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                                Strażackie pasje

  Żyjemy w czasach, w których egoizm, bezwzględny indywidualizm,
bezlitosna konkurencja są czczone i kultywowane jako główny system
życia. Żyjemy w czasach, gdzie zatraciły się wartości. Światem rządzi
pieniądz, a prawda, uczciwość, patriotyzm straciły na wartości. Ale są
wśród nas osoby, które nie bacząc na własne korzyści, potrafią o
każdej porze dnia i nocy nieść nam bezinteresowną pomoc. Takimi
ludźmi są strażacy. Dziś chciałabym przedstawić sylwetkę Marcina
Leśniaka-  młodego strażaka działającego w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świerzawie. Jest on uczniem IV klasy Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

- Marcinie, skąd zainteresowania strażą pożarną?
- Od dzieciństwa chciałem działać w straży pożarnej. Jako dziecku
podobała mi się szybka ich mobilizacja. Z zainteresowaniem
patrzyłem, jak biegli, niezależnie od pory dnia i roku, na zbiórkę, by
wyruszyć na akcję. Dźwięk syren  powodował u mnie wzrost
adrenaliny. Interesowało mnie, dokąd jadą strażacy. I wtedy jako małe
dziecko marzyłem, by brać udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i
nieść pomoc ludziom.
- Masz teraz 18 lat. Marzenia o byciu strażakiem zrealizowałeś.
Jaką drogę musiałeś przejść, by założyć mundur strażaka.
- Warunkiem, by zostać strażakiem, który bierze udział w akcjach
ratowniczo- gaśniczych,  jest ukończenie 18 lat. Musiałem przejść
badania psychotechniczne, ogólne i ukończyć specjalistyczny kurs. By
w szerszym zakresie pomagać ludziom ukończyłem również kurs KPP
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
- Czy brałeś już udział w akcjach?
- Brałem już udział w 60 akcjach ratowniczo- gaśniczych. Gasiłem
palące się ścierniska, usuwałem skutki wichur, wypadków drogowych.
- Jakie masz rady jako strażak dla mieszkańców naszej gminy?
-  Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność podczas
wykonywania prac rolniczych, ale nie tylko. Nie zawsze zdajemy sobie
sprawę z zagrożeń. Ludzie często bagatelizują je. A kiedy dojdzie do
tragedii, na myślenie jest już za późno. Nie wypalajmy więc traw,
ściernisk. W okresie jesienno- zimowym zadbajmy o przewody
kominowe. Pamiętajmy, że czadu nie widać i nie czuć. Zaopatrzmy się
więc w czujniki czadu.
-Co Ci daje bycie strażakiem?
Mam wielką satysfakcję z tego, że mogę nieść pomoc ludziom. Cieszy
mnie również to, że strażacy są pozytywnie postrzegani przez ludzi.
- A czego byś sobie życzył jako strażak?
- Życzyłbym sobie mniej wyjazdów do akcji ratowniczo- gaśniczych, bo
to by oznaczało, że ludzie bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo.
Zdaję sobie sprawę, że nie unikniemy klęsk żywiołowych, takich jak:
wichury, powodzie. Oby było ich jak najmniej. Życzyłbym sobie i innym
strażakom w takich sytuacjach tylu powrotów, ile wyjazdów.
- Przyłączamy się do tych życzeń. Dziękujemy za rozmowę.
                                                                                              KL
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     Zawsze 6 grudnia przychodzi do nas  Święty 
Mikołaj i  przynosi nam paczki, a w nich  słodycze, 
owoce i wymarzone zabawki. Każdy z  łatwością  go
rozpozna. Ubrany, jest w czerwony  płaszcz  obszyty
białym futerkiem. Na  głowie ma czapkę z białym
pomponem. Może  się  zdarzyć, że  niegrzecznym
dzieciom Mikołaj przyniesie rózgę.  A co tobie
przyniósł ?
                                Ines Dawid

          Zbliża się Wigilia. Czy pamiętamy o tradycji 
przyjmowania nieznanego gościa do domu ? 
          Często  kładziemy dodatkowy talerz na stole
wigilijnym. Co zrobimy, gdy przyjdzie do nas nieznany
gość z długą brodą, brzydko pachnący. Czy na pewno
otworzymy mu drzwi?  Wątpię w to. Boimy się go
przyjąć. Nie dziwię się takiemu postępowaniu. Często
słyszymy w telewizji, prasie  o różnych porwaniach,
kradzieżach, włamaniach do mieszkań. Nie wiemy, co
może grozić nam ze  strony nieznajomego.
Zamykamy się w swoich mieszkaniach nieczuli na los
potrzebujących. 
          A może w inny sposób wypełnimy tę tradycję?
Jak? To tylko zależy od nas.
                                     Oliwka Śliwa

     
                                         Nieodkryta tajemnica
  Z okazji zbliżających się świąt przeprowadziłam wśród uczniów czwartej klasy ankietę. Jak wynika z niej wielu
moich młodszych kolegów  nie wierzy w Św. Mikołaja,  ale chce dostać od niego prezenty. Powiedzieli  mi, że
marzę o klockach lego, telefonach. laptopach i paczkach słodyczy.  Chętnie zobaczyliby w paczkach od Św.
Mikołaja  pieniądze, plecaki, płyty, bluzy i łyżwy. Niektórzy marzą o koszu do gry w koszykówkę,  butach, 
samochodzie na pilota, książce o zwierzętach, skrzynce do rysowania.
    By mieć pewność, że otrzymają takie prezenty,  piszą listy do Św. Mikołaja.  Co więcej, z niecierpliwością
czekają na jego przybycie. Niestety. nigdy nie udało im się zobaczyć Św. Mikołaja, jak podkłada im paczki pod
poduszkę. Mają podejrzenie, że robią to rodzice, choć nie mają pewności. W szkole widzieli Św. Mikołaja.
Myślą, że ktoś się przebrał za niego.
     To jak to jest z tym Św. Mikołajem?
                                                                           Ania Karwata
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                               SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE ŚWIERZAWA
  Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele
nieruchomości mają prawny obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zakresie obejmującym co
najmniej odpady rodzaju: papier , metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
oraz bioodpady.
Jest wiele korzyści wynikających z segregacji odpadów, oto kilka z nich:
•   uniknięcie sankcji w postaci tzw. opłaty podwyższonej stanowiącej 4-krotność obowiązującej aktualnie stawki
podstawowej opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    redukcja ilości odpadów na wysypiskach, co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych za
zagospodarowanie odpadów przez gminę,
•    znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego (wody, powietrza oraz gleby),
•    użycie na nowo odpadów odzyskanych z recyklingu, co zmniejsza wykorzystywanie surowców naturalnych.
  Prowadzenie segregacji odpadów nie jest trudne, jednak należy mieć na uwadze zasady obowiązujące
aktualnie na terenie gminy. W gminie Świerzawa możemy segregować odpady w systemie workowym lub do
pojemników.
Wyróżniamy cztery kolory pojemników/worków na odpady selektywne:

                  PAPIER – KOLOR NIEBIESKI                                                                                                                  
           Można wrzucać:   - gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery - torby i worki papierowe -
tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów;
               Nie wrzucamy:  - papieru i tektury połączonych z elementami innych rodzajów materiałów -
segregatorów, kalki, tapet - silnie zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru.
              Uwaga:
 Pamiętajmy, aby segregowana makulatura nie była wrzucana mokra oraz silnie zanieczyszczona. Przed
wrzuceniem do pojemnika należy oddzielić elementy takie jak np. okładki, ramki od kalendarzy, elementy z
innych tworzyw, metale itp. Pudła i kartony powinny być zgniecione lub przedarte, aby właściwie wykorzystać
pojemność worka/pojemnika.                                                                                                                       Odpady
wielomateriałowe (np. kartony po produktach mlecznych, sokach, napojach) zbierane są razem z
odpadami z tworzyw sztucznych i powinny być umieszczane w workach/pojemnikach koloru żółtego.

. .
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                                         SZKŁO – KOLOR ZIELONY
                Można wrzucać: - opakowania szklane, bez nakrętek (np. butelki, słoiki) - stłuczkę szklaną wolną od
zanieczyszczeń metalami i tworzywami;
                Nie wrzucamy: - zakrętek, kapsli, korków - szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych
- ceramiki, fajansu, porcelany - naczyń żaroodpornych i wyrobów ze szkła hartowanego - żarówek, lamp
jarzeniowych - zniczy -opakowań po lekach i środkach chwasto- i owadobójczych - butelek po olejach,
smarach, lakierach, farbach - termometrów - kineskopów
                 Uwaga:    Pamiętajmy, żeby umieszczać opakowania bez zakrętek, opróżnione z płynów oraz
pozostałości pokarmowych i innych zanieczyszczeń. Dobrze jest słoik, bądź butelkę przed wrzuceniem do
pojemnika/worka lekko przemyć ewentualnie mechanicznie usunąć pozostałości pokarmowe. Nie trzeba
usuwać etykiet.  Nie tłuc opakowań szklanych przy zbiórce do worka.

TWORZYWA SZTUCZNE (łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi) – KOLOR ŻÓŁTY
               Można wrzucać: - puste, niezakręcone i zgniecione butelki plastikowe - opakowania po tzw. chemii
gospodarczej (np. po płynach do naczyń, szamponach itp.) - niezanieczyszczoną folię i torebki foliowe -
plastikowe wiaderka, doniczki, kanistry itp.-nakrętki i zatyczki plastikowe -czyste opakowania  (bez pozostałości
folii aluminiowej) po produktach spożywczych (np. po margarynach, jogurtach, kefirach, serkach, lodach itp.) -
wielomateriałowe odpady opakowaniowe (np. kartony po sokach, napojach, produktach mlecznych)
              Nie wrzucamy: - artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami
- tworzyw sztucznych piankowych (np. styropianu)  - tworzyw gumowych - opakowań po olejach (w tym również
po olejach jadalnych), smarach, lakierach, farbach -opakowań po środkach chwasto- i owadopodobnych -
opakowań po lekarstwach, - artykułów higienicznych (np. pieluchy, waciki, patyczki)
-elementów sprzętu AGD, części samochodowych, - inne produkty typu: zabawki, szczoteczki do zębów,
strzykawki, wkłady do długopisów, zdjęcia, zapalniczki, materiały wykonane z gąbki itp.
             Uwaga: Pamiętajmy o zgniataniu opakowań przed ich umieszczeniem w worku lub pojemniku aby
właściwie wykorzystać pojemność worka/pojemnika. Nie trzeba odrywać papierowej etykiety.  Nie ma potrzeby
dokładnego mycia opakowań, ale należy pamiętać, że trzeba opakowanie opróżnić z zawartości. Opakowania
typu: butelki po oleju, tacki po mięsie, gotowych daniach itp. nie segregujemy tylko wrzucamy do pojemnika na
odpady zmieszane.
                                          BIOODPADY  – KOLOR BRĄZOWY
              Można wrzucać: - skoszoną trawę, liście, połamane gałęzie, - drobne odpady ogrodowe, zwiędnięte
kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe, - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego np.: obierki owoców i warzyw i
resztki jedzenia, - suche pieczywo, skorupki od jajek, - fusy po kawie i herbacie itp.
             Nie wrzucamy: - zepsutej żywności, - resztek jedzenia w płynie, np. zupy, - odpadów mięsa, tłuszczy,
kości i padliny, - skażonej ziemi, piasku i kamieni, - środków ochrony roślin, - odchodów
            Uwaga:  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Świerzawa zaleca się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Właściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą uzyskać zwolnienie z części
opłaty w przypadku zgłoszenia kompostowania odpadów. Właściciel nieruchomości kompostujący odpady nie
ma obowiązku posiadania i wystawiania do odbioru worka z bioodpadami.
�   Nie jest wymagane mycie opakowań, jednak bezwzględnie należy usunąć z opakowań zawartość np.
pozostałości po żywności, płynach i substancjach półpłynnych. Odpady organiczne mogą spowodować 
zanieczyszczenie wszystkich opakowań zebranych w worku/pojemniku, przez co nie będą nadawać się do
odzysku. Butelki plastikowe i inne opakowania, jeżeli materiał, z którego są wykonane na to pozwala, należy
zgnieść przed umieszczeniem w worku/pojemniku. Oodpady niebezpieczne oraz odpady tzw. problemowe np. 
baterie, odpady zawierające rtęć, opakowania po środkach ochrony roślin, farby, kleje, oleje silnikowe, zużyty
sprzęt elektryczny lub elektroniczny, opony, gruz  można dostarczyć i przekazać nieodpłatnie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)     
                                                                                             Krzysztof Jagiełło



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 6 12/2019 | Strona 6  
www.juniormedia.plŚwierzawianka

           
              W co się ubrać...

  Na dworze rano mróz, a potem słońce i 10 stopni
ciepła. Jak się ubrać, O to zapytałam panią Ewę
Widziewicz- dyplomowaną pielęgniarkę.
 -Końcówka listopada. Z jednej strony to jeszcze
jesień, z drugiej już prawie zima. Wieje wiatr, pada
deszcz, szczypie mróz. Najlepiej ubierać się na tak
zwana "cebulkę", czyli podkoszulek, bluzkę z długim
rękawem, na to ciepła kurtka. Jeżeli na dworze jest
mróz lub bardzo zimno należy włożyć jeszcze jedną
bluzkę z długimi rękawami. Ciepłe rajstopy lub
kalesony, skarpety, na to spodnie i ciepłe buty.
.zapominamy o czapce, szaliku i rękawiczkach.
 - Moi koledzy często chodzą w bluzkach z krótkim
rękawkiem i  w krótkich spodenkach. Czy robią
dobrze?
 - Twoi koledzy postępują nierozsądnie, ponieważ
wtedy bardzo łatwo można się przeziębić i
zachorować.
 - Co może się zdarzyć, gdy zachorujemy na
grypę?
 - Grypa jest bardzo poważną chorobą, która sama w
sobie jest uciążliwa: wysoka gorączka, dreszcze, ból
całego ciała, może też być katar i kaszel. Ogólnie
człowiek jest bardzo, bardzo słaby. Poza tym grypa
daje poważne powikłania  typu zapalenie płuc, czy
zapalenie mięśnia sercowego.
 

                             Śląska Fudżijama

  Czas wakacji minął , lecz wspomnienia z wakacyjnych wędrówek
pozostały.  Nie zapomnę wspinaczki na moją ukochaną Ostrzycę, zwaną
Śląską Fudżijamą. Ma ona 499m. Jest wygasłym wulkanem  - ikoną
Krainy Wygasłych Wulkanów.  Ze szczytu Ostrzycy można zobaczyć
Świerzawę ,Dobków , Starą Kraśnicę, a także wiatraki w Nowej Wsi
Złotoryjskiej .  Na terenie rezerwatu występuje: dzik, jeleń, sarna, lis,
kuna leśna, zając szarak, wiewiórka, łasica. . W okresie wiosennym i
letnim  na szczycie Ostrzycy  spotkać można  rzadkie motyle pazie
królowej. Na Ostrzycy występują interesujące zespoły paproci. Możemy
zobaczyć również takie rośliny, jak:  dzwonek pokrzywolistny, lilię
złotogłów, krwawnik pospolity, kopytnik pospolity, konwalię majową
ułudkę leśną. kokorycz pustynny.
  Niestety, zobaczyłam coś, co mnie zaniepokoiło -  puszki , papiery,
butelki szklane.
  Jak to się dzieje, że idziemy na wycieczki podziwiać piękno naszej
przyrody, a robimy wszystko, by to piękno zniszczyć.
                                                                 Ania Karwata

.

.

 - Czy dzieci mogą się szczepić przeciwko grypie?
 - Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobą jest
właściwy ubiór, zdrowe odżywianie i oczywiście
szczepienie przeciwko grypie. Czy dzieci mogą się
szczepić? Jak najbardziej. Już po ukończeniu 6
miesiąca życia, aż do późnej starości.
 - Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki.
                                             Hania Jamrozy

.
Pani pielęgniarka Ewa Widziweicz z autorką

.

.
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 PO/WY/MYŚLI

Sztuka niczego? Wewnętrzne wzruszenie w zewnętrznej formie
Po co tworzymy? Przecież możemy powiedzieć, że to tylko marnowanie czasu i energii, a jednak
wykorzystujemy sztukę, bo wierzymy, że ona uczyni nas lepszymi ludźmi. Dzięki niej kształtujemy wrażliwość,
poszerzamy horyzonty. Jest ona swoistym sposobem na zło, które spotykamy w świecie. Sztuka to również
przyjemność intelektualna. Zdarza nam się spędzać długie godziny na interpretowaniu rozmaitych dzieł. Moim
zdaniem to dobrze, bo należy się rozwijać. Zawsze będę stała po stronie nauki i rozwoju.
Często się wydaje, że w naszych czasach artyści nie mają niczego do przekazania i nie mają tez środków, aby
to „nic” powiedzieć. Popularne stały się kolaże, asamblaże, envieronmenty, video arty i „sztuki żywe”
(np.happening, performance, body art). Zatem sztuka staje się bliska ludziom, a artysta nie jest już tylko
rzemieślnikiem -on staje się interpretatorem świata.
Myślimy, ze sztuka poza swoją formą nie ma niczego więcej do zaoferowania. Sądzimy, że nawet ta forma jest
nieudolna, jakby autorowi brakowało warsztatu czy umiejętności. Często zakładamy, ze jeśli ktoś jest malarzem
to potrafi doskonale mieszać farby oraz zna wszystkie techniki artystyczne. Tylko, że to nie jest prawda.
 Wielki artysta, Michał Anioł Buonarotti, zostawił po sobie pozornie niedokończone dzieła- rzeźby Niewolników.
Właśnie taki efekt rzeźbiarz chciał uzyskać. Artysta pokazuje, jak czuje się człowiek wiecznie zniewolony.
Zamiast stworzyć wizerunki niewolników w łańcuchach, Michał Anioł wolał ukazać postaci uwięzione w
marmurze, z którego powstali. Ciała wynurzają się z kamienia, ale nie mogą go opuścić.
Chyba wszyscy wiemy, że autor fresków w Kaplicy Sykstyńskiej oraz Piety był genialnym artystą. Nie brakowało
mu talentu. Postanowił stworzyć Niewolników, bo ich treść była ważniejsza niż forma. Współczesnym twórcom
nie brakuje warsztatu, on po prostu schodzi na drugi plan. Istotniejsze są materiały, z których dane dzieło jest
wykonane oraz uczucia i skojarzenia jakie mamy, gdy patrzymy na dany przedmiot.
W przypadku interpretacji sztuki współczesnej, nie o to chodzi, aby od razu otrzymać gotową odpowiedź,
odpowiedzi należy samemu poszukiwać, przyglądając się, zastanawiając, zadając pytania, zaprzeczając i
wątpiąc. W sztuce powojennej poszukuje się tego, co trudne, bolesne, przykre, ale też odkrywcze i
niezrozumiałe dla ogółu.
Czy sztuka współczesna jest zła, nieudana, płytka? Moim zdaniem nie, ponieważ odpowiada naszym
potrzebom. Na pewno nie możemy powiedzieć, że jest ona płytka. Uważam, że jest nawet bardziej
wymagająca, niż ta renesansowa czy barokowa. Człowiek XXI wieku skupia się na własnej edukacji, pragnie
ciągle się doskonalić intelektualnie oraz pozamaterialnie. Sztuka, która jest tajemnicą, która nie jest łatwa i
oczywista sprostała wymaganiom naszej cywilizacji.

red.Julia Urbańska  
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 1.W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.        
2.Od 1945r. wszystkie brytyjskie czołgi są
wyposażone w zestaw do parzenia herbaty.              
3.Czekolada jest dobrym źródłem energii. Jedna jej
kostka dostarcza  organizmowi wystarczająco dużo
energii, aby przejść ok. 45 metrów.                         4.W
najgłębszych partiach oceanu fale tsunami nie
przekraczają 1m wysokości i nie są ich w stanie
odczuć nawet przepływający nad nimi żeglarze.
5.W pewnej austriackiej wiosce znaki drogowe
zrobione są z cementu, by zapobiec kradzieży.
                    Bartek Szymański i Antoni Dalecki

                                                       ,, Przedświąteczne wariacje”
     W ramach projektu ,,Przedświąteczne wariacje” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego odbyły się warsztaty kulinarne ,, Zdrowe słodycze” oraz warsztaty z ,,Ręcznie
robionych dekoracji świątecznych”. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i
dorosłych. Każdy znalazł coś dla siebie. Łasuchy mogły poznać tajniki robienia słodyczy ze zdrowych
produktów, a miłośnicy ozdób i robótek ręcznych mieli okazję stworzyć przepiękne dekoracje świąteczne. Dnia
09.12.2019r. odbyły się także ,,Warsztaty zdobienia pierników” z Magdaleną Topolanek, Mistrzynią Europy w
zdobieniu pierników. Uczestnicy poznali techniki zdobienia ciasteczek, które tradycyjnie goszczą na każdym
świątecznym stole. Własnoręczne zdobienie pierniczków pozwoliły nam już w pełni poczuć magię świąt!
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                Kalendarz Dni Nietypowych
5 grudnia Dzień Ninja
20 grudnia Dzień Ryby  
7 stycznia Dzień Dziwaka 
13 stycznia Dzień Sprzątania Biurka 
28 stycznia Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej 
15 grudnia Dzień Herbaty 
30grudnia Dzień Serka Wiejskiego

.

Jasiu dostał SMS-a od mamy: - Natychmiast przyślij
mi selfie!  Trochę się zdziwił, ale spełnił życzenie
mamy. Odpowiedź przyszła natychmiast:  - GDZIE
CZAPKA?!
Rozmawia krowa z owcą.  Krowa: Muu!
Owca: Bee!      A krowa na to: - Nie zmieniaj tematu!
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