 lat jestem mieszkanką
gminy Mieroszów a w Golińsku mieszkam od 1999 roku. Mam
trójkę dorosłych dzieci – dwie córki i syna. Jestem babcią dwóch wspaniałych
wnuczek. Pracuję w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie. Jestem osobą bardzo energiczną. Staram się załatwiać
wszystkie powstające problemy i nie odmawiam pomocy nikomu a szczególnie
ludziom starszym.
Co Panią skłoniło do objęcia tak odpowiedzialnej funkcji?

Mój start w wyborach to była inicjatywa
społeczna a konkretnie inicjatywa młodzieży. Nalegali na mój start w wyborach
i w końcu się zgodziłam. Nigdy nie myślałam żeby być sołtysem. Cieszę się z
zaufania, którym mnie obdarzyli mieszkańcy i staram się robić wszystko żeby
się na mnie nie zawiedli. Wiadomo, że możliwości sołtysa są
niewielkie, lecz przy współpracy z mieszkańcami wsi a przede
wszystkim z młodzieżą, na którą mocno liczę, możemy zrobić
wszystko co zaplanujemy.
Co do tej pory zrobiła Pani dla sołectwa?

Przede wszystkim, z czego jestem zadowolona to to, że została
wyremontowana droga prowadząca do dawnej szkoły aż do
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końca wsi. Udało nam się to zrobić przy bardzo dużym zaangaWyspecjalizowany producent
żowaniu Pana Andrzeja Lipińskiego Radnego Powiatowego.
najwyższej jakości krzeseł
Dużym sukcesem jest wyremontowanie pomieszczeń świetlicy
wiejskiej, środki na jej remont pozyskał Urząd Miejski w Mietapicerowanych, foteli oraz
roszowie z LGD Stowarzyszenie Kwiat Lnu. Ze środków funstołów.
duszu sołeckiego zakupiliśmy wyposażenie świetlicy tj. krzesła,
stoły, ławki tapicerowane, wymieniliśmy oświetlenie, wymieniliśmy blaty przy 8 stolikach, zakupiliśmy kuchenkę gazową i
kuchenkę mikrofalową. Dzięki naszemu sponsorowi Zakładowi
ZEBRA wzbogaciliśmy wyposażenie świetlicy o około 50 szt
.krzeseł za co serdecznie dziękujemy. Każde wsparcie rzeczowe
czy też finansowe jest dla nas bardzo cenne. Tu musimy nadmienić, że pozyskaliśmy również środki finansowe od KSS
Bartnica na wymianę instalacji CO w pomieszczeniach świetlicy za co również bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku
został postawiony we wsi nowy krzyż, przy powstaniu którego
bardzo dużo pracy stolarskiej włożył Pan Stanisław Borkowski,
zakupiliśmy 11 tabliczek z oznakowaniem dojazdu do budynZakład nr 1
ZEBRA SP. Z O.O.
ków znacznie oddalonych od drogi głównej, natomiast zamonul.
Wolności 13
ul. Złota 2
towaniem ich zajęli się sami mieszkańcy. Postawiliśmy
58-350 Mieroszów
58-200 Dzierżoniów
ogrodzenie na terenie wyznaczonym na przyszły plac zabaw.
tel. 74 845 85 40
tel.
74
831
49
51
Staramy się co roku organizować na terenie sołectwa różnego
rodzaju imprezy np. Dzień Dziecka, paczki na Mikołajki, zabawy dla dzieci i dorosłych. Wszystkie imprezy cieszą się coraz
większym zainteresowaniem mieszkańców. Wiadomo, że nie na snym zakresie, ale nie uzyskaliśmy oczekiwanego efektu.
wszystko starcza nam pieniędzy ale staramy się co roku organi- Szkoda bo bardzo chcieliśmy pomóc ludziom tam mieszkajązować coś dla dzieci.
cym aby nie chodzili po błocie.
Jak układa się współpraca Z Panem Burmistrzem Mieroszowa
Andrzejem Laszkiewiczem?

Jakie przed Panią stoją zadania?

Najważniejsze zadania, którymi chcielibyśmy się zając to poprawa nawierzchni wspomnianej wyżej drogi prowadzącej do
budynków 91 i 92, chcemy również zasadzić drzewa przy placu
zabaw i zakupić wyposażenie tj. huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, ławki itp. Mamy w planach zagospodarować teren
boiska tzn. chcemy wyznaczyć mini boisko do piłki nożnej i
boisko do piłki plażowej. Chcemy wyposażyć świetlicę w porcelanę stołową i w sprzęt grający. Planujemy w najbliższym
Jak układa się współpraca z mieszkańcami sołectwa?
czasie utworzyć Klub Seniora, mamy już kilka chętnych osób i
Współpraca przebiega dobrze. Rada Sołecka zawsze służy po- wyznaczony termin pierwszego spotkania. Młodzież planuje
mocą. W sytuacjach, kiedy sama nie mogę zająć się jakimś pro- uruchomić dawno nieużywany bilard. Teraz jak pomieszczenia
blemem, członkowie Rady chętnie mnie zastępują. W
świetlicy są już wyremontowane i mamy sprawne ogrzewanie
organizacji różnych imprez i akcji bierze udział wiele osób
możemy zająć się organizowaniem różnego rodzaju spotkań dla
przede wszystkim Rada Sołecka i młodzież. Wiadomo, że cza- mieszkańców. Moim wielkim marzeniem jest żeby naszym
sami dochodzi do małych zgrzytów, ale najważniejsze że zamieszkańcom chciało się wyjść z domu żeby razem zrobić coś
wsze wszystko dobrze się kończy. Osobiście odwiedziłam
dla siebie i innych. Ja mogę ofiarować swój czas i energię, aby
chyba już wszystkie domy i poznałam wszystkich mieszkańwspólnymi siłami realizować zamierzenia. Chciałabym żeby
ców, a wieś jest duża.
nasza wieś była coraz ładniejsza, żeby nikt wspólnej pracy nie
Z jakimi problemami boryka się sołectwo?
niszczył, a korzystał ze wszystkiego w sposób kulturalny.
Na dzień dzisiejszy problemem jest pozyskanie środków na Za rok wybory samorządowe – czy będzie Pani startowała na
wyłożenie drogi gminnej prowadzącej do budynków 91 i 92 as- radną gminy/powiatu?
faltem. Staraliśmy się utwardzić powierzchnię drogi we wła- Nie.
Z Panem Burmistrzem współpracuje się dobrze. Urząd Gminy
nie stwarza żadnych problemów a pracownicy Urzędu starają
się pomagać w miarę swoich możliwości. Wiadomo budżet jest
ograniczony i na wszystko nie wystarcza, a w gminie jest aż 8
wsi i chociaż Golińsk jest trzecią co wielkości wsią pod względem liczby mieszkańców to jednak trzeba się liczyć również z
pozostałymi wioskami.

Dziękuję za rozmowę
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SOŁECTWO ŁĄCZNA
MA NOWEGO SOŁTYSA

września, w świetlicy wiejskiej w Łącznej, odbyło się
zebranie, na którym odwołana została z pełnienia funkcji
sołtysa wsi pani Magdalena Falkowska. Pani sołtys odwołana
została na własną prośbę, zaledwie po półtora roku piastowania
funkcji. Jak nas poinformowała, powodem rezygnacji był brak
czasu na realizację planów, wyraziła również żal na brak dobrej
współpracy i pomocy ze strony mieszkańców sołectwa.

5
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- Ludzie coraz bardziej nie mają czasu i chęci do współpracy i
się od siebie oddalają - powiedziała Magdalena Falkowska.
Jedynymi osobami na którą pomoc mogła liczyć to była jej rodzina ,przy pomocy której zobowiązała się dokończyć budowę
wiaty.
- Dziękuję swojej rodzinie za okazaną pomoc i wsparcie pod-

najważniejsze zadania jakie stoją przed sołectwem to: modernizacja drogi, udrożnienie rowów czy ogrodzenie boiska w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Jednocześnie stwierdziła, że wybór pana Mieczysława Kowalczyka na sołtysa jest dobrym wyborem.
Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz podziękował Pani
czas pełnienia stanowiska sołtysa oraz panu burmistrzowi An- Magdalenie Falkowskiej za pełnioną funkcję, dobrą współpracę
drzejowi Laszkiewiczowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w a nowemu sołtysowi życzył powodzenia oraz zadeklarował poMieroszowie za dobrą współpracę - powiedziała Magdalena moc i wsparcie ze strony urzędu.
Falkowska.

W tym dniu odbyły się również wybory nowego sołtysa, niestety, wśród mieszkańców Łącznej nie było zdecydowanego
kandydata. W tajnym głosowaniu udział wzięło 15 osób, które
jednogłośnie poparły kandydaturę Mieczysława Kowalczyka.
Nowy sołtys nie był zadowolony z wyboru, dopiero po długich
namowach mieszkańców zgodził się przyjąć to stanowiska. Była sołtys, pani Magdalena Falkowska, poinformowała nas, że

NAGRODY BURMISTRZA ZA
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
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września w sali posiedzeń UM Mieroszowa w obecności Burmistrza miasta Andrzeja Laszkiewicza, zastępcy
Burmistrza Doroty Bekier, Przewodniczącego RM Ryszarda
Gubernata, radnych oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość, na której wręczono nagrody uczniom Publicznego
Gimnazjum im. Kieslowskiego w Mieroszowie za wybitne
osiągnięcia sportowe. Burmistrz pogratulował młodym sportowcom, życząc im kolejnych sukcesów. Nagrody otrzymały:
Kamila Żuk, Karolina Turkowicz, Martyna Foryś. Listy
gratulacyjne z życzeniami i wiązanką kwiatów wręczono:
opiekunom prawnym Kamili ŻUK dziadkom Państwu Tatianie
i Kazimierzowi Wujda, rodzicom Karoliny TURKOWICZ pani
Lidii Turkowicz, rodzicom Martyny FORYŚ Państwu Beacie i

Kamila Żuk

Sławomirowi Foryś. Uczniowie otrzymali tablety. Nasze młode
i zdolne sportsmenki zapytaliśmy o ich sukcesy sportowe,
plany na przyszłość, czy mają swój wzór sportowca oraz czy
ich zdaniem biathlon to popularna w Polsce dyscyplina sportu.
Jakie masz plany na przyszłość i czy są związane ze sportem?
K.Ż. - Do końca nie mam jeszcze wybranej drogi, którą będę

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda ze chciała pójść w przyszłości, ale na pewno chciałabym jak najsportem?
dłużej trenować biathlon, by choć w małym stopniu dorównać
Kamila Żuk - Moja przygoda ze sportem
rozpoczęła się już w pierwszej klasie
podstawówki.

najlepszym Polskim Biathlonistom.

Czy twoim zdaniem biathlon jest popularny w Polsce?

K.Ż. - Niestety nie, jest tylko niewielka ilość młodzieży, która

Gdzie szlifujesz formę przed najważ- uprawia biathlon.
niejszymi imprezami sportowymi?

Karolina Turkowicz

K.Ż. - Do najważniejszych zawodów w
sezonie aktualnie przygotowuje się na
trasach biegowych w Dusznikach-Zdró- Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoju.
da ze sportem?
Jakie to uczucie odnieść sukces i zdobyć Karolina Turkowicz - Ze sportem
medal?
miałam do czynienia już od małego,
K.Ż. - Dokładnie nie da się tego opisać, jest to uczucie niesawięc ciężko określić konkretną damowite. Zdobycie medalu dodaje mi mobilizacji do dalszych
tę, ale przygode z samym biathlotreningów, by móc wspinac się na najwyższe szczeble.
nem rozpoczełam dopiero w
Który z dotychczasowych sukcesów jest dla ciebie najważniej- gimnazjum.

szy?

K.Ż. - Wszystkie osiągnięcia są dla mnie bardzo ważne, lecz
takim jednym z moich najważniejszych debiutów w ostatnim
czasie był złoty medal na Mistrzostwach Polski w biathlonie
letnim.

Który ze sportów jest dla ciebie wzorem?

K.Ż. - Próbuję wzorować się na najlepszych polskich biathlonistach, ale także dużą uwage poswięcam Justynie Kowalczyk,
która jest dla mnie autorytetem.
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Gdzie szlifujesz formę przed najważniejszymi imprezami?

K.T. - Obecnie w Dusznikach Zdroju, ponieważ obecnie chodzę tam do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Jakie to uczucie odnieść sukces i zdobyć medal?

K.T. - Jest to jedno z najlepszych uczuć ponieważ sam sobie
wtedy człowiek coś udowadnia i ten medal jest jakby potwierdzeniem tej całej pracy, która została w to wszystko włożona.
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Który z dotychczasowych sukcesów jest dla ciebie najważniej- K.T. - Mam nadzieję, że przez najbliższe lata będę mogła trenować biathlon ale to bardzo dużo zależy od osiągniętych
szy?

K.T. - Dla mnie najważniejszym sukcesem jest tegoroczny wy- przyszłych wyników. Mam bardzo dużo pomysłów co do swojej
nik, Wicemistrzostwo Polski w Biathlonie letnim w Czarnym przyszłości i myślę, że będę robiła wszystko żeby mieć kontakt
ze sportem bo sprawia mi to przyjemność.
Borze.

Który ze sportowców jest dla ciebie wzorem?

Czy Twoim zdaniem biathlon jest popularny w Polsce?

Jakie masz plany na przyszłość i czy są związane ze sportem?

Martyna Foryś niestety, nie odpowiedziała na wywiad.

K.T. - Nie mam jednego konkretnego wzorca, wielu podziwiam K.T. - Moim zdaniem nie jest, ponieważ często mówiąc o biai staram się wzorować na nich, po prostu brać przykład i do- thlonie ludzie pytają, co to takiego jest biathlon? Jest to przystrzegać w sobie to co powinnam poprawić, żeby uprawiać ten kre ale niestety prawdziwe.
sport na wyższym poziomie.

W

MIŁOŚC POZWALA
PRZEŻYĆ ZŁOTE GODY

dniu 03.10.2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieroszowie odbył się Jubileusz "Złotych Godów". Jubileusz świętowała Para HELENA i FRANCISZEK BEREŚ.
Jubilaci otrzymali Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
nadany przez Prezydenta RP oraz bukiet kwiatów. Jubilatom
towarzyszyły dzieci oraz wnuki. Burmistrz Mieroszowa Andrzej
Laszkiewicz wyraził swój szacunek i uznanie dla dokonania jakim jest w dzisiejszych czasach wieloletnie trwanie w związku
małżeńskim.

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI
MIEROSZOWSKICH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

Z

astępca Burmistrza Mieroszowa Dorota Bekier oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Gubernat spotkali się 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dyrektorami mieroszowskich placówek oświatowych. Ten uroczysty dzień przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości pedagogicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się
rzeczywistości, ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i
jego rozwoju. Pani Burmistrz podziękowała nauczycielom za
ich pracę oraz za wysiłek wkładany w ten ciężki i odpowiedzialny zawód.

W

NASI RADNI

ybory Samorządowe 2014 zbliżają się wielkimi krokami.
Radnych obecnej kadencji chcemy zapytać co
zrealizowali ze swojego programu wyborczego, jakie ważne
sprawy dla naszych mieszkańców podejmowali na sesjach Rady
Miejskiej czy w czym upatrują rozwój Gminy.
Przekonamy się czy słusznie obdarzyliśmy zaufaniem radnego
na którego głosowaliśmy i czy na nasz głos zasługuje w
wyborach samorządowych 2014. Naszym rozmówcą jest
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa
Robertem Gałązką.
Co Pana osobiście skłoniło do kandydowania na radnego?

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom
oświaty z gminy Mieroszów władze miejskie życzą zadowolenia
z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

mowałem na Komisjach i sesjach Rady miejskiej Mieroszowa.
Jakie sprawy dla miasta i gminy Mieroszów uważa Pan za
szczególnie ważne?

Ograniczenie bezrobocia, inwestycje, które będą pomagać
mieszkańcom w ich codziennym życiu.
Wczym upatruje Pan rozwój gminy?

Przystąpienie do Aglomeracji Wałbrzyskiej ponieważ uważam,
że jest to szansą dla gminy by lepiej się rozwijała.
Za rok czekają nas wybory, co chciałby Pan przekazać mieszkańcom naszej gminy?

W wyborach 2014r. do samorządu gminy chciałbym kontynuować program wyborczy, czyli współpracować z mieszkańcami
i zgłaszać wszystkie problemy związane z działalnością gminy
a dotyczącą jej mieszkańców.

Poprawa warunków życia mieszkańców, stworzenie warunków Na zakończenie, proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
do zwiększenia zatrudnienia
Jestem radnym drugą kadencję i staram się pomagać mieszkańJakie ważne sprawy mieszkańców podejmował Pan na sesjach com naszej gminy. Chciałbym, żeby nasza gmina rozwijała się
RM?
jak najlepiej i żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni.
Reprezentuję mieszkańców w Radzie Miejskiej i zgłaszam
Dziękuję za rozmowę
wszelkie problemy nurtujące mieszkańców naszej gminy.
Wszystkie ważne sprawy zgłaszane przez mieszkańców podej-
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SOŁECTWO GOLIŃSKI
PO RAZ TRZECI ZDOBYWCĄ
PRZECHODNIEGO PUCHARU
BURMISTRZA MIEROSZOWA

a stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie po raz V
odbył się Sportowy Turniej Sołectw zorganizowany
przez Burmistrza Mieroszowa oraz Mieroszowskie Centrum
Kultury. Do turnieju swój udział zgłosiło pięć sołectw: Unisław
Śląski, Kowalowa, Sokołowsko, Nowe Siodło, Golińsk. Niestety, udziału nie wzięły sołectwa Różana, Łączna oraz Rybnica
Leśna a szkoda, bo byłaby jeszcze większa konkurencja i więcej emocji. Organizatorzy przygotowali dla zawodników 11

niestety, oprócz paru panów, nikt na ćwiczenia nie dał się namówić a szkoda, bo była to doskonała propozycja rozgrzewki.
Sportowy Turniej Sołectw prowadził i zagrzewał zawodników
do walki Bogdan Rosicki reprezentujący Mieroszowskie Centrum Kultury. Stadion na sportowej zgromadził nie tylko licznie
przybyłych zawodników ale również mieszkańców z naszej
gminy i Czech. Wszystkie sołectwa walczyły bardzo dzielnie i
zacięcie, konkurencje wyzwoliły wśród zawodników duża
dawkę adrenaliny i dobrych emocji. Duch walki towarzyszył
każdej drużynie, ale zwycięzca był jeden - sołectwo Golińsk po
raz 3 zdobyło przechodni puchar Burmistrza Mieroszowa, który
zgodnie z regulaminem przeszedł na ich własność. Dekoracji
wręczenia dyplomów, pucharów oraz nagród dokonał Burmistrz
Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz oraz przewodniczący rady
miejskiej Mieroszowa Ryszard Gubernat. Słowa szacunku i
uznania należą się wszystkim drużynom, za to, że uczestniczyły
we wszystkich konkurencjach i dały z siebie wszystko. Gratuluję i dziękuję za piękną walkę - powiedział Burmistrz Miero-

szowa Andrzej Laszkiewicz. Sportowy Turiej Sołectw odbywał
się w ramach integracyjnego pikniku rodzinnego realizowanego
ze środków unii europejskiej, środków budżetu państwa oraz
Mieroszowskiego Centrum Kultury. Piknik zakończył realiza-

cję projektu „aktywni bez granic”. Został bardzo dobrze przeprowadzony i należy do udanych. Mimo, że pogoda nie
dopisała zgromadził bardzo dużo osób z naszej gminy i Czech.
Dziękuję wszystkim za pomoc w realizację przedsięwzięcia -

konkurencji: strzelanie z broni pneumatycznej, rzut wałkiem do powiedział Bogdan Rosicki z Mieroszowskiego Centrum Kulchłopa, rzut oponą, chodzenie na nartach, przecinanie drewna, tury. Po zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród zawodnicy
ubijanie piany, tor przeszkód, picie napoju przez słomkę, bieg
z rurą, rzut jajkiem czy przeciąganie liny. Konkurencje wymagały od nich dobrej kondycji, sprytu, celności oraz przede
wszystkim ducha walki. Każda drużyna składała się z 8 osób,
na której czele stały panie sołtys. Uroczystego otwarcia turnie-

mogli odpocząć, zjeść ciepły posiłek oraz posłuchać dobrej
muzyki. Na relację filmową z V Sportowego Turnieju Sołectw
zapraszamy na strony internetowe: www.mck.pl, www.mieroszow.pl
Klasyfikacja generalna:

ju oraz przywitania wszystkich zebranych na stadionie dokonała zastępca burmistrza Mieroszowa Dorota Bekier. Przed
rozpoczęciem zawodów instruktorka fitness pani Magdalena
Truszyńska starała się rozruszać zawodników w rytm zumby,

I miejsce (35 punktów) – Golińsk (czek na 500 zł),
II miejsce (33 punkty) – Unisław Śląski (czek na 300 zł),
III miejsce (32 punkty) – Kowalowa (czek na 200 zł),
IV miejsce (28 punktów) – Sokołowsko,
V miejsce (21 punktów) – Nowe Siodło.

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

NOWOŚĆ!!!
TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ

Dział Rehabilitacji w Sokołowsku dysponuje JEDYNYM W OKOLICY
aparatem do leczenia falą uderzeniową enPuls firmy „Zimmer”.
Zabiegi wykonywane tym aparatem są bardzo skuteczne w leczeniu
następujących schorzeń:
- ZA PA LENIE NA DKŁYKCIA PRZYŚRODKOWEGO I BOCZNEGO KOŚCI
RA MIENNEJ („ ŁOKIEĆ TENISISTY I GOLFISTY”)
- DOLEGLIWOŚCI STAWU BA RKOWEGO,
ZA PA LENIE ŚCIĘGIEN STAWU BA RKOWEGO
- WA PNIEJĄ CE ZA PA LENIE ŚCIĘGIEN STAWU BA RKOWEGO
- SYNDROM WIĘZA DŁA RZEPKI („ KOLA NO NA RCIA RZA ”)
- CHOROBY ŚCIĘGNA A CHILLESA – A CHILLODYNIA
- ZA PA LENIE ŚCIĘGNA PODESZWOWEGO
- OSTROGA KOŚCI PIĘTOWEJ
- CHOROBA DUPUYTRENA I INNE

PROMOCJA

SERIA 3 ZABIEGÓW WYNOSI 150 zł (1 zabieg = 55 zł)
ZABIEGI REHABILITACYJNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ
WYSTARCZY SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJREHABILITACYJNEJ LUB
NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

PRZY ZAKUPIE DWÓCH ZABIEGÓW PEŁNOPŁATNYCH
TRZECI ZABIEG GRATIS (ćwiczenia w Ugulu lub na Przyrządach)
Promocja obowiązuje do końca 2013

D Z I AŁ RE H AB I LI TAC JI (Budynek Szpitala „BIAŁY ORZEŁ”)
ul. Parko wa 5
5 8-3 5 1 S około ws ko
S zcze góło we i n f ormacje : tel. 74 845 82 40 w. 5 2

Zapraszamy również na

TURNUSY ŚWIĄTECZNE i ŚWIĄTECZNONOWOROCZNE
do naszych SANATORIÓW:
Sanatorium "AZALIA"
Szczawno-Zdrój

Więcej informacji na:
www. sanatoria-dolnoslaskie. pl

Sanatorium "ZIMOWIT"
Duszniki-Zdrój
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH GMINY MIEROSZÓW
zięki pozyskanemu przez Gminę Mieroszów dofinansowaniu ze
D
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów, w każ-

dym sołectwie oraz w Mieroszowie, ustawione zostały słupy
ogłoszeniowe, które mają zastąpić zniszczone już tablice. Ponadto w
Mieroszowie zamontowano również tablice informacyjne z planem miasta
i informacjami historycznymi oraz turystycznymi.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE W MIEROSZOWIE I SOKOŁOWSKU

mina Mieroszów zaprasza do korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych dwóch bliźniaczych siłowni zewnętrznych –
G
w Mieroszowie na Górze Parkowej oraz w Sokołowsku w parku sanatoryjnym „Biały Orzeł”. Siłownie powstały dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na projekty: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie
Góry Parkowej w Mieroszowie” oraz „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne parku sanatoryjnego „Biały Orzeł” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania Kwiat Lnu.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
w ramach projektu p.n.

„Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców”

Są jeszcze wolne miejsca dla chętnych mieszkańców z terenu gminy Mieroszów. Formularze rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie
Miejskim w Mieroszowie, pokój nr 10 (II piętro), tel.: 74 8494 332
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 18 roku życia osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby zamieszkujące na obszarze realizacji projektu, w tym z terenu gminy Mieroszów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.komputeroweszkolenia.eu
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DOŻYNKI 201 3 W RYBNICY LEŚNEJ

W

sobotę, 21 września, mieszkańcy
miasta i gminy Mieroszów udział
wzięli w uroczystościach dożynkowych
jednej z najpiękniejszych uroczystości w
życiu rolników i całych wiosek. Burmistrz
Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz wraz z
małżonką, zastępca starosty powiatu wałbrzyskiego Andrzej Lipiński, przedstawiciele rad sołeckich, sołtysowie, duchowni oraz zaproszeni
goście zebrali się przed kościołem pod wezwaniem św. Michała Archanioła, gdzie przywitał wszystkich proboszcz parafii
Krzysztof Cebula po czym zaprosił na uroczystą msze, na której podziękował Bogu za wszystko co rolnikom udało się zebrać w tegorocznych zbiorach. Wieniec dożynkowy oraz chleby
z tegorocznych zbiorów poświęcił ksiądz z Rybnicy Leśnej
Adam Słowiński. Msze koncelebrowali: ksiądz Janusz proboszcz parafii w Sokołowsku oraz ksiądz wikariusz Mateusz z
Mieroszowa. Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy
udali się do Rybnicy Leśnej na biesiadę dożynkową.
W imieniu rady sołeckiej wszystkich serdecznie przywitał i życzył dobrej zabawy
sołtys Rybnicy Leśnej Zbigniew Zaparty, po czym
starosta
dożynek
Mariusz Wendycz w
imieniu wszystkich
rolników z naszej
gminy złożył na ręce Burmistrza Andrzeja Laszkiewicza bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż, prosząc włodarza naszej gminy o sprawiedliwy jego podział. Burmistrz
serdecznie podziękował starostom dożynek Wioletcie i Mariuszowi Wendycz po czym wygłosił przemówienie, podkreślił w
nim jak głębokie jest przywiązanie rolników do narodowej tra-

dycji i do ziemi.

- Dożynki to nasza najpiękniejsza narodowa tradycja na przestrzeni wielu wieków. Obrzędy dożynkowe
zmieniały swój charakter, jednak jak dawniej
tak i dziś są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na nasze stoły chleb powiedział Burmistrz Andrzej Laszkiewicz.

Włodarz miasta podziękował wszystkim rolnikom w imieniu swoim oraz rady gminy za
trud ich pracy wyrażając słowa najwyższego uznania.
- Życzę wam, aby zawsze były dobre czasy dla rolnictwa i abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo pomyślności dla was i
waszych rodzin - powiedział
Burmistrz
Mieroszowa,
który

zaznaczył, że dzięki
dobrej
współpracy
pomiędzy radą miejską, sołtysami, radami
sołeckimi, jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami gospodarczymi zmienia się bardzo pozytywnie wizerunek naszych
wsi, które pięknieją z roku na rok. Remontowane są gminne
drogi, modernizowane świetlice wiejskie, powstają place zabaw,
odnawiane są domy i zabudowania oraz utrzymywane tereny
zielone. Wprowadzony w 2009 roku fundusz sołecki również
przyczynił się do zmiany wizerunku naszych sołectw. Burmistrz
zakończył przemówienie słowami błogosławionego Jana Pawła
II:

„Oddaje hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom które z trudnej , ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i
bronić”, następnie poczęstował wszystkich zebranych dożyn-

kowym chlebem i rozpoczęła się biesiada.

MIEROSZOWSKI KONKURS
LITERACKI WYGRAŁ UCZEŃ
ZE STRZELEC KRAJEŃSKICH

Z

dniem 31 sierpnia zakończył się konkurs
literacki: „A to moje…” Młodzież oraz
osoby dorosłe z Gminy Mieroszów miała ponad 2
miesiące na napisanie opowiadania, zgodnie z
regulaminem zamieszczonym na stronie
www.mck.pl Wartościowe nagrody w postaci kart
prezentowych nie skusiły żadnego mieszkańca ani
mieszkanki naszej gminy. Do Domu Kultury w
Mieroszowie wpłynęła jedna praca ucznia Liceum
Plastycznego ze Strzelec Krajeńskich (woj. Lubuskie). Opowiadanie „Zamach”, oparte na wyobraźni i fantazji autora Igora Kopy otrzymało nagrodę główną.
IGOR KOPA „ZAMACH”
Życzymy Igorowi umiejętnego wykorzystania posiadanego talentu i dalszych sukcesów w życiu osobistym.
Rosja, 1 maja 2012, godzina 16:21 (UTC +4)
Na łamach naszej gazety prezentujemy Państwu nagrodzone Moskwa,
Wasylij
podszedł
do okna. Spojrzał na pochód pierwszomajowy
opowiadanie, opublikowane zostanie w kilku częściach.
z Miedwiediewem i Putinem na czele. Zaśmiał się szyderczo.
Po chwili ten trzydziestodwuletni mężczyzna o kaukaskim wyglądzie odwrócił się do towarzyszy. Na jego jasnej twarzy znów
pojawił się dumny uśmieszek. Wtedy rzekł:
- Bracia, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, a
Rosja zobaczy, że nie jesteśmy zwykłą grupą narodowowy-
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zwoleńczą. Ku chwale Czeczenii! Wtem podniosły się brawa i
gratulacje. Mężczyzna był zadowolony. Rozpierała go duma.
Jedyne wątpliwości miał Wiktor. Nie był przekonany co do
„planu”. Nie chciał się aż tak poświęcać. Lecz za bardzo nie
okazywał swoich przemyśleń. Po chwili wszyscy założyli białe
chusty na głowy i zaczęli się razem modlić. Kilka chwil później
Wasilij wstał i powiedział: - Nadszedł już czas. Niech lepiej
wzywają pogotowie i straż. Teraz..
– i wcisnął przycisk na telefonie a zza okna dobiegł potężny
huk. Wszyscy podbiegli zobaczyć co się stało. Nad Placem
Czerwonym uniosła się wielka chmura dymu. Wszędzie leżaly
ciała, szczątki samochodów. Nikołaj włączył telewizor. Spikerka na kanale informacyjnym poinformowała: „Zamach w Moskwie. Około pięćdziesięciu tysięcy osób znajdowało się na
Placu Czerwonym podczas eksplozji. Sprawcy nieznani”. Mężczyźni zaczęli sobie nawzajem gratulować i cieszyć się z efektów swojej pracy. Niedługo mieli czekać na następny sukces,
który miał powalić Rosję na kolana.
Warszawa, Polska, 12 czerwca, godzina 14:00 (UTC +1)
Anna ubierała się do pracy. Spojrzała na zegarek. Wybiła godzina czternasta. Poprawiła włosy i wyszła z domu.
- Pani Aniu, jak pani dziś promienieje – rzekła sąsiadka.
- Oj dziękuję. Pani zaś do twarzy w tej spódnicy – odpowiedziała z
uśmiechem.
- Do pracy pani idzie?
- Tak, wolę wyjechać wcześniej ze względu na korki powiązane
z meczem.

OGŁOSZENIE !!!

Anastazja Sikora NIE ODPOWIADA
za długi syna Jerzego Sikory.

- No tak, mój Zbyszek od rana nie może usiedzieć z tego powodu na jednym miejscu. Po chwili siedziała już w samochodzie.
Włączyła radio. Spiker oznajmił, ze swoją obecnością na stadionie zaszczyci dziś Minister Obrony Narodowej Polski oraz
Rosji. Anna przewróciła tylko oczami. Miała już dość tych rozgrywek. Przełączyła stację i wsłuchała się w głos Adele. Ruszyła w drogę. Jednak po chwili mina jej zrzędła. Trafiła na
wielki korek. Ja to mam szczęście –pomyślała i zaczęła sobie
podśpiewywać. Wyjęła szminkę z torebki i poprawiała sobie
makijaż. Zaczynało się słoneczne
popołudnie. Warszawa była skąpana w słońcu. Korki na ulicach,
tłumy ludzi na chodnikach. Wpatrzyła się w iglicę Pałacu Kultury i Nauki. Nagle... Przebudził ją nagły dźwięk klaksonu.
Opamiętała się i ruszyła kolejne kilkadziesiąt metrów do przodu. Kolejne minuty czekania napawały ją sarkastycznym optymizmem.
Strefa powietrzna nad Białorusią, godzina 20:03 (UTC +3)
Wasilij wraz z towarzyszami szeptali między sobą, tymczasem
ił-96 Aerofłotu, którym podróżowali, zmierzał w kierunku
Warszawy. Po chwili usłyszeli, że jeden z pilotów wychodzi z
kabiny. Szybkimi ruchami rzucili się do ataku.
- Mayday, porw... – zdąrzył powiedzieć pilot. Wasilij
obezwładnił drugiego pilota, a Nikołaj przejął stery.
- Władimir, zabij go! – rozkazał przywódca akcji towarzyszowi.
Władimir wykonał rozkaz, stosując sowiecką metodę strzału w
potylicę. Kapitan padł bez życia pomiędzy fotelami. Reszta
porywaczy pilowała pasażerów. Samalot przyspieszył. Nagle
odezwał się kontroler z Mińska:
- AFL3453, zgłoście się.
- Tu AFL3453, zgłaszam się – idezwał się Nikołaj.
- Straciliście 560 stóp na wysokości, coś się stało.
- Tylko turbulencje. Nic poza tym.
- Miłego lotu. Kontrola lotów Mińsk-1. – kończył rozmowę
kontroler.
- Dziękuję. AFL3453. Ił-96 zmniejszył wysokość, równocześnie
przyspieszając. Gnał w stronę Warszawy.
c.d.n.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA 2013-2014

HALA SPORTOWO–WIDOWISKOWA, ul. Hoża 4, tel.: 503 184 085
Poniedziałek: ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 18:00 do 21:00 (J. Marciniuk), AEROBIK - 19:00 do 20:00 (M. Dziedzińska).
Wtorek:
JOGA – 15:45 do 17:15 (Kinga Cetnarowicz, tel.: 500 131 293), FITNES - 19:00 do 20:00 (L. Turkowicz).
Środa: ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 18:00 do 21:00 (J. Marciniuk), TENIS STOŁOWY - 16:00 do 20:00 (J. Kozaczek).
Czwartek: AEROBIK - 19:00 do 20:00 (M. Dziedzińska).
Piątek: FITNES - 19:00 do 20:00 (L. Turkowicz).
Stowarzyszenie "MOGĘ WSZYSTKO" zaprasza na koszykówkę na wózkach w poniedziałki i piątki - 17:00 do 19:00
(P. Nowicki).
Hala Sportowo-Widowiskowa zaprasza również do korzystania z siłowni oraz boisk (cennik użytkowania dostępny na stronie
www.mck.pl).
HALA SPORTOWA, ul. Sportowa 4, tel.: 74 845 83 18
Poniedziałek – piątek: ZAJĘCIA NA ORLIKU – 14:30 - 18:30 (M. Leszko – zajęcia do 30 listopada).
Środa: SEKCJA RĘKODZIEŁA – 16:00 do 19:00.
MCK, ul. Żeromskiego 28, tel.: 74 880 12 68
Poniedziałek: SEKCJA MUZYCZNA (nauka gry na instrumentach) - 14:00 do 16:30 (W. B. Wawrzkowicz).
Wtorek: SEKCJA PLASTYCZNA - 13:00 do 17:00 (W. Bil), KLUB SENIORA - każdy pierwszy wtorek miesiąca - 16:00.
Piątek: KOŁO PZW - 17:00 do 19:00 (H. Mizera), SEKCJA WOKALNA - chór – 15:00 – 17:00, zajęcia wokalne 17:00 do
19:00 (K. Cybulska).
BIBLIOTEKA-UNISŁAW ŚL., tel.:74 845 15 22
BIBLIOTEKA-SOKOŁOWSKO, tel.:74 845 83 93
Poniedziałek: SEKCJA PLASTYCZNA – 13:00 – 17:00 (co drugi poniedziałek zaczynając od 16 września – W. Bil),
AEROBIK – 17:30-18:30 (M. Dziedzińska).
Poniedziałek: SEKCJA PLASTYCZNA – 12:00 – 16:00 (co drugi poniedziałek zaczynając od 23 września –W. Bil).
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