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Potrzebujesz ambulansu?
Zdrowie lub życie bliskiej ci osoby jest zagrożone?
Szukasz firmy do zabezpieczenia imprezy?
Będąc zdrowym żyjesz często nie pamiętając jak wiele zawdzięczasz swoim
rodzicom, dziadkom. W gwarze codzienności gdzieś Ci umykają uczucia bezgranicznej
miłości, dumy i nadziei, które pokładasz
w swoich dzieciach. Wydajesz się nie doceniać całego ciepła i uczuć związanych
z obecnością w Twoim życiu ukochanej
osoby. Serwujesz swoim bliskim mniejsze
bądź większe nieuprzejmości, zapominając
o kruchości zdrowia i życia.
Otrzeźwieniem bywa choroba, która przypomina, że najważniejszą rzeczą jest dla Ciebie zdrowie i bezpieczeństwo Twojego rodzica, dziecka, ukochanej osoby. Kiedy uświadamiasz sobie jak bardzo jest ci bliska ta osoba,
jak bardzo ci na niej zależy – obiecujesz sobie,
że zrobisz wszystko żeby wyzdrowiała.
Co zrobić kiedy potrzeba transportu medycznego, aby przewieźć osobę, na której
zdrowiu ci zależy?
Samochód z napisem ambulans to zbyt mało!
Musisz mieć świadomość, że to nie tylko uciążliwość, czy dyskomfort. W zależności od stanu
zdrowia bliskiej Ci osoby może to być również
zagrożenie jej życia.
Jeśli potrzebujesz transportu medycznego na
terenie kraju lub zagranicą. Jeśli potrzebujesz
profesjonalnego ambulansu lub transportu medycznego w asyście doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy – zadzwoń!
tel.: +48 502-575-443.

Skontaktuj się z nami.
Wybierając zespół, który przewiezie i profesjonalnie zaopiekuje się osobą, którą kochasz
zwróć uwagę na wszystko co może mieć
wpływ nie tylko na jej wygodę i komfort psychiczny, ale również bezpieczeństwo
(kompetencje zespołu, sprzęt będący na wyposażeniu karetki).
Do dyspozycji osoby o zdrowie i życie,
której się troszczysz oddajemy m.in.:
- czynnych zawodowo lekarzy z dużym doświadczeniem zawodowym,
- ratowników medycznych z praktyką w pogotowiu ratunkowym i nie tylko,
-bogato wyposażoną karetkę specjalistyczną.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
zadzwoń +48 502-575-443
lub napisz: office@divemed.pl
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Bezpłatne Szkoły „AMICUS” cześnie wyposażonych salach
posiadają uprawnienia szkoły wykładowych z wykorzystaniem
publicznej od 1998 roku.
najnowszych technologii mulRealizujemy programy Mini- timedialnych.
sterstwa Edukacji Narodowej.
Naszym słuchaczom zapewniaNasi nauczyciele mają dużą my wszelkie pomoce naukowe
wiedzę i doświadczenie, są jak również materiały z
życzliwi, otwarci, gotowi po- przeprowadzonych zajęć w
formie elektronicznej.
móc w każdej
sytuacji, potrafią dostrzec Wasze trudności i docenić Wasze Nie pobieramy opłat za naukę i
wydawane zaświadczenia.
starania.

różne formy dokształcania
pozaszkolnego (kursy zawodowe),
również w ramach projektów
finansowanych ze środków
UE.

Nasza oferta edukacyjna:
Gimnazjum dla Dorosłych
„AMICUS” to szkoła zajmująca się
kształceniem i edukacją dorosłych
i młodzieży. Placówka koncentruje się również wokół rozwijania
umiejętności i zainteresowań
swoich uczniów, kursantów lub
Zajęcia odbywają się w nowo- Uczestniczymy i organizujemy słuchaczy. Dzięki uczestnictwu
w zajęciach organizowanych w
szkole można zdobyć wiedzę oraz
nowe sprawności, co sprawi, że
uczący się będą lepiej przygotowani do wyzwań, jakie staną przed
nimi podczas kolejnych etapów
edukacji. Szkoła współpracuję
z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP oraz pracodawcami
w zakresie organizacji przyuczenia do wybranego zawodu osób
niepełnoletnich w trakcie edukacji
gimnazjalnej.
Gimnazjum dla Dorosłych ( od
16 roku życia), którzy chcą kontynuować naukę po 6 letniej szkole podstawowej. W przypadku
uczestników OHP ukończone 15
lat, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć dydaktycznych. Po ukończeniu Gimnazjum absolwenci mogą
bezpłatnie uczyć się w Liceum
Ogólnokształcącym „AMICUS”, a
następnie kontynuować naukę w
Policealnej Szkole CERTUS zdobywając zawód technika ochrony
osób i mienia lub technika BHP.
Forma zajęć; system zaoczny, dwa
razy w tygodniu.
• Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.
• Dokument po zakończeniu
nauki : świadectwo ukończenia
Gimnazjum na druku MEN
• Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.
• Zapisy na wszystkie semestry.
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„AMICUS” to szkoła o trzyletnim okresie nauczania. Oferta
edukacyjna adresowana jest do
absolwentów gimnazjum lub 8-letniej
szkoły podstawowej.
Absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego otrzymują świadectwo ukończenia
szkoły oraz świadectwo dojrzałości
po zdaniu egzaminu
maturalnego. Nauka
prowadzona jest w
systemie zaocznym
(sobota i niedziela)
co 2 tygodnie. Nauka
języków obcych odbywa się w grupach
ćwiczeniowych.
W Naszych Szkołach przywiązujemy dużą uwagę do
panującego klimatu,
pomagamy słuchaczom uwierzyć w
siebie, uczymy twórczego i krytycznego myślenia oraz

przygotowujemy do
przyszłości.
Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych
nauczycieli o wysokich kompetencjach
pedagogicznych z
wieloletnią praktyką
zawodową. Zespół
pedagogiczny czuwa
nad naszymi Słuchaczami, pomaga w
dokonywaniu wyborów edukacyjnych
i zawodowych oraz
rozwija społecznie.
Ukończenie nauki
w „AMICUS-ie” jest
przepustką na studia
wyższe bądź daje
możliwość kontynuowania nauki w Policealnej
Szkole CERTUS i zdobycie zawodu
technika ochrony osób i mienia
lub technika BHP.
W Liceum Ogólnokształcącym
mogą uczyć się osoby, które:
• ukończyły 16 lat lub ukończą w
roku kalendarzowym, w którym
rozpoczynają naukę
• legitymują się świadectwem
ukończenia gimnazjum lub
8-letniej szkoły podstawowej
• chcą kontynuować naukę na
semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z
różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym
Liceum Ogólnokształcącym
• z uwagi na obowiązki rodzinne
lub pracę nie mają możliwość
kształcenia w szkole dziennej
• nie mają środków na finansowanie nauki
Forma zajęć; system zaoczny,
dwa razy w miesiącu (sobota i
niedziela).
• Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.
• Dokument po zakończeniu
nauki : świadectwo ukończenia
Liceum Ogólnokształcącego
/ Świadectwo Dojrzałości na
druku MEN
• Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.
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tel. (75) 75 22 305
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„AMICUS” to szkoła o dwuletnim
okresie nauczania skierowana do
absolwentów, którzy ukończyli
zasadniczą szkołę zawodową.
Absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego.
Nauka prowadzona jest w systemie
zaocznym (sobota i niedziela) co 2
tygodnie.

• Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
• Dokument po zakończeniu
nauki : świadectwo ukończenia
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego / Świadectwo
Dojrzałości na druku MEN
• Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

Rekrutacja: bez egzaminów
wstępnych - decyduje kolejność
składania zgłoszeń!
Legitymacja szkolna uprawnia
do zniżek na przejazdy i bilety
W Uzupełniającym Liceum Ogól- wstępu.
nokształcącym mogą uczyć się
Bezpłatne Szkoły Dla Doroosoby, które:
• ukończyły 16 lat lub ukończą w słych „AMICUS” znajdują się
roku kalendarzowym, w którym przy ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze (róg ul. Cieplickiej
rozpoczynają naukę
• legitymują się świadectwem i Tabaki) przystanek Cervi
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
• chcą kontynuować naukę na Sekretariat przyjmuje intesemestrach programowo wyż- resantów w dniach od ponieszych, ponieważ wcześniej z działku do piątku w godz.
różnych przyczyn były zmu- 10.00-14.00 oraz
szone przerwać edukację w dodatkowo wtorki i czwartki
innym Uzupełniającym Liceum od 15.00 do 18.00 tel. (75)
75-22-305
Ogólnokształcącym
• z uwagi na obowiązki rodzinne
lub pracę nie mają możliwość Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.amicus.
kształcenia w szkole dziennej
• nie mają środków na finansowa- jelenia.pl , gdzie mogą Państwo
znaleźć wszelkie bardziej szczegónie nauki
Forma zajęć; system zaoczny, łowe informacje o placówce oraz
dwa razy w miesiącu (sobota i skorzystać z zapisów online.
niedziela).
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Pracownicy potrzebni od zaraz !!!
Opiekunów medycznych cały czas jest za mało
w stosunku potrzeb rynku.
Taka sytuacja w Polsce
występuje już od kilku lat.
Ponadto w maju nastąpiło otwarcie
rynków
pracy w Niemczech i Austrii. Oznacza to. że można
pracować tam bez żadnych
ograniczeń. Szacuje się, że
największy popyt będą
miały osoby z dyplomem
opiekuna
medycznego,
które od ręki znajdą zatrudnienie w Domach Pomocy
Społecznej i mieszkaniach
prywatnych.
Najsilniejszą pokusą
skłaniającą ludzi do wyjazdów są pieniądze.
W ubiegłym roku
wykwalifikowany opiekun
z dyplomem polskie szkoły
zarabiał ponad 1800 euro
miesięcznie.

Aby zdobyć kwalifikacje do opieki medycznej
nad pacjentem nie trzeba
posiadać wybitnych zdolności. Konieczna jest tylko
chęć do nauki i ukończenie
takiej szkoły.
Obecnie
Centrum
Kształcenia
Plejada
w Jeleniej Górze przyjmuje na semestr wrześniowy
wszystkich chętnych bez
względu na wiek i wykształcenie.
Wystarczy
tylko świadectwo ukończenia szkoły, dowód osobisty,
zdjęcia.
W roku 2010 szkołę
opiekuna
medycznego
ukończyło 17 osób które
pracują już w zawodzie.
W 2011 szkołę ukończy
następna grupa słuchaczy.
Dla chętnych jest możliwość prowadzenia dodatkowo zawodowego języka
niemieckiego
lub angielskiego.
Kształcimy słuchaczy
w różnych
zawodach
m.in.: opiekun medyczny, technik
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Centrum Kształcenia Ustawicznego
Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10

administracji, technik bhp,
technik masażysta, technik
usług
kosmetycznych,
technik usług fryzjerskich,
opiekun dziecięcy. Prowadzimy liceum ogólnokształcące. Do dyspozycji
naszych słuchaczy oddajemy: doświadczoną kadrę
pedagogiczną, możliwość
zajęć we własnej bazie
dydaktycznej, wyposażone,
specjalistyczne pracownie,
szeroką ofertę edukacyjną,
dogodny dojazd, bezpłatny
parking.
Osoby zainteresowane
podjęciem nauki w naszej
szkole mogą zgłaszać się
do sekretariatu Centrum
Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna w Jeleniej Górze
przy ul. Waryńskiego 20.
tel.: 75/ 648 83 85
www.plejada.edu.pl
jgora.plejada@op.pl
UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona.
Nabór został rozpoczęty!

kontakt: www.cku.jgora.pl ;
e-mail: sekretariat@cku.jgora.pl
Tel/fax 75 75 501 56; 75 75 269 46

Jesteśmy szkołą publiczną nie pobieramy żadnych opłat za naukę!!
W naszych szkołach można uczyć się w formie zaocznej - w soboty i niedziele (co dwa
tygodnie).
Jesteśmy jedyną publiczną szkołą w regionie w której słuchacze mogą skorzystać
z nowoczesnej i atrakcyjnej formy kształcenia „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU”
ZALETY SYSTEMU ZDALNEGO NAUCZANIA on-line
• Zwiększenie wydajności pracy
• Redukcja kosztów uczestnika
• Kontakt z wiedzą na kursie i jej autorem w dowolnym momencie

Kształcimy w następujących typach szkół :
•
•
•
•
•

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3 letnie (po gimnazjum)
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych - 2 letnie (po ZSZ)
Technikum - 4 letnie (po gimnazjum lub szkole podstawowej)
Technikum uzupełniające - 3 letnie (po ZSZ)
Szkoły Policealne

Dużo więcej informacji na temat Naszych szkół na stronie internetowej
www.cku.jgora.pl

Zapraszamy do naszych szkół.
NABÓR TRWA

ROZMAITOŒCI / REKLAMA
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Dziewięć sal z nowoczesnym wyposażeniem pomoże młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy

Wielkie otwarcie centrum kształcenia w „Mechaniku”
Stumilowy krok w
poprawie jakości
kształcenia

- Długo czekaliśmy by taką bazę
dydaktyczną pozyskać. Dla szkoły jest
to stumilowy krok do przodu. Teraz
będziemy mogli pokazać uczniom
więcej nowocześniejszych technologii i rozwiązań, dzięki czemu lepiej
przygotujemy ich do pracy. Nowe
centrum to bardzo dobre warunki, w
których ci młodzi ludzie będą mogli
się kształcić oraz nowe możliwości
dla nauczycieli. Obecnie mamy około
750 uczniów i mamy nadzieję, że po
otwarciu tego centrum ta liczba się
zwiększy. Nasza oferta edukacyjna
bardzo się bowiem poszerzy, a z
różnego typu szkoleń będą mogły
korzystać również osoby niepełnosprawne – mówiła Wanda Kozyra,
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
Mechanik w Jeleniej
Górze.

Na ten dzień czekali nie tylko
nauczyciele, ale i uczniowie.
16 czerwca w ZST Mechanik
odbyło się wielkie otwarcie
nowo wybudowanego Centrum Kształcenia Zawodowego, a w nim dziewięciu
sal do praktycznej nauki
zawodu. Podczas uroczystości otwarcia padło wiele
słów podziękowań dla tych,
którzy nad budową centrum
pracowali.

budynek wewnątrz, łącznie z
wymianą centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej i
wodno – kanalizacyjnej.
Wymieniono okna i drzwi.
Na zewnątrz budynek został
wyremontowany i ocieplony,
włącznie z dachem. W budynku zamontowana została winda
dla osób niepełnosprawnych.
Na otwarcie nowego centrum do
zespołu szkół zjechało wiele osobistości, w tym: Zofia Czernow, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Łużniak, członek zarządu
Województwa
Dolnośląskiego, Marzena
Machałek, posłanka PiS – u,
Waldemar Woźniak, naczelnik Wydziału

Centrum Kształcenia Zawodowego powstało w zmodernizowanym kompleksie byłego internatu
mieszczącego się przy Zespole Szkół
Technicznych Mechanik przy ul.
Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze.
W ramach prac przebudowano cały

Edukacji i Polityki
Społecznej, radni,
m.in. : Anna Ragiel,
Ewa Duziak, Grażyna
Pawlukiewicz – Rehlis, Miłosz Sajnog czy
Jerzy Pleskot. Obecni
byli też przedstawi-

Zdaniem Grzegorza Krukowskiego
z klasy IIIA o profilu technik pojazdów samochodowych, nowoczesne
pracownie dają
bardzo duże
możliwości m.in.
przy obróbce, tokarstwie i wielu
innych.
Filip Rozowski
z klasy IC o profilu „mechatronik”
liczy na to, że
dzięki nowoczesnemu wyposażeniu
centrum

pozna w praktyce to, o czym dotychczas czytał w książkach i dzięki temu
szybciej odnajdzie się w realnej pracy
na rynku.
Przemysław Wyciwyszyn i Adrian
Nowicki z klasy IIC już dostrzegli, że
nowe sale są bardziej przestronne i
dają większe możliwości do testowania urządzeń, szczególnie dużych.
- Poprzednia sala do tego przedmiotu była o wiele mniejsza
i nie było gdzie się rozwinąć z
budowaniem. Tu z pewnością
ciele urzędu miazdobędziemy większe umiejętsta, w tym m.in.
ności, a to da nam możliwość
Mirosława Dzika,
szybszego znalezienia pracy
naczelnik wydziału
– mówili uczniowie.
inwestycji i zamóSzerokich możliwość kształwień publicznych
cenia w nowy centrum upatruoraz Jadwiga Osińją też sami nauczyciele.
ska. Zaproszono
- Nowe centrum to stanowiska
również Jacka Musiała, dyrektora
A jakich korzyści w nowym cenjeleniogórskiego aeroklubu, Tade- trum upatrują sami uczniowie? wyposażone w bardzo nowoczesny
usza Popowicza, dyrektorów szkół,
sprzęt, dzięki któremu możliwa jest
rodziców, uczniów i inni.
symulacja w mikroskali rzeczywiCałość kosztowała ponad sześć mi- stych warunków produkcyjnych.
lionów zł, z czego niemal połowa Uczniowie, którzy przejdą szkolenie
tych wszystkich stanowiskach
pochodziła z unijnego Regionalnego na
z pewnością będą mieli pojecie o
Programu Operacyjnego dla Woje- tym, co ich czeka w przyszłej pracy.
wództwa Dolnośląskiego na lata 2007 Programy, które będą u nas wykodo nauki funkcjonują
– 2013. Docelowo z nowego centrum rzystywane
bowiem w różnych przedsiębiorma korzystać około 900 uczniów, nie stwach – mówił Krzysztof Cichosz,
tylko „Mechanika”, ale i elektronika i nauczyciel mechatroniki.
Angelika Grzywaczinnych szkół zawodowych z Jeleniej
Dudek
Góry i regionu.
Fot. Angela

Na parterze budynku znajdują się
pracownie: obrabiarek, spawania i
łączenia metali, a na pierwszym piętrze
jest centrum informatyczne oraz sala
konferencyjna, gdzie będą odbywały się
zajęcia z przedsiębiorczości. Na drugim
piętrze natomiast mieści się pracownia
instalacji budowlanych oraz dwie
pracowni z mechatronikami: z robotyką
i automatyka oraz z sterownikami PLC.
Pełne doposażenie
wszystkich pracowni
w nowoczesny sprzęt
za ponad dwa miliony
zł ma się zakończyć
nie później niż w
I kwartale przyszłego roku.

Zakręcone nutki – nagrody za piosenki
W sali widowiskowej Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki we
Wleniu spotkali się uczestnicy
V Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Zakręcona Nutka 2011”, w
którym młode talenty prezentowały swoje umiejętności
wokalne. Ogółem w tegorocznej edycji udział wzięło ponad
dwustu solistów i dziecięcych
zespołów wokalnych.
Główną ideą wleńskiego festiwalu
było stworzenie uzdolnionym muzycznie dzieciom szansy pierwszego
kontaktu ze sceną oraz zwrócenie na nie
uwagi osób odpowiedzialnych za edukację artystyczną. Celem imprezy zaś stała
się popularyzacja śpiewania piosenek
wśród dzieci w wieku przedszkolnym
i szkoły podstawowej oraz młodzieży
gimnazjalnej, a także wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

Festiwal w kategorii przedszkoli miał
charakter przeglądu i pozbawiony był
elementu współzawodnictwa. Być może
dlatego stał się niezwykle przyjemną
przygodą muzyczną dla czterech grup
z miejscowego Przedszkola we Wleniu:
„Krasnale” pod opieką Doroty Mikszy,
„Smerfetki” i „Leśne Skrzaty” pod kierunkiem Urszuli Kurek oraz „Kubusie”,
której opiekunką jest Irena Pasierbska.
Poza konkursem z charakterystyczną
dla swojego wieku ekspresją zaśpiewały
również „Myszki Franciszki” ze Szkoły

Podstawowej w Pilchowicach oraz Aleksandra Kubczyk z Jeżowa Sudeckiego.
Jury, pod przewodnictwem mezzosopranistki Anny Skóry z zespołu Vocalis,
po wysłuchaniu prezentacji wokalnych
uczestników koncertu konkursowego,
postanowiło przyznać nagrody oraz
wyróżnienia.
W kategorii zespoły kl. I-III szkół
podstawowych na pierwszym miejscu
znalazły się „Szczęśliwe dzieci” z klasy
II B pod opieką artystyczną Małgorzaty
Klocek z Zespołu Szkół im. Świętej
Jadwigi Śląskiej we
Wleniu, drugie miejsce obronili uczniowie klasy drugiej pod
kierunkiem Dominiki
Dorsz ze Szkoły Podstawowej w Pilchowicach, a trzecie miejsce
zajęli trzecioklasiści z
Pilchowic pod opieką Ewy Grzebyk. W

kategorii zespoły kl. IV-VI szkół podstawowych pierwsze miejsce ostatecznie
zapewniły sobie „Koleżanki” z SP w
Pilchowicach, których opiekunem jest
Łukasz Lizoń, a drugie miejsce - szkolny
zespół z Wlenia pod opieką Łukasza
Markowskiego, którego wleńska gimnazjalna grupa muzyczna okazała się
zwycięską w kategorii zespoły szkół
gimnazjalnych.
W kategorii soliści kl. I-III szkół pod-

Laureaci pierwszego miejsca - Aleksandra Czarny i Szymon Jakubowicz odebrali bilety na wakacje na Słowację,
które we współpracy z wleńskim OKSiTem ufundowane zostały przez starostę
powiatu lwóweckiego - Stanisława
Józefa Mrówkę. Wszystkim laureatom
oraz ich instruktorom i opiekunom
serdecznie gratulujemy!

stawowych pierwsze dwa miejsca
wywalczyły sobie uczennice SP w
Pilchowicach, których opiekunką jest
Małgorzata Typer: Anna Guenther i
Agnieszka Biełousow. Natomiast trzecie
miejsce przyznano Zuzannie Pietruszkiewicz z Wlenia pod opieką Małgorzaty
Klocek. W kategorii soliści kl. IV-VI szkół
podstawowych pierwszym miejscem
pochwalić się może Aleksandra Czarny
z wleńskiego OKSiT-u pod kierunkiem
Anny Komsty, drugie miejsce zajęła
Emilia Woch ze SP w Pilchowicach pod

opieką Łukasza Lizonia, a na trzecie
miejsce awansowała Julia Czesnowska
z OKSiT-u we Wleniu pod opieką Anny
Komsty. Z kolei w kategorii soliści szkół
gimnazjalnych zwyciężył Szymon
Jakubowicz pod kierunkiem Renaty
Galik, absolwentki Społecznej Szkoły
Muzycznej w Jeleniej Górze, a drugie
miejsce przyznano Klaudii Russek z
wleńskiego OKSiT-u pod opieką Anny
Komsty.
(Accipiter)
FOT. ORGANIZATOR
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Dobre Licea
Dorośli w szkole
Na jednym ze spotkań, podczas którego prezentowaliśmy projekt „Dobre Licea dla Dorosłych w Jeleniej Górze”, padło pytanie:
- „Napisaliście projekt i otworzyliście szkołę?”
Nie, szkoła istnieje od 1999 roku. Gdy pojawiła się możliwość wsparcia działań szkoły ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach POKL - wykorzystaliśmy to.
Czy dzięki środkom z EFS jest łatwiej pokonywać bariery w dostępie do edukacji?
W ramach projektu kupiliśmy zestawy podręczników
oraz oprogramowanie multimedialne do wypożyczania
Słuchaczom. Nabyliśmy również słowniki, atlasy i zestawy
multimedialne do wykorzystania podczas lekcji.
Refundujemy koszty dojazdów osobom spoza Jeleniej
Góry. Słuchacze korzystają ze wsparcia pedagoga – doradcy rozwoju osobistego i zawodowego, przeszli cykl zajęć
poświęconym technikom uczenia się: koncentracji, sporządzania notatek, czytania tekstów tak, by jak najwięcej
z nich zapamiętać.
Ktoś może zapytać „Po co pedagog w szkole dla dorosłych?” Praktyka pokazuje, że wzmacnia motywację
i wizerunek własny Słuchaczy, przez co obniża się odsetek
osób rezygnujących ze szkoły. Często pomaga im rozwiązywać istotne problemy, doradza w kwestiach edukacyjnych oraz wyboru lub zmiany kierunków rozwoju zawodowego.

Dzięki środkom z EFS tworzymy system wsparcia procesu dydaktycznego poprzez platformę e-learningową.
O platformie e-learningowej
Żyjemy w społeczeństwie wiedzy. Jednym z istotniejszych źródeł wiedzy i informacji jest Internet. Nie unikniemy ani w życiu zawodowym, ani osobistym kontaktu z
komputerem, a często oczekuje się od nas biegłego posługiwania się nim. Człowiek dorosły uczy się, gdy widzi możliwość zastosowania tej wiedzy i umiejętności. Dlatego
oprócz przedmiotu technologia informacyjna wdrażamy
wykorzystanie platformy Moodle jako narzędzia wspierającego proces dydaktyczny – mówi administratorka platformy e-learningowej M. Siegieńczuk.
Założenia są takie, że nauczyciele umieszczają na platformie materiały:
- ilustrujące przebieg lekcji, które się odbyły. Jest to
szczególnie ważne dla tych, którzy nie mogli być obecni.
- dodatkowe ćwiczenia i zadania, pytania sterujące, stanowią pomoc dla osób, które systematycznie się uczą.
Są też umieszczane zadania, które należy rozwiązać
i odesłać. Wiele osób korzysta już z tej formuły. Oczywiście nie wszystko idzie łatwo, ale stworzona sytuacja dydaktyczna wywołuje aktywność informatyczną Słuchaczek
i Słuchaczy. Uczą się wykorzystywać komputer nie tylko

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

w typowych problemach
jakie porusza się podczas
zajęć technologii informacyjnej.
Regularnie odbywają się
konsultacje z TI i Moodla.
Wielu Słuchaczy zadaje
pytania przez e-mail.
Czy e-learning w szkole to moda, czy rzeczywista pomoc
dydaktyczna?
O tym się wiele dyskutuje i pisze – mówi dyrektor szkoły
G. Lustyk. Naszym założeniem jest wsparcie procesu dydaktycznego poprzez dodatkowe materiały udostępniane
Słuchaczom. Platforma e-learningowa nadaje się do tego
bardzo dobrze. Korzystanie z Moodle pozwala na lepsze
dopasowanie czasu nauki (szczególnie indywidualnej) do
możliwości i wolnego czasu jakimi dysponują Słuchacze.
Dodatkowe efekty to zainteresowanie szkołą i nauką
w okresach między zjazdami oraz większa integracja klas
dzięki wymianie doświadczeń i informacji. Istotną kwestią
jest fakt, że zachęcamy, ale nie zmuszamy do korzystania
z materiałów na platformie. Wiele osób nie ma jeszcze
swobodnego dostępu do komputera i Internetu. Nie chcemy wprowadzać kolejnej bariery i mocno akcentujemy, że
osoby, które mają problem z przesyłaniem prac przez Internet mogą oddać je osobiście. Umożliwiamy też dostęp do
komputerów w szkole, poza zjazdami. Działania te skutkują zdecydowanie lepszym kontaktem Słuchaczy z technologią informacyjną i dostępem do komputera i Internetu.
Początki są trudne, ale jesteśmy dumni z naszych Słuchaczek i Słuchaczy.
Nauczyciele o projekcie
Dużym udogodnieniem jest swobodna możliwość korzystania z ksero i łatwy dostęp do urządzeń multimedialnych. Zmotywowanie się do tworzenia dodatkowych materiałów dla uczniów, które umieszczane są na platformie
internetowej, przynosi wymierne korzyści. Słuchacze są
bardziej zainteresowani nauką, dopytują o ćwiczenia, odsyłają napisane prace.
Znaczną pomocą w pracy okazała się dostępność podręczników. Są w szkole, ale przede wszystkim, mają
je w domach słuchacze. Pozwala to odwołać się do konkretnych treści, zadań. Ułatwia nauczanie i naukę.
W opinii Słuchaczek
Chodzę do szkoły bo zawsze chciałam się rozwijać. Wydaje mi się że dzięki niej będzie mi łatwiej znaleźć pracę.
Zaliczyłam pierwszy semestr i na tym etapie czuję, że coś
potrafię i mam poczucie dowartościowania. Szkoła zaskoczyła mnie pozytywnie. Nauczyciele są mili, wyrozumiali
i wykazują zainteresowanie każdym uczniem. Dofinansowanie ze strony szkoły było zachętą do jej podjęcia. Możliwości wypożyczania książek i zwrot kosztów za dojazdy
jest wielkim wsparciem. Dzięki możliwości korzystania
z Moodle mogę być na bieżąco z informacjami związanymi ze szkołą. Dziękuję za stworzenie takiej szkoły i za życzliwość wszystkich nauczycieli.
AP
Jestem uczennicą LOU dla Dorosłych w PCKK. Mam
taką możliwość dzięki bezpłatnemu korzystaniu z zajęć,
wypożyczaniu podręczników oraz dofinansowaniu dojazdów. Dojeżdżam z sąsiedniego miasta i aktualnie nie pracuję. Dzięki zdobywanej wiedzy mogę się rozwijać. Mam 49
lat i wcześniejsze obowiązki nie pozwalały mi na realizację
marzeń. Teraz, mimo lat i mniejszej sprawności organizmu,
nauka sprawia mi wielką frajdę, a atmosfera w szkole powoduje, że „lecę na zajęcia jak na skrzydłach”.
Żyjemy w czasach, gdy komputer staje się nieodzowną
częścią życia. Swobodny dostęp do Internetu w szkole
i korzystanie z zawartych w nim informacji pomaga mi

sprawniej się uczyć, organizować czas i komunikować się
w różnych sprawach. Platforma Moodle jest przystępna
i zawiera ważne informacje.
Wykładowcy dobrze przekazują wiedzę, są cierpliwi
i zależy im na sukcesie słuchaczy.
Gdybym nie mogła być choć na jednych zajęciach, uważałabym to za wielką stratę. Jestem dumna, że chodzę do tej
szkoły i wdzięczna wszystkim za to, że dają mi możliwość
samorealizacji i robią wszystko, żebym mogła osiągnąć
bardzo ważne cele życiowe.
GG
Dlaczego twierdzimy, że Licea dla Dorosłych w PCKK
są dobre?
Nauczyciele wkładają dużo wysiłku w to, żeby nauka
była efektywna i ciekawa:
-wykorzystują materiały multimedialne
-wykonują dużo przykładów i ćwiczeń
-prowadzą lekcje metodami aktywizującymi
-dodatkowe przykłady i ćwiczenia umieszczają na platformie e-learningowej.

Nauczyciele, którzy u nas uczą wiedzą, że dorosłych
uczy się inaczej niż dzieci i młodzież.
Wiemy, że stres utrudnia naukę i zapamiętywanie, dlatego prowadzimy zajęcia tak, by nie były stresogenne.
Szanujemy osoby, które podjęły naukę i konsekwentnie
dążą do realizacji celu.
Udostępniamy podręczniki oraz programy multimedialne, które pomagają się uczyć.
Umożliwiamy konsultacje indywidualne i przez Internet.
Zapewniamy kontakt z doradcą rozwoju osobistego
i zawodowego - możliwość analizy własnych predyspozycji i zainteresowań, ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego (a nawet wsparcie w problemach osobistych).
Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.
Niedziela pozostaje dla rodziny i przyjaciół.
PCKK prowadzi również kursy zawodowe, warsztaty
rozwojowe. Słuchacze mają zniżki na uczestnictwo w zajęciach. Rodziny Słuchaczy mają zniżki na kursach językowych w Centrum Językowym PCKK.
Ważna informacja dla nowych Słuchaczek i Słuchaczy!
Pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej na finansowanie szkoły przez kolejne 3 lata. Wszyscy, którzy podejmą
naukę nie będą wnosić opłat. Będą mogli korzystać z dodatkowych form wsparcia w postaci dofinansowania dojazdów, wypożyczania podręczników i programów multimedialnych, dodatkowych zajęć z matematyki i języków obcych. Przewidzieliśmy również możliwość sfinansowania
opieki nad małymi dziećmi w czasie trwania zajęć w szkole.
„Dobre Licea dla Dorosłych w Jeleniej Górze” –
Prywatne Centrum Kształcenia Kadr
Jolanta Ratyńska
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To był wyjątkowy dzień przy ognisku, indiańskich okrzykach,
wymalowanych buziach i dźwiękach muzyki niezwykłych
instrumentów przywiezionych z różnych zakątków świata
gra na niezwykłych instrumenco roku od pięciu lat, zawsze w imprezy.
– mowa o integracyjnej imprezie „Indiańskie lato”, jaka odbyła się w Akademii czerwcu. Udział w niej biorą nie
Wśród wspólnych zabaw po- tach perkusyjnych, na co dzień
Malucha w Młodzieżowym Domu Kultury.
tylko maluszki i nauczyciele, ale jawiło się malowanie buziek, przechowywanych w „magicznej

„Indiańskie lato” w Akademii Malucha MDK

całe rodziny. Jest to nagroda za wybieranie indiańskich imion, walizce”. Nie obyło się też bez
W Indiańskim lecie, które zor- udział wzięły dzieci w wieku 3 -5 ce, rodzeństwo i nauczyciele.
ganizowano w ogrodzie MDK, lat z Akademii Malucha, ich rodzi- Taką imprezę organizujemy całoroczną pracę – mówi Ewa taniec przy ognisku, naśladowa- pieczenia kiełbasek.
(Angela)
Bąk, nauczycielka i organizatorka nie indiańskich okrzyków oraz

58-500 Jelenia Góra
ul. Mickiewicza 10
ul. Bacewicz 4
tel. 75 64 94 161
75 76 76 006

CENTRUM JĘZYKOWE PCKK
10 języków - DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Angielski dla Dorosłych metodą Direct English
- szybko, skutecznie, małe grupy
Kursy przygotowujące do matury

DZIECI PRZEDSZKOLNE
MAŁY ODKRYWCA - Naturalna nauka czytania przez zabawę dla
dzieci 3-6 letnich.
Program składa się z trzech poziomów: „Zaczarowany Zajączek”,
„Przygoda na bezludnej wyspie” i „Piraci”.
Program wykorzystuje niezwykły potencjał intelektualny dzieci
w wieku przedszkolnym. Eksperymenty, które wyjaśniają rożne zjawiska
chemiczne i fizyczne, z którymi spotykamy się na co dzień budzą fascynację do poznawania świata.
Podczas zabaw dzieci uczą czytania swoje misie przez co mimowolnie same nabywają tę umiejętność.
UCZNIOWIE PODSTAWÓWKI
Dla dzieci szkół podstawowych mamy bardzo ciekawy program podnoszący sprawność i jakość czytania. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami
z zakresu map myśli, technik pamięciowych i szybkiego czytania. Na zajęciach dzieci są zaangażowane nie tylko intelektualnie ale również emocjonalnie - odkrywają własny potencjał i zdolności, przez co budują w sobie
przekonanie, że dadzą sobie radę w każdej sytuacji.
Program ten składa się z poziomów: „Przygoda na planecie Tina”, „Galaktyczna przygoda Jedi”,
„Czarodziejska Akademia”.
GIMNAZJALIŚCI - „Młodzi naukowcy na tropie”
To kurs nauki szybkiego czytania i odkrywania wewnętrznych zasobów dla
uczniów klas 5 i 6. Grupa młodych naukowców wpada na trop zagadki kryminalnej. Oprócz treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia
i zapamiętywania, młodzi naukowcy przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych, takich jak wyodrębnienie DNA z cebuli czy wywoływanie burzy w próbówce. Cały proces ma na celu rozbudzenie pasji uczenia
się i tworzenia bez napięć i stresów.

Akademia Nauki będzie oferowała od września również inne kursy dla dzieci:

- język angielski dla dzieci metodą „Magik English”
- zajęcia teatralne dla dzieci
- zajęcia teatralne połączone z nauką języka angielskiego – czego rezultatem będzie spektakl
teatralny w j. angielskim

- zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność dziecka
- „Spotkania Mam Śpiewających” - Zapraszamy na zajęcia umuzy-

kalniające dla niemowląt i małych dzieci. Kontakt z muzyką już w okresie niemowlęcym ma dobroczynny wpływ na nasze dzieci- nie tylko na
rozwój zdolności muzycznych, lecz ogólny rozwój w sferze intelektu
i emocji.
- od września w soboty o godz. 16.00 co najmniej raz w miesiącu będziemy organizować „Spotkania z książką” dla dzieci i młodzieży
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
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Kto uratuje Ci życie?
Rozmowa z Jarosławem
Przybylskim właścicielem
firmy DIVEMED,
ratownikiem medycznym
z wieloletnim doświadczeniem.
Jakie znaczenie może mieć brak
wiedzy i umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy?
J.P.: Ogromne. Niejednokrotnie może być to kwestia życia i śmierci. Jeśli się zastanowimy w jakich
okolicznościach może się nam ona przydać szybko
dojdziemy do wniosku, że w każdych. Takie sytuacje zdarzają się absolutnie wszędzie. W pracy naszej pomocy mogą potrzebować zarówno
współpracownicy jak i klienci. W domu, w podróży, w czasie wypoczynku.
Osoby, które „ociągają się”
w niesieniu pomocy innym
„motywuje” Kodeks Karny,
który na każdego nakłada obowiązek udzielenia pierwszej
pomocy. W sytuacji kiedy
naszej pomocy potrzebuje bliska
nam osoba z pełnym oddaniem staramy się ją ratować – często niestety brakuje podstawowej wiedzy
i umiejętności.
Z pomocą przychodzi nam państwo, zmieniając
prawo. Dla przykładu ustawa nowelizująca Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek
wyznaczenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za ewakuację i udzielenie pierwszej
pomocy. Dotyczy to również np. dyrektorów szkół.
Czy ukończenie szkolenia daje nam gwarancję,
że zawsze prawidłowo udzielimy pierwszej pomocy?
J.P.: Niestety nie. Wielu uczestników organizowanych przez nas szkoleń posiada „jakąś” wiedzę. Ze
zdobytych podczas szkolenia umiejętności nie

korzystają przecież każdego dnia. Z kilkuletniej
praktyki wiemy, że
poziom ich wiedzy
zmniejsza się z tygodnia na tydzień. Naszym Klientom, proponujemy coroczne
kursy przypominające, dla pracowników
odpowiedzialnych za
udzielanie pierwszej pomocy.
Co jest najistotniejsze przy udzielaniu pierwszej
pomocy?
J.P.: Takich elementów jest kilka i wszystkie
omawiamy na prowadzonych przez nas szkoleniach. Wśród nich z pewnością należy wymienić
umiejętność rozpoznawania podstawowych stanów zagrażających
życiu (np. odróżnienie osoby będącej pod wpływem alkoholu od
chorej na hipoglikemię). Ważne jest
to, aby podczas pierwszych 30
sekund prawidłowo ocenić parametry życiowe: m.in. stan przytomności, drożność
dróg oddechowych, obecność oddechu.
Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy
zespół doświadczonych i aktywnych zawodowo
ratowników medycznych, instruktorów medycznych PSP oraz szkoleniowców po kursach instruktorskich Europejskiej Rady Resuscytacji.
Oferujemy Państwu profesjonalizm, doceniony
przez liczne grono stałych Klientów. Zapraszamy
do zapoznania się z naszymi referencjami.

Więcej informacji pod
nr tel.: +48 502-575-443
lub na office@divemed.pl
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie

Fot. Petr

Rekrutacja na studia wyższe w
toku. Z uwagi na fakt, że wielu
abiturientów rozważa obecnie
wybór uczelni mieszczącej się
poza Jelenią Górą – o ofercie
przygotowanej przez Karkonoską Państwową Szkołę
Wyższą, randze szkoły wg
ogólnopolskiego rankingu, a
także korzyściach ze studiowania „na miejscu” z kanclerz
Grażyną Malczuk rozmawia
Piotr Iwaniec.

Czy Karkonoska Państwowa
Szkoła Wyższa cieszy się dużą
popularnością wśród przyszłych
studentów? Rzecz jasna, biorąc pod
uwagę rekrutacje odbywające się w
latach ubiegłych.
Szkoła cieszyła się wielką popularnością w latach wyżu demograficznego.
Obecnie, wszystkie uczelnie borykają
się z tym samym problemem, mianowicie – zdecydowanie mniejszą liczbą
maturzystów, a co za tym idzie, mniejszą
liczbą kandydatów na studia w sensie
ogólnym. Tak czy owak, w porównaniu
z innymi szkołami wyższymi w Jeleniej
Górze i regionie KPSW ma się całkiem
nieźle. Niektóre kierunki nadal są bardzo popularne, inne mniej. Oczywistym
jest, że nigdy nie będzie stuprocentowego zainteresowania.
A w jaki sposób szkoła pracuje na
swoją renomę?
Jak sądzę, ogromne znaczenie ma
tutaj kwestia lokalności. Dużej części
przyszłych studentów odpowiada
fakt, że szkoła znajduje się „tu”,
na miejscu; że po skończonych
zajęciach można bez problemu
wrócić do domu. Z kolei studentów
przyjezdnych przyciąga świetna
lokalizacja, baza noclegowa, jak
również piękno samego kampusu,

wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo,
kosmetologia oraz kierunki techniczne:
inżynieria bezpieczeństwa, informatyka
i telekomunikacja, edukacja informatyczno-techniczna i zarządzanie i inżyCzy szkoła na bieżąco poszerza nieria produkcji. Jak widać, wachlarz
oferty jest przeogromny.
swoją ofertę?
Cały czas jesteśmy na bieżąco z
Czy szkoła działa w branżach
potrzebami rynku. Jeżeli widzimy, że
jest zapotrzebowanie na jakiś kierunek powiązanych z oferowanymi przez
to rozważamy jego otwarcie. Należy nią kierunkami? Innymi słowy, czy
podkreślić, że na kierunkach funkcjo- jest widoczna na zewnątrz?
Według mnie KPSW jest bardzo
nujących w KPSW ciągle uruchamiamy
nowe specjalności, które tworzy się z my- widoczna na zewnątrz. Świadczy o
ślą o studentach, a ściślej, by mogli oni tym choćby ilość spotkań i konferencji
w przyszłości znaleźć atrakcyjną pracę. naukowych, które organizujemy w celu
Staramy się również o to, by oferowane uzyskania owdpowiedzi na pytanie:
przez nas kształcenie zapewniało absol- „Czego obecnie oczekuje pracodawca
wentom mobilność zawodową – żeby od potencjalnego pracownika”, a co
np. absolwent dziennikarstwa świetnie za tym idzie „Jaką wiedzą powinniśmy
obudować naszego studenta”. Co ważne,
się sprawdzał także w roli urzędnika.
spotkania te nie są okazjonalne – stale
Jakie kierunki obejmuje oferta współpracujemy np. z wszystkimi plaprzygotowana przez szkołę na rok cówkami opieki zdrowotnej dostępnymi
Jeleniej Górze, w których nasi studenci
akademicki 2011/2012?
zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną,
W naszej ofercie znajdują się następu- jak i praktyczną. I w których odbywają
jące kierunki: wydział humanistyczny się dla nich zajęcia dydaktyczne. Należy
– dziennikarstwo, pedagogika ze spe- też dodać, że szkoła wypracowała sobie
cjalnością resocjalizacja lub nauczanie zagraniczne kontakty – i to nie tylko z
wczesno-szkolne, filologia angielska i naszymi bliskimi sąsiadami Czechami
filologia niemiecka od podstaw; wydział i Niemcami, lecz także Francją oraz
przyrodniczo-techniczny – fizjoterapia, Turcją, gdzie funkcjonują kompatybilne
którego mogą nam pozazdrościć inne
uczelnie. Ale nie tylko. KPSW oferuje studentom atrakcyjne kierunki kształcenia,
a to przede wszystkim jest ważne.

W „Dziesiątce” wyszli poza schematy
325 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej
Górze skorzystało z 15 rodzajów dodatkowych zajęć
w ramach projektu „Poza
schematem ławki szkolnej”
. Wczoraj odbyło się zakończenie części dydaktycznej.
Przez dwa lata realizacji
projektu wykorzystano ponad 900 tys. zł .

„Język polski na co dzień – Ortofrajda”, „Pogotowie matematyczne”,
„Odkryj w sobie potencjał”, „Radosna kinezjologia”, „Z językiem
angielskim dookoła świata”, czy też
„Początki edukacji teatralnej”.
- Za nami 22 miesiące realizacji
projektu „Poza schematem ławki
szkolnej”. Okres wakacyjny wykorzystamy na zamknięcie tego
przedsięwzięcia, jego rozliczenie
oraz przygotowanie ostatecznych
wniosków. W 22 grupach prowadzoCelem projektu „Poza schematem ne były zajęcia dodatkowe przez 35
ławki szkolnej” było stworzenie równych szans rozwoju dla wszystkich
dzieciom, a szczególnie tych z rodzin
ubogich i trudnych. Autorzy przedsięwzięcia m.in. rozwinęli ofertę zajęć
wyrównawczych, udzielali pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i
dzięki temu wyrównywali poziom
wiedzy uczniów w wynikach klasyfikacji rocznej i sprawdzianów
zewnętrznych.
Zajęcia te były prowadzone zgodnie
z autorskimi pomysłami nauczycieli z
wykorzystaniem wielu efektywnych
metod pracy, tematów problemo- godzin tygodniowo, tak więc łącznie
zrealizowaliśmy 2288 godzin zajęć
wych i zabaw aktywizujących.
W ramach tego przedsięwzięcia pozalekcyjnych. Baza szkoły została
zrealizowano m.in. takie zajęcia jak: wzbogacona m.in. o cenne pomoce

dydaktyczne, sprzęt oświetleniowy,
informatyczny oraz nagłaśniający o
wartości ponad 121 tys. zł – mówi
Alina Rasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.
Dodatkowo zakupiono programy multimedialne do nauki matematyki, języka polskiego
i języków obcych. Szkoła
pozyskała też gry edukacyjne i pomoce wspierające prowadzenie terapii pedagogicznej oraz
przyrządy sportowe i
korekcyjne.
Do listopada br. Szkoła Podstawowa nr 10
realizuje kolejny projekt
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.
– Przymierzamy się również do
wdrożenia ogólnomiejskiego projektu indywidualizacji
procesu nauczania
i wychowania w
klasach I-III szkoły
podst awowej. Po
raz kolejny chcemy
także przystąpić do
projektu „SokratesComenius” – dodaje
Alina Rasiewicz.
Projekt zrealizowany został w ramach
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
(Agrafka)
Fot. Agrafka

uczelnie mogące przyjąć naszych studentów na kilkumiesięczne praktyki.
Jak KPSW jest postrzegana w
sensie ogólnopolskim?
W ogólnopolskim rankingu Newsweeka, którego wyniki ukazały się kilka lat
temu zajęliśmy pierwsze miejsce wśród
trzyletnich wyższych szkół zawodowych,
których absolwenci tuż po studiach znajdują atrakcyjną pracę. Jesteśmy bardzo
dumni z takiego wyniku, albowiem
właśnie to jest istotne – skończyć studia
i móc odnaleźć się na rynku pracy.
Tym, którzy zastanawiają się w
chwili obecnej nad wyborem którejś
z uczelni mieszczących się poza
Jelenią Górą należałoby zatem powiedzieć: cudze chwalicie, swojego
nie znacie.
Owszem. Choć z drugiej strony, na
solidną markę trzeba sobie zapracować,
a na to potrzebny jest czas. My tego czasu
mieliśmy bardzo niewiele, bo zaledwie
trzynaście lat. Cambridge też mieści
się na peryferiach, a jest dzisiaj drugą
obok Oksfordu najbardziej prestiżową
uczelnią w Wielkiej Brytanii. Dlaczego?
Bo pracował na to przez kilka stuleci.
Zresztą, wizerunek konkretnej uczelni
powinni tworzyć przede wszystkim jej
studenci. W dużej mierze, to właśnie do
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nich należy jej promocja, chociażby poprzez
uczestnictwo w najrozmaitszych projektach,
przedsięwzięciach czy
imprezach poza szkołą.

Czy można liczyć na to, że w niedalekiej przyszłości w KPSW prócz
licencjatu będzie można uzyskać
tytuł magistra?
Dziekani wydziałów KPSW uwzględnili w swoich planach rozwoju uczelni
na najbliższe cztery lata podniesienie
do poziomu magisterskiego po jednym
z kierunków. Sądzę, że mogą to być
takie kierunki jak pedagogika, filologia
angielska czy fizjoterapia; kierunki duże,
sprawdzające się wśród osób wybierających akurat naszą szkołę.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Iwaniec
Jakiej rady udzieliłaby Pani
przyszłym studentom KPSW?
Moim zdaniem, studia to najciekawszy okres w życiu, który należy
wykorzystywać w pełni. To nie tylko uczelnia i zajęcia akademickie,
lecz także działanie poza szkołą,
możliwość rozwoju intelektualnego i towarzyskiego we własnym
zakresie; czerpania korzyści zarówno z tego, co daje uczelnia, jak i z
zabawy czy rozmów we wspólnym
gronie. Korzystajcie więc.

Miliony na oświatę

Wakacje to czas odpoczynku
dla uczniów. Ekipy remontowe jednak nie próżnują,
W Gimnazjum nr 1 przy ul. Piłaby 1 września niektóre pla- sudskiego w Jeleniej Górze, gdzie
cówki powitały młodzież w planowana jest przebudowa części
odświeżonych wnętrzach.
pomieszczeń, do których trafią
Przy przedszkolu nr 11 w Jeleniej Górze przez okres wakacji
montowane będzie ogrodzenie,
które pochłonie kilkanaście tys.
zł. W „Okrąglaczku” planowana
jest wymiana dachu za około 30
tys. zł. Podobna kwota pochłonie
ogrodzenie w Szkole Podstawowej
nr 3 w Cieplicach, gdzie planowana
jest budowa placu zabaw w ramach
programu „Radosna Szkoła”.
W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniony zostanie dach za około
600 – 700 tys. zł, a przy „ósemce”
rozpocznie się budowa boiska za
około 400 tys. zł. Prace o mniejszym
zakresie, w tym głównie odświeżenie
i odmalowanie klas czy korytarzy
planowane jest również w innych
szkołach, w tym w SP nr 13.

tystycznych powstanie natomiast
świetnie wyposażone wielofunkcyjne boisko za ok. 400 tys. zł. Do mniejszych inwestycji należą m.in. remont
uczniowie CKU. Latem w tej placówce auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Tuwymienione zostaną również dach i rystycznych za ok. 30 tys. zł.
Angela
okna. Łączny koszt tych prac to około
1 mln zł.
Część pomieszczeń zostanie też
Bursa
przebudowanych w Gimnazjum nr
3 przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie od
z poślizgiem
września przeniosą się uczniowie
Nadal przebudowywana jest też bursa
Zespołu Szkół Elektronicznych. Plaprzy ul. Kilińskiego, której remont
cówki zostaną bowiem połączone.
Koszt przebudowy to ok. 300 tys. zł.
znacznie się wydłużył i potrwa jeszcze
Prace dotyczące budowy centrum
kilka miesięcy.
kształcenia zawodowego trwają już
– Roboty najprawdopodobniej zakońw popularnej „Handlówce” czyli w
ZSL i Z nr 2 w Jeleniej Górze. Tu skala
czoną się dopiero w listopadzie br.,
prac i wydatków jest ogromna. Rebo zaszła konieczność realizacji domont i adaptacja pomieszczeń, które
datkowych, trudnych prac – tłumaczy
zostaną wyposażone w nowoczesny
sprzęt do nauki zawodu, to koszt bez
Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta
mała miliona złotych.
miasta.
Przy Zespole Szkół Rzemiosł Ar-
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ca³oroczna rekrutacja dzieci w wieku 2,5 - 5 lat

ma³a iloœæ dzieci w grupie

program dydaktyczny dostosowany do wieku dziecka

roczne przygotowanie dzieci 5-letnich do podjêcia nauki

w szkole

bezpieczna i dobra zabawa

pogotowie przedszkolne


ul. Wincentego Pola 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75-615-12-38 / 604-978-851
przedszkole.bajkoland@gmail.com
www.przedszkole-bajkoland.pl
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Muzyką przeciw narkomanii Lato

i Da Vinci

Janis Joplin, Jimi Hendrix,
Jim Morrison. Te postaci
łączy nie tylko „kultowa” muzyka, którą pozostawiły, lecz
także nałóg narkotykowy,
który przyczynił się do ich
przedwczesnej śmierci.
Jednak dzieło wspomnianych posłużyło jako materiał do projektu
muzycznego autorstwa Krzysztofa
Witkowskiego, którego celem jest

uświadomienie młodzieży, jak zgubne skutki może mieć sięgnięcie po
substancje odurzające. W ten niekonwencjonalny sposób w poniedziałek,
27 czerwca, w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury, zespół
Roy Bennet Group – z czarnoskórym
liderem wokalistą – grając utwory
własne i piosenki tych, którzy zatracili
się przez narkotyki – zachęcał młodzież do bezpiecznego wypoczynku
bez sięgania do groźnych dla zdrowia i życia używek. Jeleniogórski

koncert zorganizowany przez Miejską
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych był jednym z pięciu,
jakie zabrzmiały i zabrzmią w całej
Polsce.
(RED)
FOT. RED

Czterdziestu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści wraz z opiekunami przebywa do początku lipca w Lipsku na
stażu w ramach programu Leonardo Da Vinci. To członkowie zespołów
skrzypcowego, gitarowego oraz
wokalnego (chór), by realizować
projekt pt. Nowe trendy w pedagogice muzyki popularno-rozrywkowej.
W programie warsztatów zajęcia za
zakresu, który trudno by było zrealizować w naszym kraju. Uczestnicy
nabędą praktycznych umiejętności w zakresie improwizowania,
aranżacji, stylistyki i artykulacji
muzyki popularno-rozrywkowej
pod kierunkiem instruktorów.
Poznają zasady pracy w zespołach
kameralnych oraz dadzą koncerty w
wielu atrakcyjnych miejscach, między innymi, sali Filharmonii Lipskiej
GEWANDHAUS. Nie zabraknie też
wycieczek i poznawania dziedzictwa
kultury kraju naszych zachodnich
sąsiadów.
(RED)

Zaczęli wakacje
w rytmie rocka
Nie tylko uroczysty apel,
ale i koncert muzyki rockowej, którą zagrało trio
złożone z nauczyciela i
dwóch uczniów. Tak wyglądało zakończenie roku
szkolnego w Zespole Szkół
Elektronicznych w Jeleniej
Górze.

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach we wrześniu ruszy klasa o
profilu policyjnym.

Dla przyszłych
stróżów prawa

– Klasa policyjna w
ZSTiL w Piechowicach
będzie działała w ramach
innowacji pedagogicznej:
„Bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Edukacja ogólno-policyjna”. Uczniowie tejże, poznają
m.in. strukturę oraz zasady służby
w policji, obowiązki i uprawnienia
policjantów, podstawy prawa karnego, zagadnienia z zakresu prewencji
kryminalnej i technik kryminalistycznych, jak również przejdą najrozmaitsze szkolenia praktyczne. Do
kogo kierujemy ten profil? Zarówno
do młodych, którzy myślą o podjęciu
w przyszłości pracy w służbach mundurowych, jak i do wszystkich innych
– zwieńczeniem edukacji w klasie
policyjnej jest egzamin maturalny,
który uprawnia przecież do podjęcia
dowolnych studiów – powiedziała
nam Dorota Sobczyńska, dyrektor

ZSTiL w Piechowicach. I dodaje: – W założeniu, klasa
policyjna będzie klasą „wyróżniającą
się”, umundurowaną. Nie ukrywam,
że chciałabym, aby stała się naszą
wizytówką.
– Autorem programu nauczania w
klasie policyjnej, zakładającego m.in.
edukację w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, technik interwencyjnych, skutecznej samoobrony,
użytkowania broni, prawa karnego
itp. jest komisarz Zbigniew Klimek
z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Jeleniej Górze.
(Petr)

W szkole działają 4-letnie Technikum kształcące w zawodach: technik informatyk,
technik mechatronik i technik elektryk, 3-letnie Liceum Ogólnokształcące i 3-letnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu: elektromechanik, monter-mechatronik,
elektryk. Więcej informacji na temat tychże można znaleźć na stronie internetowej:
http://zsem.pl.
GOTUJĄ I MIKSUJĄ NA ZŁOTY MEDAL

niu jednego z nauczycieli
– Przemysława Klimkowskiego i dwóch uczniów
szkoły, Alana Rabowa i
Adriana Cienciały.
– Jesteśmy zespołem szkolnym grającym prawdziwą muzykę, starego dobrego rocka,
którym możemy pochwalić się
na imprezach organizowanych
10 czerww „Elektroniku”. Bardzo się cieca w Zespole
W jeleniogórskim „Elektro- szę, że udało mi się przekazać
Szkół Przyrodniniku”, w którym po
uczniom swoją pasję, zaszczepić
czo–Żywieniowych w
uroczyst ym apelu z
w nich chęć do grania w kapeli,
okazji zakończenia
Jeleniej Górze odbył
którą „Elektronik” może poroku szkolnego, wręsię wielki finał „Euchwalić się jako osiągnięciem
czeniu świadectw, dyw sferze kultury – powiedział
roregionalnych Młoplomów i wyróżnień
nam Przemysław Klim- dzieżowych Mistrzostw Kucharzy Jelenia Góra 2011”.
za osiągnięcia w
kowski.
Zwyciężyli gospodarze.
nauce i sporcie
(Petr)
odbył się konFOT. PETR
cert rockowy
w w y ko n a -

Młodzi mistrzowie kuchni

„Euroregionalne Młodzieżowe w warsztatach kucharskich, jak
Mistrzostwa Kucharzy Jelenia również dać wyraz swoich dotychGóra 2011”, których finał odbył czasowych umiejętności.
się w jeleniogórskim ZSPŻ,
Zwycięzcami mistrzostw
zostali uczniowie ZSPŻ w
to projekt realizoJeleniej Górze, którzy nie
wany w ramach
kryli swego zadowolenia z
Programu
zajęcia pierwszego miejsca
Operacyjnew konkursie. Na drugim
g o W sp ó ł p ra c y
miejscu, znaleźli
Transgranicznej
się młodzi kuchaRepublika Czerze ze szkoły w
ska – RzeczpoWałbrzychu, naspolita Polska
tomiast na trze2007-2013. Co
cim – ze szkoły
ważne, projekt
we Wrocławiu. W
ten został opraramach wielkiecowany z myślą
go finału, odbył się
o młodych adeprównież pokaz sztuki
tach sztuki kulibarmańskiej związanarnej, którzy w
nej z „miksologią”.
czasie trwania
(Petr)
imprezy
FOT. K.
mogli
ŻURAWSKI
wziąć
udział

Sprawdzian szóstoklasistów zaliczony
25 524 uczniów szkół podstawowych z województwa
dolnośląskiego przystąpiło
w kwietniu do pierwszego
ważniejszego w swoim życiu,
egzaminu szóstoklasistów.
Średni wynik, jaki uzyskali to 24,8
na 40 możliwych punktów. Uczniowie
z powiatu jeleniogórskiego w tym roku
wypadli nieco poniżej tej średniej.
Ich wynik to 23,9 pkt. W powiecie jeleniogórskim do egzaminu
szóstoklasistów przystąpiło
513 uczniów. Sprawdzali oni
swoje umiejętności w czytaniu, pisaniu, rozumowaniu,
korzystaniu z informacji i
wykorzystywaniu wiedzy w
praktyce. Najwyższe wyniki
osiągnęli szóstoklasiści za
czytanie, natomiast najniższe za wykorzystywanie
wiedzy w praktyce. Tylko
jeden uczeń w okręgu, czyli w

Województwach Dolnośląskim i Opolskim, miał wynik zerowy, a 90 uzyskało
maksymalny wynik 40 punktów.
A jak wypadły lokalne szkoły podstawowe? Jeden z najwyższych wyników,
35,7 pkt zdobyła Niepubliczna Szkoła
Podstawowa 707 w Karpaczu, w której
do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 3 uczniów. 27,7 pkt., uzyskała Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza
Puchalskiego w Jeleniej Górze, w której
sprawdzian pisało 57 uczniów. – Poszło
lepiej niż w roku poprzednim. Jesteśmy
dumni z naszych szóstoklasistów, tym
bardziej, że dwóch z nich, czyli Bartosz
Czyżewski i Mikołaj Kłak byli zwolnieni
z tego sprawdzianu, ponieważ zostali
laureatami konkursu zDolny Ślązaczek
i tym samym mieli od razu przyznaną
maksymalną ilość 40 punktów – mówi
Maria Guszała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze.
Wysoki poziom wypracowało też
210 uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej

Górze, gdzie uzyskany średni wynik to
27,0 pkt. Zwolniony z egzaminu był
jeden z uczniów tej szkoły, Rafał Rzempała, laureat zDolnego Ślązaczka.
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Jeleniej Górze, w której do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 9 uczniów,
uzyskała wynik 26 pkt. Dość wysoką
średnią z egzaminów uzyskało również
89 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
10 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Tu
średnia wyniosła 25,9 pkt.

81 uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Bolesława I Chrobrego w
Jeleniej Górze uzyskało średnią 25,7
pkt. Taką samą średnią uzyskała
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja
Kopernika. W Szkole Podstawowej
nr 5 w Jeleniej Górze egzamin pisało
tylko 11 uczniów, a ich wynik to 24,2
pkt. Szkoła Podstawowa nr 8 im.
Władysława Broniewskiego w Jeleniej
Górze, w której sprawdzian pisało 101
uczniów, uzyskała wynik 24,1 pkt., a
wynik jeleniogórskiej „trzynastki” to
20,2 pkt.
(Agrafka)
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O ich wokalno - aktorsko-kabaretowym talencie słyszano
już w całej Polsce, a nawet
zagranicą – mowa o pięciu
niezwykle utalentowanych
wokalistkach z zespołu Paka
Buziaka, który działa przy
Młodzieżowym Domu Kultury
w Jeleniej Górze. Wspólnie z
opiekunem Wiesławem Kowalewskim zapraszani są na
uroczystości w całym kraju.
Kolejne zaproszenie przesłano do nich z Jasnej Góry.

walewskim został zaproszony przez
Prezydenta Światowego Kongresu
Kresowian i redaktora naczelnego
programu „Lwowska Fala” rozgłośni
Polskiego Radia
w Katowicach.
Paka Buziaka będzie
uczestniczyć
i występować podczas
Koncertu Jasnogórskiego,
któr y odbędzie się Auli
Pa p i e sk i e j
Tym razem zespół Paka Buziaka Sanktuarium
wraz z opiekunem Wiesławem Ko- Maryjnego.
Koncert w
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Zespół Paka Buziaka wystąpi na Jasnej Górze
wykonaniu jeleniogórskiego zespołu z
MDK oraz chóru „Gloria Dei” z Wrocławia, zakończy uroczystości związane
z XVII zjazdem Kresowian z całego
świata oraz z obchodami 100 rocznicy

powstania we Lwowie Harcerstwa
Polskiego.
- „Znany nam z sukcesów w festiwalach lwowskiej piosenki zespół Paka
Buziaka działający pod kierunkiem
Wiesława Kowalewskiego daje
gwarancję najwyższego poziomu i repertuaru adekwatnego do
uroczystości” – pisze w liście Jan
Skalski, Prezydent Światowego
Kongresu Kresowian.
Teraz zespołowi, który swoim
talentem promuje Jelenią Górą
we wszystkich zakątkach kraju
i zagranicy, pozostaje mieć tylko

nadzieję na finansowe wsparcie ze
strony włodarzy miasta. Jest ono bowiem konieczne do pokrycia kosztów
podróży.
Warto przypomnieć, że zespół Paka
Buziaka poza młodzieżowym repertu-

arem, ma opracowany pełny program
piosenek lwowskich i kresowych. Sezon
artystyczny w tym roku szkolnym zakończy właśnie w takich klimatach.
(Angela)
Fot. Angela

Paka Buziaka zdobyła I nagrodę ogólnopolskiego festiwalu piosenki lwowskiej „Bałaku” w Krakowie skąd dostała zaproszenie na występy w Wiedniu i Norymberdze.
Wcześniej zespół występował również na Ukrainie. Inne ich sukcesy to Grand Prix
festiwalu piosenki patriotycznej w Żarowie, Grand Prix spotkań z piosenką lwowską,
główna nagroda festiwalu piosenki i pieśni kresowej w Świdnicy (2011) i I nagroda
ogólnopolskiego festiwalu piosenki Eko-SONG 2011.

Patryk Jabłoński i Kamil Maniewski – bohaterowie z Mysłakowic, którzy uratowali człowieka

Rzucili się do wody by ratować wędkarza
Mimo, że mają po
kilkanaście lat, są
wątłej postury i nie
pływają zbyt dobrze,
w minioną sobotę
(18.06) nie wahali
się by wskoczyć do
stawu i wyciągnąć
tonącego wędkarza
– mowa o dwóch
nastoletnich mieszkańcach Mysłakowic, którzy stali się
prawdziwymi bohaterami. W minionym
t ygodniu Patr yk
Jabłoński i Kamil
Maniewski odebrali
słowa uznania i gratulacje.
W minioną sobotę (18.06) po godzinie 18.40 Patryk z Kamilem poszli
na ryby, na staw przy ul. 1 Maja w Mysłakowicach. Niedaleko nich siedział
75 – letni mieszkaniec Mysłakowic,
ich sąsiad i wieloletni wędkarz. W
pewnym momencie chłopcy usłyszeli
głośny plusk.
- Nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze
rozstawić ze sprzętem, kiedy zauważyliśmy, że ten człowiek zniknął nam z
oczu. Kamil poszedł sprawdzić, gdzie
jest ten pan i zobaczył, że mężczyzna tonie. Zawołał mnie i wskoczył
do wody. Nie patrzyliśmy na nic.
Wezwałem pomoc i zaczęliśmy go

wyjmować. Wiedzieliśmy, że liczy
się każda minuta. Kamil przyciągnął
go do brzegu i obrócił by wędkarz
nie był głową w dół, ja złapałem go
pod pachy, żeby nic mu się nie stało
i wyciągaliśmy go. Nie było łatwo, to
był wysoki i bardzo ciężki mężczyzna
– opowiada Patryk.

Kamil, który wskoczył do stawu
wyznaje, że na początku się bał, bo
nie umie zbyt dobrze pływać. Decyzję podjął jednak natychmiastowo.
- To był odruch. Uważam, że
każdy powinien się tak zachować
– mówi.

- To są prawdziwi, nasi lokalni Zbigniew Ciosmak, Komendant
bohaterowie. Mówię to z całą sta- Policji w Jeleniej Górze.
nowczością. Uratowali największą Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela
wartość, jaką jest ludzkie życie. Za
to należy im się szacunek i najwyższe uznanie. To są bardzo młodzi
chłopcy, którzy
musieli włożyć
naprawdę dużo
wysiłku by wyciągnąć wędkarza
z wody. Bez ich
pomocy ten człowiek nie miałby
żadnych szans by
przeżyć– mówi

Jerzy Watecha, zastępca wójta Mysłakowic podkreślał, że postawa chłopców napawa optymizmem i ogromną dumą,
zarówno władze gminy, jak i wszystkich mieszkańców.
- Nie pamiętam by podobna historia wydarzyła się w Mysłakowicach. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Narażali oni swoje
życie dla innego człowieka – mówił Jerzy Watecha.
Program o dwóch bohaterach z Mysłakowic postanowiła nakręcić stacja telewizyjna TVN.

Rządowy program realizowany
Pięciu jeleniogórskim szkołom podstawowym przy- przez Ministerstwo Edukacji Naroznano dotacje w naborze dowej zakłada wspieranie organów
wniosków w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Polega on na
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych.
Już ogłoszono przetargi na
dokumentację pod budowę
takich miejsc.

Wszystkie pięć placówek złożyło wnioski o dofinansowanie i otrzyma dotację
w wysokości od 64 do 115 tys. zł (kwota jest uzależniona od liczby uczniów
w klasach I-III i nie może przekroczyć
50% wartości danej inwestycji).
Zakończenie inwestycji planowane jest
wczesną jesienią.

Ryzykowali życiem

Kamil Maniewski
ma zaledwie 14 lat,
jest uczniem I klasy
Gimnazjum w Mysłakowicach. Poza wędkowaniem, które półtora
roku temu zaszczepił
mu jego starszy brat,
chłopiec dużo jeździ na
rowerze.
Patr yk Jabłoński
jest uczniem pierwszej
klasy Technikum Ekonomicznego w Jeleniej
Górze. Jego pasja to
wędkarstwo i komputery. Dawniej dużo grał
też w piłkę nożną. Dwa
miesiące temu miał jednak operację na kolano
i teraz nie może go
przeciążać.
W Komendzie Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze Zbigniew
Ciosmak, Komendant
Policji i Jerzy Watecha,
zastępca wójta gminy
Mysłakowice podziękowali tym młodym ludziom, za to, co zrobili.

Powstanie pięć „Radosnych szkół”

Wśród wskazanych podstawówek jest
jeleniogórska „jedenastka”.
finansowe na zakup pomocy dydakprowadzących, między innymi pu- tycznych do miejsc zabaw w szkole
bliczne szkoły podstawowe, w two- oraz na zorganizowanie szkolnych
rzeniu odpowiednich warunków do placów zabaw.
(Accipiter)
aktywności ruchowej najmłodszych
FOT. JELONKA.COM
uczniów. W ramach tego projektu
samorządy otrzymają wsparcie

Przetargi na dokumentację przyszkolnych placów zabaw wynikających z programu „Radosna Szkoła” rozpoczęły proces
przygotowania Miasta do budowy takich miejsc.
- Chcemy, by place w ramach tego programu – powiedział Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry – powstały przy pięciu
jeleniogórskich placówkach, a precyzyjnie, przy szkołach podstawowych nr 2, 3, 7, 8 i 11. Rozstrzygnęliśmy przetargi na
dokumentację i okazało się, że niemal w przypadku każdej szkoły ostro rywalizowało aż 7 firm, nie tylko jeleniogórskich, bo
pojawili się oferenci także z Warszawy, Łodzi, Chorzowa, a nawet specjalistyczny projektant z miejscowości Białe Błota. Etap
projektu jest niezwykle istotny i przywiązujemy do niego dużą wagę, bo te place musza być efektowne i atrakcyjne, ale przede
wszystkim – absolutnie bezpieczne. Projektanci przygotują też kosztorysy, więc możliwie szybko będziemy mogli przystąpić
już do konkretnych prac.
Miasto będzie starało się, by „Radosne Szkoły” powstały możliwie szybko, niektóre być może otworzą się dla dzieci już wczesną
jesienią. Z pewnością wszystkie będą gotowe przed końcem roku 2011. – Nie wszystkie będą miały ten sam zestaw urządzeń
– dodał M. Zawiła – bowiem specyfikacja zamówienia umożliwiała każdej ze szkół wskazanie różnych rozwiązań i zestawów
sprzętowych, w zależności od specyficznych potrzeb, stąd trudno określić przeciętny koszt budowy. Wiadomo, że w znacznej
części (ok. 50%) budowa takich placów zabaw będzie dofinansowywana z budżetu Państwa, jednak pozostałą część środków
trzeba będzie wyasygnować z własnego budżetu Gminy, więc nie wszystkie samorządy zdecydowały się na uczestnictwo w tym
programie, bo w niektórych zaczyna brakować środków na tzw. wkłady własne.
UM
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