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Drogi Czytelniku! 
     Oddajemy dziś pierwszy numer dwumiesięcznika Świerzawianka. Mamy nadzieję,
że nasze czasopismo przypadnie Ci do gustu. Chcemy przedstawiać Świerzawę
widzianą oczyma młodych ludzi. Interesują nas wydarzenia kulturalne, społeczne
mające miejsce w naszej miejscowości. Chcemy zauważać pozytywne strony naszego
życia i krytykować to, co nam się nie podoba. Myślimy, że dzięki naszej gazecie
zmieni się wasze postrzeganie Świerzawy.     Chętnych zapraszamy do współpracy.
   
                                                                 redaktor naczelny  Marcin Leśniak
                                                                 zastępca redaktora naczelnego Joanna Domańska

Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne,
zdrowe i miłe, a Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych
marzeń i realizację wszelkich planów! 

                             Tego życzy Redakcja Świerzawianki                                

.. ... .. ....
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Scrapbookingowe cudeńka

   Co to jest scrapbooking?  Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i
dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa
pochodzi od ang. scrapbook oznaczającego taki album. Natomiast sam
wyraz scrap oznacza skrawek.
   Z tą techniką miały okazję zapoznać się członkinie Klubu Przyjaciół
Biblioteki w Świerzawie podczas spotkania bożonarodzeniowego
zorganizowanego przez panią Ewę Telatyńską -Dubiel pełniącą obowiązki
dyrektora biblioteki w Świerzawie. 
     Atrakcją spotkania były warsztaty plastyczne prowadzone przez panią
Jadwigę Domarecką- bibliotekarkę z filii w Nowym Kościele.
 Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie kartek świątecznych właśnie
techniką scrapbookingu. Takiego zaangażowania uczestniczek zapewne
nie spodziewała się pani Jadzia, pod okiem której powstawały istne
cudeńka.
   Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas bycia razem, to magia
opleciona zwyczajami, tradycjami i wierzeniami, to magiczna pora, kiedy
wszystko się może zdarzyć i kiedy spełniają się życzenia.
     Nam się zdarzyło być razem w doborowym gronie, rozmawiać o
zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych panujących w naszych
domach. Spełniły się nasze skryte marzenia. Odkryłyśmy w sobie talenty
plastyczne.
    Dziękujemy pani Ewie i pani Jadzi za przepiękne chwile.
                                                                                   KL

Świąteczne smakołyki

Piernik przekładany
Składniki
Ciasto:
50 dag. mąki, 20 dag. cukru, 10 dag. masła. 20 dag. miodu 5 jaj, 1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody. 1 łyż. przyprawy do piernika, 1 łyżka kakao, 
Masa budyniowa:

400 ml. mleka, 1 budyń śmietankowy, cukier do smaku, 20 dag. masła

Dodatkowo:
marmolada lub dżem śliwkowy, polewa

Przygotowanie  
Ciasto:
5 dag. cukru zarumienić w rondelku. Wlać 100 ml. wody, gotować aż karmel się rozpuści. Masło utrzeć z
cukrem i żółtkami, dodać miód, karmel, mąkę, kakao, przyprawę, proszek do pieczenia i sodę. Dokładnie
wymieszać, połączyć delikatnie z ubitą pianą z białek. Ciasto przełożyć do formy. Piec ok 50 min. Ostudzić
przekroić na trzy blaty. Dwa pierwsze przełożyć marmoladą lu dżemem, kolejną warstwę kremem z
budyniu.
Masa budyniowa:
Na mleku gotujemy budyń, miksujemy z masłem, na ciasto wylewamy ciepłą masę.
                                         
                                                                          Smacznego

.
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.
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Czas na zmiany
Dnia 6 XII 2018 r. nasza redakcja spotkała się z Burmistrzem Miasta i Gminy Świerzawa, Panem Pawłem
Kisowskim.
 Panie Burmistrzu, gratulujemy zwycięstwa w wyborach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że w natłoku
obowiązków znalazł Pan czas, by odpowiedzieć  na nurtujące nas pytania.
 Dziękuję bardzo.
Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach na burmistrza naszej gminy?
Rozmowy z mieszkańcami. Wiele osób mnie namawiało i zaczęła we mnie kiełkować ta myśl.
Czego oczekuje Pan od młodych mieszkańców Świerzawy?
No nie ukrywam, że  głosu doradczego. Trudno jest decydować za kogoś, mówić komuś, co ma robić. Zawsze
lepiej to skonsultować.  Młodzież może spojrzeć na problemy, których ja nie widzę.
Jakie są Pana plany na przyszłość naszej gminy?
Przyznam, że jest ich dużo. Lista moich zapewnień i tego, co chciałbym zrobić jest dosyć długa, ale chyba
najważniejszym zadaniem dla naszej gminy są wodociągi i kanalizacja. Trzeba dodać, że jest to bardzo
kosztowna sprawa. Mamy zwodociągowaną Świerzawę i miejscowości -  Dobków, Starą Kraśnicę, Rzeszówek i
Lubiechową, czyli cztery sołectwa na jedenaście.

Czy zastanawiał się Pan nad utworzeniem miejsca, w którym będzie mogła się spotykać młodzież?
Owszem. Wiele osób zwracało mi na ten temat uwagę. Jednak według mnie takim zadaniem powinno zająć się
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, by zapewnić  młodzieży nie tylko miejsce, ale też formę
opieki. Jest kilka takich miejsc i to kwestia zagospodarowania tego miejsca oraz uzgodnienia kwestii godzin
otwarcia. Drugą sprawą jest to, że takie akcje przejmują stowarzyszenia.    Tu jest o tyle trudniej, że trzeba
znaleźć grupę osób, która założy takie stowarzyszenie i poświeci swój cenny czas na prowadzenie go. Na razie
nie widzę takiej organizacji na terenie naszej gminy.
Słyszałam, że ma zostać powołana Młodzieżowa Rada Miejska. Czy mógłby Pan powiedzieć o tym coś więcej?

Mamy podjętą uchwałę w tym temacie i są tam szczegółowo opisane zasady wyborów, czyli w której szkole, w
którym okręgu wybiera się jaką ilość osób. Młodzieżowa Rada jest  nie tylko dla uczniów do 15 roku życia, ale
także dla młodych mieszkańców gminy  do 20 roku życia. Powiem szczerze, że chciałbym zorganizować
 wybory jak najszybciej, ale muszę skonsultować to z dyrektorami szkół, gdyż może to wywołać małe
zamieszanie. Mam jednak nadzieję, że frekwencja będzie odpowiednia.
Czy są jakieś plany związane z otoczeniem  przy Szkole Podstawowej przy ul. Reymonta?
 Pamiętam tę szkołę jeszcze za czasów, gdy sam do niej chodziłem. Niedawno została tam wybudowana strefa
aktywności. Boisko na pewno wymaga gruntownego remontu.To jest główny element. W samej szkole pewnie
też znalazłyby się rzeczy, które wymagają zmiany, ale to już wymaga rozmowy z Panem dyrektorem.
W okresie letnim bardzo uciążliwy był fetor unoszący się z miejskiej oczyszczalni. Czy ten problem mamy
już za sobą?
  Problem jest nadal, mamy o tyle łatwiej, że jest teraz chłodniej. Jest to stara technologia, aczkolwiek myślę, że
można z niej wiele wykrzesać. Udoskonalić to, co mamy, żeby jak najbardziej zmniejszyć ten fetor. Jest na
przyszły rok zaplanowana inwestycja zlewni ścieków surowych. Mam nadzieję, że krok po kroku uda nam się
ten problem  zniwelować.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Było nam bardzo miło gościć u Pana Burmistrza. Życzymy sukcesów w
pracy.
                                                                                          Joanna Domańska

Alicja Zagajewska Alicja Zagajewska. .
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Mapa tradycji ...
 bożonarodzeniowych

      Kolędy 
Polaków określa się, jako

najbardziej rozśpiewany naród,
ponieważ znamy aż 500 kolęd.

Najbardziej znana kolęda to
Cicha Noc, którą można

odśpiewać w aż 175 językach.

        Wieczerza wigilijna 
Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca, zgodnie z
praktyką dawnych chrześcijan, spożywa się obiad postny złożony z
kilkunastu tradycyjnych potraw. Uczta ma charakter religijny i bardzo
uroczysty. Ceremoniom wieczerzy wigilijnej przewodniczy ojciec
rodziny. 

        Choinka 

  Dawniej ludzie wierzyli, że igły,

które spadają z przyozdobionego

świerku bronią ich przed złymi

duchami czy chorobami.

Pamiętajmy, że ŚWIERK po

przyozdobieniu zamienia się w

CHOINKĘ. 
   Wszystkie ozdoby na choince
oznaczają łaski Boże. Światełka są
znakiem przyjścia Pana Jezusa na
świat. Łańcuch jest symbolem
węża kusiciela Natomiast jabłka
symbolizują grzech człowieka.

Ile potraw na stole?
   Aleksander Bruckner w słowniku
etymologicznym pisał, że kolacja
wigilijna składała się z 5, 7,9 lub 11
potraw w zależności od grup
społecznych. Dlaczego akurat tyle?
 Liczba 7, oznacza dni tygodnia, a
liczba 9 - dziewięć Chórów
Anielskich, natomiast liczba 12
oznacza wszystkich Apostołów.

Czy wiesz co to jest
PODŁAŹNICZKA?

  Mówiono na nią "babcia choinki".
Ozdobę zwaną podłaźniczką
zawieszano zazwyczaj nad stołem,
przy którym rodzina ma zasiąść do
kolacji wigilijnej. Zdobiono ją
 jabłkami, orzechami i
ciasteczkami.
  W południowej Polsce ten zwyczaj
rozpowszechnił się bardzo szybko.

Pierwsza gwiazdka 
Symbol Gwiazdy Betlejemskiej,

która doprowadziła trzech króli do
betlejemskiej stajni.

       Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa
Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą
spędzić tegorocznych świąt razem z nami.

Sianko pod obrusem
Symbolizuje narodzenie Jezusa
w ubóstwie.
                                   

stronę opracował: Marcin Leśniak

   Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
W naszych domach święta są obchodzone według
tradycji, które nasi krewni zostawili nam, abyśmy je
kontynuowali. 
Czy zastanawiałeś się:
Skąd wzięły się nasze tradycje?
Co oznaczają poszczególne symbole  
i ozdoby na choince?
Czy liczba potraw na pewno powinna wynosić 12?
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Powrót
A podana jest gdzieś ulica
 (lecz jak tam dojść? którędy?),
 ulica zdradzonego dzieciństwa,
 ulica Wielkiej Kolędy.
 Na ulicy tej taki znajomy
 w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie,
 stoi dom jak inne domy,
 dom, w którym żeś się urodził.
Ten sam stróż stoi przy bramie.
 Przed bramą ten sam kamień.
Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?”
 „Wędrowałem przez głupi świat „.
 Więc na górę szybko po schodach.
 Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda.
 Przy niej ojciec z czarnymi wąsami.
 I dziadkowie. Wszyscy ci sami.
 I brat, co miał okarynę.
Potem umarł na szkarlatynę.
Właśnie ojciec kiwa na matkę,
Że czas się dzielić opłatkiem,
 więc wszyscy podchodzą do siebie
 i serca drżą uroczyście
 jak na drzewie przy liściach liście.
 Jest cicho. Choinka płonie.
 Na szczycie cherubin fruwa.
 Na oknach pelargonie
 blask świeczek złotem zasnuwa,
 a z kąta, z ust brata, płynie
 kolęda na okarynie:
 Lulajże, Jezuniu,
 moja perełko,
 Lulajże, Jezuniu,
 me pieścidełko.
       K. I. Gałczyński

Taki mały
Grudzień choinka
osioł zaszczycony
wół zarozumiały
tylko Bóg się nie wstydzi
że jest taki mały
              ks. Jan Twardowski

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.            
                                           

        Boże Narodzenie      
     w poezji

.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i
wyciągasz do niego ręce,jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich
samotności,jest Boże Narodzenie.
                                     Matka Teresa z Kalkuty

POMÓDLMY SIĘ W NOC BETLEJEMSKĄ…
Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu.
Aby się wszystko uprościło
Było zwyczajne, proste sobie
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce
A Matka Boska cichych, ufnych
Jak ciepły pled wzięła na ręce
                 ks. Jan Twardowski

.
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                                                                                fot. Łukasz Szymański

    

 Podebatujmy o naszym bezpieczeństwie
   Dnia 04.12.2018r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie odbyła się debata
na temat: Bezpieczeństwo na drogach miasta i gminy Świerzawa. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie.
Możesz mieć na nie wpływ. 
W debacie wzięli udział:
Wicestarosta powiatu złotoryjskiego Rafał Miara,
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Paweł Kisowski ,
Edward Kiekszuk  – z Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi - Henryk Krupa, 
przedstawiciele Komendy Powiatowej w Złotoryi, policjanci dzielnicowi Posterunku Policji w Świerzawie
oraz radni Rady Miejskiej w Świerzawie i mieszkańcy gminy.
   Podczas spotkania zapoznano mieszkańców ze strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi. Omówiono również założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas". Przedstawiono sposób korzystania z
mobilnej aplikacji Moja Komenda, która umożliwia bezpłatny dostęp do bazy teleadresowej jednostek Policji w
całym kraju. Wyjaśniono zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz dokonano
analizy zagrożeń zgłoszonych za jej pośrednictwem. 
   Najważniejszym punktem debaty była dyskusja na temat bezpieczeństwa mieszkańców na drogach miasta i
gminy Świerzawa. Wnioskowali oni o poprawę infrastruktury drogowej - wyznaczenia dodatkowych przejść dla
pieszych w centrum Świerzawy i koło marketu Biedronka oraz w  Sędziszowej i w Nowym Kościele.
Wnioskowano również o  tymczasową zmianę organizacji ruchu w okolicy cmentarza podczas obchodów
Wszystkich Świętych i Zaduszek. Przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei poinformował o planowanym
w 2019 roku remoncie drogi wojewódzkiej nr 328 obejmującej odcinek w centrum Świerzawy. Kierownik Referatu
Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi przypomniał mieszkańcom o konieczności noszenia
elementów odblaskowych w okresie jesienno-zimowym. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa poinformował o
zakupie opasek odblaskowych, które zostaną przekazane mieszkańcom. Apelowano o dodatkowe kontrole
prędkości pojazdów na wyznaczonych odcinkach. 
  Miejmy nadzieję, że problemy podjęte przez mieszkańców nie zostaną bez echa, a parafrazując tytuł debaty
stwierdzimy - Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Mamy  na nie wpływ.

                                                                                                    Joanna Domańska
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 Bramkarz Ronaldo
  Mam na imię Antoni. Interesuję
się piłką nożną.Moim ulubionym
piłkarzem jest Cristiano
Ronaldo.Grę rozpoczął  w słabej
portugalskiej drużynie, która
nazywała się "Jaskółki". Potem
był w klubie Sporting Lizbona, a
następnie w Manchester United.
Najdłużej grał w Realu Madryt,
ale niedawno przeszedł do
Juwentusu Turyn. 
   W 2016 roku Ronaldo z
Portugalią wygrał Mistrzostwa
Europy,a z Realem Madryt trzy
razy pod rząd zdobył Klubowe
Mistrzostwa Europy. Wiele razy
zdobył Złotą Piłkę. 
  Ronaldo jest najlepszym
piłkarzem świata. Mimo że go
lubię i podziwiam, to chciałbym
zostać bramkarzem.
             Antoni Dalecki

.

Piłka w g(ó)rze
   Dnia 8 i 9 grudnia 2018 r o godz 10  w sali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Świerzawie ul. Dworcowa
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej dla dzieci
pod patronem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
Pawła Kisowskiego. Organizatorem turnieju był Klub
Sportowy Pogoń Świerzawa .
      W rozgrywkach wzięli udział: Żaki, czyli dzieci w
wieku 7 - 8 lat oraz Orliki - dzieci w wieku 9 - 10
lat reprezentujące kluby:

 Pogoń Świerzawa
Olimpia Kowary 
Pogoń Wleń
Bóbr Marciszów
Rudawy Janowice Wielkie
AP Chojnik Jelenia Góra 

    Drużynom kibicowali licznie przybyli goście i
mieszkańcy Świerzawy, a także rodzice.
Turniej był udany i każdy wrócił do domu z uśmiechem
na twarzy.
                                                  Alicja Zagajewska

 GRAJmy RAZem
   
    Jestem fanem gier komputerowych. Interesują mnie przede wszystkim turnieje, na
których można wygrać  określone kwoty pieniędzy. I tu zaczyna się problem. Bo oto
usłyszałem, że to jest hazard. Nie zgadzam się z tą opinią, choć muszę przyznać, że
zacząłem mieć wątpliwości. Więc jak to jest z tymi grami, mają pozytywny, czy
negatywny wpływ na graczy? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć poniżej.
    Pozytywnymi stronami gier moim zdaniem są walory dydaktyczne. Dzięki grom
możemy szlifować języki obce, czytać ze zrozumieniem, a także podszkolić liczenie.
    Kolejnym plusem gier komputerowych, a zwłaszcza udziału w turniejach, jest
możliwość poznania wielu sławnych ludzi, takich jak np. Piotra ,,IZAKa’’ Skowyrskiego -
najpopularniejszego gracza oraz komentatora e-sportowego na świecie.
    Analizując pozytywy gier komputerowych,  nie mogę pominąć kwestii finansowych.
Dzięki różnorodnym turniejom możemy zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych.
    Oczywiście widzę też złe strony gier.  Możemy się od nich uzależnić, tak jak od
narkotyków, alkoholu czy papierosów, możemy również zatracić granice między
światem rzeczywistym, a światem wirtualnym.
    Ciągłe siedzenie przed komputerem może doprowadzić do wielu chorób, takich jak:
wada wzroku lub skrzywienie kręgosłupa, padaczka.
Od gier komputerowych nie uciekniemy, ale uciec możemy od uzależnienia, czego
serdecznie Wam życzę.
   
                                                                                               Łukasz Szymański

.

.

.

.
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Kochajmy zwierzęta
Kochajmy swoje koty ,psy  - wszystkie zwierzęta. Gdy
widzicie jakieś zwierzę , nie róbcie mu
krzywdy. Postarajcie się, by bezdomne zwierzęta
 miały ciepło i nie były głodne. Zwierzęta też zasługują
na miłość.
                                        Bartek Szymański
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GRUDZIEŃ - to miesiąc, w którym po raz pierwszy
porządnie zamarza ziemia. A w języku naszych
przodków, Prasłowian, zamarznięta ziemia to gruda. 
STYCZEŃ - jego imię pochodzi od wyrazu "stykać".
Styka się przecież, czyli łączy, stary rok z Nowym
Rokiem. 
Luty - w dawnych czasach terminem luty określane
były rzeczy zimne i nieprzyjemne. 
Marzec - nazwa wzięła się od rzymskiego boga wojny
Marsa 

Kwiecień - oznacza kwitnące kwiaty. Dawniej miesiąc
ten zwano "zwodzikwiatem", ponieważ zwodził
szybkim nadejściem ciepłych dni poprzez wczesne
zakwitanie pierwszych kwiatów.
Maj- nazwa tego miesiąca pochodzi od imienia
rzymskiej bogini Mai. 
Czerwiec - etymologia polskiej nazwy tego miesiąca
ma związek z pewnym owadem - czerwcem polskim.
W czerwcu bowiem zbierano jego poczwarki po czym
suszono je na słońcu i finalnie uzyskiwano czerwony
barwnik
Lipiec - nazwa pochodzi od kwitnących w tym czasie
lip..
Sierpień -  w tym okresie głównym narzędziem
używanym przez ludność był sierp, którym ścinano
zboże
Wrzesień - nazwa pochodzi od kwitnących w tym
okresie fioletowych wrzosów. 
Październik - pochodzi od wyrazu paździerze, czyli
suchych łodyg lnu, których w tym miesiącu było
najwięcej 
Listopad - nazwa tego miesiąca pochodzi od
spadających w tym okresie liści.

        Uśmiechnij się
- Jaka jest ulubiona kolęda niemowlaków?          -
Dzisiaj w bet lejem.

  - Jaka jest ulubiona kolęda świeżo  upieczonych
rodziców?    - Cicha noc.

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: -                      
"Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na                  
 zakończenie ferii świątecznych".

Są święta Bożego Narodzenia. Nagle Jasiu przychodzi
do mamy i mówi:
 -Mamo, choinka się pali.
 -Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".
 Po chwili Jasiu znów przychodzi:
 -Mamo, a teraz firanka się świeci.

  - Mogłabyś mi pożyczyć soli?  - Nie  - A cukru?   - Nie.
  - A może chociaż mąki?    -Nie. 
  - A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
 - Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!
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 Ciekawostki
Gołębie, gdy chodzą, kiwają głową, żeby
ustabilizować obraz.
W głębokich warstwach skorupy ziemskiej może
być więcej wody niż we wszystkich oceanach. 
Ptaki poradzą sobie nawet zimą bez dokarmiania.
Jeśli jednak chcemy im pomagać, róbmy to
systematycznie, aby w czasie mrozów nie
narażać ich na niepotrzebną utratę energii.
U większości ludzi kciuk jest takiej samej
długości, co ich nos.
Nasz kwas żołądkowy mógłby rozpuścić żyletkę.
                                                                Bartek
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