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SINGLE CZEKAJ¥
NA T£UMY

Singltreki zanim jeszcze zosta³y ukoñczone, ju¿ zyska³y rozg³os wœród rowerzystów, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. Coraz wiêcej osób pyta o mapy przebiegu tras, o
dojazdy i parkingi, ludzie ciekawi s¹ te¿ planów rozwojowych. Odpowiedzi na te i inne pytania mo¿na znaleŸæ na str.
5 i 10.

PASMO
MARZEŃ

23 wrzeœnia - ta data powinna zostaæ zapamiêtana jako
dzieñ, w którym Œwieradów
zosta³ pod³¹czony do szerokopasmowego internetu. Tym
samym wykluczyliœmy siê z
e-wykluczenia i podgoniliœmy
uciekaj¹cy nam ostatnio
œwiat.
Na razie zasypaliœmy przepaœæ miêdzy Œwieradowem a
Polsk¹, a musimy jeszcze doczekaæ chwili, gdy nasz kraj
przeskoczy ocean dziel¹cy
nas od liderów œwiatowego
internetu. Póki co cieszmy siê
tym, co mamy, a mamy powody do zadowolenia, o
czym œwiadczy zdjêcie obok:
górna strza³ka wskazuje na
przy³¹cze œwiat³owodowe do
routera, dolna - na rozprowadzenie sygna³u szerokopasmowego wœród odbiorców.
Wiêcej o paœmie marzeñ na
str. 3.
Fot. Tomasz Chmielowiec

Sprzedano!

20 wrzeœnia w Ministerstwie Skarbu podpisano umowê sprzeda¿y Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa wroc³awskiej firmie
KGHM TFI SA. W imieniu nowego w³aœciciela akt kupna podpisali prezes zarz¹du Marcin Chmielewski (trzeci z prawej) i
wiceprezes Arkadiusz Gierat (drugi z prawej). Œwiadkiem tego wydarzenia by³a prezes Uzdrowiska Dorota Gi¿ewska (pierwsza z prawej) i minister Aleksander Grad (na wprost). Wiêcej o prywatyzacji spó³ki mo¿na przeczytaæ na str. 7.
Fot. Archiwum Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-954-355, Boles³aw Sautycz:
500-231-708 - pok. nr 5.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Anna Salach: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax 78-16-100.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ 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
Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

OSP
OSP ŒwieradówCzerniawa: 500798-806;
OSP
Œwieradów: 696 068-170, 602-639196. PSP Lubañ tel. 998.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji spo³ecznej
na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Dzia³anie 7.1.1
Termin: styczeñ - grudzieñ 2011
Do kogo adresowany jest projekt?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co projekt oferuje uczestnikom?
Projekt realizowany w ramach Dzia³ania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
poprzez:
kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne obejmuj¹ce, np. wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym,
zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
tel./fax 075 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥
Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przedstawienia zaœwiadczenia, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿
od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zast¹pienia
powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).
Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006
r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr 50, poz.
301).
Anna Salach – kierownik MOPS

PAMIÊT
AJMY
AMIÊTAJMY
O DOWODACH
Dowody osobiste wydane w roku 2001
trac¹ sw¹ dziesiêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ automatycznie uniewa¿niane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z up³ywem
10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie
brana pod uwagê data odbioru dowodu osobistego).
Wszystkie osoby, którym wydano dowody osobiste w 2001 roku proszone s¹ o
sprawdzenie daty wydania oraz z³o¿enia
wniosku o wydanie kolejnego dowodu najpóŸniej do 30 dni przed up³ywem wa¿noœci
dokumentu.
Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³atna, nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie dowodu oraz dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Przypominamy - ustawa z 3 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 195,
poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycznia 2009
roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od
daty jakiejkolwiek zmiany - imienia, nazwiska b¹dŸ adresu sta³ego zameldowania - która wp³ywa na wymianê dowodu osobistego.
Ustawa nie przewiduje powiadomiania obywateli o uniewa¿nieniu dowodu.
Insp. ds. obywatelskich
Halina Stettner

Oświadczenie zamiast zaświadczenia

Od 1 lipca br. na mocy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, osoby ubiegaj¹ce
siê o œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego zamiast obecnie wymaganych zaœwiadczeñ dotycz¹cych
okreœlonych okolicznoœci, od których uzale¿nione jest nabycie
prawa do wnioskowanych œwiadczeñ, bêd¹ mog³y sk³adaæ
oœwiadczenia.
Oœwiadczenia sk³adane bêd¹ pod rygorem odpowiedzialnoœci
karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadczenie zobowi¹zany bêdzie do zawarcia w nim klauzuli nastêpuj¹cej treœci: Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie
fa³szywego oœwiadczenia.

Strzelajmy
migawk¹!
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „ŒwieradówCzerniawa” zaprasza do udzia³u w
kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Uroki Czerniawy”. Konkurs jest organizowany w trzech
kategoriach: CZERNIAWA I JEJ
M I E S Z K A Ñ C Y, C Z E R N I AW S K A
PRZYRODA oraz CIEKAWOSTKI
CZERNIAWSKIE.
Wszystkich pasjonatów amatorskiej fotografii prosimy o sk³adanie
prac konkursowych do koñca listopada w sekretariacie SP nr 2 w Czerniawie lub o przes³anie na adres:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „ŒwieradówCzerniawa” ul. Sanatoryjna 3, 59-850
Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³owe informacje o konkursie zawarte s¹ w regulaminie, który
jest do pobrania w sekretariacie
szko³y.
Prezes Fundacji
Ma³gorzata Gettner

Uproszczenie
alkoholowe
Informujemy, ¿e pocz¹wczy od 1
lipca 2011 rr.. przedsiêbiorcy przy zakupie alkoholu obowi¹zani s¹ do
przed³o¿enia w hurtowni odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia - w miejsce dotychczasowego
zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.
Podstawa prawna: zmiana ustawy
z 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkohlizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr
70, poz. 473 z póŸn. zm.).

UW
AGA PRZEDSIÊBIORCY!
UWAGA
W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowadzonych przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój i przygotowaniem do przekazania aktualnych zapisów do systemu teleinformatycznego CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich
przedsiêbiorców, którzy posiadaj¹ nieaktualny wpis w EDG:
bez okreœlenia PKD;
z PKD z 2004 r. (aktualnie obowi¹zuj¹ z
2007 r.);
bez wpisów REGON, NIP i PESEL
- do osobistego kontaktu z kierownikiem referatu USC, Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (parter) Urzêdu Miasta, ul. 11. Listopada 35, lub
wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 10 paŸdziernika zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y ni¿ej wymienionej dzia³ki
przy ul. D³ugiej
nr 50/4, am 11, obr. I.
Wykaz dostêpny w godzinach pracy UM.

PASMO MARZEŃ

I sta³o siê œwiat³o. Dzieñ 23 wrzeœnia
2011 r. przejdzie do historii naszego miasta jako ten, w którym Œwieradów zosta³
skreœlony z mapy wykluczenia cyfrowego.
Po prawie roku oczekiwañ i kliku nieudanych próbach uda³o siê zestawiæ i uruchomiæ po³¹czenie œwiat³owodowe z reszt¹
œwiata. Obecnie firma Info-Tom jest jedynym przedsiêbiorc¹ w mieœcie, która ma
dostêp do takiego ³¹cza. W trakcie realizacji zadania dowiedzieliœmy siê, ¿e pod³¹czenie kolejnego œwiat³owodu w naszym mieœcie
nie jest mo¿liwe do czasu po³o¿enia nowego kabla. Nasza firma wykorzysta³a ostatni¹
woln¹ nitkê œwiat³owodu ³¹cz¹ce Gryfów ze Œwieradowem, a i to z racji k³opotów ze sparowaniem urz¹dzeñ do ostatniej chwili nie by³o wiadomo, czy siê uda.
Co tak naprawdê daje nam œwiat³owód? Po raz pierwszy mo¿emy na lokalnym rynku
konkurowaæ z innymi firmami telekomunikacyjnymi, co w naszym przypadku oznacza, i¿
dajemy wiêcej (bajtów) za mniej (z³otych), a tak¿e dostarczymy niezawodny (bo nie oparty
na miedzi) dostêp do szybkiego internetu nie tylko mieszkañcom, ale tak¿e hotelom, instytucjom publicznym i przedsiêbiorstwom. Polepszamy jakoœæ, u³atwiamy dostêpnoœæ, a
wiele firm przestanie byæ niewolnikami jednego operatora. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e ³¹cza
œwiat³owodowe s¹ odporne na awarie, takie jak ta z pocz¹tku maja, kiedy prawie ca³e
miasto i wiêkszoœæ instytucji by³a odciêta od sieci. Oczywiœcie, awarie œwiat³owodom te¿
siê zdarzaj¹, lecz nieporównywalnie rzadziej.
Po kilku dniach testów stwierdzamy du¿y skok wydajnoœci ³¹cza. Obecnie nasi abonenci korzystaj¹ z taryfy testowej 2/2 Mb/s, a w nocy (od 23 do 6 rano) prêdkoœæ jest
podwajana. Maj¹c szybkie ³¹cze mogliœmy nareszcie zró¿nicowaæ ofertê, w której ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie, a która od 1 listopada przedstawia siê nastêpuj¹co:

Oczywiœcie, ka¿dy abonent przy zmianie taryfy na wy¿sz¹ mo¿e otrzymaæ w promocyjnej cenie router bezprzewodowy, a ka¿dy nowy abonent - nawet 99-procentowy rabat na
pod³¹czenie do sieci czy - za niewielk¹ dop³at¹ - zewnêtrzny adres IP. Dodatkowo proponujemy atrakcyjne promocje dla osób, które przejd¹ do nas od innego operatora. Wiêc jeœli s¹
Pañstwo klientami innego operatora i zdecyduj¹ siê na przy³¹czenie do sieci Œwiernet, otrzymaj¹ Pañstwo 2 miesi¹ce dostêpu do internetu za 1,23 z³ w taryfie podstawowej. Dodajmy
jeszcze, ¿e u nas nie ma umów lojalnoœciowych i ju¿ po miesi¹cu mo¿na zrezygnowaæ z
naszych us³ug, za to przy podpisaniu umowy na 24 miesi¹ce oferujemy rabaty na sprzêt
przy³¹czeniowy.
Pamiêtaj, u nas nie trzeba mieæ telefonu stacjonarnego. P³acisz tylko za ³¹cze, a nie
dodatkowo za utrzymanie linii. Wszelkie awarie zg³asza siê bezpoœrednio nam bez d³ugiego czekania na usuniêcie usterki.
A jak nasza oferta prezentuje siê na tle innych operatorów, poka¿emy na przyk³adzie
najtañszego ³¹cz¹ o prêdkoœci 1 Mb/s:

Kameralnie i pr zyjemnie

Kwartet klarnetowy z Bydgoszczy zdoby³ nagrodê specjaln¹ od jury i najwiêksz¹ owacjê od widzów
- za brawurowe wykonanie trzech tang Piazzolli, przy u¿yciu technik multimedialnych i animacji.

Jako firma informatyczna œwiadczymy równie¿ inne us³ugi, takie jak: opieka serwisowa
nad komputerami w firmie czy w domu, budowa profesjonalnych HotSpotów (p³atnych b¹dŸ
nie) pogotowie komputerowe, budowa stron www, budowa monitoringu wizyjnego i jego
póŸniejsza obs³uga, sprzeda¿ komputerów i akcesoriów do nich (a ju¿ nied³ugo monta¿
anten satelitarnych).
Aby skorzystaæ z oferty, prosimy dzwoniæ pod jeden z numerów, by umówiæ siê na
pomiar dostêpnoœci ³¹cza:

502-258-253, 510-041-235

og³oszenie p³atne

Bez rozg³osu, jakby tylnymi drzwiami wrócili do Œwieradowa wojskowi instrumentaliœci,
którzy zniknêli z naszego jesiennego pejza¿u decyzj¹ by³ego szefa MON Bogdana Klicha. 22
i 23 wrzeœnia w kawiarni „Zdrojowej” odbywa³y siê przes³uchania w ramach 46 Konkursu
Muzyków Kameralistów Wojska Polskiego. By³o rzeczywiœcie niezwykle kameralnie, bez werbli i fanfar, bez musztr paradnych w takt
nieœmiertelnej „Warszawianki”, bez ¿onglowania batutami przez tamburmajorów i zachwyconych tym t³umów, bez nocnych pokazów na
w
p³ycie
stadioniu, wreszcie bez fajerewerków. Tak zapamiêtaliœmy
œwiêto muzyki wojskowej z dawnych lat, a dziœ w ciemno przyjêlibyœmy - na pocz¹tek - decyzjê o konkursowych przes³uchaniach solistów z udzia³em orkiestry Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego.

APEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Drodzy Mieszkañcy!
Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia, mienia, œrodowiska, kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹
siê najszlachetniejszymi ideami w s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezinteresownym odruchem serca,
nios¹ pomoc we wszelkich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego, niestety, nam brakuje.
Dlatego APELUJEMY i PROSIMY:
 przedsiêbiorców,
 spo³eczeñstwo,
,  sympatyków i przyjació³ OSP,
 wszystkich tych, którym pomogliœmy w przesz³oœci oraz przysz³oœci bêdziemy pomagaæ ratowaæ
zdrowie, ¿ycie i mienie o PRZEKAZANIE darowizny na rzecz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ŒwieradowieZdroju.
Szanowni Pañstwo mog¹ nas wesprzeæ! Zgodnie
z art. 18 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zmianami) podstawê
opodatkowania, z zastrze¿eniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a
ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele

okreœlone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej
ustawy prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w sferze zadañ publicznych, realizuj¹cym te cele –
³¹cznie do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 proc. dochodu darczyñcy.
Dziêki Pañstwu przekazane œrodki wykorzystane zostan¹ na nastêpuj¹ce cele:
 podwy¿szenie remizy OSP po³o¿onej w Œwieradowie-Zdroju przy ulicy Wyszyñskiego, by samochód marki SCANIA sta³ w ogrzewanym gara¿u i móg³
byæ wykorzystywany do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych przez ca³y rok;
 zakup œrodków ochrony osobistej, pianotwórczych oraz niezbêdny sprzêt specjalistyczny.
Pamiêtajmy, ¿e im lepiej wyposa¿ona jednostka
OSP, tym szybsza i efektywniejsza w ratowaniu ¿ycia
i mienia naszych mieszkañców i goœci. Pomó¿my
wspólnej sprawie!
Wszelkie datki prosimy wp³acaæ na rachunek bankowy OSP w Œwieradowie-Zdroju, Bank Zachodni WBK
I O/Œwieradów-Zdrój -

nr 36 1090 1997 0000 0005 2802 3314

Liczymy na Pañstwa wsparcie.
Cz³onkowie Zarz¹du oraz stra¿acy ochotnicy OSP
w Œwieradowie-Zdroju

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Na stra¿y porz¹dku
Ewidencja dzia³añ Stra¿y Miejskiej w
Œwieradowie-Zdroju we wrzeœniu br.:
 W ramach ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej pod nazw¹ „Pozory myl¹, dowód
nie” roznoszono materia³y edukacyjne do
punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta.
1 wrzeœnia wraz z asp. Dawidem Szulikowskim przeprowadziliœmy pogadankê z
dzieæmi w obu szko³ach podstawowych na temat bezpiecznej drogi do szko³y.
 Przekaza³am do Miejskiego Zespo³u
Szkó³ informatory dla rodziców klas starszych
i gimnazjum pod tytu³em „Alkohol i nieletni” pochodz¹ce z ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej pod nazw¹ „Pozory myl¹, dowód nie”.
13 wrzeœnia przeprowadzi³am spotkanie z dzieæmi z klas I-II w Szkole Podstawowej nr 1, które dotyczy³o bezpiecznego zachowania i poruszania siê dzieci na drodze,
omijania miejsc niebezpiecznych, zachowania siê w sytuacji, gdy na drodze pojawi siê
ktoœ, kogo dzieci nie znaj¹, zabaw w miejscach dozwolonych, jak równie¿ w tych, które stwarzaj¹ zagro¿enie dla dzieci. Porusza³am te¿ tematy: niszczenia cudzej w³asnoœci,
zasad bezpiecznego przejazdu autobusem,
znêcania siê nad zwierzêtami, zasad poruszania siê rowerem oraz sposobów obrony przed
atakiem psa.
15 wrzeœnia przeprowadzi³am rozmowê z rodzicami dzieci klas 4-6 w Szkole Podstawowej Nr 2 na temat „Alkohol i nieletni”
oraz wrêczy³am informatory dla rodziców pochodz¹ce z kampanii „Pozory myl¹, dowód
nie”.

„Czerniawa
jaka strawa”.
  26
wrzeœnia
uczestniczy³am w spotkaniu
ze
sprzedawcami
napojów alkoholowych, na którym
wyœwietlono film
szkoleniowy, pochodz¹cy z kampanii „Pozory myl¹, dowód nie”.
Kontrolowano place zabaw pod wzglêdem osób spo¿ywaj¹cych alkohol, zaœmiecaj¹cych i zanieczyszczaj¹cych teren, dewastuj¹cych urz¹dzenia zabawowe.
 Kontrolowano tereny przy Miejskim
Zespole Szkó³ oraz przy Szkole Podstawowej
Nr 2.
Kontrolowano miejsca, które w przesz³oœci by³y obiektem czêstego podrzucania
œmieci na terenie miasta.
 Dokonywano kontroli ruchu drogowego w zakresie okreœlonym w przepisach.
 Asystowa³am pracownikom Urzêdu
Miasta w czynnoœciach administracyjnych.
Wielokrotnie podejmowa³am interwencje w zwi¹zku ze zg³oszeniami o nieprawid³owoœciach od mieszkañców.
Interweniowa³am w stosunku do w³aœcicieli i opiekunów psów, którzy nie zachowywali ostro¿noœci przy ich trzymaniu.
Stosowano œrodki oddzia³ywania wychowawczego w stosunku do sprawców czynu.
Dominika Pater

 16 wrzeœnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w ramach akcji „Czytanie dzieciom” spotka³am siê z grup¹ dzieci w wieku
przedszkolnym.
16 wrzeœnia podczas spotkania z dzieæmi z klas I, II i III oraz klasy 0 ze Szko³y
Podstawowej nr 2 omawia³am te same tematy, jakie 13 wrzeœnia przedstawia³am w SP nr
1.
 24 wrzeœnia zabezpieczano imprezê

Pani Dominika czyta ksi¹¿kê „Stokrotkom”.

Mieczys³aw Siergun

Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka
zmar³ych, trumny, urny, wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.
Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe.
Po wykonaniu kompleksowej us³ugi - rabaty na nagrobki

tel. 603 79 66 87, 609 55 79 79, 75 78 97 011
CENNIK REKLAM W «NO
TATNIKU»
«NOT
1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4 (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x 85 mm) - 61,50 z³; 1/16 (85 x 60 mm) - 33,21 z³.
Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm - 123 z³ oraz 225 x 85 mm - 246 z³

Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.
Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Dominika Pater
- 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231
708.

Zabawy dyniowe odlotowe
Zapraszamy dzieci i rodziców na II Festiwal Dyniowy - od 17 do 21 paŸdziernika.
Dynia jest roœlin¹, która ma niezwyk³e barwy i potrafi zachwyciæ nawet najbardziej ponurego cz³owieka. Rok temu uwagê zwraca³y kompozycje rodziny Bigusów, rodzeñstwa
Chmielowców i Sary Tomaszewskiej. Festiwal przekona³ nas te¿, ¿e dzieci i rodzice polubili dyniê, która jest niedocenion¹ roœlin¹, a warto pamiêtaæ np. ¿e jej pestki maj¹ dobroczynny wp³yw na zdrowie cz³owieka, s¹ bogate m.in. w celulozê, dziêki czemu pomagaj¹
w kuracjach odchudzaj¹cych.
Czekamy na dowolne kompozycje (bêdzie je mo¿na podziwiaæ do koñca paŸdziernika),
przepisy kulinarne (po³¹czone z degustacj¹), a szczegó³y - jak zwykle - w bibliotece.

FINAŁ DWORCA JUŻ BLISKI
W po³owie wrzeœnia spotka³em siê we Wroc³awiu z dyrektorem Oddzia³u Gospdodarowania Nieruchomoœciami PKP
w sprawie przejêcia œwieradowskiego dworca kolejowego wraz
z torowiskiem. W ostatnim tygodniu wrzeœnia PKP wykona³o
wycenê swojego maj¹tku i w ci¹gu miesi¹ca poznamy kwotê,
za jak¹ bêdziemy mogli przej¹æ dworzec. Aby dosz³o do przejêcia, Rada Miasta musi wyraziæ na to zgodê. Dworzec po
rewitalizacji bêdzie ciekaw¹ atrakcj¹, z restauracj¹, muzeum
kolei izerskiej, czynn¹ drezyn¹ i deptakiem wzd³u¿ torowiska
do wodospadu na Kwisie. Samo przejêcie to pocz¹tek, ale
myœlê, ¿e za kilka lat zrealizujemy ca³e przedsiêwziêcie.

Na bie¿¹co

PRZEDSZKOLE - PL
PLAN
AN NA PÓŁ ROKU
W ci¹gu kilku tygodni przejmiemy dzia³kê przy szkole w
Œwieradowie nale¿¹c¹ do Starostwa Powiatowego w Lubaniu, w zamian przekazuj¹c grunty gminne w Czerniawie. Bardzo pomocna w tym przedsiêwziêciu okaza³a siê nasza radna
powiatowa Ma³gorzata Gettner. Przejêcie dzia³ki to warunek,
aby ruszyæ z budow¹ nowego przedszkola. Po podpisaniu aktu
notarialnego ze starost¹ zaczniemy przeprowadzki. W pierwszym etapie przeprowadzimy bibliotekê miejsk¹ z budynku
Urzêdu Miasta do budynku szko³y. Nastêpnie przeniesiemy
biura UM z parteru na pierwsze piêtro - w miejsce biblioteki,
A z dawnej siedziby magistratu wyprowadzimy organizacje
pozarz¹dowe oraz Rewir Dzielnicowych Policji, rozlokowuj¹c je na parterze obecnego budynku Urzêdu Miasta. W ten
sposób opró¿nimy i przygotujemy do sprzeda¿y budynek by³ego urzêdu; pieni¹dze ze sprzeda¿y zarówno urzêdu, jak i
obecnego przedszkola bêd¹ wk³adem w³asnym w budowê
nowego przedszkola i biblioteki.
Wartoœæ ca³ej inwestycji to oko³o 6 mln z³. Budynek bêdzie mia³ powierzchniê ok. 1500 m2. W piwnicy powstanie
sala widowiskowa, na parterze przedszkole na 150 miejsc, a
na piêtrze biblioteka z zacz¹tkiem domu kultury. Ju¿ za kilka
miesiêcy przyst¹pimy do projektowania, a plan zak³ada zbudowanie obiektu za oko³o 2 lata. Przeprowadzki bêd¹ w ci¹gu
6 miesiêcy.
Zdajê sobie sprawê, ¿e podejmujemy trudny temat, ale
s¹dzê, ¿e lepiej w³o¿yæ 2 mln z³ w budowê nowego budynku
ni¿ w remont dwóch starych, które nawet po remoncie nie bêd¹
spe³nia³y naszych potrzeb. Przy naszych szko³ach w Œwieradowie i Czerniawie musimy wybudowaæ hale sportowo-widowiskowe, takie jakie powsta³y w gminie Mirsk.

em, natomiast po podwy¿ce zap³acimy 7,63 z³ z podatkiem.
Podwy¿ka wynosi zatem 1,33 z³ na 1m3.
Na sesji by³o bardzo burzliwie, a argumenty radnych przeciwnych podwy¿ce by³y m.in. takie, ¿e znowu zagl¹dam do
kieszeni najbiedniejszych mieszkañców, ¿e buduje siê za du¿o
hoteli i dlatego brakuje wody, a one wymuszaj¹ od gminy nowe
inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dla mnie najdziwniejszym
argumentem by³ wywód radnego, z którego wypowiedzi wywnioskowa³em, ¿e podwy¿ki dotycz¹ naszych wyborców i
dlatego trzeba stan¹æ w ich obronie i g³osowaæ przeciwko podwy¿kom. Inny radny dowodzi³, ¿e najwiêksze obci¹¿enie spadnie na hotelarzy, którzy bêd¹ musieli podnieœæ ceny za pobyt.
W sumie wygl¹da³o to tak, ¿e grupa radnych stanê³a w obronie mieszkañców ciemiê¿onych przez burmistrza.
Przy podejmowaniu takich trudnych uchwa³ radni
przechodz¹ test uczciwoœci
i rozs¹dku. Trzeba odwagi,
przekonania do argumentów
i co najtrudniejsze - zaufania do burmistrza. Oczywiœcie, ka¿da podwy¿ka jest
Ÿle przyjmowana i moja suW tym roku koñczymy wspólnie z Nadleœnictwem Œwie- biektywna ocena radnych
radów budowê unikatowych œcie¿ek rowerowych o nazwie sin- przeciwnych podwy¿ce jest
gltrek. £¹cznie po polskiej stronie Gór Izerskich powstanie byæ mo¿e stronnicza, ale
ich 20 km, a drugie tyle samo po czeskiej. Do przysz³ego se- postaram siê wyjaœniæ, dlazonu postaramy siê dobrze wypromowaæ tê atrakcjê dla rowe- czego podwy¿ka taryf za
rzystów. Na budowê œcie¿ek rowerowych s¹ jeszcze pieni¹- wodê i œcieki jest zasadna.
dze unijne w programie Europejskej Wspó³pracy Terytorial1. W 2010 roku celem
nej Polska-Saksonia. Chcemy pozyskaæ œrodki na budowê ko- likwidacji Zak³adu Wodolejnych singltreków. Nadleœniczy W. Krzewina wyrazi³ chêæ ci¹gów i Kanalizacji by³o
udzia³u w projekcie i obecnie jestem w trakcie zawi¹zywania obni¿enie kosztów dzia³alpartnerstwa z niemieckimi gminami, którymi bêd¹ Oybin, Jons- noœci i uzyskanie oszczêdWODA
dorf i Zittau i z którymi zamierzamy pozyskaæ ok. 1 mln euro, noœci w wysokoœci prawie
przy czym na saksoñskich partnerów przypadnie 350 tys. euro, 500 tys. z³, które przy przya na nasz¹ gminê reszta (dofinansowanie siêga 85 proc. wy- chodach 1,3 mln z³, bez
datków); za kwotê tê powsta³oby ok. 25 km nowych singltre- podwy¿ki taryf za wodê i
ków. Mocno stawiamy na turystykê rowerow¹, która rozwija œcieki, mia³y w za³o¿eniu
siê w niesamowitym tempie, a nasze uzdrowisko i góry s¹ trafiæ na fundusz inwestyœwietnym miejscem do aktywnego wypoczynku na rowerze. cyjny. Cel zosta³ osi¹gniêDo po³owy paŸdziernika chcemy z³o¿yæ projekt do funduszu. ty, a pieni¹dze zainwestowaliœmy w remonty i budowê
nowych sieci wodno-kanalizacyjnych.
Mam nadziejê, ¿e mieszkañcy zauwa¿yli, ¿e po raz
pierwszy przy budowie nowych dróg wymieniamy sieNa wrzeœniowej sesji Rada Miasta na mój wniosek przy- ci deszczowe, wodne i kajê³a uchwa³ê o podwy¿ce taryf za wodê i œcieki. Obecnie p³a- nalizacyjne. Moim celem
cimy za 1m3 wody i œcieków 6,30 z³ z 8-procentowym VAT- strategicznym jest, aby w bud¿ecie gminy wydatki na te zadania by³y finansowane ze sprzeda¿y wody i œcieków. W poKARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI
przednich latach, gdy wod¹ i
Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ
œciekami zarz¹dza³ zak³ad bu(Dz. U. nr 12, poz. 114 z póŸn. zm.): „kto bez zachowania nale¿ytej starannoœci wystawia lub wywiesza
d¿etowy, ka¿da wiêksza inweciê¿kie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa p³yny, wyrzuca nieczystoœci albo doprowadza
stycja by³a prawie w 100 proc.
do wypadania takich przedmiotów lub wylewania siê p³ynów, podlega karze grzywny do
finansowana przez bud¿et
500 z³otych albo karze nagany”. Wyrzucanie œmieci w miejscu niedozwolonym stanowi
gminy, który musia³ zad³u¿aæ
wiêc wykroczenie. Zgodnie natomiast z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeñ: „kto wyrzuca na
siê na wk³ad w³asny. Niby nic
nienale¿¹cy do niego grunt polny kamienie, œmieci, padlinê lub inne nieczystoœci, podlega
w tym z³ego, tyle tylko, ¿e
karze grzywny do 1000 z³otych albo karze nagany”.
ZWiK wci¹¿ kasowa³ za wodê

i œcieki, a mimo to nie posiada³ œrodków
na powa¿ne inwestycje, tymczasem gmina sp³aca³a zaci¹gniête po¿yczki kosztem
innych zadañ, co mocno zmniejsza³o dynamikê rozwoju miasta.
Takie z³e zarz¹dzanie jest trudno zauwa¿alne przez mieszkañców; nie wypada³o Ÿle oceniaæ burmistrza i radê, gdy
budowa³o siê nowe sieci, tylko nikt nie
zauwa¿a³, ¿e kredyty zaci¹gniête na inwestycje sp³acano z pieniêdzy, które powinny byæ przeznaczone na inwestycje w
drogi, przedszkola, szko³y, oœwietlenie
uliczne, parki, boiska i wiele innych potrzeb.
Przedstawiê to na przyk³adzie zadania, które bêdziemy wnet realizowaæ oczyszczalni œcieków i sieci kanalizacyjnej dla Czerniawy o wartoœci 7 mln z³.
Z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie w
wysokoœci 4 mln z³ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tego samego, który sfinansowa³ nam
czerniawski park i tamtejsze place zabaw). Jak widaæ, brakuje nam 3 mln z³, które uda nam siê zabezpieczyæ dziêki temu,
¿e po likwidacji ZWiK Urz¹d Miasta zarz¹dza wod¹ i œciekami, w zwi¹zku z tym otrzyma zwrot VAT w wysokoœci ok. 1,5
mln z³, kolejne 700 tys. z³ do³o¿ymy z osi¹gniêtych wp³ywów
z tytu³u sprzeda¿y wody i œcieków, a jedynie brakuj¹ce 800
tys. z³ pokryjemy z kredytu.
Gdyby tê sam¹ inwestycjê przeprowadza³ zak³ad bud¿etowy, musia³by otrzymaæ od gminy dotacjê w kwocie 3 mln
z³, na któr¹ zaci¹gnêlibyœmy kredyt (nie by³oby mo¿liwoœci
odliczenia VAT).
2. Argumentowa³em radnym, ¿e podwy¿ka nie jest na ad-
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ministracjê, tylko na inwestycje, bez
których zabrniemy w œlepy zau³ek.
3. W wielu dzielnicach miasta
nie mamy w ogóle wodoci¹gów, o
kanalizacji nawet nie wspomnê. Nasze ujêcia wody wymagaj¹ natychmiastowych remontów i inwestycji,
musimy te¿ budowaæ nowe ujêcia
mniej nara¿one na warunki atmosferyczne.
Roland Marciniak

Masz sprawę do radnego? Zadzwoń, napisz!
Tadeusz Aficki
tel. 604 499 175
tadeuszaficki6@wp.pl

Aleksandra Kasprzak
tel. 602 237 310
olak17@op.pl

Ryszard Sokó³
tel. 603 857 161

Micha³ Brutkowski
tel. 604 976 297
michal.brutkowski@op.pl

Bogus³aw Korta
tel. 603 859 535

Marian Stachurski
dy¿ury, biuro RM, 1500-1600
4 listopada, 5 grudnia

Danuta Erling
tel. 782 412 944
danusiaerling@yahoo.pl

Wies³aw Krzewina
tel. 607 224 410
buszyn@wp.eu

Mieczys³aw Szwarc
tel. 605 212 331
biuro@owbeatka.pl

Teresa Fierkowicz
tel. 665 733 443

teresa.fierkowicz@amorki.pl

Barbara Polañska
tel. 504 029 105
basia2330@wp.pl

Anna Tkaczyk
tel. 783 954 936
atkaczyk@poczta.onet.pl

Aziz Joya
tel. 606 103 883
joya@jomed.pl

Karolina Rutkowska-Haka
tel. 607 694 820
karolina.haka@gmail.com

Wioletta Urbañczyk
tel. 600 404 737
w.urbanczyk@op.pl

Jesieñ z homeopati¹
Gr
ypa to nie to samo, co pr
zeziêbienie
Grypa
przeziêbienie

Od jesieni a¿ do wiosny nara¿eni jesteœmy
na och³adzanie organizmu. Stanowi to punkt
wyjœcia do infekcji przeziêbieniowo-grypowych
najczêœciej o pod³o¿u wirusowym. Charakterystyczne objawy przeziêbienia to katar z uczuciem drapania w nosie, pobolewanie gard³a z
odruchowym kaszlem, podwy¿szona temperatura cia³a nieprzekraczaj¹ca zwykle 38 stopni.
Grypa natomiast to ostra choroba zakaŸna uk³adu oddechowego, przenoszona drog¹ kropelkow¹, imituj¹c¹ szybko narastaj¹c¹ gor¹czkê
(39-41 stopni), ból gard³a, kaszel, wystêpuje
ból miêœniowo-stawowy, osoba chora odczuwa znaczne os³abienie organizmu. Leczenie
chorób przeziêbieniowych lekami homeopatycznymi jest wysoce skuteczne i co wa¿ne, w
pe³ni bezpieczne. Na podstawie analizy somatycznej choroby oraz modalnoœci stosujemy:
Aconitum napellus 9CH - gdy jednoczeœnie
z katarem wystêpuje szybko narastaj¹ca gor¹czka z uczuciem dreszczy. Skóra jest sucha i
gor¹ca. Pojawia siê wzmo¿one pragnienie.
Belladonna 9CH - gor¹czka pojawia siê nagle z obfitym poceniem oraz z silnym bólem
g³owy, w pierwszej fazie chory odczuwa dotkliw¹ suchoœæ w jamie nosowej i w gardle.
Allium cepa 9CH - przy dominuj¹cych atakach kichania z wodnist¹ wydzielin¹ podra¿niaj¹c¹ skórê górnej wargi, wystêpuj¹cym ³zawieniem oczu bez podra¿nienia spojówek.
Nux vomica 9CH - pocz¹tek choroby jest
nag³y. Ju¿ od samego pocz¹tku pojawiaj¹ siê
napady czêstego kichania. Chory trzêsie siê z
zimna, nie mo¿e rozgrzaæ siê nawet przy pomocy termofora. Gor¹czka zmienia siê - raz jest
wy¿sza, raz ni¿sza.
Eupatorium perfoliatum 15CH - lek jest specjalnie przydatny w przypadkach grypy, w której wystêpuje uczucie silnego bólu kostnego.
Rhus toxicodendron 15CH - stosujemy w
tych przypadkach grypy, w których dominuje
ból w obrêbie uk³adu ruchu, nawet gdy osoba
chora pozostaje w zupe³nym spokoju, a maleje po rozruszaniu siê. Czêsto u chorych poja-

wia siê tez opryszczka wargowa.
Gelsemium 15CH -lek jest przydatny specjalnie w przypadkach grypy, w której na pierwszy plan wysuwa siê ból g³owy z towarzysz¹cym w mniejszym lub wiêkszym stopniu nasilonym tzw. oszo³omieniem. Chory poci siê,
czuje siê usztywniony, bardzo zmêczony, ma
odczucie ciê¿kich nóg i ich dr¿enia.
China rubra 15CH - stosujemy wtedy, gdy
po grypie pozostaje znaczne os³abienie z bladoœci¹ i obni¿one ciœnienie têtnicze krwi
(zw³aszcza po obfitych potach).
Kalium phosphoricum 30CH - w przypadkach pogrypowego wyczerpania umys³owego,
gdy pojawia siê niechêæ do pracy, a najmniejszy wysi³ek umys³owy przynosi wyczerpanie.
Avena sativa 9CH - lek jest wielce u¿yteczny w przypadkach pogrypowej utraty apetytu.
Jednoczeœnie polecam preparaty z naturaln¹
witamin¹ C, herbatê z malin, herbatê z dzikiej
ró¿y czy napar z kwiatu lipy, a zwolennikom
aspiryny szczególnie polecam naturalny i o
wiele bezpieczniejszy lek Salicortex - zawiera
sproszkowan¹ korê wierzby.
Dla osób z dominuj¹cym kaszlem suchym
proponujê np. preparat DexaCaps (Bronchonorm Plus) zawieraj¹cy suchy wyci¹g z kwiatu
lipy i bromowodorek dekstrometorfanu.
Artyku³ nie wyczerpuje oczywiœcie pe³nej
dostêpnej gamy leków przeciwko nie¿ytom
górnych dróg oddechowych. Wa¿ne jest, aby
choroby przeziêbieniowe leczyæ wed³ug objawów indywidualnych i aby nie dopuœciæ do
powa¿niejszych chorób górnych dróg oddechowych, np. ostrego zapalenia migda³ków,
ostrego zapalenia krtani czy zapalenia zatok
przynosowych.
Pamiêtajmy - nie leczona grypa niesie za
sob¹ powa¿ne powik³ania, o których napiszê
w nastêpnym artykule.
Grzegorz Bartocha
homeopata dyplomowany
nr. rej 9850310

Kongres Balneologiczny w Nałęczowie
Od 8 do 11 wrzeœnia na zaproszenie
prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej
uczestniczyliœmy w XXIII ZjeŸdzie Balneologicznym zorganizowanym w Na³êczowie, a uzdrowisko nasze reprezentowa³y
prezes Dorota Gi¿ewska i El¿bieta Gajowniczek oraz ni¿ej podpisany.
Na³êczów to uzdrowisko nizinne, po³o¿one niedaleko Lublina, wyspecjalizowane w
leczeniu chorób uk³adu kr¹¿enia. W zjeŸdzie
uczestniczy³o wielu specjalistów z kraju i z
zagranicy, a wœród obecnych wybitnych specjalistów warto wymieniæ prof. Aleksandra
Sieronia, prof. Zygmunta Zdrojewicza, prof.
Aleksandra Ronikiera, prof. Bohdana Wasilewskiego czy dr Teresê Latur. G³ówne tematy zjazdu to: balneoterapia i fizjoterapia w
chorobach uk³adu kr¹¿enia, Anti-aging - spowolnienie starzenia oraz postêpy w medycynie fizykalnej, balneologii, bioklimatologii,
balneochemii i geologii uzdrowiskowej.
Obok wiod¹cej tematyki kardiologicznej
interesuj¹cy by³ wyk³ad o wa¿nej roli lecznictwa uzdrowiskowego w spowolnieniu starzenia siê naszego spo³eczeñstwa. W czasie
zjazdu poruszono te¿ ciekaw¹ tematykê psychologii uzdrowiskowej. Profesorowie przedstawiali ciekaw¹ terapiê mix - stosowanie fizykoterapii po zabiegach balneologicznych. Ta
w³aœnie metoda bêdzie wprowadzana w naszym uzdrowisku od 2012r., poprzedzona badaniami na wybranej populacji.
Nowoœci¹ by³y wyk³ady z zakresu psychiatrii i psychosomatyki. Szczególnie wyk³ad

prof. Wojciecha Gruszczyñskiego (zajmowa³
siê miêdzy innymi ¿o³nierzami uczestnicz¹cymi w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie) spotka³ siê z olbrzymim zainteresowaniem, do tego stopnia, ¿e zabrak³o miejsc
na sali. Pan profesor w swoim wyk³adzie
zwróci³ uwagê, jak istotnym jest podejœcie do
pacjenta jako ca³oœci, a nie tylko jako do jednostki chorobowej. Podkreœli³ równie¿, jak
istotne znaczenie maj¹, pozornie nie zwi¹zane ze sob¹, nasze prze¿ycia i ich konsekwencje, na choroby, które nas dotykaj¹. To by³o
mistrzostwo œwiata - wyk³ad zosta³ przyjêty
owacj¹ na stoj¹co.
Od kilku lat zajêcia z psychologii uzdrowiskowej s¹ elementem przygotowañ do specjalizacji lekarskiej - balneologia i medycyna
fizykalna, pod okiem prof. Ireny Ponikowskiej.
Inn¹ ciekaw¹, dot¹d nie prezentowan¹,
dziedzin¹ medycyny na zjazdach by³a medycyna estetyczna i to, w jaki sposób lecznictwo uzdrowiskowe mo¿e byæ doskona³ym jej
uzupe³nieniem. Dla menad¿erów ochrony
zdrowia przygotowana by³a specjalna sesja
poœwiêcona wysokim standardom zarz¹dzania i jakoœci, zmianom w ustawach i rozporz¹dzeniach ministra zdrowia oraz wprowadzaniu do uzdrowisk turystyki zdrowotnej.
Mamy nadziejê (i wszystko na to wskazuje), ¿e za dwa lata to Œwieradów bêdzie gospodarzem kolejnego Zjazdu Balneologicznego.
Witold Dziekan

Uzdrowisko sprzedane!
25 sierpnia Ministerstwo Skarbu Pañstwa
i KGHM TFI SA parafowa³y umowê sprzeda¿y Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa” Sp.
z o.o.
W dniach 5-9 wrzeœnia zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Spó³ce wynegocjowa³y pakiet socjalny z przedstawicielami KGHM TFI.
20 wrzeœnia w Warszawie minister skarbu Aleksander Grad, prezes TFI Marcin
Chmielewski oraz wiceprezes Arkadiusz Gierat podpisali umowê sprzeda¿y, a Zarz¹d
Uzdrowiska podpisa³ oœwiadczenie o stanie
przedsiêbiorstwa.
Nowy w³aœciciel przej¹³ 13.459 udzia³ów
(87,74 proc.) za cenê 21.000.077,70 z³, zaœ
pozosta³e 1.881 udzia³ów zostan¹ przekazane uprawnionym pracownikom Spó³ki.
Œwieradów-Czerniawa jest kolejnym – po
Zespole Uzdrowisk K³odzkich, Po³czynie i
Cieplicach - oœrodkiem przejêtym przez
KGHM TFI. Wszystkie utworz¹ Grupê Uzdrowisk zarz¹dzanych przez Fundusz, który
wchodz¹c w posiadanie udzia³ów w czterech
spoœród dziesiêciu oœrodków uzdrowiskowych przeznaczonych do prywatyzacji uzyska³ blisko 10-procentowy udzia³ w rynku.
– Jesteœmy zainteresowani rozwojem
przejmowanych przez nas placówek i stworzeniem w nich nowoczesnej bazy sanatoryjno-leczniczej, SPA i wellness, spe³niaj¹cej
wysokie wymagania i oczekiwania zarówno
polskich, jaki i przybywaj¹cych coraz liczniej
zagranicznych kuracjuszy. Zakup kolejnych
uzdrowisk traktujemy jako d³ugofalow¹ inwe-

stycjê w jeden z filarów naszego Funduszu.
Mamy œwiadomoœæ koniecznoœci budowy oferty, która z jednej strony bêdzie s³u¿y³a pacjentom korzystaj¹cym z tej formy terapii, z drugiej strony – w ten sposób wspieramy gminy,
w których dzia³aj¹ placówki sanatoryjno–wypoczynkowe. Przed wojn¹ w Polsce by³o 440
uzdrowisk, obecnie jest ich niewiele ponad 40.
Buduj¹c nowoczesn¹ grupê oœrodków, mamy
œwiadomoœæ tworzenia unikalnej jakoœci, która z czasem mo¿e stanowiæ konkurencyjn¹
ofertê na rynku europejskim. Polskie uzdrowiska ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród cudzoziemców, którym pobyt
w sanatoriach refunduj¹ ich ubezpieczalnie.
Dodatkowo naszym celem jest zwiêkszenie
udzia³u klientów komercyjnych, którzy pod
okiem specjalistów zechc¹ „inwestowaæ we
w³asne zdrowie” – komentuje prezes Marcin
Chmielewski.
We wszystkich przejmowanych placówkach Fundusz planuje przeprowadziæ wielomilionowe inwestycje, dziêki którym w Œwieradowie podniesiona zostanie jakoœæ us³ug i
rozszerzona oferta o 100 nowych miejsc noclegowych. Naszym atutem jest to, ¿e jesteœmy
jednym z najpopularniejszych oœrodków leczniczych w Polsce, oferuj¹cym ju¿ od 250 lat
kuracje (leczenie schorzeñ narz¹dów ruchu,
reumatologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, mia¿d¿ycy têtnic obwodowych,
nadciœnienia têtniczego i osteoporozy) i atrakcyjne formy wypoczynku.
Dorota Gi¿ewska

Pielêgniarstwo bez granic
23 i 24 wrzeœnia Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa by³o gospodarzem XI Miêdzynarodowego Polsko-Niemieckiego Sympozjum Pielêgniarskiego „Pielêgniarstwo
bez granic”, po³¹czonego z obchodami 20lecia samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych.
G³ównym organizatorem by³a Okrêgowa
Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Jeleniej
Górze wraz z partnerami: Medycznym
Kongresem Euroregionu Nysa e.V. Görlitz
oraz nasz¹ spó³k¹.
W konferencji uczestniczy³o 300 osób, w
tym pielêgniarki z okrêgu jeleniogórskiego
oraz Czech i Niemiec, przedstawiciele z Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Dolnoœl¹skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Departamentu Zdrowia Urzêdu
Marsza³kowskiego, konsultanci wojewódzcy,
prezesi i dyrektorzy regionalnych szpitali i
pogotowia ratunkowego, pos³owie na sejm.
Goœci wita³y: Krystyna Demkowicz –
przewodnicz¹ca ORPiP w Jeleniej Górze, Birgit Bieder – dyrektor ds. pielêgniarskich Miejskiej Kliniki Görlitz GmbH oraz prezes Dorota Gi¿ewska, a wystêp zespo³u kameralnego Filharmonii Dolnoœl¹skiej zakoñczy³ czêœæ
powitaln¹.
Po czêœci oficjalnej odby³y siê trzy sesje
wyk³adowe, podczas której lekarze, pielêgniarki, fizjoterapeuci i psychoterapeuci ze
szpitali w Jeleniej Górze, Görlitz, Karpacza,
Krakowa i Lipska omawiali m.in. tematy: pacjent z cukrzyc¹ na oddziale szpitalnym –
wspó³czesne podejœcie; diagnoza „udar mózgu” - aspekty pielêgniarskie w zaburzeniach
po³ykania; mukowiscydoza – choroba nie-

znana; bezpieczeñstwo pacjenta na sali operacyjnej; rola zespo³u terapeutycznego w leczeniu zaburzeñ psychicznych u dzieci i
m³odzie¿y; wiedza pielêgniarek i dzia³ania
praktyczne w zakresie profilaktyki zaka¿eñ
odcewnikowych.
Drugiego dnia profesorowie i doktorzy z
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu
w Lipsku oraz Städt. Klinikum Görlitz prezentowali tematy: radon- dar natury; teorie
rozmowy z chorym; leczenie bólu i opieka paliatywna, walka z cierpieniem; ³uszczyca - aktualnoœci nowoczesnej terapii.
Jedn¹ z niespodzianek w czêœci nieoficjalnej by³ wystêp Teatru Tañca z Ogniem z Jeleniej Góry na górnym tarasie, a ¿e uczestnikami konferencji w 99 proc. by³y panie, kolejn¹
atrakcj¹ by³ wystêp zawodowej mêskiej grupy tanecznej „Niepokorni” z £odzi.
Wielu uczestników by³o zachwyconych
urokiem naszego
kurortu i zadeklarowa³o rych³y powrót
ju¿ w Sylwestra nie by³a to kurtuazja, ale szczera fascynacja przepiêknym miastem i unikalnym uzdrowiskiem.
E. Gajowniczek

Dzieñ otwarty gondoli - krok roku!
Ten tytu³owy krok roku oznacza najtrafniejsz¹ decyzjê, jak¹ kierownictwo gondoli powziê³o w sezonie letnio-jesiennym. Ustalaj¹c w dniu otwartym (1 paŸdziernika) od wczesnego rana do póŸnego wieczora cenê biletu
tam i z powrotem na 10 z³, œci¹gniêto nieprzebrane t³umy turystów (niechby nawet i „niedzielnych”), którzy
ruszyli na izerskie szlaki. Tego dnia sprzedano 2700 biletów, a dodatkowych 1000 pasa¿erów doliczono siê podczas bezp³atnego wjazdu na mszê. Nie ma siê jednak co
oszukiwaæ, w nabo¿eñstwie uczestniczy³o nie wiêcej ni¿
200 z nich, reszta posz³a w góry. A ci, którzy zostali,
uczestniczyli w mszy w intencji mieszkañców obu gmin,
turystów, przewodników oraz pracowników Ski&Sun.
Pad³o te¿ z usta ksiêdza kilka s³ów laudacji na czeœæ przyrody, a zw³aszcza sztandarowego ptaka izerskiego.
Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e cietrzewia nie sp³oszyli turyœci - przemierzywszy w przepiêkn¹ s³oneczn¹
pogodê szlak ze Stogu na Smrek i z powrotem, widzia³em t³umy, które da siê tylko porównaæ z potokiem pieszych na najruchliwszych ulicach metropolii.

Dzieñ otwarty by³ ostatni¹ okazj¹ do poprowadzenia
poselskiej kampanii wyborczej, st¹d na gondoli znalaz³o siê a¿ dwoje parlamentarzystów. Na zdjêciu pos³anka El¿bieta Zakrzewska zbiera g³osy na tacê. Burmistrz
(z lewej) na wszelki wypadek od g³osu siê wstrzyma³.

rozœwietlenie górnej stacji. Soczewki nakierowane by³y
na Jowisza i Uran, kometê C/2009 P1 Garradd (cokolwiek ta nazwa oznacza) oraz na obiekty mg³awicowe,
ale z powodu tych t³umów nie uda³o siê uzyskaæ od opiekunów sprzêtu ¿adnej informacji, zreszt¹, trudno w ogóle by³o ich odró¿niæ od widzów.
A na dole bawiono siê œwietnie. Przygrywa³ zespó³
country z Liberca, miêdzy sto³ami tañczyli goœcie (szkoda, ¿e nikomu nie przysz³o do g³owy odsun¹æ kilka sto³ów i wydzieliæ areny tanecznej), kuchnia serwowa³a czeskie dania, których jednak nie mo¿na by³o popiæ czeskim piwem, gdy¿ umowy z Kampani¹ Piwowarsk¹ nie

pozwalaj¹ na takie ekscesy
(wiêc lano Lecha i Tyskie).
Ale nawet te drobne potkniêcia i zgrzyty nie by³y w
stanie zepsuæ dobrego humoru uczestnikom dnia otwartego i szkoda tylko, ¿e zamkn¹³
siê ten dzieñ a¿ do najbli¿szej okazji w przysz³ym roku.

Festyn umili³o szeœæ najpiêkniejszych dziewczyn Dolnego Œl¹ska (w tym miss i wicemiss oraz miss i wicemiss nastolatek). A gdy siê jest m³odym, wiadomo
- chce siê poznaæ widoki na przysz³oœæ.

Gdyby gondola w koñcz¹cym siê sezonie czêœciej siêga³a po takie zachêty (choæ nie wiem, co na to cietrzew)...
Dzieñ otwarty zainaugurowano imprez¹ sportow¹ wiadomo, debiuty s¹ zawsze trudne i chyba dlatego w I
Izerskim Biegu Pod Górê (dystans 7,5 km, 490 m przewy¿szenia), którego trasa bieg³a z dolnej stacji na Stóg
Izerski, udzia³ wziê³o 12 zawodników (w tym 3 panie) w
wieku od 18 do 53 lat. Najszybciej dystans ten przebieg³
Eneasz Popió³, któremu – jak widaæ – izerski klimat
sprzyja zarówno przy œciganiu siê na nogach, jak i na
rowerze. Zwyciêzca uzyska³ nieco ponad 32 minuty, a
kolejni biegacze przybywali za nim od kilku do dwudziestu minut. Dobiegaj¹cych do mety zawodników obserwowali turyœci, którzy co do jednego okupowali miejsca biesiadne na tarasie schroniska. Reszta hula³a na szlakach.
Program dnia otwartego móg³ zadowoliæ ka¿dego:
amatorów pieszych wêdrówek, modlitewnego skupienia,
czeskiej kuchni, muzyki country i astronomii. Przez festyn przewinê³o siê 400-500 osób i wszyscy znaleŸli coœ
dla siebie. Na mnie wra¿enie zrobi³y widoki Œnie¿nych
Kot³ów i Œnie¿ki w obiektywie astronomicznych lunet (wygl¹da³y jak schronisko na Stogu), natomiast zawiod³y zupe³nie obserwacje ciemnego
nieba na górze (ono natomiast w pe³ni wype³ni³o sw¹
misjê, by³o bowiem bezchmurne i bezksiê¿ycowe),
bo do teleskopów ustawi³ siê
taki t³um, ¿e przez rejwach
i tumult nie uda³o siê wejœæ
w stan skupienia niezbêdny
przy obserwacji Wszechœwiata. W dodatku ca³y „ciemny” efekt psu³o nadmierne

U góry - msza w pe³nym s³oñcu przy budynku górnej stacji. Powy¿ej - to tylko jedna z wielu kolejek do teleskopu. Obok - dwunastka wytrwa³ych na starcie I Izerskiego Biegu Pod Górê.

Czeskie country roztañczy³o uczestników zabawy pod namiotem.

I strawa, i Czerniawa

Fot. T. Chmielowiec

Zdjêcie laureatów we wszystkich kategoriach - z przodu mega- multipucharowiec Piotr Bigus.
24 wrzeœnia „Leopoldówka” goœci³a - tradycyjnie ju¿ –
uczestników VIII edycji imprezy kulinarnej „Czerniawa, jaka
strawa”, której organizatorem by³a Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” i w której po raz pierwszy dania konkursowe oceniano w kategorii
amatorów (by³o ich dziesiêciu) oraz profesjonalistów (oœmiu
– z hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych).
Jury musia³o skosztowaæ w sumie 48 potraw, nalewek

ko os³adza³ nerwowoœæ wystêp zespo³u „£u¿yczanki”.
Wreszcie dano znak do degustacji, a komisje uda³y siê
na narady – nim og³oszono werdykt, goœcie sprz¹tnêli ze
sto³u niemal wszystko, co by³o do zjedzenia i wypicia.
W kategorii amatorów pierwsze miejsce za potrawê
zdoby³ (nie po raz pierwszy) Aziz Joya, który przygotowa³
afgañski przysmak pod nazw¹ kishmish palaw. Druga lokata przypad³a Piotrowi Bigusowi za kaczkê w pomarañczach

Fot. T. Chmielowiec
oraz ciast i deserów, by jednak jurorom ca³kiem nie popl¹ta³y siê kubki smakowe, podobnie jak w roku ubieg³ym podzielono ich na trzy grupy. I tak nalewki ocenia³a komisja w
sk³adzie: Ryszard Chomiak, Gra¿yna Klawitowska i Bo¿ena
Ochramowicz, potrawy: Barbara Dobrowolska-Szulgan, Krystyna Piotrowska i Jolanta Mitura, a ciasta i desery: Zofia
Grabas-Stettner, Dorota Marek-Miakienko i Dorota Otoka.
Na ich werdykt z niecierpliwoœci czeka³o ponad 200 z³aknionych wra¿eñ widzów-konsumentów, którym z lekka tyl-

(III miejsca nie przyznano).
W ciastach i deserach znów b³ysn¹³ P. Bigus, który wygra³ rywalizacjê czerniawskim tortem marchwiowo-jarzêbinowym. Drugie miejsce przypad³o Ewie Kujawiak z „£u¿yczanek” za deser izerski (przy okazji odebra³a te¿ nagrodê
publicznoœci), a trzecie Marianna Kralewska za s³odkie rendez vous.
Mo¿e siê to komuœ wydaæ wrêcz niewyobra¿alne, ale
pani Marianna po raz pierwszy od niepamiêtnych czasów

A. Pietrasz: Jak smakuje „Figowe marzenie”?

I jak tu nie wierzyæ, ¿e jemy oczami!

nie wygra³a w kategorii nalewek, zadowalaj¹c siê trzecim
miejscem za „Ostatni¹ przyjemnoœæ”. Da³a siê wyprzedziæ
Alicji Pietrasz, której „Figowe marzenie” bardziej trafi³o do
sêdziowskich prze³yków, a w pobitym polu obie panie zostawi³ P. Bigus, którego „£zy szczêœcia” chyba skapnê³y na
uradowan¹ twarz wielokrotnego laureata.
Profesjonaliœci rywalizowali jedynie w potrawach i deserach, bo chyba na nalewki po prostu nie maj¹ czasu. Restauracja „Smak Baca” po³o¿y³a wszystkich na ³opatki kluskami ³u¿yckimi z jagniêcin¹, wyprzedzaj¹c przepiórki w
gniazdach („Alma”) i wêdzon¹ pierœ z kaczki na kruchych
sa³atach w sosie malinowym („Tyrolska Chata”).

Ciasta i desery to popis hotelu St. Lukas (tort „Tiramisu”),
który wygra³ ze „Smak Bac¹” („Izerska Wenecja”) i „Czarnym Potokiem” (piernik cytrynowy).
Wszystkie certyfikaty kuchni izerskiej zgarn¹³ Piotr
Bigus, który w dodatku do swej pasji zarazi³ dzieci, jako ¿e
Oliwia i Daniel otrzymali wyró¿niania za warzywne ludki z
perliczych jaj i nasionkowe ciasteczka.
A gdy rozdano ju¿ dyplomy i puchary, a resztki okruchów sprz¹tniêto ze sto³ów, zaczê³y siê tañce, do których
tradycyjnie ju¿ przygrywa³ zespó³ „Familia”, w tym roku
dwukrotnie wspomagany solówkami saksofonowymi Adama £uczyñskiego. (AK)

Orły fruwają coraz wyżej
bawa - to g³ówne atuty tej imprezy, popularnie zwanej Kuratork¹, której komandorem
jest Zdzis³aw Gasz, organizator konkursów
przyrodniczych, ekologicznych, piosenki turystycznej, rajdów, wycieczek, tak dla dzieci, jak i m³odzie¿y. Podczas zakoñczenia rajdu przy owacji na stoj¹co otrzyma³ z r¹k starosty jeleniogórskiego Jacka W³odygi honorowe wyró¿nienie w postaci tytu³u i medalu
„Nauczyciela Kraju Ojczystego”, w uznaniu
za szczególne zas³ugi
dla nauczycieli oraz innych osób prowadz¹cych systematyczn¹
pracê edukacyjno-wychowawcz¹ w œrodowisku i na rzecz dzieci i
m³odzie¿y, maj¹ce na
celu upowszechnianie
turystyki i krajoznawstwa.
Pan Zdzis³aw jest
jedn¹ z 52 osób w kraju, które zosta³y tak
uhonorowane w roku
2011 i naszym przyjacielem, który wychowa³ i wyedukowa³ wiele pokoleñ dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, dziœ
Pami¹tkowe zdjêcie przy pomniku Go³êbiarki na rynku we Wleniu.
wspieraj¹cych dzia³ania swojego Mistrza.
Cz³onkowie i opiekunowie „Œwieradowskich Or³ów” gratuluj¹
mu wyró¿nienia, dziêkuj¹c za organizacjê
rajdów i konkursów, w
których niejednokrotnie uczestniczyli zdobywaj¹c nie tylko nagrody, ale doœwiadczenie i przyjació³.
Teresa Fierkowicz
Od 23 do 25 wrzeœnia dwie dru¿yny
„Œwieradowskich Or³ów” wziê³y udzia³ w
XXXVII Jeleniogórskim Rajdzie M³odzie¿y Szkolnej „Mi³ków 2011”, maszeruj¹c na
trzydniowej trasie po Parku Krajobrazowym Doliny Bobru, Pogórzu Izerskim i
Kotlinie Jeleniogórskiej.
Integracja dzieci, m³odzie¿y, opiekunów,
poznanie najbli¿szego regionu i jego atrakcji
turystycznych i przyrodniczych, nauka i za-

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II - „Poprawa warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci i turystyki”, Dzia³ania nr 2.2 - „Wspieranie Rozwoju Turystyki” Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013,
pod nazw¹ „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”. Ca³kowita wartoœæ
Projektu wynosi 876.888 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 676.000 euro.

W sadzie i w ogrodzie

Single czekają na tłumy
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie œcie¿ek rowerowych - singltrek. Do tej pory po
stronie Gminy wykonanych zosta³o ju¿ 8.882
mb singltreków, obecnie prowadzone s¹ prace budowlane przy budowie ostatniej sekcji
nr 5 o d³ugoœci 2.438 mb., która swój bieg
koñczy w rejonie kopalni kamienia ³upkowego w Or³owicach, po³o¿onej na granicy z osie-

rym mieœci siê serwis wraz ze sklepem rowerowym oraz napojami ch³odz¹cymi (tak¿e piwem), a na zewn¹trz z myjk¹ dla rowerów.
Oby teraz czeska inicjatywa doda³a odwagi naszym inwestorom, którzy w niedalekiej przysz³oœci pomyœl¹ o podobnym
punkcie po polskiej stronie Gór Izerskich.
Opr. Wojciech Cielecki

U góry - co trzymam w rêce? Nie³atwo by³o daæ odpowiedŸ,
za to o wiele ³atwiej dzieciom sz³a konsumpcja (obok).

Tak prezentuje siê Centrum Singltrek nieopodal Nowego Miasta.
dlem
CzerniawaZdrój. Wykonanie tego
odcinka singltrek zakoñczy etap prac budowlanych przy realizacji projektu.
Jednoczeœnie
zmierzaj¹ ku koñcowi
prace zwi¹zane z opracowywaniem ostatecznej wersji ulotek z
map¹ lokalizuj¹c¹ singltreki po polskiej i
czeskiej stronie granicy. Mapka niebawem
zostanie oddana do
druku.
Warto równie¿
wspomnieæ, ¿e u czeskiego partnera w Nowym Mieœcie, blisko
przejœcia granicznego,
nad stawem prywatny
inwestor wybudowa³
Centrum Singltrek,
które znajduje siê bezpoœrednio przy istniej¹cych ju¿ œcie¿kach.
Jest to obiekt, w któ-

22 wrzeœnia grupa 6-latków z Przedszkola Miejskiego odwiedzi³a sklep owocowo-warzywny pañstwa Danuty i Wojciecha Erlingów przy ul. Zdrojowej, a wizyta zwi¹zana by³a z realizacj¹ jesiennych zajêæ pod has³em „W sadzie i w ogrodzie”.
W³aœciciele sklepu ju¿ po raz drugi zaprosili przedszkolaków, szykuj¹c im w tym roku niespodziankê,
czeka³y ich bowiem nie tylko zagadki zwi¹zane z warzywami i owocami, nie tylko nagrody, ale tak¿e degustacja „eksponatów”. Wiêkszoœæ szeœciolatków po raz
pierwszy mia³a okazjê poznaæ smak granatu, awokado
czy melona. Równie¿ rodzime owoce – jab³ka, œliwki,
gruszki i maliny – cieszy³y siê ogromnym powodzeniem i gospodarze musieli kilkakrotnie nape³niaæ pó³miski. Za ¿yczliwoœæ, goœcinnoœæ i hojnoœæ w imieniu
-+
wszystkich dzieci sk³adam w³aœcicielom sklepu gor¹B
ce podziêkowania
- Krystyna Fiuk.

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY
DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ W BIURZE):

U góry - efektowne mostki to sposób na podmok³e pod³o¿e na trasie singltreka. Poni¿ej - trudno siê dziwiæ, ¿e widz¹c tak¹ œcie¿kê
nikn¹c¹ w lesie rowerzyœci dostaj¹ oczopl¹su.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada
35, pok. nr 24a (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar
przemocy w rodzinie.
Tel. 75 78 17 668 - w dniach i godzinach konsultacji. Rozmowy indywidualne w
poniedzia³ki w godz. 1600-1700.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, w której - w zwi¹zku z koniecznoœci¹
rozdzielenia zajêæ - osoby uzale¿nione spotykaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 17001900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.
GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.
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Œwieradów – kawalerka 33,5 m2, spó³dzielcza, w³asnoœciowa, 68.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 140.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 135.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 410.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,5 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod mieszkaniówkê, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod mieszkaniówkê, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice – mieszkanie do remontu, 42 m2, 65.000 z³
Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana przy asfalcie ko³o teatruu „Klinika Lalek”, 4.700 m2, 39.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 33.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
Wola Augustowska – blisko Œwieradowa, 0,5 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa, 95.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 25.000 z³

w w w. s c h e i n e r. p l

20 lat Rocal Fuza
Tegoroczne XIX Europejskie Spotkania
z Muzyk¹ Dawn¹ mia³y podwójne znaczenie. Goœci³y u nas zespo³y z ró¿nych stron
Polski oraz z Rosji, ale nie tylko chêæ wspólnego muzykowania zachêci³a uczestników
do przyjazdu do Œwieradowa - „Rocal
Fuza” œwiêtowa³a swoje dwudziestolecie.
W tym roku gospodarze festiwalu zaprosili zespo³y z Bia³egostoku, Starachowic, Kalisza, Jeleniej Góry, Krakowa oraz Poznania.
Ca³y festiwal uœwietni³a obecnoœæ mistrza violi da gamba Kazimierza Pyzika, a uwagê muzyków przykuwa³a wystawa fletów znanej
marki Mollenhauer.
Recital, który przygotowa³ Kazimierz Pyzik, podobnie jak w tamtym roku nie przyci¹gn¹³ do naszego koœcio³a t³umów, ale ci,
którzy przyszli, z zachwytem ws³uchiwali siê
w brzmienie violi da gamba uwydatnione mistyczn¹ akustyk¹ starych murów koœcielnych.
Koncert fina³owy równie¿ by³ niezwyk³y.
Oprócz zespo³ów, które prezentowa³y siê w
hali spacerowej, wystêpowali równie¿ soliœci.
Kazimierz Pyzik wraz ze swoimi uczniami –
Micha³em Krawczykiem, Piotrem M³ynarczykiem i Rados³awem Dembiñskim - zaprezentowali wirtuozersk¹ grê na violach da gamba,
hipnotyzuj¹c tym samym publicznoœæ. Po czêœci artystycznej nast¹pi³a ta oficjalna, podczas
której gospodarze podziêkowali wszystkim za
udzia³.
„Rocal Fuza” w ramach obchodów swojego dwudziestolecia przyjê³a flet prosty, sprezentowany przez firmê Mollenhauer, oraz liczSCHEINER

Sceneria tarasu zdrojowego sprzyja skupieniu podczas próby przed koncertem. Obok
radoœæ zespo³u z okazji jubileuszu.

Zgodnym chórem

ne prezenty i gratulacje od reszty uczestników.
Spotkania zwieñczy³o (nie)oficjalne ognisko, w którym uczestniczy³a m³odzie¿ wraz
ze swoimi instruktorami, wszystko przy
dŸwiêkach ¿ywej muzyki i blasku ognia.
W tym roku œwieradowska publicznoœæ nie
zawiod³a muzyków, ale ka¿da okazja jest dobra, by zachêciæ wiêksze grono mieszkañców,
aby uczestniczyli w tak nietuzinkowej i ciekawej imprezie.
Kinga Miakienko

NIERUCHOMOŒCI

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹). Cena 490.000 z³ + VAT. PROWIZJÊ
POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1114 - Œwieradów. Piêtro stylowej willi,
120 m2, z widokiem na panoramê Gór Izerskich.
Do mieszkania przynale¿y po³owa strychu i udzia³
w piwnicach. Dzia³ka pod budynkiem - 1.604 m2.
Do odtworzenia du¿y balkon. Mieszkanie wymaga
remontu. Cena 290.000 z³.

SNS 1398 - Œwieradów. Piêtro domu 90 m2,
wysoko po³o¿one na granicy lasu, z panoram¹ na
ca³e miasto. Obok wyci¹g orczykowy. Mieszkanie
po remoncie, salon 34 m2. Cena 295.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem.
Wszystkie media, widok na panoramê miasta i
na góry. Cena 230.000 z³.

SNS 1031 - Prosperuj¹cy nowoczesny budynek hotelowy z restauracj¹ na 80 osób. Centrum miasta przy g³ównej drodze. Powierzchnia
budynku - 1.290 m2. Dzia³ka - 7.650 m2.

W sobotê 24 wrzeœnia byliœmy uczestnikami przedostatniego ju¿ w tym roku
koncertu festiwalowego. Goœciliœmy tym
razem m³odzie¿owy zespó³ wokalny „Rondo” z Wroc³awia pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Podzielny. Zespó³ ten powsta³ z inicjatywy absolwentów szko³y muzycznej im. Gra¿yny Bacewicz – by³ych cz³onków chóru
„Con Brio” dzia³aj¹cego w tej placówce,
którzy po zakoñczeniu nauki w szkole nie
wyobra¿ali sobie rozstania ze œpiewaniem
i ze swoim wybitnym chórmistrzem.
M³odzi artyœci zaprezentowali program
obejmuj¹cy muzykê religijn¹ ró¿nych epok i
stylów: od psalmów w opracowaniu Miko³aja Gomó³ki, poprzez muzykê cerkiewn¹, kompozycje polskich kompozytorów XX i XXI
wieku, a¿ po gospel i negro spirituals. Ka¿dy
kolejny utwór utwierdza³ w przekonaniu, ¿e
mamy do czynienia z m³odzie¿¹, która kocha
œpiew i muzykê i sama znajduje radoœæ w
muzykowaniu.
Ta radoœæ udziela³a siê tak¿e publicznoœci, która bardzo gor¹co przyjê³a zaprezentowany program; urzeka³ j¹ profesjonalizm artystów, na ka¿dym kroku s³yszeæ siê da³o znakomite przygotowanie zarówno techniczne jak
i merytoryczne zespo³u bêd¹ce sum¹ wysokich umiejêtnoœci œpiewaków, jak i znakomitego warsztatu dyrygenckiego kierownika zespo³u.
Bardzo obiecuj¹ce s¹ zbiórki z ostatnich
dwóch miesiêcy, zw³aszcza ¿e do dobrowolnych datków zbieranych na koncertach do³¹czamy tak¿e co miesi¹c dochód ze sprzeda¿y
p³yt – cegie³ek. Sierpniowa wp³ata na konto

remontu organów wynios³a ponad 2.800 z³,
czyli wiêcej ni¿ wyniós³ dochód z festiwalu
za ca³y ubieg³y rok (to przede wszystkim dziêki du¿ej iloœci cegie³ek sprzedanych od czerwca). We wrzeœniu zaœ wp³acimy na to samo
konto 1.080 z³.
Dziêkujemy za okazane wsparcie, udzia³
w koncertach i za wszystkie z³o¿one ofiary
oraz zakupione cegie³ki. Tych, którzy jeszcze
maj¹ chêæ zakupienia p³yty, zachêcam, aby
uczynili to w zakrystii koœcio³a zawsze przed
lub po mszy.
Serdeczne podziêkowania sk³adam pañstwu Andrzejowi i Bo¿enie Plewiñskim, w³aœcicielom „Baru u Bo¿eny”, za wyœmienity
obiad zaserwowany wszystkim (licznym tym
razem) uczestnikom wrzeœniowego koncertu.
Dziêkujê te¿ wszystkim ludziom dobrej woli,
dziêki którym festiwal wci¹¿ przyci¹ga uwagê melomanów: Annie Panek – kieruj¹cej
wszystkimi sprawami organizacyjnymi, pracownikom referatu promocji Urzêdu Miasta,
ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu za mo¿liwoœæ realizacji comiesiêcznych koncertów w naszym koœciele, oraz wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób
przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e przedsiêwziêcie, jakim jest
PRO MUSICA SACRA, sprawnie
funkcjonuje ju¿
trzeci rok.
Jakub Choros
jakubchoros@tlen.pl

II Turniej Orlika
W dniach 5 i 6 wrzeœnia na œwieradowskim Orliku ju¿ po raz drugi odby³y siê turnieje dru¿yn niezrzeszonych o Puchar Donalda Tuska. By³y to eliminacje gminne, maj¹ce
na celu wy³onienie dru¿yny reprezentuj¹cej
nasz Orlik podczas eliminacji wojewódzkich
w Zgorzelcu (grupa m³odsza) i we Lwówku
(grupa starsza). Impreza cieszy³a siê wielkim
zainteresowaniem wœród dzieci, poniewa¿ w
ci¹gu tych dwóch dni swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³o ponad 40 zawodników.
W pierwszym dniu zawodów o zwyciêstwo walczy³y dru¿yny ch³opców w wieku 1213 lat, w kolejnym zaœ ch³opcy w wieku 11
lat i m³odsi. W ka¿dym turnieju bra³y udzia³
4 dru¿yny po 5 osób, plus rezerwowi.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Wszyscy
zawodnicy bardzo powa¿nie potraktowali turniej, zw³aszcza, ¿e kolejnym etapem mia³a byæ
rywalizacja z innymi zwyciêskimi Orlikami z
powiatów zgorzeleckiego i lwóweckiego.
W turnieju ch³opców w wieku 12-13 lat,
zwyciê¿y³a - i zdoby³a przepustkê do reprezentowania nas w kolejnym etapie rozgrywek
- dru¿yna FC Diab³y w sk³adzie: Jakub Andziulewicz, Szymon Chmielowiec, Jakub
Czukiewski, Piotr Drzyma³a, Bartek Go³êbiowski, Mateusz Kapszewicz, Kamil Puchala, Patryk Sas i Dominik Wróblewski.

Wymienieni pi³karze uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich we Lwówku, podczas których zajêli 4 miejsce (na 7 mo¿liwych), przegrywaj¹c mecz o 3 miejsce z dru¿yn¹ Gryfowa - po dogrywce 2:3. Pierwsze
miejsce przypad³o dru¿ynie z Lwówka, drugie zaœ dru¿ynie z Radogoszczy.
W turnieju ch³opców w wieku 11 lat i
m³odsi, wygra³a dru¿yna FC Orliki (wszystkie zdjêcia dostêpne s¹ na stronie www.swieradowzdroj.pl w zak³adce Galeria) w sk³adzie:
Szymon Chmielowiec, Micha³ Jab³onowski,
Marcel Jurkiewicz, Tymoteusz Kolejewski,
Konrad Minkus, Aleksander Pal, Szymon Sautycz i Jakub Szwabich.
Zawodnicy ci reprezentowali nasz Orlik
podczas turnieju w Zgorzelcu, gdzie byli jedn¹
z siedmiu walcz¹cych o zwyciêstwo dru¿yn.
Po dwóch przegranych w grupie - 0:2 z Zawidowem, 1:2 ze Zgorzelcem oraz wygranej 2:1
z zespo³em z Koœcielnika, zabrak³o nam szczêœcia, by przejœæ do kolejnego etapu tych rozgrywek. Zajêliœmy ostatecznie 5 miejsce, co
jest dla naszych zawodników i tak du¿ym sukcesem, poniewa¿ byli oni o 2 lata m³odsi od
swoich przeciwników.
Wra¿eñ i pozytywnych emocji by³o co nie
miara! Nie ma nic piêkniejszego od widoku
rozentuzjazmowanych m³odych pi³karzy, od-

daj¹cych ca³e serce, by pokonaæ przeciwnika.
Czekamy z niecierpliwoœci¹ na nastêpny rok
i kolejn¹ edycjê turnieju Orlika o Puchar Premiera. Do tego czasu bêdziemy intensywnie
trenowaæ, by staæ siê jeszcze lepszymi!
W najbli¿szym czasie relacje ze zmagañ ligowych naszych trampkarzy oraz Orlików zrzeszonych w œwieradowskiej „Kwisie”.
Tekst Piotr Chowañski
Zdjêcie Tomasz Chmielowiec

Pi³ka w grze
Kalendarz rozgrywek w grupie A do koñca sezonu przedstawia siê nastêpuj¹co:
16 X, g. 1500: COSMOS RADZIMÓW - KWISA
23 X, g. 1500: KWISA - B£ÊKITNI STUDNISKA
30 X, g. 1400: SKALNIK RÊBISZÓW - KWISA
6 XI, g. 1500: KWISA - BAZALT SULIKÓW

W poprzednim „Notatniku Œwieradowskim” zamieœci³am fragment interetyku³u, któr
y z uwagi na jego obszer
noœæ podzieli³am na trzy czêartyku³u,
który
obszernoœæ
suj¹cego ar
œci i z tego powodu przeoczy³am Ÿród³o tekstu – autork¹ jest El¿bieta Ligowska, a ca³oœæ mo¿na znaleŸæ na stronie http://www
.edukacja.edux.pl/phttp://www.edukacja.edux.pl/p12258-czynniki-wychowawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.php
Zarówno autorkê, jak i Czytelników „Notatnika” gor¹co za ten b³¹d przepraszam, a do dalszej lektur
y tekstu zapraszam za miesi¹c
lektury
Danuta Erling
danusiaerling@yahoo.pl

Lasy to ¿ycie
Rok 2011 zosta³ og³oszony przez ONZ Miêdzynarodowym Rokiem Lasów. Fundacje: „Sprz¹tanie Œwiata-Polska 2011”
i „Nasza Ziemia” w³¹czaj¹c siê w obchody nada³o tegorocznej akcji „Sprz¹tania Œwiata - Polska 2011” has³o przewodnie
LASY TO ¯YCIE – CHROÑMY JE. Podczas wrzeœniowej akcji (16-18.09) w ca³ej Polsce odbywa³ siê szereg dzia³añ z zakresu
aktywnej edukacji ekologicznej polegaj¹cych na zbieraniu i segregowaniu zebranych odpadów, sprz¹taniu zbiorników wodnych, sadzeniu drzew i krzewów, a których celem by³o budzenie i wzmacnianie œwiadomoœci ekologicznej Polaków oraz ich
odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne, maj¹ce s³u¿yæ nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom. „Œwieradowskie Or³y”
w³¹czy³y siê aktywnie do akcji, sprz¹taj¹c szlaki turystyczne oraz ucz¹c siê o lesie jako o ca³ym skomplikowanym ekosystemie, o znaczeniu lasów i koniecznoœci likwidowania dzikich wysypisk œmieci, które niszcz¹ obszary leœne i s¹ zagro¿eniem
dla dzikich zwierz¹t.
Wyrobienie nawyku segregowania odpadów i uœwiadomienie, ¿e recykling nam siê op³aca, to idea pi¹tej ju¿ edycji
ca³orocznego konkursu „Mistrz Recyklingu”, którego celem jest zbiórka baterii, puszek aluminiowych, korków plastikowych
i makulatury. Powstrzymanie narastaj¹cej góry odpadów, selektywna zbiórka, recykling - to g³ówne zadania dotycz¹ce
ochrony œrodowiska, dziœ zmierzaj¹ce do tego, aby by³o czystsze jutro. (TF). Fot. Tomasz Chmielowiec

Gotuj z Przystup¹
Zgodnie z obietnic¹ opowiem Pañstwu
o tradycjach kuchni francuskiej (mojej ulubionej), oczywiœcie, skrojonej na miarê polskich mo¿liwoœci. S¹ trzy podstawowe
sk³adniki tej kuchni: mas³o, mas³o i oczywiœcie mas³o. Mo¿e to zabrzmi anegdotycznie, ale wiêkszoœæ francuskich mistrzów
uznaje tê zasadê za wrêcz mistyczn¹ i nie
ma powodu, by siê jej przeciwstawiaæ.
Kuchnia francuska uwa¿ana jest za jedn¹
z najlepszych na œwiecie, stawiana na równi z
hiszpañsk¹ czy w³osk¹. Przez naszych rodaków najczêœciej kojarzona jest z ¿abimi udkami i œlimakami, co jest du¿ym uproszczeniem, jako ¿e jest to kuchnia niezwykle zró¿nicowana, wyrafinowana, opierana zawsze na
œwie¿ym produkcie.
Z filmów s¹dz¹c, mo¿na by dojœæ do wniosku, ¿e wszyscy Francuzi na œniadanie pij¹
kawê i zagryzaj¹ j¹ croissantami, a podstawow¹ ich zagryzk¹ s¹ sery we wszystkich
mo¿liwych odmianach. Tymczasem kuchnia
francuska jest konglomeratem kuchni regionalnych, ró¿ni¹cych siê daniami,
przystawkami i deserami.
Mnie, na przyk³ad, najbardziej
odpowiada kuchnia z Prowansji, u
nas znanej g³ównie
z mieszanki zió³
pod t¹ nazw¹. A

skoro ju¿ zio³a wywo³a³em, zaproponujê zupê
cebulow¹ zapiekan¹ w piecu z dodatkiem
owych zió³ i bia³ego wina.
Sk³adniki: dwie du¿e cebule, pó³ litra bia³ego wytrawnego (lub pó³wytrawnego) wina
(z dostêpnych poleca³bym Cavignon Chardonnay), pó³ kostki mas³a, 4 plastry sera ¿ó³tego
(edam rycki lub gouda), chleb tostowy, zio³a
prowansalskie, bulion, sól i pieprz oraz odrobina cukru do smaku.
Cebulê kroimy w piórka, rozgrzewamy w

rondlu mas³o do którego wrzucamy cebulê i
przysma¿amy j¹ na delikatnie z³oty kolor.
Dodajemy zio³a, wszystko zalewamy winem.
Gotujemy do momentu, gdy z wina wyparuje
alkohol, a zostanie bukiet, wtedy zalewamy
wszystko bulionem, doprawiamy do smaku,
wlewamy do miseczki, na zupê k³adziemy tost
posypany ¿ó³tym serem, wstawiamy do nagrzanego piekarnika (200 stopni) na 4 minuty, a¿ tost siê zapiecze. Zupê smakujemy po
przebiciu siê przez serow¹ skorupê (któr¹ w
koñcu te¿ zjadamy).
Prowansja kojarzona jest te¿ z owocami
morza i œwie¿ymi rybami, ale taka, dla przyk³adu, Burgundia, te¿ sroce spod ogona nie
wypad³a. Region ten s³ynie g³ównie z czerwonego burgunda i wyœmietnitej wo³owiny
bourguignon, któr¹ chêtnie podam Pañstwu
na talerz.
Sk³adniki: 1 kg wo³owiony pieczeniowej,
2 du¿e cebule, 2 du¿e marchwie, 1 œredni seler, 2 œredniej wielkoœci pietruszki, 2 z¹bki
czosnku, kostka mas³a, butelka czerwonego
wytrawnego wina (najlepiej Grand Vin de
Bordeaux), puszka ca³ych pomidorów bez
skórki, sól, pieprz i znane nam ju¿ zio³a prowansalskie.
Wo³owinê kroimy w kostkê 5 x 5 cm,
wrzucamy do rondla na rozgrzane mas³o, nastêpnie przysma¿amy ok. 4 min. na ostrym
ogniu, by „zamkn¹æ” bia³ko (nie wolno spaliæ mas³a). Zalewamy miêso czerwonym winem, warzywa kroimy w grube plastry i dorzucamy do garnka, a wszystko dusimy pod
przykryciem, a¿ wo³owina zmiêknie. Gdy
miêso jest ju¿ miekkie, dodajemy roztarty czosnek i pomidory wraz z zalew¹, dusimy to
wszystko ok. 12-15 minut, a¿ zgêstnieje sos,

doprawiamy do smaku i podajemy na stó³.
Danie to Francuzi jedz¹ zwykle z chrupi¹c¹
gor¹c¹ bagietk¹, któr¹ u nas mo¿na dostaæ
zamro¿on¹, gotow¹ do wypieku w domowych
warunkach.
Zakoñczmy tê podró¿ w Bretanii s³yn¹cej
z naleœników crepes suzette z pomarañczami
i likierem Cointreau (mo¿emy go zast¹piæ tañszym wysokoprocentowym likierem pomarañczowym).
Sk³adniki: 2 jaja, pó³ litra mleka, m¹ka
(pod gêstoœæ), starta skórka z cytryny (wyparzonej), pó³ kostki mas³a, 3 pomarañcze, 100
ml likieru, szklanka soku pomarañczowego
(100 proc.) i cukier.
Wybijamy ca³e jaja do miski, dodajemy
mleko i m¹kê, po czym wszystko rozbijamy
rózg¹, ¿eby nie by³o grudek. Do tak przygotowanego ciasta wrzucamy start¹ skórkê cytrynow¹, doprawiamy trochê cukrem i na
odrobinie mas³a sma¿ymy maksymalnie cienkie naleœniki, które nastêpnie sk³adamy na
cztery i odstawiamy na bok.
Na suchej patelni rozpuszczamy cukier na
karmel, zalewamy go sokiem, wrzucamy „fileciki” z pomarañczy, gotujemy wszystko ok.
4 minut, dodajemy resztkê mas³a, ¿eby sos
nam sie zagêœci³, wreszcie dolewamy likier,
zostawiaj¹c sobie 20 ml na flambirowanie (palenie). Do gotowego sosu wk³adamy z³o¿one
naleœniki i dusimy ok. 2 minuty, wyk³adamy
je na talerz ³opatk¹, polewamy sosem, nastêpnie likierem i wszystko podpalamy. Gdy likier siê wypali, zabieramy siê do delektowania. Smacznego.
Za miesi¹c zrobimy krótki wyskok na
Wêgry, by paroma ostrymi potrawami roztopiæ w sobie jesienn¹ chandrê.

Przedszkolaki chc¹ czytaæ
Dziœ wyszkoleni - jutro zatrudnieni
W roku 2011 Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju po raz
trzeci aplikowa³ o œrodki z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. W bie¿¹cym roku
w ramach realizacji projektu systemowego pod nazw¹ „Od szkolenia do zatrudnienia” zorganizowano dla jego uczestników
czterodniowe warsztaty readaptacyjne oraz
trzytygodniowe szkolenie z zakresu tradycji rêkodzielniczych.
Warsztaty readaptacyjne poprowadzi³ psycholog, a w czasie ich trwania pracowano nad

podniesieniem kompetencji interpersonalnych uczestników projektu.
Podczas szkolenia z zakresu tradycji rêkodzielniczych uczestnicy szkolenia nabyli
praktyczne umiejêtnoœci z zakresu ceramiki,
wikliniarstwa oraz produkcji witra¿y. Ka¿dy
z trzech modu³ów szkolenia trwa³ po 30 godzin, trzeba siê by³o zatem wykazaæ nie lada
zaciêciem i zdolnoœciami, aby w tak krótkim
czasie zapoznaæ siê z tajnikami modelowania
z gliny i póŸniejszego wypalania wytworzonych form, wypleœæ kosze z wikliny oraz od
podstaw wykonaæ
w³asnorêcznie witra¿.
W ramach projektu przewidziano jeszcze indywidualne
warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy, w ramach
których uczestnicy
szkolenia dowiedz¹
siê miêdzy innymi,
jak napisaæ list motywacyjny do pracodawcy, jak opracowaæ
CV i w jaki sposób
aplikowaæ o œrodki na
za³o¿enie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Na zakoñczenie
chcia³abym serdecznie podziêkowaæ
uczestnikom szkoleñ
za aktywnoœæ i wniesione zaanga¿owanie
podczas zajêæ oraz
prowadz¹cym szkolenia za okazan¹ serdecznoœæ i profesjonalizm.
Anna Salach Kierownik MOPS

U góry uczestnicy przy wyplataniu wikliny i uk³adaniu witra¿y, powy¿ej - ich dzie³a.
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Wyrabianie u dziecka motywacji do
czytania to ciê¿ka, systematyczna praca,
która wymaga spe³nienia kilku warunków
przez rodziców poprzez ci¹g³e zachêcanie,
zainteresowanie i wsparcie. Nie rozbudzimy w dzieciach uwielbienia do ksi¹¿ek samym tylko naganianiem ich do lektury.
Irena KoŸmiñska – za³o¿ycielka i prezes
Fundacji „ABCXXI – Ca³a Polska czyta dzieciom”, autorka „Wychowania przez czytanie”
(dostêpna w bibliotece) napisa³a: Jeœli naprawdê chcemy, by nasze dzieci pokocha³y czytanie, by nauka w szkole przychodzi³a im ³atwo,
by wznios³y siê ponad przeciêtnoœæ, by by³y
m¹dre, dobre i szczêœliwe, powinniœmy zaszczepiæ w nich mi³oœæ do ksi¹¿ek w sposób
gwarantuj¹cy sukces – poprzez codzienne g³oœne czytanie im dla przyjemnoœci od najm³odszego wieku.
Im m³odsze dziecko przyzwyczaimy do
czegoœ, co kojarzy mu siê z przyjemnoœci¹,
pozytywne nastawienie przekszta³ci siê w
postawê na ca³e ¿ycie. Rodzice musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e zadbanie, aby dziecko
czyta³o, nie kosztuje wiele, przecie¿ wszyscy
maj¹ jednakowy dostêp do ksi¹¿ek. Biblioteka prowadzi akcjê czytelnicz¹ pod has³em
„Czytaj¹ce Przedszkole” i we wrzeœniu wznowi³a zajêcia po wakacjach. Ju¿ pierwsze spo-

tkanie w przedszkolu udowodni³o, ¿e dzieci
chc¹ i lubi¹ s³uchaæ.
Na pierwszych czytelników z grupy STOKROTKI czeka³a Dominika Pater w mundurze Stra¿y Miejskiej, która przeczyta³a opowiadanie pt. „Jesieñ – kolorowa czarodziejka” M. Nienartowicz, pisarki z Karpacza.
Nastêpnie goœæ opowiedzia³ o pracy i obowi¹zkach, jakie pe³ni stra¿nik miejski. Pani
Dominika zadeklarowa³a te¿ sta³¹ wspó³pracê z nami, z czego najbardziej ucieszy³y siê
dzieci, gdy¿ uwielbiaj¹, jak im czytaj¹ mundurowi.
Po zajêciach plastyczno-technicznych, na
których dzieci rysowa³y liœcie jesienne i przypina³y je na drzewku szczêœcia, rozpoczê³a siê
indywidualna zabawa z ksi¹¿k¹ - przedszkolaki mog³y wyci¹gaæ i przegl¹daæ kolorowe
ksi¹¿eczki; ch³opców najbardziej zainteresowa³y dinozaury, owady, wieloryby i inne zwierzaki, samochody oraz samoloty, a dziewczynki siêga³y po ksiê¿niczki, wró¿ki, krasnoludki i baletnice.
Po s³odkim poczêstunku otrzyma³y kolorowanki, zak³adki i inne materia³y reklamowe z kampanii „Ca³a Polska czyta dzieciom”
oraz ulotki dla rodziców pod has³em „Nigdy
nie jest za póŸno aby zapisaæ swoje dziecko
do biblioteki”. (KP)

To nie musi być miasto dla bogatych!
Dzia³alnoœæ uzdrowiskowa w kameralnej
dzielnicy miasta - Czerniawie - rozpoczê³a siê w
XIX w. Do 1973 r. by³o to samodzielne uzdrowisko, które powsta³o z za³o¿onej w XVII wieku
osady czeskich uchodŸców religijnych. Woda mineralna ze Ÿród³a Jana wed³ug przeprowadzonych badañ oczyszcza organizm z metali ciê¿kich
i obni¿a poziom cukru we krwi. Naturalne zasoby wód mineralnych i wyj¹tkowy mikroklimat,
które s³u¿y³y przez lata przede wszystkim chorym dzieciom, dziœ otwieraj¹ siê równie¿ na leczenie schorzeñ u osób doros³ych.
Przy Szpitalu Uzdrowiskowym dzia³a Zespó³ Szkó³,
który równolegle z leczeniem oferuje kontynuacjê nauki
w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zajêcia wychowawcze w godzinach popo³udniowych. Szpital leczy dzieci przewlekle chore (schorzenia górnych dróg oddechowych, astma, alergie, niedobory odpornoœci), u których
w trakcie pobytu stwierdzano znaczny spadek czêstoœci
zachorowañ i poprawê parametrów immunologicznych w
surowicy (wyniki badañ przeprowadzone przez prof. dr
hab. Adama Jankowskiego z Pediatrycznego Centrum Immunologicznego we Wroc³awiu).
Czerniawa to doskona³e miejsce dla realizacji oddzia³ywañ profilaktycznych w dziedzinie zdrowia dzieci i m³odzie¿y, a sprzyjaj¹ce warunki œrodowiskowe (klimat, bezpieczeñstwo ekologiczne) i kwaterunkowe (dobrze wyposa¿ona baza lokalowa) umo¿liwiaj¹ zdrowy i warto-

œciowy wypoczynek.
Czerniawa od lat jest kojarzona z leczeniem dzieci i
m³odzie¿y. W tym czasie przyjê³a na leczenie tysi¹ce dzieci
z ca³ej Polski, czêsto z niezamo¿nych rodzin, których nie
staæ na op³acenie przewlekle chorym pobytu zdrowotnego w kurorcie.
Placówka posiada udokumentowane osi¹gniêcia w
leczeniu i dzia³aniach pedagogicznych, a du¿a rzesza wielokrotnie powracaj¹cych kuracjuszy - rekordziœci bywali po osiem, dziewiêæ razy - najlepiej œwiadczy o poziomie opieki medycznej i pedagogicznej.
Wpisy i podziêkowania w „Z³otej Ksiêdze” równie¿
s¹ dowodem na to, ¿e praca dobrze wykwalifikowanej kadry nie idzie na marne.
W tym roku od 23 maja do 12 wrzeœnia zorganizowano cztery 27-dniowe turnusy, a przecie¿ zainteresowanie dzieci, m³odzie¿y i ich rodzin nie maleje. Mam cich¹ nadziejê, ¿e nowy w³aœciciel uzdrowiska, jak równie¿ zarz¹d spó³ki nie pozwol¹ na to,
¿eby w Czerniawie
Dom Zdrojowy nie
rozbrzmiewa³ gwarem i œmiechem
dzieci i m³odzie¿y
przez nastêpne lata,
a dzia³alnoœæ tej placówki rozszerzy na
ca³y rok.
Barbara Polañska

Narciarzu i snowboardzisto - przygotuj się do sezonu!
Nied³ugo przywitamy sezon zimowy, z nadejœciem którego wielu
z nas wybierze siê na
stok, aby zaliczyæ
pierwszy zjazd. By nie
okaza³ siê zarazem
ostatnim, warto zadbaæ, ¿eby by³ on bezpieczny - mo¿na siê do
tego przygotowaæ !
Przygotowanie fizyczne do sezonu powinno byæ indywidualne, ka¿dy bowiem prowadzi inny tryb ¿ycia, a co za tym idzie, jego sprawnoœæ fizyczna jest inna. Poza tym ka¿da dyscyplina sportu, w tym
tak¿e narciarstwo i snowboard, charakteryzuj¹ siê specyfik¹
ruchów i wysi³ku, która wymaga pewnego przygotowania.
To, ile czasu nale¿y poœwieciæ na przygotowanie do sezonu
oraz jakie æwiczenia trzeba wykonaæ, zale¿y od:
POZIOMU ZAAWANSOWANIA
Osoby o s³abych umiejêtnoœciach wydatkuj¹ podczas jazdy wiêcej energii, a co za tym idzie - szybciej siê mêcz¹. Ich
ruchy obarczone s¹ wieloma zbêdnymi napiêciami miêœni,
wiêc ich przygotowanie do sezonu powinno byæ lepsze. Zaawansowani narciarze i snowboardziœci je¿d¿¹ bardziej ekonomicznie, ale nie oznacza to, ¿e siê nie mêcz¹. Oni te¿ powinni przygotowaæ siê do sezonu.
INTENSYWNOŒÆ, Z JAK¥ JEZDZIMY
NA NARTACH I DESCE (ZW£ASZCZA
W PIERWSZE DNI W SEZONIE)
Jeœli pierwsze dni w sezonie bêd¹ spêdzone na intensywnej jeŸdzie, nale¿y to przewidzieæ. Czêsto bowiem wejœcie
na deskê „zza biurka” i przyst¹pienie do æwiczeñ bez uprzedniego rozje¿d¿enia doprowadza do natychmiastowego pojawienia siê ogólnego zmêczenia – organizm nie jest przystosowany do tak intensywnej pracy na wysokich obrotach.
SPRAWNOŒCI FIZYCZNEJ I TRYBU ¯YCIA
O wiele „³atwiejszy” pocz¹tek sezonu bêd¹ mieli ci, którzy na co dzieñ uprawiaj¹ inne dyscypliny sportu (gry, bieganie, si³ownia, basen) oraz aktywnie spêdzaj¹ wolny czas. Ich
sprawnoœæ fizyczna na pewno jest na wy¿szym poziomie w
porównaniu z osobami, które przesiadaj¹ siê na co dzieñ z
fotela samochodu na fotel za biurkiem, a wieczorem na fotel
przed telewizorem.

17 wrzeœnia przy przepiêknej s³onecznej pogodzie oficjalnie zainaugurowano dzia³alnoœæ œwieradowskiego pola minigolfowego, a pocz¹tek wypad³ nader
okazale, jako ¿e walczono o Puchar Burmistrza w I Zawodach w Minigolfie.
Do turnieju zg³osi³o siê 26 zawodników w ró¿nym wieku, w tym 8 pañ (i
dziewczynek). Uczestników podzielono na 4 grupy, które przemieszcza³y siê
kolejno od do³ka do do³ka, æwicz¹c refleks, spokój i precyzjê. Nad prawid³owym
przebiegiem zawodów czuwa³o czworo sêdziów.
Po dwóch rundach utworzono trzy kategorie: mini junior, junior i open. Nagrodê i puchar za zwyciêstwo w kategorii mini junior otrzyma³a najm³odsza zawodniczka – 6-letnia Natalka Chmielowiec. W kategorii junior rywalizowa³o czworo
golfistów w wieku 9-12 lat, bój toczono w do³kach nr 1, 2 i 3, a wygra³ i Puchar
Juniorów odebra³ Szymon Chmielowiec (7 punktów plus 5 z dogrywki). Drugie
miejsce zdoby³ Micha³ Krawczyk (7 punktów plus 6 z dogrywki), trzecie zaœ Micha³ Ujma z 9 punktami.
Do fina³u w kategorii open przesz³o 10 osób z najmniejsz¹ liczb¹ punktów
po dwóch rundach, a pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza zdoby³ Sebastian Sydor (49 punktów), przed Patrykiem Pakietem (50 punktów) i Tomaszem Chmielowcem (52 punkty).
Wszyscy bawili siê wspaniale, nowa dyscyplina zyska³a ju¿ uznanie wœród
œwieradowian, kuracjuszy i wczasowiczów, a poniewa¿ od dnia zawodów pogoda
wci¹¿ sprzyja³a golfistom, na polu zawsze mo¿na by³o kogoœ zobaczyæ.
Kto ma swój sprzêt, mo¿e z pola korzystaæ bezp³atnie, natomiast bezsprzêtowców obs³uguj¹ pobliskie lokale: „Piwniczka u Wioli” i restauracja „Józefina”,
które za 5-6 z³ wypo¿yczaj¹ kije i pi³ki (tak¿e dostosowane dla dzieci), a komu po drodze, mo¿e
wpaœæ do Urzêdu Miasta i tam równie¿ zaopatrzyæ
siê w kije i pi³ki.
Obs³uga
„Piwniczki u Wioli”, która najszybciej uruchomi³a
wypo¿yczalniê,
mówi, ¿e by³y dni,
gdy przez wiele
godzin komplet
kijów znajdowa³
siê w rêkach graczy.
(aka)

Bardzo czêsto mniemanie o swojej bardzo dobrej sprawnoœci jest z³udne w przypadku takich osób i pocz¹tek sezonu
zamiast przyjemnoœci staje siê koszmarem. Jeœli wiêc nie przez
ca³y rok, gdy¿ do tego trzeba du¿ej motywacji, to przynajmniej 4-6 tygodni przed pierwszym dniem na œniegu warto
by³oby pomyœleæ o zmianie trybu ¿ycia (aktywnoœæ, dieta).
STANU ZDROWIA
Bardzo czêsto bagatelizujemy aspekt przygotowania siê
do sezonu, który mo¿e byæ przyczyn¹ nawet du¿ych problemów zdrowotnych. Nale¿y przede wszystkim pamiêtaæ, i¿
osoby cierpi¹ce na dolegliwoœci kr¹¿eniowo-oddechowe powinny przygotowaæ swój organizm do pracy na wy¿szych obrotach. Zwi¹zane jest to g³ównie z tym, i¿ oba te uk³ady (kr¹¿eniowy i oddechowy) pracuj¹ podczas jazdy o wiele intensywniej, a na dodatek praca ta jest wykonywana zazwyczaj na
wiêkszej wysokoœci (mniejsze ciœnienie).
MIEJSCA, W KTÓRYCH ZAMIERZA SIÊ
ROZPOCZ¥Æ SEZON
Wybór miejsca do rozpoczêcia sezonu zimowego te¿ nie
pozostaje bez znaczenia w kontekœcie przygotowania fizycznego. Wystarczy przytoczyæ tylko kilka faktów, aby zauwa¿yæ, ¿e w im wy¿sze góry jedziemy, tym wiêkszy czeka nas
wysi³ek. Na wysokoœci np. 2.000 m wielkoœæ oddechów bywa
dwukrotnie wiêksza, ani¿eli przy tym samym wysi³ku na równinie. To pobudzenie czynnoœci oddychania spowodowane jest
rozrzedzeniem powietrza, i zmniejszon¹ iloœci¹ tlenu dostarczonego do p³uc. Równolegle z przyspieszonym oddechem
nastêpuje przyspieszenie akcji serca. Zmianê tê najlepiej zauwa¿yæ po znacznych ró¿nicach têtna. Czêstotliwoœæ têtna,
wynosz¹ca w zwyk³ych warunkach oko³o 70 uderzeñ na minutê, ulega w mniejszym lub wiêkszym stopniu przyspieszeniu od 80 do 120 (a niekiedy wiêcej), zale¿nie od wzniesienia,
i to bez wspó³udzia³u jakiegokolwiek wysi³ku.
Tak wiêc przygotowanie do sezonu nale¿y rozpocz¹æ 6
tygodni przed wyjœciem na stok. W tym okresie powinno siê
æwiczyæ ok. 1 godziny, 3 razy w tygodniu. Najlepiej, aby by³y
to æwiczenia (czy formy aktywnoœci) zró¿nicowane – wprowadzi to dodatkowy czynnik uatrakcyjniaj¹cy przygotowanie.
Nale¿y skoncentrowaæ siê na æwiczeniach aerobowych, aby
podnieœæ kondycjê (marsze, biegi, jazda na rowerze). Dla
wzmocnienia miêœni nóg powinno siê wzbogaciæ przygotowania o æwiczenia na si³owni, ewentualnie zast¹piæ to jazd¹
na rolkach.
Dr Piotr Kunysz
www.signx.pl
signx@signs.pl

Autor jest œwieradowianinem. Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³
w 1988 r., mirskie LO w roku 1992, absolwent wroc³awskiej
Akademii Wychowania Fizycznego (1996) i tamtejszych studiów
doktoranckich (2002), obecnie w trakcie habilitacji. Jest adiunktem, kierownikiem Zespo³u Zimowych Form Rekreacji Ruchowej,
w swej naukowej karierze wypromowa³ ponad 30 magistrów.
W Œwieradowie uprawia³ saneczkarstwo i narciarstwo, ale
jego pasj¹ jest snowboard, któremu poœwiêci³ siê bez reszty. By³
wieloletnim cz³onkiem zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Snowboardu,
cz³onkiem Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹cym Komisji Szkolenia, obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu. Autor i wspó³autor wielu publikacji poœwiêconych swej pasji: „Snowboard - œladami instruktora”, „Snowboard - technika, metodyka, szkolenie”, „ Snowboard - gry, zabawy i æwiczenia”.
Od 1996 r. w³aœciciel firmy organizuj¹cej szkolenia i wyjazdy snowboardowe (wy³¹cznie forma zorganizowana).

Maxi radoœæ z mini golfa

Powy¿ej - Stanis³aw Zalewski zamachn¹³ siê tak, ¿e trafi³ do
fina³u. Obok - sêdziowie skrupulatnie odmierzali dozwolone
punkty, gdzie mo¿na by³o ustawiæ pi³eczkê. Poni¿ej - wielka
turniejowa rodzina z nagrodami.

7 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na zimowe utrzymanie dróg - zadanie 2 (ulice wokó³
gondoli i dojazdowe). 15 wrzeœnia dokonano
otwarcia ofert od firm: Paw³a Pilawskiego ze
Szklarskiej (doba jezdna – 2.950 z³, 1 roboczogodzina pracy sprzêtu przy wywozie œniegu – 125 z³), Roben ze Œwieradowa (odpowiednio 2.886,50 i 120 z³). Gmina zamierza³a na to
zadanie przeznaczyæ w sezonie 125.000 z³, tymczasem wartoœæ tañszej oferty wynosi³aby
265.623,10 z³. Przetarg wiêc uniewa¿niono i
22 wrzeœnia og³oszono ponownie, a 7 paŸdziernika otwarto ofertê od firmy Roben - 2.866,50
i 125 z³. Poniewa¿ kwota oferty nadal przekracza³a mo¿liwoœci zamawiaj¹cego, zadanie znów
uniewa¿niono.
7 wrzeœnia og³oszono te¿ przetarg na zadanie nr 3 zimowego utrzymania ulic (przedmieœcia). 16 wrzeœnia wp³ynê³y 3 oferty od firm:
Roben (doba jezdna – 2.250 z³, roboczogodzina – 122 z³), MARKO Marek Chwaszcz ze Œwieradowa (debiut) – odpowiednio 1.855 i 90 z³,
Paw³a Pasierba – 1.970 i 110,70 z³. Gmina
mia³a na to zadanie 109.000 z³, a najtañsza oferta opiewa³a na 174.029,50 z³. 7 paŸdziernika
zadanie uniewa¿niono.
7 wrzeœnia og³oszono przetarg na zadanie
zimowe nr 4 (Czerniawa). 19 wrzeœnia otwarto
dwie oferty od firm: Leopold – 1.750 i 70 z³,
SEBI Sebastiana Bokisza – 1.440 i 100 z³.
Gminny bud¿et na to zadanie ograniczony by³
do 85.000 z³, a tañsza oferta kosztowa³aby

przez zimê 140.240 z³.
19 wrzeœnia gmina podpisa³a umowê na
odbudowê nawierzchni ul. Cichej z firm¹ Budrumax s.c. z Gryfowa na kwotê 665.850,32
z³, przy 100-procentowym dofinansowaniu
zadania przez MSWiA ze œrodków na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. Termin realizacji – do 30 listopada.
21 wrzeœnia uniewa¿niono przetarg na
odœnie¿anie miasta w ramach zadania nr 1
(centrum) z uwagi na to, ¿e przy limicie gminy w wysokoœci 136.000 z³ najtañsza oferta
opiewa³a na 225.156 z³. Przetarg og³oszono
ponownie 22 wrzeœnia, a 7 paŸdziernika otwarto oferty P. Pilawskiego (2.268 i 123 z³) oraz
firmy Kawod z Legnicy (1.999 i 90 z³) i w³aœnie z t¹ drug¹ firm¹ 18 paŸdziernika zaplanowano podpisanie umowy.
Urz¹d Miasta zaprasza wszystkich œwieradowskich przedsiêbiorców do brania udzia³u
w przetargach, jako ¿e zamawiaj¹cy stawia
minimalne wymagania formalne i nie ¿¹da przy
tym referencji, kieruj¹c siê zasad¹ otwarcia na
wszystkie podmioty gospodarcze.
Informacje o przetargach mo¿na uzyskaæ
na stronie Urzêdu Miasta - http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej, zak³adka „Zamówienia publiczne
2011”, na tablicy og³oszeñ w UM oraz pod
numerem tel. 75 78 16 471.
Opr. (aka)

Ponadto w nastêpnym numerze...
Gdy patrzê na piêknie odrestaurowane domy przys³upowe w Czerniawie Zdroju, nachodzi
mnie myœli, jak pó³tora wieku temu wygl¹da³o tu ¿ycie. T¹ myœl¹ drêczona rozpoczê³am poszukiwania materia³ów o zwyczajach ludowych na £u¿ycach (...) Stare kobiety przeœladowa³y ciê¿arne
zabobonami zwi¹zanymi z ich stanem, m³ode przysz³e mamy mia³y doœæ ci¹g³ych pouczeñ i
pilnowania, po czym jak osi¹ga³y wiek, który im samym na posiadanie potomstwa nie pozwala³,
przejmowa³y pa³eczkê w zadrêczaniu niewiast przy nadziei „dla dobra nienarodzonego dzieciêcia” - tak zaczyna siê tekst Patrycji Oœciak o zwyczajach ³u¿yckich, wpisuj¹cy siê w coraz modniejsze ostatnio zainteresowanie przesz³oœci¹, kultur¹ i architektur¹ £u¿yc.


Rozwój cywilizacji, ¿ycie w wielkich miastach sprawia, ¿e nasze uszy s¹ coraz bardziej zagro¿one. Nie mamy nawyku dbania o s³uch, któremu nie mo¿na na³o¿yæ kompresu czy maseczki
od¿ywczej. Musimy sami wykszta³ciæ w sobie nawyk dbania o uszy. Zmêczone oczy mo¿emy
zamkn¹æ, uszu nie wy³¹czymy. Mo¿emy jednak nie w³¹czaæ w lesie radia, lecz pos³uchaæ jego
naturalnych odg³osów, mo¿emy ws³uchaæ siê w szum morza, a nie odtwarzacza mp3. To kompresy, które dadz¹ ulgê nie tylko s³uchowi, ale i ca³ej naszej psychice. Ubytek s³uchu, na który
sami pracujemy, ma tak¿e negatywny wp³yw na nasze zdrowie psychiczne - dowodzi Arkadiusz
Stelmaszczyk i daje kilka rad, jak przynajmniej zahamowaæ postêpuj¹cy ubytek s³uchu.

9 paŸdziernika w Œwieradowie-Zdroju uprawnionych do g³osowania by³o
3.866 osób, a kart wydano 1.723, co ustali³o frekwencjê na poziomie 44,57
proc. G³osów wa¿nych by³o 1.638.
Procent g³osów, jakie poszczególne ugrupowania uzyska³y w Œwieradowie: PO - 46,70, PiS - 21,67, Ruch Palikota - 13,43, SLD - 11,11, PSL 4,95, PJN - 1,47, Polska Partia Pracy - 0,67.
O 12 mandatów poselskich w okrêgu nr 1 ubiega³o siê 155 kandydatów,
spoœród których pierwszych dwunastu uzyska³o nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
1. Grzegorz Juliusz Schetyna (PO) - 466
2. Ma³gorzata Helena Seku³a-Szmajdziñska (SLD) - 110
3. Adam Józef Lipiñski (PiS) - 102
4. Rafa³ Józef Œlusarz (PiS) - 98
5. Zofia Czernow (PO) - 96
6. Ewa Drozd (PO) - 67
7. Henryk Ryszard Kmiecik (RP) - 67
8. Leszek Grala (PSL) - 28
9. El¿bieta Zakrzewska (SLD) - 28
10. Marzena Anna Macha³ek (PiS) - 25
11. Justyna Mueller (RP) - 24
12. Witold Lech Idczak i Jerzy Grzegorz Stachyra (PiS) - 23
O mandat senatorski w okrêgu nr 1 ubiega³o siê 6 kandydatów, którzy
uzyskali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
1. Jan Michalski - 707
2. Roman Marian Kulczycki - 359
3. Jerzy Andrzej Zieliñski - 282
4. Piotr Hetel - 168
5. Jerzy Stanis³aw Dulnik - 111
6. Anetta El¿bieta Stemler - 59
Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie, i nazwisko senatora podamy w listopadowym numerze „Notatnika”.

PCK - MISJA DOBREJ WOLI

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu zwraca siê z
uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji charytatywnej.
PCK utrzymuje siê i niesie pomoc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez instytucje i ludzi dobrej woli.
Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cznie na
spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statutowych zamierzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.
Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie
¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Pomoc ta realizowan jest np. w formie publicznych kwest pieniê¿nych, a uzyskane œrodki s³u¿a do zakupu artyku³ów pierwszej potrzeby niezbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

OG£OSZENIA DROBNE

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprzedam gara¿
dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM
mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Pod koniec paŸdziernika do
oddania w dobre rêce bêd¹ suczki po matce mieszañcu labrador/husky i nieznanym ojcu. Tel. 664 977
567. · Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5
mb). Tel. 693 304 511 · Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w centrum miasta. Tel. 603 700 195 ·
Wynajmê trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196 · Sprzedam komplet kó³ z oponami zimowymi 13'’ (rozstaw œrub 4 x 100) i felgi stalowe 15'’ (rozstaw 5 x 112). Tel. 695 299 223

44 1090 0000 0005 2000 0091

Kalendarz wydawniczy
Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 9 listopada i 14 (lub 21) grudnia 2011 r. oraz 11 stycznia, 15 lutego,
14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierpnia i 12
wrzeœnia 2012 r.
Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 10.
dnia roboczego przed dniem ukazania siê kolejnego numeru.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@swieradowzdroj.pl
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zdjêcie Domu Zdrojowego wykorzystane w winiecie - autorstwa Wies³aw Biernata - otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci
Zarz¹du Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej
wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11
Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz zastrzega sobie prawo skracania i
przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Str zał do podwójnych celów
Ciekawie by³o na wspólnym posiedzeniu komi- siê wprawdzie na deklaracje zainteresowanych stron
sji turystyki i promocji, które radni Œwieradowa i (gondola, Chatka, Orle, Bieg Piastów), lecz obawiaMirska wyznaczyli sobie 15 wrzeœnia na strzelnicy no siê, ¿e jeœli ka¿dy zacznie „œladowaæ” po swojemyœliwskiej w Mroczkowicach. Ju¿ sam wybór miej- mu, trasy zaczn¹ siê ró¿niæ standardem, a powinien
sca pokaza³, jak du¿ym
acz niedocenianym potencja³em mog¹cym
przyci¹gn¹æ turystów jest
w³aœnie owa strzelnica –
gdyby tylko jej gospodarze, czyli Ko³o £owieckie
„Wieniec” zrozumieli, i¿
dysponuj¹ maszynk¹ do
zarabiania pieniêdzy. Czy
jednak tradycyjnie zamkniête w sobie œrodowisko jest w stanie dopuœciæ kogoœ z zewn¹trz do
Zbigniew Dragunowicz (drugi z lewej), szef Ko³a £owieckiego
swych tajemnic? W do„Wieniec” prezentuje radnym strzelnicê myœliwsk¹.
datku niezbêdne by³yby
dodatkowe nak³ady w infrastrukturê (m.in. energia to byæ szlak o jednakowych parametrach na ca³ej d³uelektryczna), a potem w promocjê, nie wspominaj¹c goœci. Najlepszym rozwi¹zaniem by³o sfinansowanie
ju¿ o wierze w sens przedsiêwziêcia, determinacji i zadania przez obie gminy, gdy jednak pad³a proposkutecznoœci w dzia³aniu.
zycja roz³o¿enia ciê¿arów, odezwa³ siê jeden z mirRadni, których oprowadzono po terenie strzelni- skich radnych, który zakwestionowa³ finansow¹ socy, byli zachwyceni tym miejscem i to z ich strony lidarnoœæ, uwa¿aj¹c, i¿ Œwieradów powinien wzi¹æ na
pada³y g³osy, i¿ warto by wpisaæ to miejsce jako jedn¹ siebie wiêkszy ciê¿ar, skoro tylko my bêdziemy odciz atrakcji wabi¹cych goœci œwieradowskiego kurortu. naæ kupony od dodatkowego nap³ywu mi³oœników
Komisje stawi³y siê w pe³nych sk³adach, ze swy- narciarstwa biegowego. Na szczêœcie w swych pomi szefami, byli obaj burmistrzowie, a tak¿e nasza gl¹dach by³ odosobniony, zosta³ solidarnie zakrzyczany przez obie strony.
przewodnicz¹ca Wioletta Urbañczyk.
Najwiêcej czasu w dyskusji zajê³a obecnym spraCo z tych planów i rozwa¿añ wyjdzie? Zbli¿a siê
wa za³o¿enia œladów dla narciarzy biegowych od czwarta zima z gondol¹ i doprawdy trudno bêdzie wyschroniska na Stogu Izerskim przez £¹cznik, Polanê t³umaczyæ zawiedzionym biegaczom powody wieloIzersk¹, Chatkê Górzystów a¿ do Orlego. Radny Wie- letniej obustronnej niemocy. Gdy tylko pojawi¹ siê
s³aw Krzewina (a tak¿e nadleœniczy) poinformowa³, nowe informacje na ten temat, natychmiast podzielimy siê nimi z Czytelnikami.
Sporo czasu cz³onkom obu komisji zajê³a
sprawa turystycznego
oznakowania w górach.
Trzeba sobie powiedzieæ,
¿e jest fatalne, a porównanie z czeskim s¹siadem
wypada wrêcz dramatycznie. Nasze „szlaczki” s¹
wyblak³e od s³oñca, zmyte przez deszcze, a czasami w ogóle ich nie ma, na
co wskazuj¹ turyœci, którzy pob³¹dzili w Izerach,
Po zwiedzeniu strzelnicy radni zaczêli dyskusjê o turystyce.
bo im siê nagle „urwa³y”
¿e gdy tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowi- trasy. Zaleg³oœci ostatnich lat s¹ ju¿ ogromne, PTTK
ska otrzyma ostatni zestaw pozytywnych opinii, wyda jakby straci³ pêd do swej spo³ecznej misji, w³aœciwie
decyzjê zezwalaj¹c¹ na wprowadzenie w ten rejon Gór nie wiadomo, kto i za co powinien znakowaæ szlaki.
Izerskich rzeszy narciarzy biegowych (którzy i tak szu- My w tej mierze mamy chyba najmniej do powiedzesuj¹ po szlakach, tak¿e po tych, które z uwagi na nia, bo cala niemal akcja dzieje siê w lasach na tereochronê rezerwatu powinny byæ z narciarstwa wy³¹- nie gminy Mirsk, ale tu te¿ powinien zadzia³aæ skutecznie stosowany w ostatnim czasie mechanizm soczone).
Pad³o kilka pytañ, zwi¹zanych g³ównie z finan- lidarnoœci.
sowaniem zak³adania i utrzymywania œladu, a tak¿e
ze wskazaniem wykonawcy tego zadania. Powo³ano
Adam Karolczuk

Nie ma kija na tê „Szprychê”
Od czerwca do koñca wrzeœnia odbywa³y siê zajêcia szkó³ki rowerowej „Szprycha”, w których uczestniczy³o ogó³em 32
dzieci. Celem zajêæ by³o upowszechnianie
jazdy na rowerze, uczestniczenie w imprezach rowerowych i wycieczkach pieszych
po³¹czonych ze zwiedzaniem okolicy, propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, przeciwdzia³anie i zapobieganie uzale¿nieniom
oraz integrowanie œrodowiska poprzez
wspólne organizowanie zajêæ sportowych.

Szklarskiej Porêby, Mirska, Czerniawy, Pobiednej, zaliczy³a te¿ wszystkie dostêpne w
tym czasie odcinki singltreka. W sierpniu byliœmy w Szklarskiej Porêbie na zawodach (pisaliœmy o tym w poprzednim numerze).
Oprócz zajêæ rowerowych dzieci mia³y
równie¿ wycieczki piesze, noclegi w Chatce
Górzystów, zajêcia z udzielania pierwszej
pomocy oraz zachowania siê na miejscu wypadku, zajêcia z podstawami obs³ugi sprzêtu
wspinaczkowego, by³a pielgrzymka na Œnie-

Dzieciaki s¹ ju¿ tak oswojone z górami, ¿e poruszaj¹ siê w nich bez lêku, ale z ostro¿noœci¹.
W grupie pocz¹tkuj¹cej 8 dziewczynek i
4 ch³opców zaczyna³o swoj¹ przygodê na rowerze, w grupie zaawansowanej zaœ 12 ch³opaków i 2 dziewczynki doskonali³o swe umiejêtnoœci. By³a równie¿ grupka, która uczestniczy³a tylko w wycieczkach pieszych i zajêciach rekreacyjnych.
Zaczynaliœmy od rowerowego toru przeszkód, którego celem by³o sprawdzenie umiejêtnoœci jazdy je¿d¿¹cych oraz zachêcenie tych
dzieci, które jeszcze nie je¿d¿¹, ¿eby przysz³y
na nastêpne zajêcia i nauczy³y siê kierowaæ.
Podczas cotygodniowych zajêæ pocz¹tkowo du¿o by³o upadków, kolizji, troszkê wylanych ³ez, ale w czasie wakacji praktycznie
wszyscy jeŸdzili ju¿ samodzielnie. Grupa pocz¹tkuj¹ca obje¿d¿a³a okolice Œwieradowa i
Czerniawy, najdalej byliœmy w Mirsku, a najtrudniejsz¹ trasê zrobiliœmy we wrzeœniu na
singltreku - dla pocz¹tkuj¹cych by³o to wielkie wyzwanie i atrakcja jednoczeœnie.
Grupa zaawansowana ruszy³a w okolice

¿kê, wyjazd do Aquaparku, spotkanie integracyjne z dzieæmi z Czeczenii itp.
Na zakoñczenie dzieci ponownie zmierzy³y siê z torem przeszkód; zawody by³y otwarte dla wszystkich, a i tak najlepsze miejsca
zajê³y dzieci ze szkó³ki, co bardzo cieszy mnie
oraz pomagaj¹cych mi w zajêciach nauczycieli i opiekunów.
Chcê podziêkowaæ dzieciom za udzia³ w
zajêciach, Joli, Teresce, Gra¿ynce, Asi i
Agnieszce - za œwietn¹ wspó³pracê, burmistrzowi i Urzêdowi Miasta - za dofinansowanie zajêæ ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Tomasz Mitkiewicz
PS. Zbli¿a siê zima i ju¿ czêsto s³yszê pytanie o zajêcia szkó³ki narciarskiej. Wieloletnia przychylnoœæ w³adz miasta pozwala mieæ
nadziejê, ¿e szkó³ka ruszy jak co roku; w listopadzie wszystko powinno byæ jasne. Informacje na ten temat pojawi¹ siê w szkole, na
stronie UM oraz w „Notatniku”.

