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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 15 kwietnia 2015 r.

Marketingowe odliczanie przedœwi¹teczne

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e otwarcie nowej „Biedronki” zbli¿a siê wielkimi krokami. Jeszcze trwaj¹ ostatnie procedury
zwi¹zane z uzyskaniem niezbêdnych zezwoleñ, lecz ju¿ wiadomo (oczywiœcie, nieoficjalnie), ¿e market zostanie udostêpniony klientom na
pocz¹tku kwietnia, raczej na pewno przed œwiêtami. Tymczasem z myœl¹ o wzmo¿onym ruchu i bezpieczeñstwie ruchu (wjazdy i wyjazdy z
parkingu „Biedronki”) ustawiono na ul. 11 Listopada znaki ogranicza¹ce prêdkoœæ do 40 km/godz. i dobrze by by³o, gdyby je respektowano.

Co zobaczyliCo zobaczyliCo zobaczyliCo zobaczyliCo zobaczyli

6 i 7 marca o godz. 2200 TVN24 nada-
³o na ¿ywo „Szk³o kontaktowe”, które
przy okazji narciarskich mistrzostw Pol-
ski dziennikarzy od lat rozstawia swój
stolik na hali spacerowej Domu Zdrojo-
wego, a widzowie w kraju (i na œwiecie,
o czym œwiadcz¹ telefony odbierane w
trakcie audycji) przez blisko 2 godziny
w dwa dni maj¹ okazjê podziwiaæ ma-
giczne halowe t³o.

Oczywiœcie, „Szk³o” jest audycj¹, w
której goœcie (z lewej Jerzy Iwaszkiewicz
i Marek Przybylik) komentuj¹ g³ównie
bie¿¹ce wydarzenia polityczne, ale prze-
cie¿ prowadz¹cy (Tomasz Sianecki - z
prawej) nie móg³ i nie zamierza³ pomi-
n¹æ narciarzy, pejza¿y, Œwieradowa i
pochwa³ pod naszym adresem. Miasto
wspomniano wielokrotnie, w przerwie
reklamowa³y siê hotele - czegó¿ chcieæ
wiêcej od tego typu programów?

przez szkie³ko?przez szkie³ko?przez szkie³ko?przez szkie³ko?przez szkie³ko?



URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybira-
ków - pok. nr 4, I p.

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Ze-
spó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-
17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czernia-
wie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Bibliote-

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftie-
wicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty
za œrodki transportu, u¿ytkowanie wieczyste –
Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci – Ma³-
gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za wodê
i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 -
pok. nr 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Le-
œniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452
- pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. nr 3;
kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-
344;  meldunki i  dowody   osobiste, zezwole-
nia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Ha-
lina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok
sekretariatu); Referat Gospodarki Nierucho-
moœciami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska -
75 78-17-297 - pok. nr 2.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Mar-
ta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok.
nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ru-
chu drogowego, oœwietlenie drogowe i parko-
we - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie sys-
temu odbioru odpadów komunalnych - Mar-
cin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kana-
lizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³:
75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik  –
Dorota Marek:  75 71-36-482 - pok. nr 23;
turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Dasz-
ko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Za-
rzycka: 75 71-36-483 i 75 78-16-350; infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bo-
bak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

OŒWIATA I KULTURA

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/316/
2014 z 24 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹:
woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi
184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek -
tel. 604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.

     Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...

DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318

W sezonie zimowym 2014/15 od-
œnie¿aniem dróg zajmowaæ siê bêd¹
firmy:

Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Przedsiê-
biorstwo Handlowe Wioletta Cholewiñska,
Szklarska Porêba;

Zadanie 2 (okolice gondoli) - SEBI Seba-
stian Bokisz, Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 3 (przedmieœcie) - Roboty Ziem-
ne i Budowlane Pawe³ Pasierb, Œwieradów;

Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o wy-
danie Karty Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e
korzystaæ ze zni¿ek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.

Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY,
ksiêgarnie Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin
Helios, supermarkety Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿owa
C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik, Sta-
dion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce, Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek
Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na stronie
www.rodzina.gov.pl

Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzi-
nom zastêpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do¿y-
wotnio, dzieciom - do ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³no-
sprawne otrzymaj¹ kartê na czas trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Karta
przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na dochód.

Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Pilawski, Szklarska Porêba;
Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie, Œwie-

radowie, Or³owicach i Mirsku) - W. Chole-
wiñska;

Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic przez
Œwieradów do Szklarskiej Porêby - do skrzy-
¿owania z drog¹ S3 Jelenia Góra - Jakuszyce)
- P. Pilawski;

Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia Wlk.
przez Mirsk i Or³owice do przejœcia granicz-
nego Czerniawa - Nowe Miasto) - P. Pilawski.

(opr. aka)

Warto zagraæ t¹ Kart¹

CO POWINNI W£AŒCICIELE PSÓW?
ul. 11 Listopada 35

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500
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ka Publiczna: 75
78-16-394.

Telefon alar-
mowy do stra-
¿y po¿arnej -
998 lub 112.2

UWAGA,
PRZEDSIÊBIORCY!

Od 2011 roku dysponujemy Centraln¹
Ewidencj¹ Dzia³alnoœci Gospodarczej. Jak
poinformowa³ Minister Gospodarki, do dziœ
w bazie znajduj¹ siê niezweryfikowane jesz-
cze dzia³alnoœci, które posiadaj¹ w swoich
zapisach b³êdy polegaj¹ce m.in. na rozbie¿-
noœciach w adresach, braku okreœlenia oby-
watelstwa, dzia³alnoœci w miejscach dodat-
kowych, na wadach w zapisie (teren ca³ego
kraju, brak adresu, brak przypisanego PKD
itp.).

Wobec powy¿szego uprzejmie informu-
jê, ¿e przedsiêbiorcy, którzy od 2011 roku nie
dokonywali zmian w zapisach i nie sprawdzi-
li, czy ich firma znajduje siê w bazie CEIDG,
proszeni s¹ o ich sprawdzenie i ewentualne
dokonanie zmian.

Przypominam, ¿e wszelkie czynnoœci,
w tym rejestracja Dzia³alnoœci Gospodarczych
w CEIDG, ODBYWA SIÊ BEZP£ATNIE!

Ponadto informujê, ¿e przedsiêbiorcy, któ-
rzy posiadaj¹ LICENCJE na TAXI, w chwili
zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci tak-
sówk¹ zobowi¹zani s¹ do zwrócenia jej orga-
nowi, który j¹ wyda³. W przypadku zaniecha-
nia tej czynnoœci przedsiêbiorcy nara¿eni s¹
na cofniêcie licencji.

Uchwa³a Nr XXXVI/172/2012 Rady Mia-
sta Œwieradów-Zdrój z 19 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
œci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój w sprawie rejestracji psa stano-
wi, ¿e:

1. Wprowadza siê obowi¹zek oznakowa-
nia psów.

2. Posiadacz psa w wieku powy¿ej 3 mie-
siêcy lub w terminie 14 dni po wejœciu w po-
siadanie psa jest zobowi¹zany do jego reje-
stracji w Urzêdzie Miasta.

3. Obowi¹zek zg³aszania psa do rejestra-
cji spoczywa na posiadaczu zwierzêcia.

4. Posiadacz psa zobowi¹zany jest do za-
opatrzenia go w obro¿ê.

5. Oznaczenie psa nastêpuje przez zamo-
cowanie przy jego obro¿y znaczka z nume-
rem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego
karty ewidencyjnej.

6. W przypadku zagubienia lub zniszcze-
nia znaczka z numerem ewidencyjnym psa
oraz zaginiêcia psa, posiadacz psa zobowi¹-
zany jest do zawiadomienia o tym w ci¹gu
7 dni od zdarzenia w³aœciw¹ administracjê re-
jestruj¹c¹ psa.

7. W razie utraty psa, jego œmierci lub
sprzeda¿y posiadacz psa wnosi skreœlenie

psa z rejestru, a tak¿e zwraca znaczek z nume-
rem ewidencyjnym w terminie 14 dni od zda-
rzenia.

8. W przypadku zmiany osoby utrzymu-
j¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy
posiadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ pod-
miot rejestruj¹cy w terminie 14 dni o tej zmia-
nie.

9. Znaczka ewidencyjnego nie wolno nisz-
czyæ, wypo¿yczaæ, sprzedawaæ, a tak¿e prze-
znaczaæ dla innego psa ni¿ ten, dla którego
zosta³ pierwotnie przyznany.

Wnioski dostêpne s¹  na stronie Urzêdu
Miasta Biuletyn Informacji Publicznej, w za-
k³adce Poradnik Klienta/Ochrona Œrodowi-
ska, lub osobiœcie w Urzêdzie Miasta przy ul.
11 Listopada 35 w Referacie Gospodarki Miej-
skiej Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, pok.
nr 21c.

Osoby niestosuj¹ce siê do przepisów pra-
wa miejscowego mog¹ zostaæ ukarane kar¹
grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach
okreœlonych w Prawie o wykroczeniach, tj.
w myœl Art. 54 Kodeksu wykroczeñ „Kto wy-
kracza przeciwko wydanym z upowa¿nienia
ustawy przepisom porz¹dkowym o zachowa-
niu siê w miejscach publicznych, podlega
karze grzywny do 500 z³otych albo karze na-
gany.”

W³aœcicielom psów wyprowadzaj¹-
cym swoje zwierzêta w miejsca u¿yt-
ku publicznego przypomina siê o obo-
wi¹zku sprz¹tania odchodów po swo-
ich psach (w przeciwnym razie prosi
siê o niewypuszczanie i niewyprowa-
dzanie zwierz¹t poza swoj¹ posesjê).

Osoby nieprzestrzegaj¹ce powy¿-
szego obowi¹zku bêd¹ odpowiada³y
za zanieczyszczenie miejsc dostêp-
nych dla publicznoœci, tj. za wykrocze-
nie  z art. 145 kodeksu wykroczeñ, za
które grozi kara grzywny w wysokoœci
do 500 z³.

Sprawy powy¿sze za³atwiamy w Refera-
cie Spraw USC i SO – pok. nr 1f (parter
Urzêdu Miasta ul. 11 Listopada 35), tel 75
78 16 344.
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ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtow-
nia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk
gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy),
sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA  (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),  biblioteka miej-
ska (UM, ul. 11 Listopada 35).

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 lutego, 11 marca i 15
kwietnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy do-
starczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio - 30 stycz-
nia, 26 lutego i 31 marca 2015 r.

W ram(k)ach promocji

3

Jeœli doœwiadczasz swêdzenia spojówek, podra¿nienia
gard³a, zapalenia tchawicy, cierpisz na chroniczne zmêcze-
nie, masz trudnoœci w oddychaniu, nieustaj¹cy kaszel, k³o-
poty z koncentracj¹, bóle g³owy, serca - to mo¿e oznaczaæ, ¿e
jesteœ ofiar¹ zanieczyszczeñ powietrza.

Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e niesprawne urz¹dzenia grzew-
cze, niedostateczna jakoœæ wêgla, spalanie w piecach odpa-
dów (butelek plastikowych, worków foliowych, gumy itp.),
a tak¿e nieodpowiedni stan techniczny instalacji kot³owych
mog¹ byæ przyczyn¹ wielu powa¿nych chorób.

Jedn¹ z przyczyn znacznej iloœci zanieczyszczeñ powsta-
j¹cych w wyniku tzw. niskiej emisji jest niewielka wysokoœæ
kominów stosowanych w mieszkalnictwie, co powoduje,
przede wszystkim na obszarach gêsto zaludnionych, wyso-
kie stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza. Zjawisko to, nazywa-
ne nisk¹ emisj¹, jest powa¿nym problemem ekologicznym
i zdrowotnym lokalnych spo³ecznoœci – zw³aszcza tych, któ-
re kusz¹ turystów czystym powietrzem.

Niska emisja jest Ÿród³em wielu zanieczyszczeñ powie-
trza, m.in. py³ów PM oraz trwa³ych zanieczyszczeñ organicz-
nych, np. HCB, PCDD czy WWA. Zanieczyszczenie powie-
trza stanowi kluczowy problem zdrowia publicznego, nie tyl-
ko w Polsce, ale równie¿ w Europie i na œwiecie. Bior¹c jednak
pod uwagê Uniê Europejsk¹, Polska - obok Bu³garii - nale¿y
do pañstw o najwiêkszej skali problemu. Organizacja Wspó³-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzeg³a niedawno,
¿e do 2050 roku zanieczyszczenie powietrza w miastach sta-
nowiæ bêdzie g³ówn¹ œrodowiskow¹ przyczynê zgonów na
ca³ym œwiecie, wyprzedzaj¹c przyczyny œmierci z powodu
nieodpowiedniej jakoœci wody pitnej i braku odpowiednich
warunków sanitarnych.

Jak wynika ze statystyk, w Polsce zanieczyszczenie po-
wietrza odpowiedzialne jest za ok. 45.000 przedwczesnych
zgonów rocznie, a 97 proc. Polaków oddycha powietrzem
uznawanym przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) za
szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo, szeœæ z dziesiêciu najbar-
dziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje siê w Pol-
sce. Wy¿ej przedstawione dane maj¹ ogromne znaczenie
w kontekœcie statusu uzdrowiska, które posiada Gmina Miej-
ska Œwieradów-Zdrój.

G³ównymi sprawcami niskiej jakoœci powietrza w Polsce
s¹ emisje z sektora komunalno-bytowego oraz sektora trans-
portu drogowego. Nara¿enie na permanentnie wysokie i po-
nadnormatywne stê¿enia zanieczyszczeñ py³owych (w szcze-
gólnoœci py³ów drobnych), benzo[a]pirenu i innych wêglo-
wodorów aromatycznych czy tlenków azotu sprzyja zwiêk-
szonemu ryzyku zachorowalnoœci z powodu nowotworów
(w tym uk³adu oddechowego), chorób uk³adu oddechowego
(g³ównie chorób obturacyjnych) czy sercowo-naczyniowe-
go.

Zanieczyszczenie powietrza jest drugim po paleniu tyto-
niu czynnikiem warunkuj¹cym wystêpowanie chorób uk³adu
oddechowego, takich jak astma, rak p³uc czy przewlek³a ob-
turacyjna choroba p³uc (POChP). Szacuje siê, ¿e w Polsce co
godzinê umiera jedna osoba z tego powodu. W skali œwiata
jest to 3 mln osób na rok (dane WHO za 2005 rok).

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ (II)

W sk³adzie chemicznym py³u zawieszonego PM10 i PM2,5
znajduj¹ siê groŸne dla ¿ycia i zdrowia sk³adniki chemiczne.
Wœród nich znajduj¹ siê m.in. rakotwórcze wielopierœcienio-
we wêglowodory aromatyczne, najgroŸniejsze z trucizn – diok-
syny, metale ciê¿kie, zwi¹zki chloru, dwutlenki siarki, tlenki
azotu, tlenki wêgla i wiele innych zwi¹zków, ³¹cz¹cych siê ze
sob¹ pod wp³ywem niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. Z powodu zatrucia tymi substancjami co roku przed-
wczeœnie umiera na œwiecie ponad dwa miliony ludzi. W sa-
mej Europie – ponad 350 tys.

Py³y PM10 i PM 2,5 stanowi¹ powa¿ny czynnik chorobo-
twórczy, gdy¿ powoduj¹ m.in. podra¿nienie naskórka i œlu-
zówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby aler-
giczne, astmê, nowotwory p³uc, gard³a i krtani.

Nie istnieje próg stê¿enia, poni¿ej którego negatywne
skutki zdrowotne wynikaj¹ce z oddzia³ywania py³ów na zdro-
wie ludzi nie wystêpuj¹. Grup¹ szczególnie nara¿on¹ na ne-
gatywne oddzia³ywanie py³ów s¹ osoby starsze, dzieci oraz
osoby cierpi¹ce na choroby dróg oddechowych i uk³adu
krwionoœnego.

Jak wynika z raportów WHO, d³ugotrwa³e nara¿enie na
dzia³anie py³u zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem ¿ycia
przeciêtnego mieszkañca Unii Europejskiej o ponad 8 miesiê-
cy. ¯ycie przeciêtnego Polaka, w stosunku do mieszkañca
UE, jest krótsze o kolejne 2 miesi¹ce z uwagi na wystêpuj¹ce
w naszym kraju wiêksze zanieczyszczenie py³em. Krótkotrwa³a
ekspozycja na wysokie stê¿enia py³u zawieszonego PM2,5
jest równie niebezpieczna, powoduj¹c wzrost liczby zgonów
z powodu chorób uk³adu oddechowego i kr¹¿enia oraz wzrost
ryzyka nag³ych przypadków wymagaj¹cych hospitalizacji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e py³y oddzia³uj¹ szkodliwie nie tylko
na zdrowie ludzkie, ale tak¿e na roœlinnoœæ (py³, który osadza
siê na ich powierzchni, zatyka aparaty szparkowe oraz bloku-
je dostêp œwiat³a utrudniaj¹c tym samym fotosyntezê), gleby
(zanik sk³adników od¿ywczych) i wodê (zmianê pH oraz bi-
lansu sk³adników pokarmowych).

Niewielka jest równie¿ œwiadomoœæ spo³ecznoœci w za-
kresie szkodliwoœci, jakie niesie za sob¹ palenie biomasy w
piecach i kominkach – spalanie tych substratów ma ogrom-
ny wp³yw na wzrost emisji do atmosfery szkodliwych py³ów,
a tym samym na zdrowie cz³owieka.

Wed³ug aktualnych danych prawie po³owa Polaków ogrze-
wa mieszkania za pomoc¹ indywidualnych Ÿróde³ b¹dŸ ma-
³ych, lokalnych kot³owni, wykorzystuj¹c do tego przestarza-
³e piece, co ma niestety zgubny wp³yw na nasze œrodowisko.

Wspó³czeœnie, dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom, mo-
¿emy wp³yn¹æ na stan powietrza, którym na co dzieñ oddy-
chamy. Najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest zmiana sposo-
bu ogrzewania mieszkañ na bardziej ekologiczny oraz rezy-
gnacja z palenia odpadów.

W zwi¹zku z niekorzystnymi skutkami przedstawionymi
powy¿ej warto zastanowiæ siê nad bardziej ekologicznym
sposobem ogrzewania domu. Instalacja grzewcza w dzisiej-
szych czasach musi spe³niaæ wysokie wymagania – ma efek-
tywnie dostarczaæ ciep³o do wszystkich pomieszczeñ, a wcho-
dz¹ce w jej sk³ad nowoczesne urz¹dzenia, np. pompa ciep³a,

kocio³ kondensacyjny, kolektory s³oneczne oraz regulatory
pogodowe, musz¹ pracowaæ wydajnie i oszczêdnie. Nie bez
znaczenia jest tak¿e wp³yw ich pracy na œrodowisko natural-
ne. We wspó³czesnym ogrzewaniu domu nie ma wiêc miejsca
na paliwa, których spalanie powoduje du¿¹ emisjê CO2 do
atmosfery. Mo¿liwoœci wykorzystania energii pochodz¹cej
z natury oraz nowoczesne podejœcie do znanych ju¿ paliw
przyczyni³y siê do powstania urz¹dzeñ grzewczych zdolnych
do ich skutecznego wykorzystywania – nie tylko pracuj¹ one
wydajnie, ale tak¿e praktycznie nie wymagaj¹ obs³ugi.

Synonimem wspó³czesnoœci s¹ domy ogrzewane czyst¹
energi¹ czerpan¹ z natury, a dok³adniej mówi¹c – z powietrza,
wody, gruntu oraz promieniowania s³onecznego. Jest to ener-
gia odnawialna, czyli taka, której sta³e u¿ywanie nie powodu-
je deficytu, gdy¿ jej zasoby odnawiaj¹ siê w krótkim czasie.
Na korzyœæ wyboru takich Ÿróde³ energii przemawia to, ¿e za
ich zu¿ycie nie trzeba p³aciæ.

Ogrzewanie domu ciep³em pochodz¹cym z natury wi¹¿e
siê z kosztem zakupu odpowiedniego urz¹dzenia grzewcze-
go, czyli pompy ciep³a, wykonaniem instalacji oraz kosztem
stosunkowo niewielkiego zu¿ycia energii elektrycznej nie-
zbêdnej do napêdzania sprê¿arki urz¹dzenia.

Opracowanie: Fokus2 Sp. z o.o.

Przypominamy, ¿e w czwartek 12 marca w godz.
1000-1400 w nowej bibliotece czynny bêdzie punkt
wysy³ania zeznañ podatkowych drog¹ elektroniczn¹,
w którym przy wsparciu pracowników Urzêdu Skar-
bowego w Lubaniu bêdzie mo¿na szybko i prawi-
d³owo wype³niæ obowi¹zek rozliczenia siê z osi¹-
gniêtych dochodów.

K O M U N I K AK O M U N I K AK O M U N I K AK O M U N I K AK O M U N I K ATTTTT

W referacie Promocji Gminy, Tu-
rystyki, Kultury i Sportu w siedzi-
bie Urzêdu Miasta przy ul. 11 Li-
stopada 35 (na II piêtrze) mo¿na

odbieraæ  ramki do tablic re-
jestracyjnych.



Œwieradowskie Z³ote Gody

Alina i Kazimierz Sarzyñscy z synami - Mariuszem (z lewej) i Andrzejem (z
prawej) podczas uroczystoœci w USC. Poni¿ej burmistrz Roland Marciniak
dokonuje aktu dekoracji Medalem za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
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Stan mostu na ul. Leœnej za-
czyna budziæ obywatelsk¹ troskê.
Zdaniem wielu mieszkañców
zniszczenia mostu wziê³y siê z no-
torycznego ³amania zakazu wjaz-
du pojazdów o masie pow. 3,5 tony:
autokarów (wa¿¹ powy¿ej 10 ton),
busów, ciê¿arówek, samochodów
dostawczych. Most siê zapada,
mieszkañcy alarmuj¹. „W³adzo,
ten most wymaga natychmiastowe-
go remontu!” - wo³aj¹ zatroskani
obywatele.

Na szczêœcie nie jest tak, ¿e tyl-
ko œwieradowianie dostrzegaj¹ za-
gro¿enia tkwi¹ce w chwiej¹cej siê
konstrukcji, tak¿e urzêdnicy maj¹
œwiadomoœæ, ¿e ta, jak i wiele pozo-
sta³ych przepraw mostowych
w mieœcie, wymaga kompleksowych
remontów, przebudowy nie wyklu-
czaj¹c. Ka¿dy most ma swoj¹ me-
tryczkê, w której na bie¿¹co, przy-
najmniej raz w roku, nanosi siê ak-
tualne uwagi i zalecenia.

27 lutego obejrza³ dwa œwiera-
dowskie mosty (na ul. Leœnej i na
ul. Dolnej) rzeczoznawca Zbigniew
Nidecki z Jeleniej Góry i w dwa dni
sporz¹dzi³ ekspertyzê dla obiektu na
ul. Leœnej. W za³¹czonej opinii roi
siê od wysoce specjalistycznych

podczas przekraczania mostu);
wykonanie odkrywki (œcianka za-
plecza przyczó³ków) w celu ustale-
nia przyczyny i skali zniszczeñ. Tu
te¿ jest puenta – remont lub prze-
budowa nas nie minie. Rzeczoznaw-
ca nie wykluczy³ te¿, i¿ wystarczy
remont z podniesieniem noœnoœci
do 12 ton, przed³u¿aj¹cy ¿ywotnoœæ
mostu o 7-10 lat.

Wizja lokalna na i pod mostem
na ul. Dolnej wypad³a jeszcze go-
rzej, ale szczegó³y poznamy za kilka
tygodni.

Swoj¹ drog¹ trudno zrozumieæ,
jak to siê dzieje, ¿e gdy stawiamy
znak oznaczaj¹cy strefê zamieszka-
nia, zreszt¹, czêsto doœæ pochop-
nie, bez wiêkszego uzasadnienia,
niekiedy wbrew rozs¹dkowi i przy
sprzeciwie mieszkañców, policja
z niepojêt¹ gorliwoœci¹ karze man-
datami kierowców, którzy ³ami¹ za-
warte w znaku D-40 zakazy, a auto-
kary mog³y latami naruszaæ noœnoœæ
mostu w ci¹gu ul. Leœnej i ¿adnemu
kierowcy nigdy z tego powodu
w³os z g³owy nie spad³, choæ ³ama-
nie tego znaku mog³o (i nadal mo¿e)
doprowadziæ do nieprzewidzianie
dramatycznych konsekwencji.

Z szacunkowych obliczeñ wy-

2 marca w œwieradowskim
Urzêdzie Stanu Cywilnego w obec-
noœci kierownika USC Danuty
¯y³kiewicz i burmistrza Rolanda
Marciniaka odby³a siê mi³a uroczy-
stoœæ – Z³ote Gody Aliny i Kazi-
mierza Sarzyñskich, którzy do-
k³adnie 50 lat wczeœniej w Luba-
niu zawarli zwi¹zek ma³¿eñski.

Pod adresem dostojnych jubi-
latów pad³o wiele ciep³ych s³ów,
kierowniczka USC przeczyta³a list
gratulacyjny od Prezydenta RP,
a burmistrz przypi¹³ obojgu Meda-
le za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie, przyznane przez B. Komorow-
skiego. By³y kwiaty i ¿yczenia od
rodziny i przyjació³, tradycyjna
lampka szampana i mnóstwo wspo-
mnieñ. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e
z piêciu ma³¿eñskich dekad a¿ dwie
trzecie tego okresu przypada na
Œwieradów. Nim jednak pani Alina
i jej m¹¿ tu trafili, przeszli typow¹
drog¹ powojennego pokolenia,
pe³n¹ zmian i zwrotów akcji.

Kazimierz Sarzyñski urodzi³ siê
w czasie wojny niedaleko Cottbus,
gdzie poznali siê jego rodzice prze-
bywaj¹cy na robotach (matka –
spod Garwolina - w restauracji, oj-
ciec – spod Zamoœcia - u bauera).
Po wojnie ojciec w ramach osad-
nictwa dosta³ w Pisarzowicach piê-
ciohektarowe gospodarstwo,
w którym Kazimierz spêdzi³ m³odoœæ
– a¿ do matury w lubañskim liceum.

Chcia³ zostaæ zawodowym ¿o³-
nierzem, ale nie zakwalifikowa³ siê
do Oficerskiej Szko³y Radiotech-
nicznej w Jeleniej Górze i ¿eby uciec
przed poborem do wojska, podj¹³
naukê w Studium Nauczycielskim
w Raciborzu (gdzie by³ profil wy-
chowania fizycznego), po ukoñcze-
niu którego zacz¹³ nauczaæ wuefu
w Szkole Podstawowej nr 5 w Lu-
baniu. Potem ukoñczy³ zaocznie
AWF w Warszawie.

Pani Alina pochodzi spod Miel-
ca. Ojciec pracowa³ w mieleckiej
WSK, a mama prowadzi³a dom.
Ambitna absolwentka podstawów-

ki postanowi³a zostaæ nauczycielk¹
i wybra³a siê do Liceum Pedago-
gicznego w Tarnowie, po którym
zaliczy³a nawet jeden semestr fizy-
ki na Uniwersytecie Wroc³awskim,
ale to jednak nie by³o to, wiêc pani
Alina napisa³a podania do wielu
dolnoœl¹skich szkó³ z pytaniem
o pracê i z ofert¹ zg³osi³a siê SP nr 5

w Lubaniu. Zosta³a nauczycielk¹
nauczania pocz¹tkowego w klasach
I-IV, podwy¿szaj¹c kwalifikacje naj-
pierw w legnickim Studium Nauczy-
cielskim, nastêpnie we wroc³aw-
skiej Wy¿szej Szkole Nauczyciel-
skiej, wreszcie w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Oboje uczyli zatem w jednej
szkole, ale tak naprawdê poznali siê
we wrzeœniu 1963 roku, gdy kierow-
nik szko³y wydelegowa³ ich do wziê-
cia udzia³u na œlubie innej nauczy-
cielskiej pary. I tak od s³owa do s³o-
wa... Gdy sami brali œlub, te¿ mieli
tak¹ delegacjê ze szko³y.

Odt¹d ca³e ich wspólne ¿ycie
wi¹za³o siê z oœwiat¹. Pan Kazimierz
awansowa³ na profesora szko³y
œredniej, w LO uczy³ nie tylko wf,
ale tak¿e przysposobienia obron-
nego, przez rok pe³ni³ funkcjê in-
struktora ds. m³odzie¿y i organiza-
cji m³odzie¿owych w Komitecie Po-
wiatowym PZPR, a w 1970 r. zosta³
dyrektorem szko³y budowlanej dzia-
³aj¹cej przy lubañskim Przedsiêbior-
stwa Budownictwa Rolniczego.

Pani Alina w tym czasie awan-
sowa³a na wizytatora i pe³ni¹c tê

w³aœnie funkcjê zawita³a w 1980 r.
wraz z mê¿em do Œwieradowa, gdzie
pan Kazimierz zosta³ dyrektorem
gminnym szkó³ z opcj¹ dokoñcze-
nia budowy nowej szko³y, któr¹
oddano do u¿ytku w Dniu Nauczy-
ciela – 14 paŸdziernika 1981 r. Dy-
rektorowanie zajê³o mu jeszcze trzy
lata, w 1984 r. zosta³ inspektorem

oœwiaty, a po dwóch latach obj¹³
kierownictwo Pañstwowego Domu
Wczasów Dzieciêcych, który pro-
wadzi³ do roku 1993, zaœ przez ko-
lejnych 6 lat by³ tam wychowawc¹.
W 1999 r. przeszed³ na emeryturê.

W 1990 startowa³ po raz pierw-
szy do Rady Miasta, ale przegra³
z póŸniejszym burmistrzem Piotrem
Puzyñskim. W wyborach samorz¹-
dowych ponownie wzi¹³ udzia³ w
1998 r., wtedy te¿ zdoby³ mandat,
a radni powierzyli mu stanowisko
przewodnicz¹cego rady (1998-2002).

Pani Alina przez wszystkie te
lata by³a nauczycielk¹ nauczania
pocz¹tkowego, a¿ do emerytury
w 2004 r., ani przez chwilê nie prze-
staj¹c dzia³alnoœci w harcerstwie
(przez 42 lata by³a instruktorem zu-
chów), które zreszt¹ by³o pasj¹
obojga ma³¿onków.

Alina i Kazimierz Sarzyñski maj¹
dwóch synów: starszy Mariusz
o¿eniony z Francuzk¹ mieszka we
Francji, m³odszy Andrzej jest wro-
c³awianinem. Obaj synowie obda-
rzyli swych rodziców czterema
wnuczkami i wnukiem.

A.Karolczuk

Na prawo most...Na prawo most...Na prawo most...Na prawo most...Na prawo most...

terminów, któ-
rych poznanie
laikowi niewiele
da. Wa¿na jest
koñcowa puen-
ta: Bezpoœred-
nie przemiesz-
czenie ustroju
noœnego (co-
kolwiek to ozna-
cza) nast¹pi³o
najprawdopo-
dobniej po prze-
jeŸdzie po-
nadnormatyw-
nie obci¹¿one-
go pojazdu
(ograniczenie
do 3,5 t) przy
braku stabilne-
go podparcia
dŸwigarów.

A jeszcze
wa¿niejsze s¹
zalecenia, które
nakazuj¹ wrêcz
zorganizowanie
kontroli geode-
zyjnej przês³a
i w przypadku
odkszta³ceñ – wy³¹czenie obiektu
z ruchu; wyegzekwowanie prze-
strzegania ograniczania tona¿u (z
ograniczeniem do 2 ton); ogranicze-
nie prêdkoœci do 25 km/godz., jak
na progach z oznakowaniem (w su-
mie ma³o kto przekracza tê prêdkoœæ

nika, ¿e na remonty b¹dŸ przebu-
dowy mostów trzeba bêdzie znaleŸæ
po 300-500 tys. z³, ale nie jesteœmy
bez szans w staraniach o dotacje
na ten cel. Potrzebne bêd¹ dobrze
tylko umotywowane wnioski.

(aka)

Widok spod mostu nie napawa optymizmem.

Zbigniew Nidecki (w œrodku) dokonuje oceny stanu technicznego.
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Na terenie Œwieradowa i Czerniawy w latach 90. prowa-
dzone by³y badania poszukiwania wód termalnych. Autorem
tych badañ jest dr Józef Fistek, a w³aœcicielem dokumentacji
jest œwieradowska spó³ka uzdrowiskowa. Zakres dokumen-
tacji to wskazanie na terenie miasta 46 miejsc, gdzie wystêpu-
je du¿e prawdopodobieñstwo natrafienia na wody termalne
w przypadku wykonywania odwiertu. Ka¿de z tych 46 miejsc
charakteryzuje siê znacznie podwy¿szon¹ temperatur¹ grun-
tu na g³êbokoœci ok. 1-2 m, ni¿ normalnie mo¿na siê spodzie-
waæ. W tych miejscach trzeba wykonaæ kilkudziesiêciome-
trowe odwierty badawcze, które potwierdz¹, b¹dŸ nie, po-
nadprzeciêtny przyrost temperatury na odpowiednich g³ê-
bokoœciach odwiertu. Z tych kilkudziesiêciu odwiertów ba-
dawczych zostanie wytypowany jeden jako w³aœciwy do prze-
prowadzenia g³êbokiego odwiertu termalnego.

Koszt 46 odwiertów badawczych wraz z opracowaniem
wyników ze wskazaniem g³ównego miejsca wiercenia, to ok.
600 tys. z³. W najbli¿szych tygodniach sprawdzimy, jaka jest
szansa wykonania tego przedsiêwziêcia i czy istnieje mo¿li-
woœæ pozyskania œrodków zewnêtrznych na projekt. W Re-
gionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Œl¹ska s¹
œrodki finansowe na odnawialne Ÿród³a energii w obiektach
publicznych. Ogrzewanie budynków wod¹ termaln¹ to dro-
gie przedsiêwziêcie, ale w naszym przypadku to du¿a wartoœæ
dla uzdrowiska.

S¹dzê, ¿e teraz mamy najwiêksze szanse na znalezienie
wód termalnych. Przede wszystkim jest szansa na pozyska-
nie 85 proc. dofinansowania projektu, który szacujê na ok 18-
20 mln z³, co oznacza, ¿e wk³ad gminy wyniós³by 3 mln z³.
W ramach tej kwoty wykonamy odwiert do 2 km g³êbokoœci,
kilka kilometrów ciep³oci¹gów do obiektów publicznych wraz
z wymiennikami ciep³a (szko³a, Urz¹d Miasta), stawy do sch³a-
dzania wody przed odprowadzeniem do rzeki. Spó³ka uzdro-
wiskowa posiada, jak siê wydaje, wa¿n¹ bezterminowo decy-
zjê ministra œrodowiska z 2000 r. na wykonanie odwiertów
badawczych. Liczê, ¿e przy wsparciu z funduszy unijnych
mamy du¿¹ szansê znalezienia wód termalnych pod Œwiera-
dowem.

W najbli¿szych tygodniach sprawdzimy mo¿liwoœæ  kom-
pleksowego stworzenia projektu miejskich term i pozyskania
œrodków na odwierty badawcze.

PRZYGOTOWPRZYGOTOWPRZYGOTOWPRZYGOTOWPRZYGOTOWANIA DOANIA DOANIA DOANIA DOANIA DO
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Wspólnie z oœrodkiem SKI&SUN wykonamy ocenê od-
dzia³ywania na œrodowisko nowych tras singletracków. G³ów-
ny zakres, to wykonanie tras rowerowych nad Œwieradowem
- od TEWY pó³nocnym zboczem, przez wodospady na Kwi-
sie, do Geoparku w Krobicy po³udniowym zboczem. Rów-
nie¿ w opracowaniu bêd¹ trasy rowerowe miêdzy doln¹
a górn¹ stacj¹ kolei gondolowej. £¹czna d³ugoœæ nowych
tras to ok. 20-25 km. Taka ocena wraz z opini¹ Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska jest niezbêdna przed przyst¹-
pieniem do budowy kolejnych odcinków singli.

Teraz mamy ok. 75 km singletracków - 48 km po czeskiej
stronie i ok. 27 km po polskiej. S¹dzê, ¿e projekt singli wokó³
Œwieradowa, nad Gierczynem, Przecznic¹ i Antoniowem po-
winien obejmowaæ ok. 100 km œcie¿ek (mapa ich przebiegu
poni¿ej). Dodatkowo na TEWie, gdzie ³¹czyæ siê bêd¹ trzy
kompleksy singletracków, powinno powstaæ profesjonalne
centrum rowerowe. Przy tym centrum na górze M³ynica pla-
nujemy wybudowaæ ze œrodków unijnych wie¿ê widokow¹,
która bêdzie spor¹ atrakcj¹ w tej czêœci miasta. Jeœli ten pro-
jekt uda siê zrealizowaæ kompleksowo, to œwieradowskie œcie¿-
ki bêd¹ nie lada atrakcj¹ dla rowerzystów z Polski Czech
i Niemiec. Oczywiœcie, partnerem tego przedsiêwziêcia jest
Nadleœnictwo Œwieradów, które od pocz¹tku bardzo mocno
wspiera projekt singletracków.

NOWE DROGI I DEPTNOWE DROGI I DEPTNOWE DROGI I DEPTNOWE DROGI I DEPTNOWE DROGI I DEPTAKIAKIAKIAKIAKI
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Pozyskaliœmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
2,5 mln z³ na odbudowê dróg zniszczonych przez powódŸ.
Wykonamy remont ulicy Zacisze wraz z poboczem, od skrzy-
¿owania z ulic¹ Sanatoryjn¹ w Czerniawie w kierunku kolei
gondolowej. Druga ulica to Izerska, która po powodzi i kana-
lizowaniu przesta³a byæ drog¹. Tê ulicê wykonamy w katego-
rii skromnego deptaka zdrojowego. Ulica Izerska z górnym
odcinkiem Sanatoryjnej i czêœci¹ Górzystej stanowi centrum
strefy uzdrowiskowej A, dlatego warto szczególnie wykorzy-
staæ okazjê odbudowy ulicy Izerskiej i nawi¹zaæ do uzdrowi-
skowego charakteru tego miejsca. Kolejna odbudowa, to uli-
ca Prusa, która równie¿ bêdzie nawi¹zywa³a do uzdrowisko-
wego charakteru strefy A.

Wszystkie drogi na poziomie nawierzchni bêd¹ ograni-
czone krawê¿nikami, które zabezpiecz¹ j¹ przed podmywa-
niem wod¹ deszczow¹. Dofinansowanie do odbudowy dróg
wynosi 80 proc., musimy wiêc zabezpieczyæ ponad  600 tys.
z³ wk³adu w³asnego do tych inwestycji. Jeœli uda nam siê
pomyœlnie rozstrzygn¹æ przetargi na wy³onienie wykonaw-
ców, to w tym roku wyremontujemy kilka kilometrów gmin-
nych dróg za ponad 4 mln z³.

KOMPLEKS NARCIARSKIKOMPLEKS NARCIARSKIKOMPLEKS NARCIARSKIKOMPLEKS NARCIARSKIKOMPLEKS NARCIARSKI

ŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIEC
Do koñca maja bêdzie wykonany raport oddzia³ywania

na œrodowisko kompleksu narciarskiego Œwieradowiec. Jed-
noczeœnie wykonujemy koncepcjê kompleksu, która znajdzie
siê w raporcie œrodowiskowym.  Koncepcja bêdzie podstaw¹
do projektowania wyci¹gów, tras zjazdowych i naœnie¿ania
stoków.  Dwa tygodnie temu wspólnie z radnym Szczepanem
Wojs¹ i menad¿erem projektu Œwieradowiec odwiedziliœmy
kilka oœrodków narciarskich w Szwajcarii i Austrii - pod k¹tem
doboru wyci¹gów narciarskich do naszych potrzeb. W Szwaj-
carii spotkaliœmy siê z w³aœcicielem firmy Bartholet, produ-
centem kolei linowych, który wybudowa³ ju¿ kilka wyci¹gów
kanapowych wyprzêganych w Polsce (ostatnio w Bukowinie
Tatrzañskiej i Karpaczu). Rozmawialiœmy o koncepcji nasze-
go oœrodka Œwieradowiec w kontekœcie zastosowania opty-
malnych wyci¹gów nie tylko pod k¹tem technicznym, ale rów-
nie¿ finansowym. W naszym przypadku projektujemy jeden
wyci¹g gondolowy ze stacj¹ poœredni¹, dwa wyci¹gi kana-
powe i jeden wyci¹g taœmowy oraz  wiadukt narciarski nad
drog¹. By³a te¿ mowa sprawach technicznych, o finansowa-
niu budowy wyci¹gów i kosztach ich utrzymania w trakcie
eksploatacji.

Firma Bartholet, która ma swój oddzia³ w Polsce, w razie
wygrania przetargu na budowê wyci¹gów jest gotowa sprze-
daæ je w rocznych ratach nawet na 7 lat. Oczywiœcie, to s¹
hipotetyczne rozwa¿ania, ale s¹dzê, ¿e warto wiedzieæ, na
jakie warunki sprzeda¿y s¹ w stanie zgodziæ siê producenci
wyci¹gów. Dla nas wa¿nym zagadnieniem jest rozwi¹zanie
funkcjonowania stacji poœredniej na wyci¹gu gondolowym.
W³aœciciel Bartoleta zaprezentowa³ nam wyci¹gi swojej pro-
dukcji w oœrodku narciarskim Laxx, który ma ponad 50 km

W oœrodku Laxx naœnie¿anie stosuje siê nawet powy¿ej
2000 m n.p.m. (na wysokoœci 1000 m n.p.m. jest bardzo ma³o
œniegu). Na Stogu Izerskim, który jest na wysokoœci 1107
m n.p.m., mamy tyle œniegu, ile u nich na 1500-1600 m n.p.m.
Oczywiœcie, nie mo¿na siê przyrównaæ do iloœci tras. W Szwaj-
carii jest ich bardzo, ale wiêkszoœæ z nich nie przekracza 15
m szerokoœci. Panuje tam tak¿e luŸniejsze podejœcie do zabez-
pieczania tras. W oœrodku, który widzieliœmy, wiele tras pro-
wadzi po leœnych drogach o szerokoœci niewiele wiêkszej jak
6 m. Krawêdzie tras osiatkowano tylko przy urwiskach, pozo-
sta³e strome odcinki s¹ bez zabezpieczeñ obrze¿y.

Okaza³o siê, ¿e nasza gondola ca³kiem przyzwoicie wypa-
da, jeœli chodzi o liczbê narciarzy. W Laxx w weekendy
w sezonie dziennie jest ok. 3 tys. narciarzy (na 50 km tras),
u nas w czasie ferii zimowych na jednej 2,5-kilometrowej tra-
sie w weekendy szusuje czêsto ponad 2,2 tys narciarzy. To
swoisty paradoks, ¿e Szwajcarzy staraj¹ siê pozyskiwaæ nar-
ciarzy na setki kilometrów tras, gdy tymczasem my staramy
siê pozyskaæ kilka kilometrów nowych tras dla tysiêcy nar-
ciarzy.

Ze Szwajcarii pojechaliœmy do Austrii do dwóch oœrod-
ków narciarskich - Mauterndorf i Obertauern, gdzie obejrzeli-
œmy kolejne wyci¹gi i koncepcje funkcjonowania stacji nar-
ciarskich. Mauterndorf to 56 km tras i 12 wyci¹gów narciar-
skich, z tego dwa gondolowe. Co ciekawe, centrum miejsco-
woœci znajduje siê na wysokoœci 1100 m n.p.m. i œniegu jak na
lekarstwo. Równie¿ tutaj naœnie¿a siê nawet do 2000 m n.p.m.

Po stacji narciarskiej, gdzie wszystkie wyci¹gi s¹ produk-
cji austriackiej firmy Doppelmayr, oprowadza³ nas g³ówny
in¿ynier obs³ugi wyci¹gów. W marcu maj¹ tam ju¿ spore pro-
blemy ze œniegiem, szczególnie na po³udniowych zboczach,
gdzie na wysokoœci od 1200 do 1800 m n.p.m. nie by³o natu-
ralnego œniegu, tylko œrodkiem przebiega³a naœnie¿ona trasa
o szerokoœci 10 m i d³ugoœci ok. 2 km (dzienny karnet kosztuje
prawie 90 euro). Przyjrzeliœmy siê rozwi¹zaniu po³¹czenia
wyci¹gów kanapowych i gondolowych, widzieliœmy te¿ cie-
kawe rozwi¹zania magazynowania wody w dwóch ziemnych
zbiornikach po 40 tys. m3 ka¿dy (obok tras na wysokoœci
1600 m n.p.m.)

Obertauern to jeden z wiêkszych oœrodków narciarskich
w Austrii (1600-2300 m. n.p.m.), ze 150 km tras i 23 wyci¹gami
narciarskimi. Obejrzeliœmy tam stacjê poœredni¹ kolei gondo-
lowej o jednym napêdzie. Z informacji, jakie przekaza³a nam
obs³uga, wynika³o, ¿e takie rozwi¹zanie jest pozornie tañsze,
poniewa¿ przy jednym napêdzie na stacji poœredniej trzeba
zastosowaæ skomplikowane przek³adnie, które obracaj¹ linê
zmniejszaj¹c jej ¿ywotnoœæ nawet o po³owê (koszt liny to 4
mln z³). Widzieliœmy ró¿ne rozwi¹zania naci¹gu liny. Ogl¹dali-
œmy takie, jak u nas, gdzie trzeba co jakiœ czas rozplataæ linê,
skracaæ j¹ i ponownie zaplataæ, co jest k³opotliwe i kosztow-
ne, i takie, gdzie niewielki peron gondolki przesuwa³ siê na
stalowych ³o¿ach, napinaj¹c linê bez koniecznoœci rozplata-
nia. Pouczaj¹ce by³o te¿ podejrzenie austriackich rozwi¹zañ
przy ochronie przyrody i wyciszaniu maszynowni, porówny-
wanie wielkoœci stacji dolnych i górnych i funkcjonuj¹cych
w nich punktów gastronomicznych. Widzieliœmy rozwi¹zania
przepraw dla narciarzy nad drog¹ publiczn¹ przez k³adki po-
kryte œniegiem, bezpoœrednio ³¹cz¹ce parking z nartostrad¹,
jak równie¿ wiadukty narciarskie o szerokoœci ok. 10 m.

Obertauern ma ok. 8 tys. miejsc noclegowych, które w
sezonie zimowym s¹ prawie w 100 proc. zajête, ale problemy
pojawiaj¹ siê latem, gdy z powodu braku turystów ponad 80
proc. hoteli jest zamkniêtych. Podobnie jest w Mauterndorf,
gdzie jest 2 tys. miejsc noclegowych. W naszym przypadku
dziêki temu, ¿e jesteœmy uzdrowiskiem, latem mamy lepsze
ob³o¿enie miejsc ni¿ zim¹.

Wszystkie spostrze¿enia, ciekawe rozwi¹zania, które s¹
tanie w eksploatacji, z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska,
postaramy siê uj¹æ w naszej koncepcji kompleksu narciar-
skiego Œwieradowiec. Jeœli coœ pominiemy albo za rok bê-
dziemy chcieli zmieniæ koncepcjê, mo¿e siê to okazaæ niemo¿-
liwe bez powtórzenia raportu odzia³ywania na œrodowisko,
w którym trzeba podaæ specyfikacjê techniczn¹ wyci¹gów
narciarskich i innych urz¹dzeñ towarzysz¹cych.

W najbli¿szych tygodniach spotkamy siê z kolejnymi pro-
ducentami kolei linowych: Doppelmayrem, Leitnerem, Tatr¹
Lift. Powinniœmy tak¿e obejrzeæ s³owackie oœrodki narciar-
skie, gdzie funkcjonuj¹ koleje gondolowe. Chocia¿ nasz Œwie-
radowiec nie bêdzie du¿ym oœrodkiem narciarskim, to jednak

tras. Dok³adnie obejrzeliœmy
kolej gondolow¹ o d³ugoœci pra-
wie 2 km ze stacj¹ poœredni¹, na
której mo¿na wysiadaæ i wsia-
daæ. W naszym przypadku sta-
cja poœrednia bêdzie du¿ym u³a-
twieniem przy utrzymywaniu
pokrywy œnie¿nej na stoku, bo
bêdzie mo¿liwe skrócenie nar-
tostrady do stacji poœredniej, co
da ogromne oszczêdnoœci kosz-
tów naœnie¿ania w czasie s³ab-
szych zim.

powinniœmy zastosowaæ
najlepsze rozwi¹zania
przy jak najni¿szych
kosztach eksploatacji.
A najlepiej uczyæ siê od
znacznie bardziej do-
œwiadczonych u¿ytkow-
ników oœrodków narciar-
skich.



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

PSZOKowózPSZOKowózPSZOKowózPSZOKowózPSZOKowóz
ju¿ jeŸdziju¿ jeŸdziju¿ jeŸdziju¿ jeŸdziju¿ jeŸdzi

GODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIA

PSZOKPSZOKPSZOKPSZOKPSZOK
Od poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³ku

do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 110000000000-17-17-17-17-170000000000

Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na
terenie Œwieradowa oraz na terenie osiedla
Czerniawa prowadzona jest na zg³oszenie te-
lefoniczne (75 78 16 324) oraz indywidualne
(w Urzêdzie Miasta, pokój 21c). Akcja nieod-
p³atnego (na koszt gminy) wywozu odpadów
wielkogabarytowych, które nale¿y wystawiaæ
w miejscu widocznym przy ulicy, odbywa siê
spod posesji, jeœli ta jednak odda-
lona jest znacznie od g³ównej dro-
gi, wówczas w³aœciciel powinien
dostarczyæ odpady na pobocze
drogi g³ównej.

Wystawiamy (wiêc zabieramy):
meble (fotele, wersalki, szafki, sto³y
i inne graty) zu¿yty sprzêt AGD (lo-
dówki, pralki, kuchenki, piecyki, ar-
maturê sanitarn¹, suszarki, loków-
ki), zu¿yty sprzêt RTV (radia, tele-
wizory, wie¿e, wzmacniacze, tune-
ry, stare komórki wraz z ³adowar-
kami), sprzêt komputerowy (mo-
nitory, klawiatury, zasilacze); sto-
larkê budowlan¹, stare opony.

Nie wystawiamy (bo nie zabie-
ramy): odpadów komunalnych,
gruzu, odpadów zielonych - bio-
degradowalnych), akumulatorów,
eternitu, papy, pojemników po
olejach oraz z olejami i innymi ro-
popochodnymi.

UWAGA – odbiór odpadów
wielkogabarytowych przeznaczo-
ny jest wy³¹cznie dla gospodarstw
domowych i nie mog¹ z niego sko-
rzystaæ podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹!

Dodatkowe informacje i odpo-
wiedzi na pytania mo¿na uzyskaæ
pod nr. telefonu 75 78 16 324 lub
w pokoju 21c UM.

Harmonogram odbioru odpadów - III/IV 2015



W grudniu ub. roku
ruszy³ wywóz nieczy-
stoœci p³ynnych przez
gminê. Jak ju¿ Pañstwa
informowaliœmy, gmina
zakupi³a nowy ci¹gnik
wraz z beczk¹ na potrze-
by opró¿niania zbiorni-
ków nieczystoœci p³yn-
nych na terenie miasta.
Koszt wywozu 1 m3 œcie-
ków wyniesie 16,78 z³
brutto (beczka mo¿e za-

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Bu-
dowlanych, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 52/4, am. 5, obr. VI,  o pow. 935 m2

- z przeznaczeniem na tereny zieleni i ogro-
du przydomowego.

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Piastowskiej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 54/7, am. 9, obr. IV,  o pow. 80 m2

- z przeznaczeniem na prowadzenie ogro-
du przydomowego.

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej
w rejonie ul. Lwóweckiej, oznaczonej geo-
dezyjnie jako dzia³ka
 nr 7/2, am. 9, obr. III,  o pow. 2 ha

UM wykazuje
B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó j

i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ
Urzêdu  Mias ta  zos taUrzêdu  Mias ta  zos taUrzêdu  Mias ta  zos taUrzêdu  Mias ta  zos taUrzêdu  Mias ta  zos ta ³³³³³  wywieszon wywieszon wywieszon wywieszon wywieszonyyyyy wy- wy- wy- wy- wy-
kazkazkazkazkaz      -  na  ok res  21  dn i  -  do  wgl¹du  w-  na  ok res  21  dn i  -  do  wgl¹du  w-  na  ok res  21  dn i  -  do  wgl¹du  w-  na  ok res  21  dn i  -  do  wgl¹du  w-  na  ok res  21  dn i  -  do  wgl¹du  w
g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :

OprOprOprOprOpró¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enie

braæ 5 m3 œcieków). Ka¿dorazowe wykonanie
us³ugi bêdzie potwierdzane na gotowym dru-
ku samokopiuj¹cym, do³¹czanym do wysta-
wianej Pañstwu faktury VAT za wykonan¹
us³ugê.

Wywóz œcieków bêdzie mo¿na zlecaæ w
Urzêdzie Miasta pod numerem telefonu 75 78
16 489. Przy pierwszym zamówieniu dostar-
czony zostanie Pañstwu wzór umowy, na pod-
stawie której gmina bêdzie œwiadczy³a tê us³u-
gê.    (aka)

- z przeznaczeniem na cele rolne.
11 marca - w sprawie przeznaczenia do

wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 5/14, am. 6, obr. IV,  o pow. 14 m2

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Wczasowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 34, am. 3, obr. IV,  o pow. 65 m2

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul.
D¹browskiego, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 4/6, am. 1, obr. VI,  o pow. 2.828 m2

- w celu lokalizacji przenoœnego wyci¹gu
narciarskiego wraz z infrastruktur¹ towarzy-
sz¹c¹.

11 marca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. B. Chrobrego, oznaczonej geodezyjnie

W po³owie stycznia
gmina przeprowadzi³a
drug¹ udan¹ transakcjê
na platformie zakupowej
LOGINTRADE - po fiacie
ducato uda³o nam siê na-
byæ po korzystnej cenie
samochód pick up firmy
Mitsubishi - model L 200
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25 lutego dokonano twarcia ofert, jakie
nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na „Prze-

1 marca br. w zwi¹zku z wej-
œciem nowych przepisów z za-
kresu wydawawnia dowodów
osobistych nast¹pi³a zmiana
wniosku o wydanie dowodu
osobistego (wniosek do pobra-
nia na stronie Urzêdu Miasta w
zak³adce BIP). Obowi¹zuje rów-
nie¿ nowy rodzaj fotografii.
Wymogi techniczne fotografii
do nowego dowodu osobiste-
go s¹ analogiczne jak fotogra-
fii do paszportu. Istotn¹ zmian¹
jest wymóg w zakresie terminu
wykonania fotografii - nie mo¿e
ona byæ starsza ni¿ 6 miesiêcy.

Dowód osobisty bêdzie
wa¿ny przez 10 lat, z wyj¹tkiem
dowodu osobistego wydawa-
nego dzieciom poni¿ej 5 roku
¿ycia, który zachowa wa¿noœæ
przez 5 lat. Istotne jest, ¿e stare
dowody osobiste nie trac¹
swojej wa¿noœci do up³ywu ter-
minu wykazanego w dokumen-
cie.

Nowy dokument nie bêdzie
zawiera³ informacji o adresie za-
meldowania. Co wa¿ne, je¿eli

Zmiany w dowodach osobistychZmiany w dowodach osobistychZmiany w dowodach osobistychZmiany w dowodach osobistychZmiany w dowodach osobistych

ktoœ zmieni adres zameldowania, nie bêdzie musia³, tak jak dotych-
czas, wymieniaæ dowodu. Nowoœci¹ bêdzie mo¿liwoœæ z³o¿enia
wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kra-
ju lub drog¹ elektronicz¹. Wniosek sk³adany w gminie bêdziemy
musieli podpisaæ w³asnorêcznie. Elektroniczny wniosek o wydanie
dowodu osobistego bêdziemy musieli uwierzytelniæ podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym za pomoc¹ kwalifikowanego certyfika-
tu lub profilem zaufanym ePUAP (elektronicznej Platformy Us³ug
Administracji Publicznej).

Wydanie nowego dowodu osobistego jest bezp³atne.        HS

budowê ujêcia wody pitnej ,,Bronka Czecha”
oraz budowê sieci wodoci¹gowej, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej w Œwieradowie-
Zdroju”. Poszczególni wykonawcy zapropo-
nowali ceny: PLAST-TERM z Podgórzyna -
1.795.800 z³; SITCONTEC POLSKA z Bole-
s³awca - 1.699.000 z³; COM-D z Jawora -
1.483.108,28 z³; BUDAGRO z Pieñska -
1.383.285,84 z³; Konsorcjum firm: AXYO.PL z
Podgórzyna (lider) i FILIGRAN z Jeleniej Góry
(partner) - 1.277.000,92 z³; AQUA BUDPOL
ze Z³otoryi - 787.200 z³.

Obecnie trwa sprawdzanie dokumentów,
a przy okazji warto nadmieniæ, ¿e oprócz cen
brane bêd¹ pod uwagê tak¿e inne kryteria.

3 marca og³oszono przetarg na „Opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla zada-
nia pn. Budowa nowej siedziby Przedszkola
Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju”, z termi-
nem sk³adania ofert do 11 marca. Obiekt zo-
stanie zbudowany na dzia³ce przy MZS
o pow. 2.148 m2 i pomieœci przedszkole dla 250
dzieci oraz oddzia³ ¿³obkowy dla 32 dzieci.

Rozstrzygniêto konkurs na stanowisko
podinspektora ds. promocji i kreowania wy-
darzeñ kulturalnych w Referacie Promocji
Gminy, Turystki, Kultury i Sportu UM. Ofer-
tê z³o¿y³o 15 osób, z których 9 spe³nia³o wy-
magania i z nimi odbyto rozmowy kwalifika-
cyjne, w wyniku których wy³oniono gospo-
darza Izerskiej £¹ki. Zosta³a nim Katarzyna
Rzeczkowska z Wolimierza.

Pani Katarzyna ma 39 lat, jet wroc³awiank¹,
absolwentk¹ kulturoznawstwa na Uniwersy-
tecie Wroc³awskim (a tak¿e podyplomowych
studiów pedagogicznych). Po studiach na-
biera³a doœwiadczeñ przy organizacji imprez,
konferencji i szkoleñ, potem kilka lat spêdzi³a
w Teatrze Pantominy, gdzie zajmowa³a siê
organizacj¹ widowni i przedstawieñ. Praco-
wa³a równie¿ jako opiekunka w ¿³obku i przed-
stawicielka firmy ubezpieczeniowej.

Wiele podró¿owa³a, Europê zna jak
w³asn¹ kieszeñ, rok spêdzi³a w Londynie,
odwiedzi³a te¿ Maroko, a podczas ponadtrzy-
miesiêcznego woja¿owania po Azji Po³udnio-

jako dzia³ka
 nr 48, am. 14, obr.

VI,  o pow. 150 m2

- z przeznaczeniem
na prowadzenie ogro-
du przydomowego.

11 marca - w spra-
wie przeznaczenia do
sprzeda¿y w trybie
przetargu nieograni-
czonego ustnego ne-
ruchomoœci niezabu-
dowanej, oznaczonej
jako dzia³ka
 nr 80/8, am. 4, obr. V,

o pow. 1.2510 ha.

(opr. aka)

Double Cab 2,5 Invite, za które zap³aciliœmy
103.150 z³, a najtañsz¹ ofertê przedstawi³ sa-
lon RM Filipowicz z Krakowa (najwy¿sza
cena wynios³a 123 tys. z³).

Terenowe auto (fot. poni¿ej), zakupione
ze œrodków, jakie otrzymaliœmy od marsza³ka
na zarz¹dzanie drogami wojewódzkimi, s³u-
¿yæ bêdzie do bie¿¹cego utrzymania tych
dróg (i pozosta³ych), ma podwójn¹ kabinê
na 6 osób, napêd 4x4, silnik o poj. 2,5 l.

wo-Wschodniej odwiedzi³a Tajlandiê, Wiet-
nam, Kambod¿ê, Laos, Singapur i Malezjê.

9 lat temu wraz z mê¿em Zbigniewem, któ-
ry z zawodu jest informatykiem, kupili dom
w Wolimierzu i wychowuj¹ siedmioro dzieci
w wieku od 8 do 20 lat.    (aka)

£¹ka ma gospodarza



Komisja konkursowa mia³a nie lada orzech
do zgryzienia, nim z tylu propozycji nazw dla
biblioteki wybra³a IZERKÊ.

Fot. Adam Karolczuk8

Parafia Œw. Józefa Oblubieñca, Miejska

dozwolone s¹ ró¿ne techniki,
a oceniane bêd¹ m.in.:

Prace konkursowe prosimy
dostarczaæ do biblioteki

do 26 marca.

Czas biblioteki, czas liderów i czytelnikówCzas biblioteki, czas liderów i czytelnikówCzas biblioteki, czas liderów i czytelnikówCzas biblioteki, czas liderów i czytelnikówCzas biblioteki, czas liderów i czytelników
30 stycznia,  dzieñ po uroczystym otwar-

ciu nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Œwieradowie-Zdroju, odby³y siê
tam jednodniowe warsztaty edukacyjne za-
tytu³owane „Dzia³ania miêdzypokoleniowe
i wolontariat w instytucji kultury z uwzglêd-
nieniem tworzenia bibliotecznej oferty dla
seniorów”, w których uczestniczy³a grupa
dwudziestu osób – wszyscy pracownicy bi-
blioteki, wspó³pracuj¹cy z bibliotek¹ lide-
rzy lokalni, radni miasta, spo³ecznicy, na-
uczyciele, opiekunowie wolontariatu, a tak-
¿e zaprzyjaŸnieni  bibliotekarze z bibliote-
ki powiatowej w Lubaniu. Warsztaty prze-
prowadzi³a Beata Tarnowska z Dolnoœl¹-
skiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza
Mikulskiego we Wroc³awiu – bibliotekar-
ka i trenerka z du¿ym doœwiadczeniem
w inicjowaniu ró¿norodnych dzia³añ na rzecz
seniorów w bibliotekach publicznych.

G³ównym celem warsztatów by³o poka-
zanie mo¿liwoœci rozwoju œwieradowskiej bi-
blioteki poprzez poszerzenie jej propozycji
programowych skierowanych do mieszkañ-
ców oraz wypracowanie nowej formu³y ofer-
ty placówki opartej na dzia³aniach miêdzy-
pokoleniowych. Uczestnicy zdobyli wiedzê
na temat ró¿norodnych przedsiêwziêæ ³¹cz¹-
cych pokolenia, które od lat realizowane s¹
w bibliotekach dolnoœl¹skich (warsztaty
i konsultacje komputerowe dla seniorów pro-
wadzone przez m³odzie¿ gimnazjaln¹ na zasa-
dach wolontariatu, warsztaty rêkodzie³a,
wspólne czytanie bajek, dyskusje o ksi¹¿-
kach, spotkania autorskie, edukacyjne i oko-
licznoœciowe, itp.). Podczas szkolenia mo¿na
by³o dowiedzieæ siê tak¿e, jak tworzyæ  bi-
blioteczn¹ ofertê dla ró¿nych grup wieko-
wych z uwzglêdnieniem ich potrzeb i oczeki-
wañ (od czego zacz¹æ, co proponowaæ), jak
inicjowaæ te dzia³ania w przestrzeni bibliote-
ki, jak pracowaæ z dzieæmi, m³odzie¿¹ i osoba-
mi starszymi.  Udzia³ w szkoleniu przyczyni³
siê niew¹tpliwie do zdobycia przez uczestni-
ków nowych kompetencji w zakresie pracy
z dwoma pokoleniami – juniorami i seniorami
oraz umo¿liwi³ bogatsze, wieloaspektowe
spojrzenie na œwieradowsk¹ bibliotekê i jej
znaczenie dla mieszkañców miasta.

W czasie szkolenia omawiane by³y przed-
siêwziêcia, które anga¿uj¹ osoby starsze do
dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, wy-
korzystuj¹ ich doœwiadczenie, wiedzê, sza-
cunek do tradycji i historii regionu. Podkre-

œlano takie cechy, jak zaanga¿owanie, otwar-
toœæ i dyspozycyjnoœæ osób starszych, ich
osobiste pasje i zainteresowania, które sprzy-
jaj¹ tworzeniu inicjatyw opartych na wspó³-
pracy miêdzypokoleniowej i wolontariacie.
Zauwa¿ono, ¿e cz³owiek starszy mo¿e byæ
wdziêcznym i kreatywnym partnerem do
wspó³pracy przy organizowaniu nowych cie-
kawych spotkañ w bibliotece, a praca z se-
niorami, inwestowanie w ich umiejêtnoœci,
mo¿e znacz¹co przyczyniæ siê do wzmocnie-
nia g³osu i obecnoœci osób starszych w prze-
strzeni spo³ecznej Œwieradowa. Poprzez blisk¹
wspó³pracê seniorzy i osoby m³ode pog³ê-
biaj¹ swoj¹ relacjê pokoleniow¹, a ró¿norod-
noœæ wiekowa sprzyja kreatywnoœci, chêci
dzia³ania  i dynamice wspólnych inicjatyw.

Proponowany model wspó³pracy z powo-
dzeniem mo¿e byæ realizowany w nowopow-
sta³ej œwieradowskiej placówce, która jako

jedyne tego typu miejsce aktywnoœci kultu-
ralnej w mieœcie ma szansê na rozwijanie
i inicjowanie nowych dzia³añ, które zaanga-
¿uj¹  mieszkañców.

BT

Biblioteka Publiczna
oraz Urz¹d Miasta

og³aszaj¹
VI rodzinny konkurs

pod has³em

MÓJ POMYS£
NA PALMÊ

WIELKANOCN¥

  wysokoœæ palmy;
  materia³y ekologiczne, z jakich
      praca zostanie wykonana;
 oryginalnoœæ i pomys³owoœæ.

 Wszystkie palmy bêd¹ wystawione
w Niedzielê Palmow¹ w naszym koœciele

Nastêpne szkolenie dla lokalnych
liderów na temat „Jak nas widz¹, tak
nas pisz¹. Wspó³praca z mediami
i budowanie wizerunku biblioteki” od-
bêdzie siê 29 kwietnia br.

14 lutego - szczególna
data, dzieñ, aby w koñcu
otworzyæ dla czytelników
bibliotekê.

Od 8 rano biblioteka,
ozdobiona serduszkami,
z obowi¹zkow¹ wst¹¿k¹, do-
brymi ksi¹¿kami jako prezent
oraz cukierkami, by³a przy-
gotowana na pierwszych
czytelników. Minê³a ósma,
my ju¿ zdenerwowane co
nieco, z niecierpliwoœci¹
oczekiwa³yœmy czytelnika.
Czy¿by przez tê przepro-
wadzkê straci³yœmy swoich
wielbicieli literatury? Ale¿
nie! O 930 zawita³ do nas wier-
ny czytelnik Dominik Der-
bich i w³aœnie on jako pierw-
szy przeci¹³ wstêgê (na zdjê-
cie obok), za co dosta³ od
nas walentynkowe serdusz-
ko, zosta³ oprowadzony po salach, a w koñ-
cu (zapewne z wielk¹ ulg¹) ju¿ sam móg³ wy-
bieraæ ksi¹¿ki.

Jako druga z impetem wpad³a z mam¹ Jula
Olszewska (fot. powy¿ej), która jako dziecko
pierwsza przeciê³a wstêgê do wypo¿yczalni
dla dzieci i by³a bardzo szczêœliwa. Obdaro-
wana drobnymi upominkami, ci¹gle powta-
rza³a, ¿e jest zadowolona z otwarcia bibliote-
ki.

Po dziewi¹tej zrobi³ siê ju¿ taki ruch, ¿e
by³o trudno wszystkie ksi¹¿ki wypisaæ, po-
uk³adaæ na pó³kach…

Czytelnicy podkreœlali, ¿e trudno im by³o
bez ksi¹¿ek, i ciesz¹ siê bardzo, ¿e w koñcu
biblioteka jest uporz¹dkowana „normalnie
dostêpna i dzia³aj¹ca”.

Podsumowuj¹c walentynkow¹ sobotê,
nale¿y stwierdziæ, i¿ by³o to bardzo dobry
pocz¹tek czytelnictwa w Œwieradowie. Przez
te tygodnie nie straci³yœmy czytelników,
a zyskaliœmy zapewne wiêcej, gdy¿ zapowia-
dali nam, ¿e przyprowadz¹ swoich bliskich,
znajomych.

¯yczenia owocnej pracy i zadowolenia
z czytelników przekaza³y nam radne Janina
Czapliñska i Magda Olszewska. (KP)

dokoñczenie obok

25 lutego na sesji Rady Miasta zatwier-
dzono nowy status dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w tym nazwê dla niej - IZERKA.

Z t¹ nazw¹ otwieraj¹ siê przed nami nowe
wyzwania, pomys³y, które wkrótce zamierza-
my wdr¹¿yæ w ¿ycie. Krótk¹ rozmowê prze-
prowadziliœmy z Ann¹ Panek, której propo-
zycja wygra³a. Ania, rdzenna mieszkanka
Œwieradowa, by³a wyraŸnie wzruszona, ¿e
w³aœnie jej nazwa zosta³a wybrana jako ta je-
dyna dla naszej biblioteki.

IZERKA –
m³odsza siostra Kwisi
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Po og³oszeniu wyników konkursu na nazwê bi-
blioteki za pióro chwyci³a Magda Olszewska i napi-
sa³a wiersz pt. IZERKA. Teraz nale¿a³oby oczekiwaæ,
¿e po og³oszeniu kolejnego konkursu - tym razem
na logo i wizerunek IZERKI - i po upublicznieniu
wyników pani Magda znów da siê unieœæ Pegazowi
(o czym niezw³ocznie poinformujemy).

Izerka w promieniach s³oñca sk¹pana,
w dobrym humorze by³a od rana,
lecz gdy na góry spojrza³a,
smutna mina na jej twarzy widnia³a.

Dzieñ do ¿ycia siê budzi³,
a w ko³o nie by³o ludzi.
Gdzie ci wêdrowcy, moi kochani,

Spotkanie z pisark¹, u której nie
wszystko toczy siê, jak powinno

Na pytanie dlaczego w³aœnie IZERKA,
odpowiedzia³a:

- Dla mnie ta nazwa jest melodyjna, nie-
patetyczna, lokalnie zwi¹zana ze Œwiera-
dowem. IZERKA, wed³ug mojego wyobra¿e-
nia, to siedz¹ca na stosie ksi¹¿ek dziewczyn-
ka, która równie¿ ma ksi¹¿kê na g³owie,
patrzy na otaczaj¹ce j¹ góry: Stóg Izerski,
Sêpi¹ Górê, Zajêcznik. Jest otoczona œwier-
kami, rododendronami, jarzêbinami. IZER-
KA to m³oda dziewczyna, która ma ochotê
czytaæ, poznawaæ historiê swojego miasta,
szanowaæ przyrodê, tradycje dziadków, pie-
lêgnowaæ lokalne uczucia, które maj¹

Po przerwie spowodowanej przeprowadzk¹ tylko przez chwilê istnia³y obawy, ¿e przed-
szkolaki zapomnia³y o nas, ksi¹¿kach i bibliotece. Niepotrzebnie - 20 lutego jako pierwsze
zawita³y do nas dzieci z grupy „Muchomorki”, a 23 lutego - „Leœne Ludki”, które z wielkim
zainteresowaniem ogl¹da³y bibliotekê i od razu polubi³y swoj¹ wypo¿yczalniê.

Wspólnie z nauczycielami przedszkola bêdzie realizowany projekt „Czytaj¹ce Przedszko-
le”, który ma przede wszystkim wœród najm³odszych wykszta³ciæ nawyk czytania. Cel bêdzie
³atwiej osi¹gniêty, kiedy wnêtrze biblioteki bêdzie kolorowe i pe³ne nowych ksi¹¿ek. My ze
swojej strony bêdziemy siê staraæ, aby dzieci by³y usatysfakcjonowane i z radoœci¹ do nas
wraca³y.

Przedszkolaki o nas pamiêtaj¹Przedszkolaki o nas pamiêtaj¹Przedszkolaki o nas pamiêtaj¹Przedszkolaki o nas pamiêtaj¹Przedszkolaki o nas pamiêtaj¹

Skoro radni zaliczyli ju¿ sesjê w Izerskiej £¹ce, by³o wiadomo, ¿e prêdzej czy póŸniej bêd¹
obradowaæ w nowej bibliotece, bo gdzie indziej mogliby uchwaliæ statut placówki?

przedstawiæ najwa¿niejsze wartoœci moral-
ne, etyczne. IZERKA to tak¿e nadzieja tkwi¹-
ca w m³odym pokoleniu, które bêdzie czy-
taæ, uczyæ siê, a przede wszystkim chodziæ
do biblioteki, aby poznawaæ jeszcze g³êb-
sze tajniki wiedzy. Myœlê, ¿e komisja kon-
kursowa po czêœci podzieli³a moje zdanie
na temat tej nazwy.

Liczymy, ¿e IZERKA przyjmie siê w na-
szym mieœcie, wyraziliœmy te¿ nadziejê, ¿e
Ania obejmie przewodnictwo w konkursie na
logo i wizerunek IZERKI, na co, oczywiœcie,
natychmiast wyrazi³a zgodê.

Krystyna Piotrowska

czy¿by na szlakach siê zab³¹kali?

S³oñce ju¿ w górê wznosiæ siê zaczê³o,
a tu nie widaæ ducha ¿ywego.
Lecz gdy promienie dolinê zala³y,
pierwsi turyœci siê pokazali.

Plecaki pakuj¹, buty wk³adaj¹
i w Góry Izerskie ju¿ wyruszaj¹.
Jedni gondol¹ na Stóg wje¿d¿aj¹,
inni piechot¹ szlaki przemierzaj¹.

Naszymi górami oczarowani,
achy i ochy wci¹¿ wymawiali.
Izerka zak¹tki magiczne im pokazuje
i wspólnie z nimi siê raduje.

Czasem kamyczek kwarcu da im w prezencie,
wod¹ ze Ÿród³a ugasi pragnienie,
a w jej królestwie spe³ni siê ka¿de marzenie.

Gdy s³oñce za horyzontem siê chowa,
ona do snu ju¿ jest gotowa.
Lecz nim z Morfeuszem na randkê siê wybierze,
od cietrzewia piórko bierze.

A to, co w górach dziœ us³ysza³a,
na dêbowych listkach zapisa³a
i ptasi¹ poczt¹ do biblioteki wys³a³a.

Wiêc czytelniku, stary czy m³ody,
do biblioteki ruszaj,
by poznaæ Izerki przygody!      M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.

 5 marca po po³udniu z naszymi czytelni-
kami spotka³a siê pisarka Olga Rudnicka.
Przesympatyczna m³oda dziewczyna od razu
nawi¹za³a kontakt z czytelnikami, od razu
powiedzia³a, ¿e jest w szoku, który trwa od
2008 roku, czyli od wydania pierwszej ksi¹¿-
ki pt. „Martwe jezioro”.

Opowiadaj¹c o sobie zaczê³a od debiutu:
jak to siê zaczê³o i ¿e zawdziêcza to w du¿ym
stopniu w³asnemu roztrzepaniu i swojej bab-
ci uwielbiaj¹cej krymina³y. Przyzna³a, ¿e jest
osob¹ emocjonaln¹ i po debiucie przez 2 lata
p³aka³a; by³y to trudne lata i w dalszym ci¹gu

jest w szoku, ¿e ma swoich wiernych czytel-
ników, jeŸdzi na spotkania autorskie, jest za-
praszana.

Przyzna³a siê, ¿e unika luster i lubi siê baæ,
jej pokój fioletowy jest nazywany przez ro-
dzinê grobowcem, a swoje fikcyjne, wymy-
œlone postacie bardzo lubi i ¿yje z nimi przez
kilkanaœcie miesiêcy.

M³oda autorka ma w sobie du¿o pokory,
uczy siê ca³y czas, od swoich wydawców
pog³êbia wiedzê na ró¿ne tematy, aby byæ
wiarygodn¹ i prawdziw¹. Tak jak by³o w przy-
padku ksi¹¿ki „Cichy wielbiciel”, gdzie po-
g³êbia³a zjawisko stalkingu, który mo¿e na-
wet ofiarê doprowadziæ do samobójstwa.

Lubi pisaæ nocami, gdy czas wolno p³ynie,
i zaznaczy³a, ¿e tworzy fikcjê literack¹, która
nie ma nic wspólnego z rodzin¹. Pytana o pla-
ny, odpowiedzia³a, ¿e pisze i na pewno siê
o tym niebawem przekonamy, gdy¿ od razu
zakupimy ksi¹¿kê. Na koniec by³y autografy
i zdjêcia. A ci, co nie przyszli, niech ¿a³uj¹, ¿e
nie poznali tak sympatycznej pisarki.         KP

26 marca Magda Olszewska zaprosi³a swych najwierniejszych s³uchaczy do nowej biblio-
teki, by zaprezentowaæ latami gromadzone przez siebie skarby - dziesi¹tki bibelotów, histo-
rycznie zwi¹zanych z Bad Flinsbergiem (i najbli¿szymi okolicami). Czegó¿ to ona nie zgroma-
dzi³a: prospekty, paszporty, ksi¹¿eczki oszczêdnoœciowe zak³adane dla dzieci, monety (na
zdjêciu w³aœnie siê nad nimi pochylaj¹), pieczêcie, guziki, dokumenty rodziny Schaffgot-
schów, mapy, zegarki, o³owiane ¿o³nierzyki, odznaki z II wojny, zabawki, zapinki do pasków,
przedmioty codziennego u¿ytku, kule muszkietów i wiele innych budz¹cych ciekawoœæ,
a niekiedy zdumienie, œwiadectw minionych epok.

Na kolejne spotkanie M. Olszewska zaprasza 26 marca o godz. 1600.

Skarby Bad Flinsberg



Nie  ma chyba lepszej okazji,
by odstawiæ codzienne obowi¹zki.
Œwiêto kobiet to ju¿ nie pretekst,
a wrêcz koniecznoœæ. Panowie
wiedz¹, ¿e w tym dniu nie wypada
odmówiæ przejêcia pa³eczki domo-
wych czy rodzicielskich obowi¹z-
ków i daæ partnerce odpocz¹æ…
choæ na chwilkê. I tak kilkadzie-
si¹t kobiet trafi³o na weekend „La-
dies first” do Interferie Aquapark
Sport Hotel.

Z dala od dzieci,
odkurzacza i garów

(Anna Buksa), a na koniec 3-go-
dzinna ZUMBOTEKA (Tomasz
Gajewski) - fot. u do³u.

Z kolei w niedzielê mieszkanki
Œwieradowa na has³o „Burmistrz”
wstêp do Aquaparku mia³y darmo-
wy, a do tego w Interferie Sport Bar
Cafe czeka³a na nie kawa i s³odki
poczêstunek.

Czasem niewiele trzeba, by ko-
bieta mog³a na chwilê wyjœæ ze swo-
ich codziennych ról, pozwoli³a,

Œwiêtowanie rozpoczêli-
œmy ju¿ od pi¹tku nocnym spa-
cerem nordic walking. Sobota
z kolei by³a dniem najwiêk-
szych atrakcji. Od rana zabie-
gi, wycieczka z przewodnikiem
do najpiêkniejszych miejsc
Œwieradowa, warsztaty makija-
¿owe z firm¹ Mary Kay (pro-
wadzi³y Beata Wojtoñ - na zdjê-
ciu u góry w ró¿owej bluzce -
i Ma³gorzata Sikorska), profe-
sjonalna sesja zdjêciowa

¿eby dla odmiany ktoœ inny zorga-
nizowa³ jej czas i siê ni¹ zaopieko-
wa³. Wystarczy jeden, dwa takie dni
i baterie znów s¹ na³adowane. Wi-
dz¹c ogromne zainteresowanie na
tego typu wydarzenia dla kobiet,
obiecujemy, ¿e w Interferie Aqu-
apark Sport Hotel okazji do takich
chwil zdrowego egoizmu nie zabrak-
nie. Proszê œledziæ nasz profil na
Facebooku.

Katarzyna Harbul-Ba³a

Edukacja
przed-przedszkolna

niaka z pracownikami urzêdu oraz
oœwiaty, podczas którego omówio-
no oczekiwania i propozycje wypo-
sa¿enia przysz³ego przedszkola.
Wtedy tak¿e podjêto decyzjê o wy-
jeŸdzie do nowo wybudowanego

Pomys³ budowy nowego przed-
szkola w Œwieradowie zaczyna
urealniaæ siê. Wprawdzie droga do
realizacji jeszcze d³uga, niemniej
przygotowania i prace trwaj¹. Mia-
³o ju¿ miejsce spotkanie „niefor-
malnego zespo³u projektowego”,
czyli burmistrza Rolanda Marci-

liwoœæ wyjœcia na taras - ka¿da z sal
ma swój. Stamt¹d ju¿ tylko kilka kro-
ków do placu zabaw.

Przyjemnie, a zarazem z  pewn¹
nostalgi¹ mo¿na by³o przyjrzeæ siê
przestrzeni, jak¹ stworzono tam dzie-
ciom do rozwoju, dydaktyki i zaba-
wy. To jest coœ, czego najbardziej
brakuje w naszym przedszkolu.
Warto wspomnieæ o œwietnie roz-
planowanej i wyposa¿onej kuchni,
w której przygotowuje siê posi³ki
dla 300 dzieci przedszkolnych
i szkolnych ³¹cznie.

Wizyta potwierdzi³a  pomys³y

zwiedzaj¹cych, niektóre urealni³a,
inne zweryfikowa³a i choæ nie jest
mo¿liwym przeniesienie projektu
w ca³oœci na nasz teren, to niektóre
zaobserwowane lub omówione
przez szefostwo placówki rozwi¹za-
nia bêdzie mo¿na zastosowaæ.

Jeœli ktokolwiek z uczestników
wyjazdu mia³ w¹tpliwoœci co do
potrzeby budowy nowego przed-
szkola w Œwieradowie, wizyta
w Witnicy z pewnoœci¹ je rozwia³a.

Renata Simiñska - wicedyrektor
MZS ds. Przedszkola Miejskiego

Zdjêcia Rafa³ Matelski

przedszkola w
Witnicy, w woj. lu-
buskim. Wizja lo-
kalna mia³a miej-
sce 4 marca br.,
a wziêli w niej
udzia³ uczestnicy
wspomnianego
spotkania oraz
piêcioro radnych.

Nowoczesny
obiekt zrobi³ wra-
¿enie na wszyst-
kich: przestronny,
jasny, funkcjonal-
ny i kolorowy.
Jednym z ciekaw-
szych miejsc oka-
za³o siê umiesz-

czone niejako w sercu budynku
atrium z przeszklonymi œcianami
oraz dachem, w którym usytuowa-
no „ma³pi gaj”. Tam dzieci æwicz¹
sprawnoœæ, zrêcznoœæ, szybkoœæ,
a wszystko to dzieje siê w atmosfe-
rze ogromnej radoœci. Interesuj¹-
cym rozwi¹zaniem okaza³a siê mo¿-

Czytaæ, czytaæ, czytaæ!Czytaæ, czytaæ, czytaæ!Czytaæ, czytaæ, czytaæ!Czytaæ, czytaæ, czytaæ!Czytaæ, czytaæ, czytaæ!

K. Ziemiec (na pierwszym planie) pokazuje przyk³adow¹ wielkoœæ (pos³u-
guj¹c siê „Gazet¹ Wyborcz¹”) swego cotygodniowego felietonu do „Rzecz-
pospolitej”, nad którym najpierw przez trzy dni siê namyœla, nim uda mu
siê znaleŸæ jakiœ oryginalny temat. Z ty³u siedzi M. Przybylik.

A¿ dziw bierze, ¿e nikt wczeœniej na
to nie wpad³ – od wielu lat w marcu do
Œwieradowa przyje¿d¿aj¹ dziennikarze
z ca³ej Polski, by uczestniczyæ w swych
bran¿owych mistrzostwach narciarskich,
a dopiero teraz zrodzi³ siê pomys³, by
zorganizowaæ gimnazjalistom spotkanie
z przedstawicielami mediów.

Do pierwszego takiej konfrontacji
dosz³o 26 marca w nowej bibliotece, kie-
dy to z gimnazjalistami porozmawiali:
Marek Przybylik, który jest ¿yw¹ histori¹
polskiego dziennikarstwa, obecnie dzia-
³aj¹cy g³ównie jako wydawca (dwa dni
póŸniej widzieliœmy go w „Szkle kontak-
towym”) i Krzysztof Ziemiec – dzienni-
karz telewizyjnych „Wiadomoœci”.

Co takiego wa¿nego us³yszeli od nich
nasi uczniowie? Otó¿ to, ¿e nie jest wa¿-
ne, czy ktoœ z obecnych chce zostaæ
dziennikarzem, czy nie, wa¿ne, by wszy-
scy czytali, czytali, czytali... Bo nie ma
innego sposobu, by siê czegokolwiek
nauczyæ.

K. Ziemiec wspomina³ studentów
dziennikarstwa, którzy na pytanie, co czy-
taj¹, odpowiadaj¹ – internet. A prawda
jest taka, ¿e kto aspiruje do bycia osob¹

wp³ywow¹, musi zadbaæ o swój zasób
s³ów i o wiedzê, musi byæ otwarty na
œwiat, a to zapewni czytanie ksi¹¿ek
i udzia³ w dyskusjach. Niestety, to, co na
Zachodzie jest norm¹ (sztuka dyskuto-
wania i prowadzenia sporów), nam jest
zupe³nie obce.

Si³¹ cz³owieka jest to, jak on sam
siebie w œrodku odbiera - us³ysza³a m³o-
dzie¿, któr¹ obaj panowie namawiali, by
nigdy nie mia³a ¿adnych kompleksów
(choæby z racji pochodzenia), mia³a na-
tomiast poczucie w³asnej wartoœci. „Jak
nie przeczytacie, nie zobaczycie i nie prze-
dyskutujecie, potem bêdzie za póŸno,
bêdziecie ulegaæ tym, którzy bêd¹ wam
narzucaæ sw¹ wolê”.

I jeszcze jedna cenna rada: „Czytaj-
cie, ogl¹dajcie, uczcie siê jêzyków, ale
nie na dziennikarstwie, tylko tam, gdzie
siê zdobywa wiedzê, a dziennikarstwo
samo do was przyjdzie. B¹dŸcie kowala-
mi w³asnego losu”.

Zakoñczmy to œwietn¹ myœl¹ M. Przy-
bylika, który powiedzia³: „Pan da³ nam
talent, ale jak go zmarnujemy, to Pan ju¿
bêdzie wiedzia³, jak nas za to ukaraæ!”

(aka)
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WSZYSCY MO¯EMY POMAGAÆ. Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie  wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów–Czerniawa”. Nale¿y jedynie w  sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wy-
sokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod któ-
rym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS)

Wszystkich ma³ych i du¿ych
twórców zapraszamy do udzia³u
w 6. ju¿ edycji konkursu literac-
ko-plastycznego Bazgro³ pod pa-
tronatem honorowym Ma³¿onki
Prezydenta RP Anny Komorow-
skiej.

Do udzia³u zapraszamy duety
(zespo³y) autorskie dziecko-dziec-
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Zestawienie ważniejszych wykonanych robót remontowych w komunalnych
zasobach mieszkaniowych - od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Graniczna 1/3
Sienkiewicza 16
Prusa 1
11 Listopada 20/2
Sanatoryjna 19/8
Graniczna 1/3
Myœliwska 5/2
Batorego 3
Wczasowa 15/4a
Cmentarna 1/2
Sanatoryjna 30/1a
Graniczna 1
Korczka 3a/1
11 Listopada 24/1
Dworcowa 1
Graniczna 1/5
Mickiewicza 2
Myœliwska 5
11 Listopada 25/1
Sanatoryjna 45
Willowa 7/12
Myœliwska 5
Piastowska 4/8
11 Listopada 17

Sanatoryjna 45/9
Wyszyñskiego 11c/4
Piastowska 4/8b
Batorego 3

U L I C A R O D Z A J  I  Z A K R E S  R O B Ó T ZŁ

Wymiana instalacji elektrycznej
Wykonanie komórki w obrêbie klatki schodowej
Naprawa uszkodzeñ pokrycia dachowego
Remont lokalu mieszkalnego
Remont lokalu mieszkalnego
Wymiana wyk³adzin pod³ogowych
Wykonanie robót instalacyjnych – kot³ownia
Remont bie¿¹cy pokrycia dachowego
Wymiana instalacji elektrycznej
Budowa instalacji gazowej + monta¿ wk³adu kominowego
Remont lokalu mieszkalnego
Remont wspólnej ³azienki i wymiana drzwi wejœciowych (lok. nr 2)
Przebudowa ³azienki dla osoby niepe³nosprawnej
Remont lokalu mieszkalnego
Przebudowa instalacji elektrycznej
Remont lokalu mieszkalnego
Wymiana pionu kanalizacyjnego
Budowa instalacji elektrycznej – klatka schodowa
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Naprawa pokrycia dachowego, klatki schodowej, wymiana 2 drzwi
Remont lokalu mieszkalnego
Remont klatki schodowej w adaptowanej czêœci
Przebudowa lokalu mieszkalnego
Wykonanie i monta¿ drabiny kominowej + naprawa czêœci pokrycia
dachowego
Remont lokalu mieszkalnego
Przygotowanie do zasiedlenia lokalu
Wymiana instalacji elektrycznej
Remont pokrycia dachowego
Wymiana 36 okien w 12 lokalach oraz 3 drzwi (nie uwzglêdnia
wymiany obejmuj¹cej zakres remontów wymienionych wy¿ej)

RAZEM
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173.000

W bud¿ecie Gminy na zadania remontowe w dziale Gospodarki Mieszkaniowej zosta³y za-
bezpieczone œrodki finansowe na ³¹czn¹ kwotê 249.500 z³ (w wykazie ujêto zadania o warto-
œci kosztorysowej powy¿ej 1.000 z³).

Pozosta³e œrodki zosta³y wykorzystane w formie zaliczek na wyodrêbnione fundusze re-
montowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój
posiada udzia³y (posiada swoje lokale mieszkaniowe).

Ponadto nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e w 2014 roku sfinansowano zakup materia³ów budow-
lanych dla 11 najemców, którzy realizowali remonty najmowanych komunalnych lokali miesz-
kalnych, na ³¹czn¹ kwotê 41.500 z³.

Pocz¹tek marca by³ wyj¹tkowo udanym
dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 2. Dla
przypomnienia - w styczniu dru¿yny ch³op-
ców i dziewcz¹t wygra³y zawody powiatowe
w tenisie sto³owym i awansowa³y na szcze-
bel strefy jeleniogórskiej. Dzieci niesamowi-
cie intensywnie trenowa³y, aby jak najlepiej
zaprezentowaæ siê podczas zawodów strefo-
wych, które odby³y siê 3 i 4 marca w Pisarzo-
wicach ko³o Kamiennej Góry. 3 marca rywali-
zowali ch³opcy, nazajutrz - dziewczêta.

Mecze rozgrywano w ogromnej hali spor-
towej, a w rywalizacji ka¿dego dnia bra³o
udzia³  8 dru¿yn. W atmosferze zdrowej ry-
walizacji i fair play zawodnicy prezentowali
wysoki poziom techniczny, co sprawi³o, ¿e

pojedynki by³y bardzo emocjonuj¹ce, zarów-
no dla  doœwiadczonych zawodników, jak
i ich opiekunów.

Dru¿yna ch³opców w sk³adzie: Arkadiusz
Dyrda, Micha³ Skrzekut oraz Krzysztof Ada-
mowski zajê³a VII miejsce, zaœ dziewczêta
(Marta Syrewicz, Magdalena Polañska i Ali-
cja Bulera) stanê³y na najni¿szym stopniu po-
dium.

Wszystkim uczestni-
kom zawodów gratuluje-
my i ¿yczymy dal-
szych tenisowych
sukcesów.

      AS

Ping-pongiem zaczarowaniPing-pongiem zaczarowaniPing-pongiem zaczarowaniPing-pongiem zaczarowaniPing-pongiem zaczarowani

- ksi¹¿kê artystyczn¹ do 20 stron formatu
maksymalnie A3.

Duety autorskie mog¹ zg³osiæ do konkur-
su do trzech, samodzielnie wykonanych prac
w ka¿dej kategorii (ka¿da bajka/baœñ/opowia-
danie powinna zostaæ spisana i nagrana na
p³ytê CD lub DVD - plik tekstowy, doc, doku-
ment tekstowy - i do³¹czona do ksi¹¿ki).

Ka¿da praca powinna zawieraæ nastêpu-
j¹ce informacje do³¹czone uczestników:

1. Imiê i nazwisko autorów, wiek, klasa
(dziecko), stopieñ pokrewieñstwa z osob¹
doros³¹ (jeœli jest ona czêœci¹ zespo³u);

2. Placówka, adres, telefon (wraz z nume-
rem kierunkowym);

3. Imiê i nazwisko nauczyciela i/lub opie-
kuna, pod kierunkiem którego uczeñ przygo-
towa³ pracê.

Prace mo¿na nadsy³aæ do 1 kwietnia br.
(liczy siê bêdzie data stempla pocztowego)
na adres:

Portal kulturalny
du¿e Ka i Papierowy Pies
Bazgro³ 2014
99-400 £owicz
os. Kostka 10/13.
Nale¿y podaæ dane uczestnika (imiê i na-

zwisko, wiek, ewentualnie nazwê placówki),
adres, telefon kontaktowy i podpisan¹ for-
mu³kê: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie mo-
jego dziecka (tu imiê i nazwisko) danych
osobowych dla celów konkursu, zgodnie
z ustaw¹ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002
roku, poz. 926 z póŸn. zm.).

Bazgrolimy
po raz szósty!

ko, dziecko-doros³y, gdzie jedna osoba pisze
bajkê/baœñ/opowiadanie/scenariusz komik-
su, druga zaœ do tak powsta³ego dzie³a wy-
konuje ilustracje/zdjêcia lub rysuje komiks.
Dzieci, które nie mog¹ znaleŸæ sobie partne-
ra, mog¹ skorzystaæ z „gotowców”, czyli tek-
stów i ilustracji, które przygotowali zawodo-
wi graficy i pisarze, a tak¿e przedstawiciele
œwiata polityki, mediów, muzycy i aktorzy.

Fina³ akcji przewidziany jest 16 maja
o godz. 1200 na Stadionie Narodowym pod-
czas Warszawskich Targów Ksi¹¿ki.

Na laureatów czekaj¹ dyplomy, liczne na-
grody rzeczowe, a zwyciêzcy wraz z opieku-
nami zaproszeni zostan¹ do stolicy na koszt
organizatorów (hotel + kieszonkowe) w cza-
sie trwania WTK.

Wiêcej informacji o akcji znaleŸæ mo¿na
na stronie http://papierowypies.pl/hot_pa-
ge.php?id=9

Pytania mo¿na kierowaæ mailowo: ba-
zgrol@duzeka.pl lub telefonicznie: 731-429-
881

Uczestnikami konkursu mog¹ byæ osoby
indywidualnie lub przedstawiciele placówek
szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów
kultury, szkó³ z ca³ego œwiata!

Uczestnicy przygotowuj¹:
- baœñ lub bajkê, której osobny wydruk

mieœciæ siê bêdzie maksymalnie na trzech znor-
malizowanych stronach A4 oraz dowoln¹
iloœæ ilustracji, przy wykorzystaniu dowol-
nych technik graficznych lub fotografii, któ-
re mog¹ dodatkowo z³o¿yæ w ksi¹¿kê;

- komiks do 20 plansz formatu maksymal-
nie A3;

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz

¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi  Urz¹d Skarbowy. Pomagasz, nic przy tym nie trac¹c,
a Twoje Dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem lokalnych
dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa, jaka
strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu in-
nych. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynu-
owaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy - prezes fundacji Ma³gorzata Gettner
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Wielka jest wielkanocna tradycja

Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”
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Jaja, szynki, kie³basy, baby, ma-
zurki i ¿urki - czuæ, ¿e zbli¿a siê Wiel-
kanoc, a wraz z ni¹ rodzinne prze-
siadywanie przy stole i delektowa-
nie siê smakiem tradycyjnych po-
traw. W obecnych czasach coraz
trudniej o te tradycyjne smaki, któ-
re pamiêtamy z dzieciñstwa. Wielu
ludzi skupia siê na tym, ¿eby by³o
szybko i ¿eby nie trzeba by³o siê
narobiæ. Te¿ jestem przeciwnikiem
tyrania w kuchni, jednak warto kul-
tywowaæ tradycyjny smak i zdro-
wie na talerzu.

Tym razem polecam zrobienie
w³asnego ¿uru. Oczywiœcie, mo¿na
kupiæ gotowy, ale wiêcej satysfak-
cji zyskamy kisz¹c w³asny ¿ur. Wa¿-
ne, ¿e wcale nie trzeba siê przy tym
napracowaæ.

Potrzebujemy100 gram razowej
m¹ki ¿ytniej i pó³ litra ciep³ej wody.
Mieszamy w wyparzonym  s³oiku,
który przykrywamy gaz¹ i odstawia-
my na 3 dni. Po tym czasie wrzuca-
my 2 pokrojone z¹bki czosnku, 2 li-
œcie laurowe i kilka sztuk ziela an-
gielskiego. Odstawiamy na kolejne
3 dni. W tym czasie ¿ur siê ukisi,
a dziêki przyprawom zyska piêkny
aromat. Taki ¿ur u¿ywamy do ugo-
towania pysznej zupy na wielka-
nocne œniadanie. Bardzo istotne
jest to, ¿e gotujemy na wytr¹conym
w wyniku kiszenia kwasie mleko-
wym, czyli bakteriach zdrowych
i bardzo po¿ytecznych dla naszego
organizmu.

Mój przepis na ̄ UREK WIEL-
KANOCNY jest nastêpuj¹cy:

Pó³ litra ¿uru, kawa³ek wêdzo-
nego boczku, 0,5 kg ziemniaków,
2 marchewki, du¿a cebula, 2 pêtka
kie³basy (najlepiej swojskiej), po
5 ziaren ziela angielskiego i ja³ow-
ca, 5 liœci laurowych, liœæ lubczyku,
4 z¹bki czosnku, majeranek (najle-
piej œwie¿y), pieprz i sól.

Ziemniaki i marchew obieramy
i kroimy w kostkê. Dodajemy cebu-
lê, ziele, ja³owiec, liœcie laurowe oraz
lubczyk. Gotujemy oko³o 40 minut
z wêdzonym boczkiem i kie³bas¹ po-

krojonymi w kostkê.
Nastêpnie wlewamy
¿ur i gotujemy na wol-
nym ogniu jeszcze 10-
15 minut. W tym cza-
sie mo¿na ju¿ wy³o-
wiæ cebulê, ziele i li-
œcie. Doprawiamy
sol¹ i pieprzem. Doda-
jemy posiekany drob-
no czosnek i wsypu-
jemy garœæ drobno po-
siekanego majeranku

Ja stawiam na pyszn¹ i nie-
drog¹ cytrynow¹ babkê majone-
zow¹.

Bierzemy 5 jajek, po trzy czwar-
te szklanki m¹ki pszennej i ziemnia-
czanej, szklankê cukru, 2 ³y¿eczki
proszku do pieczenia, 5 czubatych
³y¿ek majonezu, otart¹ skórkê z po-
³ówki cytryny.

Najpierw mikserem ubijamy bia³-
ka ze szczypt¹ soli, nastêpnie do-
dajemy cukier i po jednym ¿ó³tku.
Kolejny krok to dodanie majonezu,
ale ju¿ nie miksujemy, tylko delikat-
nie mieszamy ³y¿k¹ dosypuj¹c m¹kê
i proszek. Na koniec dodajemy skór-
kê z cytryny, przek³adamy do for-
my i pieczemy 50 minut w tempera-
turze 180 stopni. Po wyjêciu babka
musi ostygn¹æ w foremce. Dopiero
wtedy odwracamy formê i smaruje-
my s³odkim lukrem ca³¹ babeczkê.
Babka bêdzie wilgotna i puszysta.
Palce lizaæ.

Wszystkim czytelnikom „Notat-
nika Œwieradowskiego” ¿yczê:

Du¿ych jajeczek
i wina piêæ beczek,
t³ustego boczku
i prostego kroczku,
dwa wiadra wody
i œwi¹tecznej zgody -

Piotr Bigus

(lub ³y¿kê suszonego). Ju¿ na tale-
rzu do ¿urku dodajemy gotowane
jajko przekrojone na pó³ i tak ser-
wujemy.

Skoro mowa o jajku, g³ównym
bohaterze wielkanocnego œniada-
nia, to muszê przyznaæ, ¿e bardzo
lubiê jajka faszerowane wêdzonym
³ososiem.

Z ugotowanych 6 jajek po prze-
krojeniu na pó³ wyci¹gamy ¿ó³tka
i mieszamy z 50 gramami drobno po-
siekanego wêdzonego ³ososia. Bie-
rzemy nastêpnie 2 ³y¿ki majonezu,
po ³y¿ce kwaœnej œmietany i musz-
tardy, ³y¿eczkê soku z cytryny, sól
i pieprz do smaku.

Wszystko mieszamy na jedno-
lit¹ masê, któr¹ wk³adamy do szpry-
cy lub woreczka foliowego z odciê-
tym rogiem i wype³niamy bia³ka
mas¹. Nastêpnie na ka¿de jajko k³a-
dziemy ma³y kawa³ek ³ososia. Przy-
strajamy natk¹ pietruszki lub koper-
ku. Podajemy w otoczeniu zielonej
sa³aty z kawa³kami cytryny, z któ-
rych dodatkowo mo¿na wycisn¹æ
kilka kropel soku na ³ososia, tu¿
przed zjedzeniem.

Proponujê te¿ jajka faszerowa-
ne kozim serem i pomidorem.

3 jajka, 60 gram sera koziego,
ma³y pomidor, sól pieprz do smaku.

¯ó³tka wymieszaæ z rozdrobnio-
nym serem, pomidora sparzyæ,

obraæ, pokroiæ na æwiartki, usun¹æ
pestki, mi¹¿sz pokroiæ w drobn¹
kostkê. Doprawiæ sol¹, pieprzem
i wymieszaæ, w³o¿yæ w po³ówki bia-
³ek, udekorowaæ sa³at¹.

Na œwi¹tecznym stole nie mo¿e
zabrakn¹æ s³odkoœci: mazurków,
serników i makowców, którym nikt
siê nie oprze. Nie mo¿na te¿ zapo-
mnieæ o pysznej babce. W dawnych
czasach w Polsce g³ównym ciastem
wielkanocnym by³a baba dro¿d¿o-
wa. Ciasto na babê sporz¹dzano
wed³ug bardzo kosztownych prze-
pisów. Kszta³t, kolor i smak baby
wielkanocnej by³ wizytówk¹ go-

spodyni. „Kucharka Litewska” na
„babê ¿ó³tkow¹ bardzo dobr¹” pro-
ponuje u¿yæ 1 kopê ¿ó³tek (czyli 12
sztuk) na 2 szklanki m¹ki, zaœ na
„babê koronkow¹” - 5 szklanek ¿ó³-
tek na 1,5 szklanki m¹ki. Natomiast
„Kucharz wielkopolski” ka¿e na
babê ³okciow¹ wielkanocn¹ u¿yæ litr
¿ó³tek na 2 szklanki m¹ki. „Praktycz-
ny kucharz warszawski” poleca na
2 kwarty ¿ó³tek u¿yæ kwartê m¹ki
(staropolska kwarta by³a równa
1,125 litra)  - jak widaæ, rozrzutnoœæ
przy wypieku bab by³a jednakowa
w ca³ej Polsce.

Œwieradowski zespó³  „Tibory-
us” na festiwalu „Schola Canto-
rum” w Kaliszu zdoby³ Br¹zow¹
Harfê Eola. To bardzo wa¿ny suk-
ces w ¿yciorysie zespo³u, bior¹c
pod uwagê, ¿e festiwal odbywa siê
pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Marsza³ka Województwa Wiel-
kopolskiego i Prezydenta Miasta
Kalisza.

Mieliœmy mro¿¹c¹ krew przygo-
dê przed samym przes³uchaniem
konkursowym, gdy okaza³o siê, ¿e
przez przypadek zniszczony zosta³
mostek od violi da gamba. W tym

momencie by³o jasne, ¿e zespó³ nie
bêdzie móg³ wyst¹piæ w konkursie
i w³aœciwie mogliœmy wracaæ do
domu. Wpad³em jednak na pomys³,
by wykorzystuj¹c patyczki od lo-
dów wzmocniæ mostek, klej¹c pa-
tyki z obu stron jego stopy. Zadzia-
³a³o. Za³atwi³em przeniesienie naszej
prezentacji na drugi dzieñ, aby do-

brze klej zwi¹za³ drewniane elemen-
ty mostka, i uda³o siê - mostek wy-
trzyma³! Zespó³ spisa³ siê na me-
dal, bo po takim stresie mogli wy-
paœæ fatalnie. Na koncercie galo-
wym wypadli jeszcze lepiej, bo, jak
mniemam, emocje puœci³y. Pragnê
dodaæ, ¿e to swoisty jubileusz - pro-
wadzone przeze mnie zespo³y mu-
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TIBORYUS podczas wystêpu w Kaliszu. Z ty³u od lewej: Jakub Stroñski,
Katarzyna Salawa, Katarzyna Kudyba, Mateusz Podkomorzy. Z przodu sie-
dzi Sara Kotlarek.

zyki dawnej zdoby³y dziesi¹t¹ Har-
fê Eola.

Zespó³ „Tiboryus” wyst¹pi³
w sk³adzie: Sara Kotlarek – viola da
gamba i harfa, Katarzyna Kudyba
– viola da gamba, Katarzyna Sala-
wa – flet prosty, Jakub Stroñski –
œpiew i flet prosty, oraz  Mateusz
Podkomorzy – œpiew i fidel kolano-
wa.

Poza udzia³em zespo³u w kon-

kursie, mia³a miejsce wystawa daw-
nych instrumentów (wykonanych
przeze mnie) w Okrêgowym Mu-
zeum Ziemi Kaliskiej. Jak co roku,
moj¹ wystawê odwiedzi³o kilka ty-
siêcy mieszczan kaliskiego grodu.

W maju „Tiboryus” oraz moja
wystawa instrumentów ponownie
bêd¹ goœciæ w Kaliszu.

Ryszard Dembiñski

R. Dembiñski (drugi z prawej) opowiada o swych instrumentach.
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Sk¹d siê wzi¹³ pomys³, by obiekt hotelowy
przerobiæ na dom seniora?

- To by³ pomys³ rodziców, nosili siê z tym
zamiarem z piêæ lat, ja zaœ widzia³am siebie
w roli prowadz¹cej przedszkole integracyj-
ne. Po œmierci mamy uzna³am jednak, ¿e trze-
ba siê w³¹czyæ w dzia³ania rodziny i jakbym
znalaz³a swoj¹ œcie¿kê kariery.
Czy ta œcie¿ka przystaje do profilu studiów?

- O, jak najbardziej, zw³aszcza w kon-
tekœcie mej pracy dyplomowej, w której prze-
œledzi³am losy ponad 50 rodzin trzypokole-
niowych (babcia, matka, córka), by stwier-
dziæ, czy wystêpuje w nich transmisja miê-
dzypokoleniowa postaw wobec osób star-
szych. Wysz³o nawet ciekawie, dowiedzia-
³am siê, ¿e to babcie maj¹ najlepszy stosu-
nek do staroœci, ale generalnie ca³y proces
starzenia siê nie jest nam obcy, poniewa¿
ka¿dy z nas bêdzie kiedyœ w grupie docelo-
wej – seniorów. Warto zatem, a nawet trzeba
rozwijaæ za¿y³oœci, bo to tak¿e jest swoisty
rodzaj transmisji tradycji i kultury. Temat,
który poruszy³am, okaza³ siê na tyle nowa-
torski, ¿e od razu z³o¿ono mi propozycjê pi-
sania doktoratu, ale ja ju¿ ¿y³am innymi wy-
zwaniami.
Nie ba³a siê pani tego w³aœnie wyzwania?
Pani pokolenie po studiach szuka ciekawych
zajêæ w du¿ych miastach, jeŸdzi za granicê,
snuje jakieœ niebosiê¿ne plany, dorabia siê,
a tu – dom starców... przepraszam, seniora.

- Przypomnê tylko, ¿e ca³e dzieciñstwo
i m³odoœæ up³ynê³y mi na obcowaniu z ludŸ-
mi, którzy w „Almie” przebywali na turnu-
sach rehabilitacyjnych, tak ¿e doœwiadcze-
nia te, nie s¹ mi obce. Zreszt¹, granica ob-
cowania z cierpieniem wci¹¿ siê przesuwa,
co zrozumia³am wtedy, gdy odbywa³am
praktyki na neurologii czy w przedszkolu
integracyjnym. Ale wówczas dosz³o do mnie,
¿e ka¿dy ma obowi¹zek zadbaæ o higienê
¿ycia psychicznego i dlatego pod koniec
ka¿dego dnia  nale¿y zrobiæ wszystko, by
siê wyciszyæ, odizolowaæ, ¿eby nastêpnego
dnia z nowymi si³ami stawiaæ czo³a nowym
wyzwaniom. U¿ywaj¹c bardziej wspó³cze-
snych pojêæ – wieczorem siê wylogowujemy,
a rano logujemy na nowo. Tyczy siê to nie
tylko mojego zawodu ale ka¿dego z nas –
ka¿dego cz³owieka.
To trochê przypomina zaklêcie z u¿yciem
fusów, dymu i piórka, a przecie¿ wbrew
postanowieniom determinacji czy zwyk³ej
nadziei – coœ mo¿e pójœæ nie tak,
a klêska te¿ wpisana jest w ryzyko.

- Jeœli siê nie uda – zaraz, ale czemu mia-
³oby nie!? - to ja sobie znajdê inny cel, choæ-
by oœrodek uzale¿nieñ. Mogê te¿ wróciæ do
koncepcji przedszkola integracyjnego,
w ostatecznoœci ALMA 2 znów stanie siê ho-
telem. Ale ja siê opieram na dobrze posado-
wionym fundamencie i paru nieŸle rokuj¹-
cych przes³ankach. Pamiêtam, jak parê lat
temu rodzice udzielili wywiadu „Ziemi Lu-
bañskiej”, w którym po raz pierwszy publicz-

nie pad³a deklaracja za³o¿ycielska dla
domu seniora. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e
w tydzieñ od wydania gazety zg³osi³o siê 11
osób z pytaniami o szczegó³y, choæ o ¿ad-
nych szczegó³ach mowy byæ nie mog³o.
Mia³a pani, rozpoczynaj¹c realizacjê
tego wyzwania, œwiadomoœci trudnoœci
organizacyjnych czy biurokratycznych?

- Ka¿da przeszkodê da siê pokonaæ; gdy
coœ zaczyna iœæ nie po mojej myœli, szukam
sposób obejœcia problemu. W ka¿dym razie
- ¿adnego cofania! Najlepiej bêdzie, jak po-
s³u¿ê siê cytatem z amerykañskiego pisarza
Roberta Braulta: „Zrobienie jednego kro-
ku w ty³ zaraz po tym, jak siê zrobi³o krok
do przodu, nie jest katastrof¹, ale raczej
czymœ w stylu cza-czy”. Wynika z tego, ¿e
tañczê cza-czê nawet nie zdaj¹c sobie w pe³ni
z tego sprawy.
Psychologia w tym pomaga?

- Studia da³y mi do rêki narzêdzia po-
zwalaj¹ce radziæ sobie z problemami, na-
uczy³y podejœcia holistycznego, czyli ca³o-
œciowego, co pozwala mi teraz uj¹æ problem
pod wieloma k¹tami i zrozumieæ, ¿e gdy coœ
nie wychodzi, to nie jest sprawa przegrana.
To z czym musia³a siê pani zmierzyæ?

- Z ustawami i przepisami, które dla do-
mów seniora s¹ niezwykle precyzyjne i ry-
gorystyczne. Pierwszy kube³ zimnej wody –
potrzebna jest winda dla niepe³nospraw-
nych. Pieniêdzy na ni¹ nie mia³am, ale za-
przyjaŸni hotelarze podpowiedzieli i tak
trafi³am do Lokalnej Grupy Dzia³ania
w Uboczu, napisa³am projekt, który prze-
szed³, i dostanê zwrot jednej trzeciej warto-
œci windy. Ju¿ siê zorientowa³em, ¿e mo¿na
siê staraæ o dotacje na tak wiele celów, ¿e

Alicja Szuszkiewicz ma 25 lat,
jest psychologiem, absolwentk¹
Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo-
³ecznej we Wroc³awiu (specjalnoœæ
psychologia kliniczna), w³aœcicielk¹
nowo otwieranego domu seniora
ALMA w Czerniawie.

Codziennie tañczymy cza-czê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego w pe³ni sprawyCodziennie tañczymy cza-czê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego w pe³ni sprawyCodziennie tañczymy cza-czê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego w pe³ni sprawyCodziennie tañczymy cza-czê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego w pe³ni sprawyCodziennie tañczymy cza-czê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego w pe³ni sprawy
Z Alicj¹ Szuszkiewicz rozma-

wia Adam Karolczuk
A kiedy rêce opadaj¹?

- Gdy siê przepisy rozje¿d¿aj¹... idziesz
po jakiœ dokument i dostajesz taki, który ab-
solutnie nie pasuje tym, którzy go za¿¹dali,
a gdy wracasz po w³aœciwy, s³yszysz, ¿e in-
nego wydaæ nie mog¹.
Ile instytucji trzeba zdeptaæ, by dom seniora
móg³ przyj¹æ pierwszych pensjonariuszy?

- W moim przypadku... O LGD ju¿ wspo-
mina³am, w Agencji Modernizacji i Restruk-
turyzacji Rolnictwa musia³am przedstawiæ
sporo dokumentów np.: numer identyfika-
cji gospodarstwa, którego przecie¿ nie pro-
wadzê, o czym zaœwiadcza³o pismo z KRUS,
w nadzorze budowlanym starostwa sk³ada-
³am wniosek o uzyskanie pozwolenia bu-
dowlanego na wykonanie windy, a póŸniej
w  tej samej instytucji wniosek o zmianê spo-
sobu u¿ytkowania obiektu. Stra¿acy z ko-
mendy powiatowej musieli wydaæ eksperty-
zê, a na koñcow¹ opiniê z komendy woje-

na prowadzenie dzia³alnoœci, która odt¹d
podlega Ministerstwu Zdrowia i jego prze-
pisom. Oczywiœcie, w³aœciwie opinie sane-
pidu równie¿ s¹ niezbêdne. Nie muszê do-
dawaæ, ¿e nigdy nie udaje siê stosownego
dokumentu czy zezwolenia uzyskaæ za
pierwszym podejœciem i czêsto ustawowe 30
dni w urzêdach lub podobnych instytucjach
to termin, którego przyspieszyæ siê nie da.
Gdzieœ pani zasiêga³a informacji o tym,
jak w ogóle prowadziæ dom seniora?

- Mia³am kontakt przedstawicielk¹ z Za-
k³adu Opiekuñczo-Leczniczego, przyjecha-
³a do mnie, pogada³yœmy o problemach
i specyfice placówki, dowiedzia³am siê, jak
to powinno wygl¹daæ i jak praktycznie roz-
wi¹zywaæ problemy. Spotka³am siê równie¿
z pani¹ pracuj¹c¹ w Domu Pomocy Spo³ecz-
nej, która  udzieli³a mi kilku niezbêdnych
wskazówek i bardzo cennych porad zwi¹-
zanych z organizacj¹ takiego miejsca.
Dla kogo w³aœciwie to bêdzie placówka?

- Dla osób przewlekle chorych na cu-
krzycê, demencjê, Alzheimera, dla niepe³no-
sprawnych ruchowo, dla osób, które wyma-
gaj¹ ca³odobowej opieki, ale tak¿e dla
wszystkich osób starszych, które maj¹ ochotê
u nas zamieszkaæ. Myœlê tak¿e o us³udze
dziennego pobytu z terapi¹ zajêciow¹ i pro-
gramem kulturalnym.
Poeta by zawo³a³ „teatr swój widzê
ogromny”, wystarczy tylko s³owo „teatr”
zamieniæ na „dom seniora”.

- Mo¿e bez tych uwznioœleñ! Wiem, co
tam chcê mieæ i z kim pracowaæ, mam du¿o
pomys³ów, ale i tak wszystkie zweryfikuj¹
mieszkañcy domu seniora.
No, w³aœnie, z kim chcia³aby pani pracowaæ?

- Przede wszystkim potrzebne bêd¹ pie-
lêgniarki, ale nie ka¿da siê nadaje, selek-
cja bêdzie bardzo ostra, a przy naborze li-
czyæ siê bêd¹ przede wszystkim te osoby, któ-
re legitymuj¹ siê wieloma œwie¿o nabytymi
specjalizacjami. Pielêgniarki, które nie ak-
tualizuj¹ swych kompetencji zawodowych,
na pewno nie spe³ni¹ mych oczekiwañ. No,
jeszcze liczyæ siê bêdzie osobowoœæ.
Nie ma takiej rubryki w CV.

- Wyci¹gnê to w rozmowie, nie po to koñ-

czy³am psychologiê. Dziwne jest to, ¿e choæ
nigdzie nie by³o oficjalnego komunikatu
o naborze kadr, kilka osób ju¿ zg³osi³o ju¿
swój akces, w sumie przeprowadzi³am po-
nad 10 rozmów, nie licz¹c telefonów i nade-
s³anych pisemnych ofert. Wœród nich jest parê
osób, z którymi zechcê wspó³pracowaæ, poza
pielêgniarkami – tak¿e z opiekunkami me-
dycznymi. Tu nie wystarczy wykazaæ siê wy-
jazdami do Niemiec w celu opiekowania siê
osobami starszymi, bo ja potrzebujê fachow-
ców i z uprawnieniami, i z umiejêtnoœciami
potwierdzonymi doœwiadczeniem.
No i wreszcie pytanie, które musia³o paœæ –
ile bêdzie kosztowaæ pobyt?

- Z biznesplanu wynika, ¿e miesiêczny
pobyt bêdzie kosztowa³ ok. 3000 z³, z czego
mieszkañcowi domu seniora mo¿na wzi¹æ
trzy czwarte renty b¹dŸ emerytury, a resztê
musi pokryæ rodzina, w skrajnych przypad-
kach do pobytów dop³acaj¹ gminy, ale prze-

pisy s¹ niejasne i niespójne i nie wynika
z nich, czy gmina mo¿e op³acaæ pobyt w nie-
publicznej placówce, takiej jak ta w Mir-
sku. W ka¿dym razie przy pe³nym ob³o¿eniu
30 miejsc i poznaniu wszystkich kosztów nie
jest powiedziane, ¿e ta op³ata nie ulegnie
obni¿eniu.
Wspomnia³a pani o ofercie kulturalnej...

- Chodz¹ mi po g³owie ró¿ne pomys³y:
koncerty muzyków z filharmonii, spotkania
z ludŸmi pisz¹cymi wiersze, maluj¹cymi ob-
razy, a ¿e teren wokó³ mamy du¿y, chêtnie
zorganizujê coroczne œwiêto seniora dla
wszystkich seniorów, by siê mieszkañcy pla-
cówki integrowali z mieszkañcami miasta
w ró¿nym przekroju wiekowym. Wa¿ne, ¿e
czujê w sobie tê pasjê, która determinuje me
motywacje i chêci.
¯yczê sukcesów. To kiedy otwarcie?

- Bardzo bym chcia³a, ¿eby pierwsi pen-
sjonariusze mogli ju¿ spêdziæ tu Wielkanoc.

Korzystaj¹c jeszcze z tego, ¿e mia³am
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w tej rozmowie,
chcia³abym podziêkowaæ za zaproszenie do
niej, ale przede wszystkim dziêkujê wielu
osobom, które wspiera³y nas i pomaga³y
nam w trudnych chwilach ca³ego minione-
go roku. S¹ Pañstwo wspó³autorami tego
miejsca. Bez tego wsparcia z pewnoœci¹ nie
uda³oby siê zorganizowaæ takiego przed-
siêwziêcia, które dedykujê mojej mamie. Byæ
mo¿e teraz spe³niam jej 5-letnie marzenie...
Dziêkujê w imieniu adresatów tych
podziêkowañ i – powodzenia!

Œwieradów, 2 marca 2015 r.

wódzkiej w³aœnie
czekam. Do tego ze-
zwolenie na  prowa-
dzenie placówki od
wojewody, zgoda na
u¿ytkowanie windy
od Urzêdu Dozoru
Technicznego, oczy-
wiœcie ZUS, skar-
bówka, ksiêgi wie-
czyste... Ach, zapo-
mnia³abym o œwia-
dectwie niekaralno-
œci i kontroli zdro-
wotnej, która wyka-
za³a, ¿e jestem wy-
starczaj¹co zdrowa

nie sposób przegraæ na
wszystkich frontach.
Na pewno bêdê pisaæ
kolejne projekty na do-
finansowanie czy nisko
oprocentowane po-
¿yczki, np. z Karkono-
skiej Agencji Rozwoju
Regionalnego - na
sprzêt rehabilitacyjny,
system przywo³awczy,
albo na komputery, by
siê siê seniorzy nauczy-
li ich obs³ugi i ¿eby z
nich korzystali, mog¹c
sobie, powiedzmy, po-
skajpowaæ z rodzinami.



Niech ¿yje bal!

Windykacja to nie egzekucjaWindykacja to nie egzekucjaWindykacja to nie egzekucjaWindykacja to nie egzekucjaWindykacja to nie egzekucja

W ostatnich dniach karnawa³u,
14 lutego, odby³ siê Bal Walentyn-
kowy, zorganizowany przez Radê
Rodziców Szko³y Podstawowej nr
2 w Œwieradowie-Zdroju. Zabawa
odbywa³a siê tradycyjnie w ,,Le-
opoldówce", a bawi³o siê na niej
ponad 80 osób. Celem balu by³o nie
tylko uœwietnienie Dnia Zakocha-
nych wspania³¹ zabaw¹, ale przede
wszystkim, poprzez sprzeda¿ bile-
tów, loteriê fantow¹ i licytacje -
zbiórka funduszy potrzebnych na
zorganizowanie wycieczki uczniów
naszej szko³y do Centrum Nauki
w Libercu.

Dziêki sponsorom, którzy nie
zawiedli i przekazali miêdzy innymi:
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Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów kon-
sumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów od-
bywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530

w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75

64 64 359 oraz mailem: konsumenci@powiatluban.pl

Firmy windykacyjne nie maj¹
wiêkszych uprawnieñ ni¿ inne pod-
mioty prywatne. Nie wolno uto¿sa-
miaæ dzia³añ windykacyjnych z dzia-
³aniami egzekucyjnymi, które mog¹
byæ wykonywane tylko i wy³¹cznie
na podstawie wyroku s¹du przez
uprawnione do tego organy – ko-
morników.  Dla wielu osób windy-
kacja i egzekucja to pojêcia to¿sa-
me, st¹d rodzi siê skojarzenie, i¿
uprawnienia windykatora i komor-
nika s¹ takie same. Dlatego podkre-
œlam, ¿e egzekucjê z maj¹tku czy te¿
z wynagrodzenia za pracê d³u¿nika
mo¿e przeprowadziæ jedynie komor-
nik na podstawie prawomocnego
wyroku s¹du. Natomiast zadaniem
firmy windykacyjnej jest doprowa-
dzenie do ugody z d³u¿nikiem, a od-
zyskiwaniem nale¿noœci zajmuje siê

by³by sprzeczny ze spo³eczno-go-
spodarczym przeznaczeniem tego
prawa. Nie mo¿e równie¿ naruszaæ
dóbr osobistych i godnoœci osobi-
stej d³u¿nika, np. zastraszaæ, gro-
ziæ, nêkaæ, u¿ywaæ si³y. Mo¿e nato-
miast wzywaæ do zap³aty listownie,
telefonicznie, przez smsy lub oso-
biœcie, mo¿e zapowiadaæ wyst¹pie-
nie na drogê postêpowania s¹do-
wego. Nie wolno jednak stosowaæ
gróŸb, dzwoniæ w sposób natrêtny
czy uporczywie nachodziæ w domu.
Takiego kontaktu d³u¿nik nie ma
obowi¹zku podtrzymywaæ i prze-
rwanie rozmowy telefonicznej, wyj-
œcie z siedziby firmy czy wyprosze-
nie pracownika z domu nie wp³ywa
na sytuacjê prawn¹ d³u¿nika. Win-
dykator nie mo¿e równie¿ wejœæ do
mieszkania d³u¿nika bez jego zgo-
dy, zajmowaæ lub spisywaæ maj¹t-
ku d³u¿nika, rozmawiaæ o zad³u¿e-
niu d³u¿nika z innymi osobami, np.
z s¹siadami, wywieszaæ informacji
o zad³u¿eniu d³u¿nika w miejscach
publicznych, np. na klatce schodo-
wej.

Zwracam uwagê, aby nie baga-
telizowaæ wezwañ windykatora i jak
najszybciej sprawê wyjaœniæ.

Agnieszka Cichoñ

windykator. Je¿eli
windykacja nie przy-
niesie rezultatów,
wówczas windyka-
tor mo¿e wyst¹piæ
z roszczeniem do
s¹du, a gdy uzyska
prawomocny wyrok
s¹dowy z klauzul¹
wykonalnoœci, mo¿e
wyst¹piæ do komor-
nika o wszczêcie eg-
zekucji z maj¹tku
d³u¿nika.

Zdarza siê bo-
wiem, ¿e windykato-
rzy wprowadzaj¹
w b³¹d d³u¿ników co
do przys³uguj¹cych
im œrodków, infor-
muj¹c, ¿e mog¹ za-
j¹æ maj¹tek nale¿¹cy

do d³u¿nika, a nawet jego rodziny,
czy poinformowaæ o zad³u¿eniu za-
k³ad pracy d³u¿nika, domagaj¹c siê
przekazywania wynagrodzenia
d³u¿nika. Rzecznik w tym miejscu
wyjaœnia, i¿ firma windykacyjna jak
ka¿dy inny wierzyciel musi dzia³aæ
w granicach prawa, ogólnych za-
sad wspó³¿ycia spo³ecznego, do-
brych obyczajów oraz nie mo¿e czy-
niæ z swojego prawa u¿ytku, który

zaproszenia na wycieczki do Pragi,
karnety na baseny, vouchery na
zabiegi spa oraz solarium, us³ugi
kosmetyczne i fryzjerskie, pobyty
w górskich schroniskach, a tak¿e
wiele fantów rzeczowych - uda³o
siê zebraæ na ten cel ponad 3.200 z³.

Tegoroczni darczyñcy to: Ho-
tel Medical SPA Malinowy Dwór,
Dom Uzdrowiskowy EWA, Cen-
trum Rehabilitacji Czerniawa-Zdrój,
Cottonina Villa & Mineral SPA Re-
sort, Interferie Sport Hotel Mala-
chit, HOTEL & MEDI SPA „Bia³y
Kamieñ”, Starostwo Powiatowe
Lubañ, Biuro Turystyczne „Le-
opold”, Antoni Zwierzyñski „Czar-
ny Potok”, Bio-Rezydencja Tomasz

Szymocha, Sklep Motoryzacyjny
„AN-WA” Wac³aw Chwaszcz, Mo-
nika i Jacek Ostrowscy, Klub „Ewa”
Or³owice, Grota Solna „Galos”, Izer-
skie Centrum Soli „Solana”, Krêgiel-
nia Œwieradów-Zdrój, Minera³y -
Pami¹tki Agnieszka Sergiej Wasyl-
czenko. Bar „U Bo¿eny”, Pizzeria-
Restauracja „La Gondola”, Kwia-
ciarnia M. Siergun, Salon Fryzjer-
sko-Kosmetyczny „Perfect”
Krzysztofa Burkacka, Weronika
Zió³kowska, Hotel „Kwisa”, Salon
Urody Agnieszka Wyspiañska,
Maria Kropid³owska, Ma³gorzata
Adamowska, Ewa Kujawiak, Foto
Plus M. Biernat, Artyku³y Przemy-
s³owe Srebro-Z³oto Jadwiga Roma-
nowicz, PUB Route 66, Anna Dyr-
da Fotografia, Urz¹d Miasta Œwie-
radów-Zdrój, Ski&Sun, Sklep Afry-
kañski, Ciastkarnia Bednarski Anna
Miœkowska z Leœnej, Sklep Fatma
Joanna Wojciechowska, „Œwierko-
wa Karczma”.

Rada Rodziców pragnie ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim
wspania³ym goœciom, hojnym spon-
sorom i darczyñcom, którzy nie tyl-
ko pokazali, czym jest dobra zaba-
wa, ale równie¿ nie szczêdzili gro-
sza podczas licytacji i loterii. Dziê-
kujemy równie¿ wszystkim rodzi-
com zaanga¿owanym w przygoto-
wanie pysznych ciast, sa³atek i in-
nych smako³yków. Szczególne po-
dziêkowania nale¿¹ siê Justynie
Lesisz, która przeprowadzi³a licyta-
cje. Organizatorzy serdecznie zapra-
szaj¹ na bal w przysz³ym roku.

18 lutego w Lubaniu odby³ siê fina³ powiatowy uczniów szkó³ podsta-
wowych w pi³ce rêcznej. Prawo udzia³u w zawodach mieli mistrzowie gmin
powiatu lubañskiego. Po eliminacjach gminnych w turnieju wziê³o udzia³
piêæ szkó³, które rozegra³y pomiêdzy sob¹ mecze. Œwieradowscy ucznio-
wie walczyli ze zmiennym szczêœciem. Wygrali dwa mecze - z SP nr 4
Lubañ 2:0 i z SP Pisarzowice 6:3 oraz doznali goryczy pora¿ki z SP Olszyna
2:5 i z SP Smolnik 2:4. Zawody wygra³a SP Smolnik, która odnios³a same
zwyciêstwa, za to bardzo zaciêta by³a walka o drugie miejsce, poniewa¿
trzy dru¿yny (SP Olszyna, SP Pisarzowice i my) zanotowa³y po dwa zwyciê-
stwa i dwie pora¿ki. O ostatecznej kolejnoœci zadecydowa³y zdobyte i stra-
cone bramki pomiêdzy wymienionymi zespo³ami (SP Pisarzowice pokona-
³y SP Olszyna 3:1). Niestety, do zdobycia drugiego miejsca zabrak³o nam
jednej bramki i zostaliœmy sklasyfikowani na trzecim miejscu, co i tak jest
bardzo du¿ym osi¹gniêciem uczniów naszej szko³y.

Nasza dru¿yna wystêpowa³a
w sk³adzie:  Szymon Sautycz, Kac-
per Baudur, Marcel Jurkiewicz,
Szymon Chmielowiec, Jakub
Szwabich, Wojciech Pó³torak, Da-
niel Szopa, Aleksander Pal, Igor
Kolejewski i  Micha³ Jab³onowski.

Miros³aw Kijewski

Szczêœliwa rêka

10 lutego w Rezydencji BASIEÑKA odby³o siê „œledzikowe” spotkanie
seniorów z naszego ko³a. Przy sto³ach zasiad³o ponad 64 osób, a wœród
nich burmistrz Roland Marciniak z ma³¿onk¹ oraz przedstawicielki Zarz¹du
Rejonowego PZERiI z Jeleniej Góry - Zofia Opacka i Teresa Jaguszewska.
Wszystkich goœci przywita³a nowa przewodnicz¹ca ko³a Irena Kojpasz.
Zaraz potem stanê³a wœród wokalistek zespo³u „Syntonia”, który kilkoma
piosenkami wprowadzi³ wszystkich w mi³y nastrój. Po g³ównym wystêpie
„Syntonia” raz jeszcze zaœpiewa³a specjalnie dla burmistrza, a potem Alek-
sander £oza zagra³ do tañca i burmistrz z przewodnicz¹c¹ walcem wiedeñ-
skim rozpoczêli zabawê, która trwa³a do 2130.

Impreza up³ynê³a w karnawa³owym nastroju i szampañskiej zabawie,
a tak¿e – co warto podkreœliæ - przy pysznych przek¹skach przygotowa-
nym przez personel „Basieñki”.

Jeszcze na dobre nie ucich³y dŸwiêki muzyki towarzysz¹ce zabawie
przy œledziku, gdy grono seniorów spotka³o siê w t³usty czwartek przy
p¹czkach. Te zaœ by³y przepyszne i bez wzglêdu na konsekwencje ¿adna
z seniorek nie odmówi³a skosztowania specja³ów.

Ostatki: muzyczne i t³uste



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wyda-
je Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk
- Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Bie-
lany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wro-
c³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor
naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784
827, notatnik swieradowzdroj.pl

Zapraszamy wszystkich Czytelników do
wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty
(tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem
autora (do ewentualnej wiadomoœci re-
dakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ rów-
nie¿ w Referacie Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy
ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36
482.

Redakcja nie zwraca materia³ów nieza-
mówionych i zastrzega sobie prawo ich
skracania.

Szlachetne
zdrowie...

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIE-
RADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. ZDROJOWEJ 2, TEL.
75 78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800. Laboratorium  - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz.
800-900.
  Dr Artur Szulikowski przyjmuje codziennie od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 1000-1330 i 1500-1730.
  Dr Micha³ Matwiejczuk przyjmuje codziennie w godz. 800-
1130.
  Dr Justyna Schmidt przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godz. 1400-1500 oraz w œrody w godz.
1600-1800.
  Poradnie w Goplanie (po uprzedniej rejestracji) od po-
niedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i
reumatologiczna w godz. 1000-1200.

PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.

Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
800-1800.

Dr Aziz Joya przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki, œrody i
pi¹tki w godz. 1000-1300 oraz w czwartki w godz. 1500-1730.

Dr Rados³aw Tomaszewski przyjmuje we wtorki i pi¹t-
ki w godz. 1600-1800 .

Dr Ryszard Markowski przyjmuje w poniedzia³ki, i œrody
i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki w godz. 900-1300.

Laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr Dariusz Szul-
ski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹
wed³ug wywieszonych harmonogramów.

1. Usuniêcie awarii odcinka kolektora deszczowego O 500 w ul. Podgórnej
2. Wykonanie, dostawa oraz monta¿ dwóch wiat przystankowych STEEL 2
modu³owych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Izerskiej.
3. Zakup wraz z dostaw¹ 20 sztuk koszy ulicznych na potrzeby Gminy Miejskiej.
4. Wykonanie us³ugi demonta¿u wiat przystankowych, monta¿u
koszy ulicznych oraz monta¿u tablic informacyjnych.
5. Malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.
6. Monta¿ 20 oraz demonta¿ 30 i naprawa 10 sztuk koszy ulicznych.
7. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej stanowi¹cej ul. Brzozow¹.
8. Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w ul. Zakopiañskiej.
9. Uzupe³nienie ubytków w chodnikach przy ul. Parkowej i ul. Piastowskiej.

10. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Jaskó³cza.
11. Remont schodów przy ul. Ratowników Górskich, Mickiewicza i Wolnej.
12. Remonty cz¹stkowe dróg gminnych.
13. Zabezpieczenie i udra¿nianie kanalizacji deszczowej podczas obfitych opadów
deszczu 27 maja 2014 r.
14. Remont zjazdu na ul. Bocznej.
15. Remont urz¹dzeñ pola do minigolfa przy ul. Krótkiej.
16. Wynajem sprzêtu do usuwania skutków ulewnych deszczy z czerwca 2014 r.
17. Remont schodów przy ul. Wyszyñskiego.
18. Wykonanie drena¿u placu zabaw przy ul. Wyszyñskiego.
19. Remonty bie¿¹ce infrastruktury miejskiej.
20. Wykonanie przegl¹dów podstawowych (rocznych) 120 dróg gminnych.
21. Skarpowanie rowu przy ul. Go³êbiej.
22. Spawanie bariery drogowej wraz z uzupe³nieniem brakuj¹cego elementu
na murze przy ul. Zakopiañskiej.
23. Remont drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 20 stanowi¹cej
dojazd do nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Pi³sudskiego 3.
24. Przebudowa zjazdów i zabezpieczenie przed wodami opadowymi
nieruchomoœci nr 6 i 10 po³o¿onych przy ul. Korczaka.
25. Remont nawierzchni ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego ul. Pi³sudskiego z ul. Górsk¹.
26. Przegl¹d szczegó³owy obiektów mostowych przy ul. Stawowej, Chrobrego i Leœnej.
27. Odbudowa muru oporowego przy ul. Kiliñskiego.
28. Remont drewnianej konstrukcji mostu nad Czarnym Potokiem (rejon ul. Sanatoryjnej).
29. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. Izerskiej.
30. Usuniêcie awarii wycieku wody na skrzy¿owaniu ul. Prusa, Mickiewicza, Pi³sudskiego.
31. Dostawa 4 sztuk Stacji Informacji Meteorologicznych ASM do pomiaru temperatury
powietrza, wilgotnoœci powietrza oraz temperatury gruntu monitoruj¹cych drogi
objête zimowym utrzymaniem (w zarz¹dzie Gminy Miejskiej).
32. Monta¿ 4 sztuk Stacji Informacji Meteorologicznych ASM do pomiaru temperatury
powietrza, wilgotnoœci powietrza oraz temperatury gruntu monitoruj¹cych drogi
objête zimowym utrzymaniem (w zarz¹dzie Gminy Miejskiej).
33. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kiliñskiego.
34. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Korczaka.
35. Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich.
36. Modernizacja placu zabaw.
37. Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich.
38. Budowa sieci wodoci¹gowej do nieruchomoœci przy ul. D³ugiej.
39. Budowa oczyszczalni œcieków dla Czerniawy wraz z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej
40. Ci¹gnik.
41. Urz¹dzenie do czyszczenia kanalizacji.
42. Wóz asenizacyjny.
43. Meble na oczyszczalniê œcieków w Czerniawie.
44. Pierwsze wyposa¿enie oczyszczalni œcieków w Czerniawie.
45. Rewitalizacja m³yna wodnego w Œwieradowie-Zdroju w celu udostêpnienia dla ruchu
turystycznego w ramach projektu partnerskiego ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ –
DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ – wykorzystanie potencja³u kultury i dziedzictwa
przesz³oœci na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie.
46. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”.
47. Bie¿¹ce utrzymanie i remonty fontanny miejskiej.
48. Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta.
49. Wykonanie drogi technicznej do miejsca budowy wie¿y widokowej na górze M³ynica.
50. Zakup i dostawa iluminacji œwietlnych (fontanna oraz latarniowce).
51. Wykonanie bezpoœredniego wejœcia do lokalu us³ugowego przy ulicy Zdrojowej 20.
52. Remont bariery stalowej na murze oporowym (d³. 82 m, wys. 1,3 m) przy ul. Pod Skarp¹.
53. Zamontowanie 8 sztuk tablic og³oszeniowych na terenie Gminy Miejskiej.
54. Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
(zadanie realizowane przez MBP).
55. Budowa ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych now¹ siedzibê biblioteki z istniej¹cymi ci¹gami
pieszymi na terenie Miejskiego Zespo³u Szkó³ (zadanie realizowane przez MBP).
56. Zakup gruntu pod wyci¹giem Œwieradowiec.
57. Zakup samochodu ciê¿arowego marki Fiat Ducato Maxi 3,0 MJ 180 KM
do obs³ugi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
58. System nadzoru video nad PSZOK przy ul. Grunwaldziej.
59. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach
gminnych i skrzy¿owaniach + projekt organizacji ruchu.
60. Budowa oœwietlenia drogowego w rejonie ul. Mokrej.
61. Budowa oœwietlenia drogowego w rejonie ul. Koœciuszki.
62. Wykonanie studni wraz z przy³¹czem do budynku przy ul. Myœliwskiej 5.
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Dotacje
Informujemy, ¿e w z przyczyn technicz-
nych (fumigacja) Czarci M³yn bêdzie nie-
czynny do 8 kwietnia br.



Mam do oddania za darmo leki, oryginal-
ne ca³e opakowania, z dat¹ wa¿noœci do
2018 r.: DICLAC - 50 kapsu³ek, Doxium -
500 tabletek, Troxeratio - 300 kapsu³ek.
Kontakt - tel. 695 700 168.



Na kolejne spotkanie w bibliotece z cyklu
„Dobra ksi¹¿ka i kawa” Magda Olszewska
zaprasza do biblioteki 26 marca o godz.
1600, pogawêdka poœwiêcona zostanie hi-
storii dwu wsi nad rzek¹ Izer¹: Gross Iser
(nieistniej¹cej) i Klein Iser (dzisiejszej cze-
skiej Izerki). Zapraszamy.

KOMUNIKATYNAK£ADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2014NAK£ADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2014NAK£ADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2014NAK£ADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2014NAK£ADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2014

NAK£ADY OGÓ£EM - OK. 15 MLN Z£, W TYM DOTNAK£ADY OGÓ£EM - OK. 15 MLN Z£, W TYM DOTNAK£ADY OGÓ£EM - OK. 15 MLN Z£, W TYM DOTNAK£ADY OGÓ£EM - OK. 15 MLN Z£, W TYM DOTNAK£ADY OGÓ£EM - OK. 15 MLN Z£, W TYM DOTACJE - OK. 9,24 MLN Z£ACJE - OK. 9,24 MLN Z£ACJE - OK. 9,24 MLN Z£ACJE - OK. 9,24 MLN Z£ACJE - OK. 9,24 MLN Z£



Ambasadorowie
Sobota, 7 marca, póŸny wieczór w Park Hotelu - szósty rok z rzêdu odbywa siê tu

podsumowanie Narciarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy (w tym roku odby³a siê
ju¿ 60. edycja). Dziennikarze i dziennikarki z ca³ej Polski i ze wszystkich rodzajów
mediów (prasa, radio, TV) wraz rodzinami zje¿d¿ali slalomem i biegali, pracowicie
ciu³aj¹c minuty, sekundy i punkty. Niekiedy towarzyszy³a im kamera TVN24 i w kraj
sz³o przes³anie o wyj¹tkowoœci miejsca, które sobie przedstawiciele mediów wybra-
li na swoje sportowe zmagania.

Tylu dziennikarzy w jednym miejscu przez niemal tydzieñ - jaka¿ to nieprzeliczalna
zaliczka na przysz³oœæ! Wiadomo, ¿e dziennikarz jeœli nawet nie wprost, to na wiele
innych zawoalowanych sposobów, przy ró¿nych okazjach, napomknie o nas i wte-
dy „œwiat siê dowie o Œwieradowie”. A nawet jeœli nie napomkn¹, to na pewno przez
rok, do nastêpnych (miejmy nadziejê) mistrzostw, bêd¹ najlepszymi ambasadorami
miasta, uzdrowiska i Gór Izerskich. Wa¿ne, ¿e od lat lubi¹ do Œwieradowa przy-
je¿d¿aæ, z radoœci¹ tu wracaj¹, a my nie dajemy im ¿adnych powodów, by siê od nas
odwrócili. (AK)


