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        Mam młodszą siostrę Hanię . Ma ona 3 lata .     
 Często się z nią bawię i także pilnuje, by nie zrobiła sobie
krzywdy . Czasami zrobię jej coś do jedzenia albo do picia .
Kiedy Hania myje zęby, pomagam jej nałożyć pastę do zębów.
Pewnego razu, podczas zabawy moja siostra spadła z
trzeciego schodka piętrowego łóżka ! Na szczęście nic jej się
nie stało. Czasami czytam jej bajki na dobranoc . Próbuję też
bawić się z moją siostrą klockami lego, lecz jest jeszcze na to
za mała.
     Bardzo kocham swoją siostrę, lecz  czasami mnie
zdenerwuje - zaleje mi książkę  lub podrze coś ważnego .
Mimo tego dobrze mieć siostrę, bo dzięki niej w domu jest
weselej.                                                              Hubert Wolski

.

      Zabawa Emerytów, popularnie zwana spotkaniem
opłatkowo- noworocznym, jest już wieloletnią tradycją w
naszej gminie. Co roku na imprezę organizowaną przez
ŚWIERZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU
EMERYTÓW , RENCISTÓW I INWALIDÓW oraz
ŚWIERZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
DIABETYKÓW przy wielkim wsparciu URZĘDU MIEJSKIEGO
W ŚWIERZAWIE przybywają goście. Nie inaczej było
i w sobotni wieczór 25 stycznia w sali widowiskowej Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie, kiedy to odbyła się
tegoroczna zabawa.
     Na zaproszenie odpowiedziała wielka rzesza seniorów, jak
również podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Świerzawie.      W trakcie imprezy panowała atmosfera dobrej
zabawy. Przy wspaniałej muzyce , pysznym jedzeniu i w
doborowym towarzystwie czas minął szybko. 
      Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie jest żadną
przeszkodą dla tych, którzy lubią i potrafią dobrze się bawić.    
        Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia, pomyślności, jak
najmniej zmartwień i wielu jeszcze takich spotkań.
                                       Teresa Kasak
                             Przewodnicząca PZERiI  w Świerzawie

      Moja babcia ma na imię Jadwiga. Ma kręcone włosy. Jest
wysoka. Na jej twarzy zawsze gości uśmiech. 
      Lubię z babcią chodzić na spacery i bawić się .Naszym
ulubionym zajęciem jest praca na działce. Wiosną siejemy
różne warzywa i rośliny. Jesienią zbieramy plony. 
      Bardzo kocham swoją Babcię. Jest dla mnie bardzo
ważna.
                                                                     Hania Jamrozy

.
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 Co skłoniło Panią do tego, aby zostać dyrektorem
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Świerzawie?

W 2008 roku przez kilka miesięcy pełniłam już tutaj
obowiązki dyrektora. Właściwie to pracowałam w tej
instytucji prawie 3 lata. Zaczynałam od stażu jako
pracownik administracyjny, a po jakimś czasie
zostałam zatrudniona na cały etat. Dzięki temu udało
mi się poznać system funkcjonowania CKSiT z
perspektywy różnych stanowisk, co na dzień
dzisiejszy na pewno ułatwia mi zrozumienie wielu
spraw i podejścia do pewnych rzeczy na podstawie
wcześniejszego doświadczenia. Później moja droga
zawodowa znacznie oddaliła się od Świerzawy. Przez
kilkanaście lat zajmowałam się różnymi rzeczami w
różnych miejscach – sprzedawałam nieruchomości w
Jeleniej Górze, pracowałam w pośrednictwie
kredytowym, pisałam do Gazety Złotoryjskiej,
założyłam swoją fundację realizującą różnego rodzaju
projekty unijne, pracowałam w Urzędzie Gminy
Paszowice, przez rok prowadziłam też swoją firmę w
Dobkowie. Splot różnych wydarzeń sprawił, że
wróciłam z powrotem do miejsca, w którym tak
naprawdę zaczęłam swoje życie zawodowe.    

                            
                Wywiad z Magdaleną Figą 
            Dyrektorem Centrum Kultury, 
         Sportu i Turystyki w Świerzawie

Ja generalnie bardzo lubię ludzi i pracę z nimi. Lubię
też taką pracę, gdzie stale coś nowego się dzieje,
gdzie można coś od nowa tworzyć i realizować
według swoich pomysłów. Praca w takiej instytucji jak
centrum kultury sprawia, że wszystkie te czynniki
można wykorzystać w jednym miejscu i jednocześnie
wciąż się rozwijać. 

Jakie ma Pani plany dotyczące działalności
CKSiT? 

Planów jest bardzo dużo i na tyle, na ile jest to
możliwe, zaczynam powoli je realizować. Zależy mi
na tym, aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość
korzystania z bardzo różnych form spędzania czasu
wolnego. Ważne jest dla mnie to, aby oferta, zarówno
kulturalna, jak i sportowa i turystyczna, była
dostosowana do każdej grupy wiekowej i dawała
możliwość wyboru spośród wielu nowych i ciekawych
zajęć, warsztatów czy wydarzeń. Udało mi się już
wdrożyć w działalność CKSiT nowe formy pracy
kadry, nowe zajęcia i sekcje. W swoich planach mam
też organizowanie imprez w trochę inny sposób, niż
odbywało się to dotychczas. Wiosną przy CKSiT ruszą
też nowe punkty informacji turystycznej. Z roku na rok
będę chciała modyfikować i urozmaicać pewne
rzeczy, żeby były wciąż ciekawe i żeby zdążyły się
zmienić, zanim zdążą się znudzić. Zależy mi też
bardzo na współpracy z ludźmi spoza centrum kultury
– z władzami gminy, organizacjami pozarządowymi,
osobami z różnych grup społecznych, bo to daje
ogromne możliwości i bardzo poszerza horyzonty, nie
zamyka nas w utartych schematach, w jednym
punkcie widzenia. 

Z jakich zajęć w ciągu roku mogą korzystać
mieszkańcy Świerzawy?
W samej Świerzawie każdego dnia od poniedziałku do
piątku obywają się różnego rodzaju zajęcia. W
poniedziałki przy sali widowiskowej prowadzone są
zajęcia artystyczne dla dzieci, we wtorki - warsztaty
dziennikarskie, w środy i czwartki w CKSiT - warsztaty
ceramiczne dla dzieci i dorosłych, w środę
organizowane są też warsztaty artystyczne dla
dorosłych. W środy i piątki w sali widowiskowej
odbywają zajęcia Kung Fu dla dzieci oraz zajęcia
fitness dla dorosłych. 
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Obecnie każdego dnia działa też sala fitness, a od
lutego ruszy siłownia. Obecnie pracujemy nad tym,
aby powstała też sekcja profesjonalnej nauki śpiewu i
gry na instrumentach. Żeby nie ograniczać się tylko
do zajęć prowadzonych na terenie naszych placówek
i dać możliwość skorzystania w naszej oferty także
najmłodszym, prowadzimy zajęcia ceramiczne
również w żłobku i przedszkolu. Co najmniej raz w
tygodniu, w wyznaczonych dniach i godzinach,
różnego rodzaju zajęcia i warsztaty odbywają się też
w wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich na
terenie sołectw gminy Świerzawa. 
Zbliżają się ferie zimowe. Na co mogą liczyć dzieci
i młodzież gminy Świerzawa? 

W okresie ferii, możliwość skorzystania z zajęć
zorganizowanych będą miały dzieci do 12 roku życia z
terenu całej gminy Każda grupa dzieci z różnych
miejscowości będzie miała zapewniony 5-dniowy
program kilkugodzinnych zajęć. Zajęcia w Świerzawie
dla pierwszej grupy będą się odbywać w terminie od
10 do 14 lutego, a dla grupy drugiej w dniach od 17
do 21 lutego. Dzieci ze Starej Kraśnicy, Dobkowa,
Rzeszówka, Sokołowca i Rząśnika w dniach od 10 do
14 lutego, a dzieci z Sędziszowej, Biegoszowa,
Lubiechowej i Podgórek w dniach od 17 do 21 lutego.
Właśnie pracujemy nad szczegółowym programem
zajęć. Już dziś wiemy, że każdego dnia będą się
odbywać zajęcia różne pod względem tematycznym.
Będą to warsztaty rękodzielnicze, warsztaty kulinarne,
zajęcia terenowe, ognisko zimowe, w planach mamy
też wycieczkę do ośrodka edukacyjnego w
Wałbrzychu. Zrobimy wszystko, żeby przez te kilka
godzin dzieci miały ciekawie zorganizowany czas.
Poza stałymi zajęciami dla dzieci, planujemy też
organizację ciekawych zajęć w godzinach
popołudniowych dla wszystkich chętnych -zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. 
 
Jak w tym roku będą przebiegały Dni Świerzawy?
 
Wiemy już, że dotychczasowe „Dni Świerzawy”
zostaną zorganizowane w zupełnie nowej odsłonie.
Poza nową nazwą imprezy, tj. „Świerzawskie Święto
Krainy Wygasłych Wulkanów”, zmieni się też data jej
organizacji. W tym roku największa impreza
Świerzawy odbędzie się w dniach 4-5 lipca i lipca i
będzie zorganizowana na stadionie. 

Dwudniowy program będzie się składał z polsko-
czeskiego festiwalu kulturowego i dnia sportowych
rozgrywek. Na pewno zorganizujemy wiele różnych
darmowych warsztatów rękodzielniczych dla całych
rodzin, będą potyczki kulinarne, różne meczy i
rozgrywki, koncerty zespołów i wiele innych ciekawych
atrakcji. Jedną z gwiazd sobotniego modułu będzie
Karol Okrasa. Na naszej scenie wystąpi też jeden z
najpopularniejszych kabaretów w Polsce, zagra dla
nas też znany zespół muzyczny. Cały czas pracujemy
nad programem, gdy tylko zepniemy go w całość na
pewno przedstawimy jego szczegółowy zakres. 
                                           Ania Karwata

        Ferie zimowe                      
          z Centrum Kultury!

   Zbliżają się do nas wielkimi krokami. Dlatego
CKSiT w Świerzawie przygotowało moc atrakcji,
aby dzieciaki mogły aktywnie i kreatywnie spędzić
czas wolny od szkoły. W ramach programu zajęć
feryjnych planujemy:

* warsztaty kulinarne- CZEKOLADOWY
OGRODNIK
* kreatywne warsztaty WYKONYWANIA ŚWIEC
ZAPACHOWYCH z lokalną rękodzielniczką,

* wizytę w STADNINIE KONI z prelekcją na temat
zasad hodowli zwierząt i bezpiecznego obcowania
z nimi

* wizytę integracyjną w ZAKŁADZIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŚWIERZAWIE
* wycieczkę edukacyjną do PARKU NAUKI I
TECHNIKI W WAŁBRZYCHU – EXPLORAPARK
I wiele innych atrakcji!

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
 Będzie się działo!

                      Dyrektor CKSiT w Świerzawie
                                     Magdalena Figa
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     Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy      
                            już za Nami!

     Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
w tym roku po raz kolejny utworzyło gminny Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna
edycja „grała” dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych w
dziecięcej medycynie zabiegowej.
W niedzielę 12.01.2020r. od godzin porannych 29
wolontariuszy kwestowało w Świerzawie oraz w
pobliskich miejscowościach na terenie gminy. Finał
WOŚP rozpoczęliśmy o godzinie 18:00 pod Urzędem
Miejskim w Świerzawie „Wielkim Śpiewaniem”
młodych i zdolnych mieszkańców gminy.                      
  O godz.18:30 wystartowaliśmy z licytacją, z której
dochód w całości przeznaczony został na Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
     Przed godz.20.00 atmosferę rozgrzał teatr ognia
,,Spin Machine” z Wrocławia, prezentując spektakl pn.
,,Przebudzenie ognia”, a o godz. 20.00 przy blasku
pochodni i zimnych ogni zakończyliśmy 28. Wielki
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
‘Światełkiem do nieba’.
     W imieniu całego Sztabu, bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy
poświęcili swój czas dla dobra potrzebujących i
zbierali datki do puszek kwestarskich. Dziękujemy też
wszystkim naszym darczyńcom, którzy otworzyli
swoje serca i okazali wsparcie przekazując dary do na
cel licytacji, Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa
Pawłowi Kisowskiemu za pomoc przy działaniach
Sztabu oraz pracownikom Zakładu Gospodarki
Komunalnej za wyłączenie oświetlenia
świerzawskiego rynku podczas teatru ognia.
Podziękowania należą się również kadrze Centrum
Kultury, która brała udział w przygotowaniu i
przebiegu Finału.
W tym roku znów pobiliśmy rekord!  Zebrana,
deklarowana kwota to 18636,20zł. plus waluta obca. 
O dokładnej kwocie dowiemy się w najbliższym czasie
od Fundacji WOŚP.
Dziękujemy, że byliście z Nami!
                                              Karolina Grzybczyk

. .
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         Moje rozmyślania o  Karnawale

    Po co ten karnawał? Dlaczego wszyscy przebierają 
się w różne postacie z bajek i komiksów i idą w tych
strojach na bale?
Dlaczego wydają tyle pieniędzy? Nie żal im? Przecież
można kupić coś do jedzenia.
     Ale przecież nie samym chlebem żyje człowiek.
Warto chodzić na zabawy karnawałowe, odprężyć się
po pracy, nabrać sił, zrelaksować się.
Warto chodzić na takie bale i cieszyć się życiem. 
     Ja też idą na bal karnawałowy, który odbędzie się
w  naszej szkole.
Przebiorę się za...  A na razie moje wspomnienia z
minionych balów.    
                                                    Oliwka Śliwa

Karnawał to okres zimowych zabaw, balów
przebierańców i widowisk ulicznych, który trwa od
święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Niegdyś
karnawał nazywany był zapustami. Od ostatniego
czwartku przed Środą Popielcową rozpoczynał się
szczególny okres zabaw. Świętowano Tłusty
Czwartek i mięsopusty (ostatnie trzy dni
karnawału), czyli czas objadania się i urządzania
imprez. Wierzono, że suto zastawiony stół i tłuste
jedzenie ma zapewnić szczęście i dobrobyt na
najbliższy rok. 

                      
                                  FERIE z EKONOMIĄ
    W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu rozpoczynają realizację
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „FERIE z EKONOMIĄ”.
   Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw
przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym
produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania finansami
osobistymi, finansami firmy oraz budżetem domowym, a także analizą
rynku pracy. 
    Nasza placówka znalazła się w gronie 50 szkół w Polsce, które te cele
będzie mogła zrealizować. W ramach projektu uczniowie będą
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Panią
Iwonę Olechno.  Dodatkowego wsparcia merytorycznego będzie udzielał
student z warszawskiej uczelni. Ponadto uczniowie spotkają się z
Burmistrzem Miasta i Gminy Świerzawa Pawłem Kisowskim. Bbędą
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych m.in. w Oddziale Okręgowym
NBP we Wrocławiu, w Oddziale Regionalnym PKO BP we Wrocławiu, w
Firmie IS – Polska sp. z o.o. w Jaworze oraz w  Firmie KUŹNIA JAWOR
S.A.
                                                                   Edyta Marzec

.
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     Artystyczne szaleństwo
       w  Centrum Kultury.
 
  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
rozpoczęło kolejną edycję warsztatów malarskich dla
dorosłych, które tym razem wzbogacone zostały o
warsztaty ceramiczne dla dzieci. To wszystko dzięki
dotacji, którą nasza instytucja otrzymała z Fundacji
PZU na realizację projektu pt.: ,,Ze sztuką za pan
brat"- warsztaty malarstwa  i ceramiki.  Zajęcia cieszą
się ogromnym zainteresowaniem zarówno dużych jak
i małych artystów. Dorośli pracują pod okiem Pani
Agnieszki Nelczarskiej vel Mielcarz, natomiast dzieci
pod opieką Pana Łukasza Telatyńskiego.  Z tygodnia
na tydzień powstają coraz piękniejsze prace, które
będzie można zobaczyć na  wystawie planowanej pod
koniec projektu.  Jesteśmy zachwyceni, że możemy
przyczynić się do rozwoju zainteresowań i 
poszerzania  umiejętności artystycznych
mieszkańców gminy Świerzawa.  Niech artystyczne
szaleństwo ciągle trwa!
                                   Magdalena Guzowska

    Ceramiczny zawrót głowy        
   w pracowni Centrum Kultury

     W listopadzie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Świerzawie odbyły się pierwsze zajęcia z ceramiki
dla dzieci i dorosłych w nowopowstałej pracowni
ceramicznej. Prowadzi je Pan Łukasz Telatyński-
lokalny twórca, który od lat zajmuje się ceramiką
artystyczną. Warsztaty trwają nadal i pozostaną już w
stałej ofercie zajęć Centrum Kultury. Chętnych
przybywa, a pomysły na prace się nie kończą!
Powstały piękne kubki, motyle, kwiaty, a nawet nasz
przepiękny, miniaturowy kościół św. św Jana i
Katarzyny. W okresie przedświątecznym również
aniołki czy ozdoby choinkowe.  Prace uczestników są
na bieżąco wypalane i ozdabiane. Choć każdy tworzy
na ten sam temat, to jednak prace ogromnie się od
siebie różnią. Widać jak każdy podchodzi do tego
indywidualnie i z sercem. Warsztaty ceramiczne
pozwalają nie tylko spędzić aktywnie czas, ale
również wpływają na rozwój wyobraźni i twórcze
myślenie. Pracownia ceramiczna powstała dzięki
dofinansowaniu projektu w ramach konkursu
,,WzMocnij swoje otoczenie"- Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi.
                            Magdalena Guzowska

.

.
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    Od  15.01.2020r. trwa akcja -    "
Nie marnuj jedzenia! Podziel się
nim". Z lodówki może korzystać
każdy mieszkaniec w myśl hasła:
Jeśli masz jedzenia w nadmiarze -
zostaw je w szafie. Jeśli masz na
coś ochotę - weź z szafy.    
  Społeczna lodówka jest miejscem
pomocy, wsparcia, a przede
wszystkim wymiany jedzenia.  

    
    28.01.2020r. odbyło się noworoczne spotkanie nauczycieli emerytów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych w Świerzawie.
    Wśród gości nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Pawła
Kisowskiego, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Czesława
Leśniaka, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Kamila
Krupińskiego. Spotkanie uatrakcyjnili uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego pod wodzą pani Beaty Stępień i pani Anny Wieczorek
    Na zakończenie części artystycznej wszyscy obecni otrzymali upominki
wykonane własnoręcznie przez uczniów.

.

      W ramach inicjatywy lokalnej złożymy wniosek o ukwiecenie
Świerzawy. W aranżacji terenów zielonych pomogą nam przyszli technicy
architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w
Rakowicach Wielkich. Gościliśmy ich 17 stycznia w Świerzawie.
Zapoznali się z naszymi oczekiwaniami. Podsunęli nam pewne pomysły i
rozwiązania. Teraz przystąpią do sporządzenia projektu i kosztorysu.  Na
razie przygotowujemy się do sporządzenia wniosku. Złożymy go po
ogłoszeniu naboru przez pana Burmistrza. 
    Czy wniosek przejdzie? Czas pokaże. Ale musimy pamiętać, ze bez
zaangażowania mieszkańców inicjatywa lokalna nie ma sensu.

   Od 16 -20 grudnia trwała akcja „ Jeżeli potrzebujesz – weź. Jeżeli
możesz – daj”. Spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców.
Mimo obaw ze strony niektórych osób, akcja przebiegła spokojni i
sprawnie. Wieszak w szybkim tempie zapełnił się ciepłą odzieżą. Na
pewno każdy zainteresowany mógł wybrać coś dla siebie. Spotykałyśmy
się z życzliwością, aprobatą. To cieszy i zachęca do dalszych działań.   
   Drodzy Mieszkańcy Świerzawy, wszyscy zdaliśmy egzamin z
człowieczeństwa. Możemy być z siebie dumni. Jeszcze raz dziękuję
bardzo.  

.

     Byliśmy inicjatorami i
współorganizatorami warsztatów
dla osób chorujących na chorobę
nowotworową oraz ich opiekunów,
które odbyły się 1 XII 2019 r.          
    Spotkanie poprowadziła Beata
Kaczmarek, neuropsycholog,
psychoterapeutka, wykładowca
akademicki Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.

   
                  Przewodnicząca i Zarząd
     Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa
                           informują...

     Dzięki naszej interwencji naprawione zostały
barierki  nad rzeką przy ulicy Złotoryjskiej.                    
Wspieraliśmy pracowników ZGK usuwających awarię
wodociągu sieciowego .

.
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