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Spieszmy się kochać ludzi , tak szybko odchodzą
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O studni bez dna, ambicjach i mocnych
słowach. Artykuł Julii Urbańskiej (str.7)

    
   INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI

CERAMICZNY ZAWRÓT GŁOWY
TRADYCJA  CIĄGLE  ŻYWA

                HUMOR      CIEKAWOSTKI     REBUSY

                 

.

.

.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiiZEUzY.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fseek%2Fcache_details.aspx%3Fguid%3D4cc14436-0443-4b69-bfd9-f0a6e2443f9d&docid=HSy7pk-xOpnSoM&tbnid=baDw6Gqm9EACrM%3A&vet=10ahUKEwjV8IXZwrPlAhUDtYsKHZb4CkAQMwitAShRMFE..i&w=500&h=300&bih=655&biw=1366&q=zagadki gify&ved=0ahUKEwjV8IXZwrPlAhUDtYsKHZb4CkAQMwitAShRMFE&iact=mrc&uact=8


www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 5 10/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLŚwierzawianka

.

.

.

            Rozjaśnij się
      4 października, Przewodnicząca Samorządu
Mieszkańców Krystyna Lewandowska i
przedstawiciele Zarządu Samorządu Mieszkańców
- Teresa Bieda i Lila Maj wspólnie z panią Anią
Wieczorek, Beatą Stępień, a także uczennicami z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przeprowadziły
akcję "Rozjaśnij się". Nasze zamierzenia wspomógł
aspirant pan Adam Ludynia.   
     W ramach projektu mieszkańcy Świerzawy
otrzymali odblaski, które zostały przekazane
Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców przez
Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Concordia" z
Poznania.
      Naszą akcję rozpoczęliśmy od spotkania z
grupą żłobkową, następnie złożyliśmy wizytę
sześciolatkom i przedszkolakom w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym. Spotkaliśmy się również z
dziećmi w Przedszkolu w Świerzawie. Pogadankę
na temat bezpieczeństwa w sposób sugestywny i
przekonujący przeprowadził z dziećmi pan asp.
Adam Ludynia. 
       W godzinach 17.00 – 18.00 pojawiliśmy się na
ulicach Świerzawy, by indywidualnie spotkać się z
mieszkańcami naszego miasta. Niestety, nie było
już z nami funkcjonariuszy policji, nad czym bardzo
ubolewamy. Ale wspaniałe uczennice - Maja
Zembol kl. VIc, Dominika Kopeć kl. VIIa, Zuzanna
Marzec kl. VIIa, Zuzanna Froń kl. VIIIb, Alicja
Kwiecińska kl. VIIIa, Wiktoria Staszak kl. VIIIa
zachęcały mieszkańców do noszenia elementów
odblaskowych, wręczając opaski odblaskowe,
zawieszki, plakietki i balony.
        Akcję uważamy za udaną. Nie spodziewaliśmy
się takiego odzewu ze strony mieszkańców
Świerzawy.
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  Kuchenne spotkanie pokoleń
           
            26.09.2019 r. o godzinie 16.00 w Klubie Seniora + odbyło
się " Kuchenne spotkanie pokoleń", w którym uczestniczyli
seniorzy i uczniowie klasy V a Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Świerzawie wraz z wychowawczynią panią Anną Wieczorek.
Był z nami pan Burmistrz Paweł Kisowski, dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Czesław Leśniak, wicedyrektor pani
Jolanta Krakowska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pan
Kamil Krupiński. Byli również radni - Beata Stępień, Jakub
Jagiełło oraz Krzysztof Sekuła. 
            Wspólnie gotowaliśmy pierogi. Młodzież pod okiem
seniorów z zapałem przygotowywała farsz, wyrabiała i wałkowała
ciasto. Z lepieniem również nie było kłopotu. Wychodziły
przepiękne pierogi. Pojawiały się "pierogowe" serduszka. A
potem... degustacja. Pierogi były przepyszne, co potwierdzili
przybyli goście. Radości było co niemiara. Młodzi ludzie już
planują kolejne spotkanie. Chcą upiec babeczki. Czemu nie.
            To spotkanie miało również inny wymiar. Było przykładem
działań międzypokoleniowych, które uczą, jak można dzielić się
wiedzą, doświadczeniem. Seniorzy nie tylko uczyli młodych ludzi
sztuki gotowania, ale przynieśli ze sobą zdjęcia, by pokazać, jak
było dawniej. To była piękna lekcja historii.
  Dziękuję wszystkim przybyłym- seniorom, młodzieży, gościom.
Szczególne podziękowania kieruję do Kierownika Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Świerzawie pana Kamila Krupińskiego,
dzięki któremu mieliśmy wszystko przygotowane, który przez
całe spotkanie czuwał, by nic nam nie brakowało, a na
zakończenie spotkania wręczył uczniom prezenty.
          Podziękowanie kieruję również do pani Ani Wieczorek.
Gratulujemy jej takich wychowanków. Ich zachowanie seniorzy
ocenili na 6.
                                                              
          przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Świerzawy
                                                          Krystyna Lewandowska
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                               Sprzątanie świata!

      20 września wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy sprzątałam
świat. Udaliśmy się pod kościół św. św Jana i Katarzyny. Byłam
zszokowana, że ludzie tak śmiecą. Do naszych worków trafiły plastikowe
butelki, papierki po cukierkach i puszki, a przecież są kosze na odpady. 
       Marzy mi się, żeby nie było sprzątania świata. Wtedy każdy
sprzątałby po sobie.
                                                       Hanna Jamrozy

                        Mała książka – wielki człowiek,                                                                      
  „PIERWSZE CZYTANKI DLA…”  PRZEDSZKOLAKÓW czekają w Bibliotece.
     
   Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę
„Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy w Świerzawie oraz w Filiach Bibliotecznych w Nowym Kościele, Rząśniku i Lubiechowej na dzieci w
wieku 3-6 czekają wyjątkowe wyprawki czytelnicze. Wszystko w ramach wielkiego projektu bookstartowego
„Mała książka – wielki człowiek” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    
      W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się
zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę
Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W ksiażce obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek,
Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak
różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający
dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
     W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik
dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla
nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o
nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania
biblioteki.

.

Książki są jak towarzystwo,
które człowiek sobie dobiera
                          Monteskiusz
Czytanie jest dla umysłu tym, czym
gimnastyka dla ciała
                        Richard Steele.
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Przed nami mroźne dni. Pamiętajmy o kotach tej zimy.
Zadbajmy o to, aby miały dostęp do wody, pokarmu oraz
bezpiecznego , ciepłego i suchego pomieszczenia. Otwarcie choćby
jednego okienka piwnicznego może uratować im życie.      
Pomagajmy!
                                                Ines Dawid

                                        Czy przetrwają ?
 Jak pomóc bezdomnym zwierzętom jesienią i zimą. O to
zapytałam mojego tatę, który jest lekarzem
weterynarii.
- Czy można wziąć bezdomnego kota lub psa do domu?
- Można, ale należy z bezdomnym kotem lub psem udać się do
lekarza weterynarii, celem odrobaczenia i wykonania
niezbędnych szczepień ochronnych.
- Czy należy dokarmiać zwierzęta zimą ?
- Dzikie zwierzęta należy dokarmiać w wyznaczonych miejscach i
robią to leśnicy. W miastach można dokarmiać ptaki, lecz należy
to robić z umiarem, w zależności od warunków atmosferycznych.
Nadmierna pomoc ptakom może przyczynić się do utraty przez
nie zdolności zdobywania pożywienia.
-Czy należy szczepić zwierzęta jeśli tak, to na jakie choroby?
-  Zwierzęta należy szczepić na parowirozę, nosówkę,
wściekliznę, boleriozę, koci katar.  Są to choroby  śmiertelne u
zwierząt, więc powinno się je szczepić.
- Czy należy odrobaczać zwierzęta?
- Trzeba. Psy co pół roku, a koty co 3-4 miesiące.
- Co należy zrobić, aby zapewnić zwierzętom odpowiednie
warunki do życia zimą?
- Karmić, zapewnić im odpowiednie  miejsce do przebywania.
   Dziękuję za ważne informacje. Myślę. że zdobyta wiedza
pomoże nam w prawidłowej opiece nad zwierzętami.
                                                             Oliwka Śliwa

  Od zwierząt powinniśmy uczyć
się przede wszystkim
prawdziwej miłości i szacunku.
              Magdalena Rorbach

    Czasami ma się wrażenie, że
zwierzęta, zwłaszcza młode, są
jakby naukowcami, którzy nie
spoczną, póki nie zbadają tego,
co ich interesuje.
               Antoni Kępiński

.

.
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   Ptaki, to najpotężniejsze
środki owadobójcze XX wieku.
                             G. Bryzgalin 

   Kto jest okrutny w stosunku do
zwierząt, ten nie może być
dobrym człowiekiem.
             Arthur Schopenhauer

    Psy maja tylko jedną wadę -
wierzą ludziom. 
                          E.J.Finbert 

Żyć jak pies z kotem – czyli
mieć z kimś napiętą sytuację lub
żyć w niezgodzie.
Człowiek człowiekowi wilkiem
– oznacza, że nie zawsze jeden
człowiek jest życzliwy i dobry
dla innego

.

Człowiekowi potrzeba przestrzeni,
szumu lasu i śpiewu ptaków,by
zgromadzić siły do dalszej drogi.
                    Katarzyna Ledwoń

.
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                         Tradycja ciągle żywa

        Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie informuje, że
projekt ,,Tradycja ciągle żywa” dofinansowany w ramach środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019
został w pełni zrealizowany.
      Celem projektu, było wzmocnienie tożsamości kulturowej
mieszkańców Dolnego Śląska, edukacji regionalnej oraz
upowszechnianie dorobku sztuki ludowej. 
      W ramach projektu zorganizowaliśmy następujące
przedsięwzięcia:: - wykład historyczny na temat odzyskania
niepodległości przez Polskę z poruszeniem problematyki
tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska, którego partnerem była
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Świerzawa. - Festiwal Pieśni
Dziadowskiej i Kultury Pogranicza. Na scenie pojawiło się ok. 150
artystów należących do zespołów folklorystycznych z całego
Dolnego Śląska.
 - Warsztaty robienia kwiatów z bibuły oraz robienia wieńców
dożynkowych prowadzone przez Panie z KGW w poszczególnych
sołectwach: Biegoszów, Dobków, Lubiechowa, Nowy Kościół,
Podgórki.
    Podsumowaniem  projektu była wystawa prac rękodzielniczych,
która miała miejsce na Dożynkach Gminnych w Biegoszowie. Można
było zobaczyć niesamowite wieńce dożynkowe, kwiaty z bibuły,
rzeźby oraz przepiękne obrazy. 
                                      p/o Dyrektora CKSiT
                                      Magdalena Guzowska

.
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                                  Pracownia ceramiczna- tuż, tuż

      Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie z radością
informuje, że realizacja projektu ,,Ceramiczny zawrót głowy”
dobiega końca. Jesteśmy coraz bliżej otwarcia pracowni
ceramicznej. Wykonaliśmy już  prace remontowe oraz dedykowaną
instalację wodną i elektryczną. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt  oraz
materiały do pracowni. Zostało nam tylko zamontować piec do
wypalania ceramiki i gotowe!
      Pierwsze warsztaty ceramiczne odbędą się w październiku 2019r.
i pozostaną już  w ofercie zajęć stałych Centrum Kultury. Mamy
nadzieję, że pracownia będzie pozytywnie oddziaływać na lokalną
społeczność, ponieważ każdy, bez względu na wiek, będzie mógł
rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. 
      Projekt ,, Ceramiczny zawrót głowy” otrzymał dofinansowanie w
ramach konkursu ,,WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
                                            p/o Dyrektora CKSiT
                                                Magdalena Guzowska

.

.

.

.

.

.

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 5 10/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Świerzawianka

PO|WY|MYŚLI

O studni bez dna, ambicjach i mocnych słowach.

      Homo sapiens- człowiek rozumny. No, nie wątpię! Jednak bez zbędnych ceregieli muszę powiedzieć już
na wstępie, że jesteśmy rozpuszczeni. Nie wszyscy, ale większość z nas... młodych. Mamy przecież tak
wiele, ciągle chcemy więcej i mylimy się w rzeczach zasadniczych.
      Za największy błąd popełniany przez człowieka współczesnego uważam budowanie swojego poczucia
wartości poprzez niszczenie samooceny drugiej osoby. Wiesz, że słowa mają ogromną moc? W księdze,
na której opiera się (w większości) nasza kultura, czyli Biblii,  bardzo klarownie jest to przedstawione.
Niezależnie od tego, czy tak jak ja jesteś ateistą, czy wierzysz w Boga, te słowa są zastanawiające.
Niesamowite? Czy potęga słowa zaakcentowana już przez starożytnych twórców jest niezrozumiała dla
człowieka XXI wieku? Oczywiście, mamy prawo do wyrażania naszych opinii, nawet tych krytycznych. Tylko
pozostaje pytanie, czy publikowanie postów w mediach społecznościowych, których zadaniem- w moim
odczuciu- jest tylko poniżenie innej osoby, jest krytyką? A może to już hejt? A na to nie ma przyzwolenia.
Słowa (jako rodzaj broni) niewłaściwie użyte, mogą być powodem tragedii. Chyba wszyscy jesteśmy tego
świadomi.
      Lec powiedział kiedyś, że łatwiej ogłosić się samemu cesarzem niż woźnym. Jak myślisz, dlaczego?
Czasami nasze ego jest nieco za duże. Wydaje nam się, że zdobycie wyższego wykształcenia daje nam
wyższość nad kimś innym? Nie. To czysta pycha. Niestety, tam gdzie ona jest, znajdzie się też wcześniej
czy później zarozumiałość. Moim zdaniem błędem jest budowanie swojej pozycji w społeczeństwie na
niekonstruktywnej, wręcz krzywdzącej dla drugiego człowieka krytyce. Warto swój autorytet tworzyć przy
pomocy własnych umiejętności i doświadczeń. Każda jednostka jest wyjątkowa, więc zapewniam Cię, że jeśli
będziesz wykorzystywał swoje dobre strony, to osiągniesz dużo więcej, niż gdybyś budował swoją wartość
na krytykowaniu kogoś innego.
      Pomyśl jak bardzo pokornym był Sokrates, który powiedział, aby strzec się ludzi, którzy są przekonani o
tym, że mają rację. Moim zdaniem w życiu trzeba mieć pokorę wobec tego, czego się nie wie, a jeszcze
większą wobec tego, co już się wie!  

red.Julia Urbańska

.Co tu widzisz?
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                          Moje pasje
      Mam na imię Hubert. Interesuję się muzyką , grami i Internetem .
Chodzę też do szkoły muzycznej i gram na kontrabasie.
     Mój instrument  jest naprawdę duży, sięga mi ponad głowę. Można na
nim grać smyczkiem i palcami . Gram też w orkiestrze . Poznałem 
kontrabasistę z Czech - nazywa się on Miloslav Gajdos . Grałem też duet 
ze starszym kolegą kontrabasistą, ale niestety odszedł do szkoły
muzycznej we Wrocławiu.
      W szkolę muzycznej bardzo mi się podoba i cieszę się że tam
chodzę.                                                            Hubert Wolski

                     Humor
-Jasiu, jakie wykształcenie ma Twój tatuś?
- Osiem klas i wszystkie pierwsze.

    Dzieci w przedszkolu:                                              -
Piotrusiu, co jesz ?      - Mięsko.
   - A skąd masz?         - Przypełzło.

- Babciu, czy dziadek jest mechanikiem?
- Nie wnusiu.
- Dziwne, bo właśnie leży na ulicy pod autobusem.

Syn pyta ojca:
- Tato, czy maliny są w czarne kropki i chodzą?
- Nie synku, czemu pytasz?
- O kurczę, znowu zjadłem biedronkę.

- Mamo a pani nauczycielka mnie dziś pochwaliła.
- Dlaczego?
- Bo powiedziała, że cała klasa to idioci a ja
największy.
– Małgosiu – pyta mama córeczkę – dlaczego nie
myjesz ząbków? – Bo mi się mydełko w buzi nie
mieści!. 

stronę zredagował:
 Bartek Szymański i Antoni Dalecki

.
Zielone łódeczki, a w łódkach
kuleczki, gdy się ugotują, 
każdemu smakują.

.
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                       Ciekawostki
Żeby wejść na wieże Eiffle, trzeba pokonać
1710 stopni.
Tylko 15% Sachary jest pokryte piaskiem.
Na twoim ciele znajduje się więcej
organizmów żywych niż ludzi na ziemi.
Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej, niż jeden
rok na Wenus.
Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru.
W Singapurze jest zabronione żucie gumy.
Kichanie ,,podróżuje'' z prędkością 44 m/s.
Drugi września to Międzynarodowy Dzień
Lodów Borówkowych.
Najwięcej rozmów jest notowanych w Dzień
Matki.
Leonardo da Vinci umiał malować jedną ręką,
a jednocześnie pisać drugą. 
Tak jak odciski palców każdy z nas ma inny
odcisk języka. Być może kiedyś będziemy go
używali do identyfikacji?
Jedna na 200 osób rodzi się z dodatkowym
żebrem.
Kolibry to jedyne ptaki, którą potrafią latać do
tyłu, a ich skrzydła uderzają nawet 80 razy na
sekundę.

.

.
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