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Życzymy  wszystkim, aby
rozpoczynające się wakacje były pełne
niezapomnianych wrażeń,  a przede
wszystkim bezpieczne. Wypoczywajcie,
realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie
zainteresowania. Życzymy  wielu
fantastycznych przygód i spotkań z
interesującymi ludźmi, nawiązania
nowych wartościowych  przyjaźni.
Wróćcie w nowym roku szkolnym
radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi
do podejmowania nowych wyzwań i
kolejnych zadań.
                   Redakcja Świerzawianki
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.Uśmiech Ich wizytówką
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                                          Tam, gdzie uśmiech jest wizytówką

       Jest w Świerzawie szczególne miejsce tętniące życiem w którym osoby z niepełnosprawnością odzyskują
wiarę w swoje umiejętności, pewność siebie i akceptacje. To warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczące się przy
ul. Kościuszki.   
Od kierownika warsztatów P. Kamila Krupińskiego dowiedzieliśmy się, że warsztaty funkcjonują od 2003 r. jako
pierwsze na terenie powiatu. Uczęszcza tam 25 uczestników. Warsztaty prowadzą terapie zajęciowe w pięciu
pracowniach:
-gospodarstwa domowego tzw. Szkoły życia
-krawiecka
-artystyczna
-ceramiczna
      Terapia prowadzona z uczestnikami warsztatów ma na celu  utrwalanie i doskonalenie posiadanych
umiejętności, naukę nowych, wzmocnienie zaradności osobistej i samodzielności życia w środowisku
społecznym. Realizacje powyższych celów odbywają się poprzez udział w konkursach, festiwalach,
wycieczkach do większych miast, wyjazdy do kina. Warsztaty współpracują z miastami partnerskimi w
Niemczech. Uczestnicy wyjeżdżają na warsztaty, tzw. Most Polsko-Niemiecki, prezentują swoje prace. Dzięki
przychylności P. dyrektora mieliśmy również okazję przyjrzeć się nowo powstającym pomieszczeniom Klubu
Seniora. Warsztaty bowiem są otwarte na współpracę z innymi podmiotami i organizacjami. Dzięki takiej
otwartości zyskują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Działalność warsztatów pozwala osobom
niepełnosprawnym wyjść z domu, nawiązać znajomości oraz rozwijać zainteresowania. Wydawałoby się, że nic
takiego a jednak jak dużo.
     „Ten kto naprawdę umie żyć, zaczyna dzień od uśmiechu.”-Ten uśmiech towarzyszył nam przez cały czas
pobytu w placówce. Uśmiech, który świadczy o tym/ że uczestnicy i pracownicy warsztatów Terapii Zajęciowej
potrafią żyć. Gratulujemy im.
                                                                                              Łukasz Szymański
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                      Sprzątamy Świerzawę

      A jednak można zorganizować się i zrobić coś dla
dobra naszej miejscowości.
    Było nas około 30 osób.. Wspólnymi siłami
uporządkowaliśmy część terenu przed Kociołem pod
wezwaniem św.św. Jana i Katarzyny. Pogoda nam
sprzyjała. Pani dyrektor Centrum Kultury Sportu i
Turystyki przygotowała słodkości i wodę. Zarząd Lokali
Gminnych zobowiązał się wywieźć śmieci. A my? A my z
uśmiechem na twarzy walczyliśmy z tzw. samosiejkami.
Nie uporaliśmy się ze wszystkim, ale zaplanowaliśmy
kolejne spotkania. Odbędą się one w dni robocze w
godzinach popołudniowych. Może dołączy do nas więcej
młodzieży. Czekamy również na radnych świerzawskich,
bo był z nami tylko pan Jakub Jagiełło.
    To spotkanie przyniosło wiele wymiernych efektów.
Po pierwsze, plac przed kościołem nabrał blasku. Po
drugie, zintegrowaliśmy się. Snuliśmy plany dotyczące
Świerzawy. Nikt nie zastanawiał się, kto jest
administratorem danego terenu. Każdemu bowiem leży
na sercu wizerunek Świerzawy, bo on świadczy o nas,
mieszkańcach. Warto by było o tym pamiętać.
                                                                                      KL
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  Mamy tylko jedną Ziemię,
  a jej przyszłość zależy od    
  każdego, na pozór  
  niewielkiego,  ludzkiego
  działania, zależy od każdego z
  nas.
                          Florian Plit

./ .
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      Zbliża się okres wakacyjny. Większość  z nas  zastanawia się nad
miejscem spędzenia tego czasu. Dobrze jest zwiedzać Polskę i świat, ale
sądzę, że warto „ ugryźć” też trochę naszej gminy, ponieważ ma ona dla
nas wiele do zaoferowania.  Chciałbym zaprosić turystów oraz
mieszkańców naszych terenów do odwiedzenia ciekawych miejsc w
gminie Świerzawa.
    Sama Świerzawa jest miastem, w którym roi się od zabytków .
Najcenniejszą pamiątką historii naszego miasteczka jest romański kościół
św. św. Jana i Katarzyny Aleksandryjskiej. który od XIII w. do dziś
pozostał prawie nienaruszony. W Świerzawie mamy jeszcze dwa
kościoły: Kościół Parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny z XIV w. oraz
Kościół Rzymskokatolicki św. Józefa Opiekuna Zbawiciela z XVIII w. W
centrum miasta znajdziemy zabytkowy rynek. Idąc  Kamieńczykiem,
dopływem Kaczawy, natkniemy się na wał przeciwpowodziowy z
początków XX w. Ci, którzy mają ochotę poprawić swoją kondycję, mogą
skorzystać z obiektu sportowego znajdującego się  w Starej Kraśnicy.
Bardzo wiele obiektów zabytkowych znajduje się również w
miejscowościach należących do gminy. W całej okolicy jest wiele
cennych pałaców oraz kościołów. W gminie Świerzawa w okresie
wakacyjnym odbędzie się też kilka imprez , o których dowiedzieć się
można na stronie internetowej:
http://www.centrumswierzawa.pl/kalendarz-imprez.                                    
    Gmina Świerzawa to również malowniczy krajobraz. Przebiega przez
nią przecież znaczna część Pogórza Kaczawskiego zwanego również
,,Krainą Wygasłych Wulkanów". Przechadzka po znajdującej się na
terenie Sędziszowej Wielisławce na pewno pozostanie niezapomnianą
przygodą. Niezapomnianą przygodą pozostaną również  odwiedziny w
Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej znajdującej sie w Dobkowie, czy w
Muzeum  Gór Kaczawskich znajdującym się  w Sokołowcu. Zwiedzanie 
gminy można połączyć z wycieczką rowerową, korzystając z dostępnych
na jej terenie tras.
  To wszystko dowodzi, że gmina Świerzawa to  miejsce warte
odwiedzenia.Warto też abyśmy poznali ją my - jego mieszkańcy, abyśmy
nie zapomnieli o skarbach, jakie w sobie kryje.
                                                                              Alan Żurek

http://www.centrumswierzawa.pl/kalendarz-imprez


www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 06/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Świerzawianka

                 

               
       Moje malarskie pasje

    Mam na imię Bartek. Jestem uczniem
klasy 4 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Świerzawie.  Moją pasją oprócz
dziennikarstwa, jest malarstwo .Biorę
czynny udział w warsztatach plastycznych .
Na zajęciach poznaję różne techniki
malarskie. Farbami akrylowymi
namalowałem tajemniczy ogród.
Przyjemność sprawiło mi namalowanie
martwej natury. Najbardziej jednak lubię
rysować ołówkiem. Mimo że moja praca jest
czarno biała , to kreska, jaką się posługuję,
tworzy mój artystyczny świat pełen
tajemniczości, którą osiągam za pomocą
cieniowania. W moim artystycznym świecie
pojawiają się bohaterowie różnych gier, a
także postaci I przedmioty powstałe w mojej
wyobraźni.       Jestem dumny z moich
malarskich osiągnięć.  
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Z prac Zarządu Samorządu Mieszkańców
        Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców brała udział w dwóch sesjach Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Została zaproszona na posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy. Ponadto brała udział w zebraniu z młodzieżą
zorganizowanym przez radnego Rady Miejskiej Jakuba Jagiełło. Włączyła się w akcję pomocy dla Kamilki Iskry.
       Członkowie Rady Samorządu Mieszkańców spotykali się z mieszkańcami Świerzawy w ramach
czwartkowych dyżurów. Odbyło się 7 dyżurów. Mieszkańcy zgłosili następujące problemy:

przeciekające dachy 
poinformowano, że sprawą powinien zająć się zarządca wspólnoty,

zbyt krótko czynna toaleta
zwrócono się na piśmie do pana Burmistrza z prośbą o umożliwienie całodziennego dostępu do toalety
miejskiej. Sprawa została załatwiona pozytywnie. Od czerwca toaleta czynna w dni powszednie od 10.00 do
18.00

zakłócenie ciszy nocnej na Placu Wolności
zaproponowano kontakt z policją

przepełnione kontenery na śmieci na ulicy Młyńskiej. Zanieczyszczanie rzeki składowanymi niewłaściwie
odpadami

Skontaktowano się z panem Krzysztofem Jagiełło, który po dokonaniu oglądu wskazanego miejsca podjął
decyzję o zwiększeniu częstotliwości opróżniania kontenerów.

nieuregulowane sprawy związane z częściami wspólnymi we wspólnotach
poinformowano, że sprawą powinien zająć się zarządca wspólnoty

zaniedbany plac zabaw przy ulicy Młyńskiej
poinformowano, że sprawą powinna zająć się Spółdzielnia Mieszkaniowa

nieopróżniane kontenery na odzież
Kontakt z panem K. Jagiełło oraz rozmowa telefoniczna z pracownikiem PCK 

prośba o naprawę schodów łączących ulic Lipową z ulicą Dworcową( dojście do szkoły
Sprawę przedstawiono na sesji Rady Miejskiej. W związku z tym, że radna B. Stępień zgłosiła interpelację w tej
sprawie i otrzymała odpowiedź od pana Burmistrza oczekujemy dalszych działań ze strony pani dnej.

prośba o zamontowanie spowalniaczy na drodze za stadionem łączącej się z drogą wojewódzką
Problem przedstawiono na sesji Rady Miejskiej. Radny Janusz Michoń złożył również zapytanie w tej sprawie i
jako radny pilotuję ten temat.

wybrzuszenia w murze koło kościoła
Problem zgłoszono na piśmie do księdza Dziekana. Oczekujemy na odpowiedź.

prośba o zdjęcie wyblakłego portretu Jana Pawła II
Zwrócono się ustnie do księdza Dziekana. Oczekujemy na odpowiedź.

potrzeba dokładnego oznakowania dojazdu ( dojścia) do budynków na „osiedlu” w rejonie Stacji
Retransmisyjnej

Zwrócono się na piśmie do Urzędu Miejskiego. Oczekujemy na odpowiedź.
prośba o naprawę tablicy informacyjnej, klamki i zamków w pomieszczeniu Samorządu Mieszkańców

Prośba skierowana do Urzędu Miejskiego. Sprawa została załatwiona pozytywnie.
problem nieskoszonych trawników przy posesji przy ulicy Jeleniogórskiej

Rozmowa z panem Jackiem Oborą. Sprawa została załatwiona pozytywnie.

Zapraszamy na cotygodniowy czwartkowy dyżur
w siedzibie Samorządu Mieszkańców
  Plac Wolności 9
Czekamy na Państwa sugestie, propozycje.
Godziny dyżurów zamiennie co drugi tydzień
od godz,11.00 – 13.00 
              17.00 – 18.00

Osobom, które chcą wesprzeć rehabilitację
Kornelki podajemy konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
Alior Bank 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
tytułem: 28758 Iskra Kornelia darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia
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Uśmiechnij się
Pchła pyta się pchły: – Gdzie byłaś w czasie wakacji?
– Na krecie..

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła. taka piękna pogoda, a ty się
męczysz myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i
umyła samochód/

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał
swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać
prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy
nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? 
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie
maseczkę na twarz. 
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta. 
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać
maseczkę. 
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?

- Co jest gorsze od znalezienia robaka w właśnie
ugryzionym jabłku?
- Znalezienie połowy robaka...

          Kalendarz dni nietypowych

5 czerwca - Dzień Przyjaciela
13 czerwca  - Dzień Dobrych Rad
15 czerwca - Dzień Wiatru 
6 lipca - Światowy Dzień Pocałunku 
9 lipca - Dzień Czerwonego Kapturka
22 lipca Dzień Liczby Pi
23 lipca - Dzień Włóczykija
6 sierpnia - Dzień Musztardy 
17 sierpnia - Dzień Pozytywnie Zakręconych
31 sierpnia - Dzień Blogów 
8 września - Dzień Dobrych Wiadomości 

Gazetkę redagują:
 Łukasz Szymański,
 Bartek Szymański,
 Antoni Dalecki, 
 Alan Żurek
opiekun: Krystyna Lewandowska

Czy wiesz, że:
- wyrazy odkrywca i wynalazca nie są synonimami? Tym pierwszym
terminem określamy kogoś, kto odkrywa coś, co istniało już wcześniej
(np. nowe lądy, nieznane prawidłowości). Tym drugim kogoś, kto
wynajduje, opracowuje coś nowego (np. łożysko kulkowe, kamizelkę
kuloodporną, parowóz).
-węzeł gordyjski można – w zgodzie z frazeologią – tylko przeciąć, a nie
rozwiązać czy rozplątać, 
antagonista to raczej oponent, rywal, przeciwnik niż wróg 
perturbacje to zakłócenia, zamieszanie_ zwykle powodują kłopoty

    To ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym. Jeśli
chcecie jej kontynuacji, zapraszam we wrześniu.
Dziękuję redaktorom za rzetelną pracę.
                                               Krystyna  Lewandowska
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