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niechybnie
odejdziesz
jak zawsze / kiedyœ na pewno

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, Katarzyna Duda - 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,
Ryszard Szczygie³ - 75 78-17-297 - pok. nr
2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-954355, 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, 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; promocja gminy
- Alicja Piotrowska: 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: 721072-661, 663-152910. 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

Œwiadome, odpowiedzialne, godne naœladowania
Jak wielk¹ wartoœci¹ w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka jest rodzina, nie trzeba nikomu t³umaczyæ. To, co siê w niej dzieje i jakie s¹ relacje jej cz³onków, odbija swoje piêtno na
¿yciu ka¿dego z nas. Jest ona szczególnie
wa¿na dla osób, które s¹ od niej uzale¿nione
i nie s¹ w stanie samodzielnie funkcjonowaæ,
czyli dla dzieci i m³odzie¿y. To rodzina ma
zaspokoiæ ich podstawowe potrzeby. Jeœli tego
nie spe³nia, mo¿e to skutkowaæ w bardzo powa¿ny sposób. Bardzo czêsto w takich przypadkach dzieci staraj¹ siê we w³asnym zakresie zaspokoiæ swoje potrzeby, poszukuj¹c ich
spe³nienia w ró¿ny sposób: w grupie rówieœniczej, grach komputerowych, telewizji, czy
w u¿ywkach.
Otaczaj¹cy œwiat nie zawsze jest sprzymierzeñcem rodziców. Bombarduje nasze dzieci
nat³okiem informacji o lekkim ¿yciu, ³atwych
pieni¹dzach, mo¿liwoœci zrobienia kariery bez
wiêkszego wysi³ku. Podwa¿a i oœmiesza odwieczne zasady moralne i spo³eczne, krzywi¹c
morale m³odego cz³owieka, wyszydzaj¹c wartoœci i idealizuj¹c ³atwe, egoistyczne ¿ycie bez
obowi¹zków, zasad i potrzeby kontaktu z drugim cz³owiekiem. Jak w takiej rzeczywistoœci wychowaæ wartoœciowego cz³owieka? Co
zrobiæ, aby za dwadzieœcia, trzydzieœci lat
patrzeæ z dum¹ na jego osi¹gniêcia? Nie jest
to ³atwe. Jednak to nas rodziców nie usprawiedliwia. Trzeba bardzo siê staraæ, stosowaæ
ró¿ne dostêpne metody i nie zra¿aæ siê potkniêciami.
W procesie wychowania z pokolenia na
pokolenie rodzice opieraj¹ siê przede wszystkim na osobistych doœwiadczeniach. Czerpiemy z tego, czego sami doœwiadczyliœmy od
naszych rodziców, chocia¿ nie zawsze oddzia-

³ywania te by³y prawid³owe. Dzisiejsza rzeczywistoœæ jest inna. Wymaga od nas du¿ego
zaanga¿owania i doskonalenia umiejêtnoœci
wychowawczych przystaj¹cych do otaczaj¹cego, rozpêdzonego œwiata. Mo¿emy to czyniæ w ró¿norodny sposób, poprzez czytanie
fachowej literatury, wykorzystywanie doœwiadczeñ i rad innych, ale równie¿ poprzez
udzia³ w ró¿nych formach kursów czy warsztatach.
Chc¹c pomóc rodzicom w rozwi¹zywaniu
problemów wychowawczych, Fundacja na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa po raz pierwszy w naszej
gminie zorganizowa³a Akademiê Rodziców.
Œwiadome, odpowiedzialne i godne naœladowania - tak z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
mo¿na powiedzieæ o uczestniczkach pierwszej
edycji akademii. Od 15 wrzeœnia do 3 listopada grupa dwunastu mam bra³a udzia³ w
oœmiu trzygodzinnych warsztatach. Przez dwa
miesi¹ce, w ka¿de czwartkowe popo³udnie
spotyka³y siê w szkole, aby doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci wychowawcze, poznawaæ nowe
metody i techniki oddzia³ywania na dzieci i
m³odzie¿, a tak¿e rozwi¹zywaæ problemy, z
którymi siê zetknê³y. W programie znalaz³y
siê warsztaty z edukatorem doros³ych, specjalist¹ ds. komunikacji - Dorot¹ Rzepczyñsk¹,
psychologiem - Beat¹ Sasin i logoped¹ - Zuzann¹ Leœniak-Szereniuk.
O ocenê warsztatów poprosi³am same
uczestniczki - oto ona:
„Akademia Rodziców otworzy³a nam oczy,
serca i usta, aby mówiæ o naszych problemach
i obawach zwi¹zanych z wychowaniem dzieci. Podczas zajêæ mog³yœmy zasiêgn¹æ fachowej, specjalistycznej pomocy i uzyskaæ wspar-

i odseparujê
œwiadomoœæ od codziennoœci
zapomnê
gdzie twój klucz, gdzie druk
zupe³nie zapomnê
i nie obchodzi mnie
tamten dzieñ
poprzednie i kolejne
szczêœliwe i bezsenne
czemu nie ma ciê
dziœ?
spóŸniasz siê?
nigdy i teraz
zaœpiewamy
mimo to
nauczymy siê radoœci
razem, jak zawsze
Kamila Urbañczyk
Pierwszy swój wiersz Kamila zamieœci³a w „Notatniku” w grudniu 2005 roku;
by³a wtedy ledwie ucznnic¹ pierwszej
klasy gimnazjum. Potem co roku przed
œwiêtami dostarcza³a kolejny wiersz przez ca³e gimnazjum, potem przez ca³e
liceum, a dziœ - ju¿ jako studentka I roku
farmacji Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. I oby nie by³
to ostatni jej utwór.

UM wykazuje

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 23 listopada zosta³ wywieszony - na okres
21 dni - wykaz w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y, w trybie bezprzetargowym, lokali
mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku przy ul. 11
Listopada 30-32, na rzecz najemców wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
nr 15, am. 3, obr V.
Wykaz jest do wgl¹du w godzinach pracy
Urzêdu.
cie. Pozna³yœmy ró¿ne techniki komunikacji
oraz sposoby motywowania dzieci do zmian
w zachowaniu, co uzdrowi³o nasze relacje z
dzieæmi. Dowiedzia³yœmy siê, ¿e wiedza i mi³oœæ pomagaj¹ byæ lepszymi rodzicami. Spotkania utwierdzi³y nas równie¿ w przekonaniu, ¿e najwa¿niejsze w ¿yciu m³odego cz³owieka s¹ sta³e zasady, których nale¿y przestrzegaæ, oraz logiczne konsekwencje. Pozytywny efekt wychowawczy, to dziecko, które
umie poradziæ sobie w trudnych sytuacjach
¿yciowych. Potrafi dokonaæ czasami trudnego wyboru w codziennych zmaganiach szkolnych i spo³ecznych”.
„Zajêcia uœwiadomi³y nam, ¿e warto, bez
wzglêdu na koszty, pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê,
doskonaliæ siê, aby byæ lepszym rodzicem.
Dziêki warsztatom mo¿na poprawiæ relacje
nie tylko z dzieæmi, ale tak¿e miêdzy ma³¿onkami. Uwa¿amy, ¿e tego typu spotkania powinny siê odbywaæ cyklicznie, co najmniej raz
w roku dla grupy pocz¹tkuj¹cej oraz raz w
roku dla grupy zaawansowanej”.
„Bardzo dziêkujemy burmistrzowi Œwieradowa za sfinansowanie Akademii Rodziców, a Fundacji - za podjêcie siê tej nowatorskiej inicjatywy i wspólne ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 zorganizowanie warsztatów.”
Ma³gorzata Gettner

Cena wody - 3,16 zł/m3, ścieków - 4,47 zł/m3, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

KOLEJ GONDOLOW
A
GONDOLOWA

SKI & SUN znów bêdzie organizatorem zabawy sylwestrowej na obu stacjach kolei gondolowej, w tym - po raz pierwszy - w restauracji i kawiarni na górze. Ta noc ma przebiegaæ pod
has³em

ZAMIAST BIA£EJ SALI
WYBIERZ BIA£E SZALEÑSTWO!

REST
AURACJA „W ST
AR
YM KINIE”
RESTAURACJA
STAR
ARYM
Kameralna impreza z tañcami przy muzyce DJ’a, pocz¹tek – godz. 2000. Kuchnia poleca: karkówkê w sosie z ziemniakami i surówkami, bufet szwedzki, na którym ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie (jaja faszerowane, tatar wo³owy i tatar z pieczarek, koreczki, schab pieczony z sosem
œliwkowym, galareta drobiowa, smalec swojski, sa³atki, ciasta), po pó³nocy barszczyk z uszkami.
Na stole szwedzkim bêdzie te¿ poncz, a w cenie biletu – 130 z³ od osoby – przewidziano
lampkê szampana. W czasie imprezy bar bêdzie oferowa³ pe³n¹ gamê win i wódek po promocyjnych cenach. O pó³nocy odbêdzie siê puszczanie lampionów szczêœcia - dla spe³nienia ¿yczeñ
noworocznych.
Zaproszenia mo¿na nabyæ w restauracji, rezerwacja telefoniczna - 501 726 176.

REST
AURACJA „ZAPIECEK”
RESTAURACJA
Goœcie „Zapiecka” na pewno nie wyjd¹ z zabawy g³odni – kuchnia zaoferuje 5 dañ gor¹cych: carpaccio wo³owe, zupa krem z broku³ów, udko z kaczki podane na czerwonej kapuœcie i kluseczkami k³adzionymi, udziec pieczonymi z ziemniakami i zasma¿an¹ kapust¹
oraz tradycyjny barszcz z krokietem.
Do tego przek¹ski ciep³e i zimne: deska miês pieczonych garnierowanych piklami z wyborem sosów, ryba po grecku, marynowana pierœ z kurczaka w musztardzie francuskiej z
zio³ami podawana z mozzarell¹ i pomidorami, p³yta serów, skrzyde³ka zapiekane z dzik¹
œliw¹, klasyczna sa³atka grecka, œledŸ po ¿ydowsku, œledŸ z cebulk¹ i czarnym pieprzem.
I jak¿e kusz¹cy bufet s³odki z lustrami ciast i ciasteczek, fontann¹ czekolady oraz wysp¹
owocow¹. Kawa i herbata serwowana na okr¹g³o bez ¿adnych ograniczeñ, a alkohol –
pó³ litra i butelka wina musuj¹cego na parê.
Bal zaczyna siê o godz. 2000, do tañca zagra i zabawê poprowadzi zespó³ GURBAND.
Bilety w cenie 200 z³ od osoby. Rezerwacja telefoniczna - 75 78 44 444.

Na dole szykuje siê impreza open - zarówno dla amatorów nocnych jazd na stoku, jak i dla
mi³oœników spêdzenia ostatnich godzin w roku w gronie przyjació³, na luzie, w stroju turystycznym. Dolna SMAK BACA - wewn¹trz i w ogródku - zaoferuje wszystko, co ma najlepszego, tak¿e miejsce do potañczenia przy muzyce mechanicznej.
Amatorzy nocnych jazd, którzy wykupi¹ karnet za 55 z³ (bez zni¿ek), poje¿d¿¹ sobie a¿ 7
godzin (od godz. 1900 do 200), a atrakcj¹ powinien byæ zjazd z zimnymi ogniami.
Na górnej „Smak Bacy” bêdzie siê mo¿na zabawiæ po wykupieniu zaproszenia za 199 lub 169
z³ na osobê. Pierwsza cena obejmuje catering, butelkê szampana na 4 osoby i 100 ml wódki
na jednego goœcia oraz skipass na nocn¹ jazdê. Antresolê i kawiarniê przewidziano dla goœci,
którzy tej nocy nie planuj¹ narciarskiego szaleñstwa i za Sylwestra na górze zap³¹c¹ 169 z³.
A dla wszystkich w holu tañce przy muzyce serwowanej przez DJ’a, wystrza³owy pokaz
sztucznych ogni i inne atrakcje.
Smakoszom SMAK BACA oferuje 3 ciep³e posi³ki, przek¹ski na zimno, ciasta w³asnego wypieku, napoje zimne i gor¹ce.
Rezerwacji mo¿na dokonywaæ mejlem - biuro@skisun.pl - lub telefonicznie - 75 78 17 018.

DOM ZDROJOWY

Tradycyjny bal sylwestrowy odbêdzie siê w hali spacerowej, gdzie do tañca zagra - jak co
roku od lat - zespó³ New Gong, i w kawiarni „Zdrojowej”, gdzie zadebiutuje zespó³ Zodiak.
Spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia o tej wyj¹tkowej nocy sylwestrowej, o prawdziwym balu w
wyj¹tkowej scenerii wœród migaj¹cych œwiec, szelestu kreacji, szmeru emocji, z wykwintnymi potrawami przygotowanymi przez szefowe kuchni DZ, które na przystawkê proponuj¹
„pomarañczow¹ niespodziankê”, jako danie g³ówne - zawijañce zbójnickie w sosie w³asnym,
otulone ry¿em, w ogrodzie warzyw, a dania gor¹ce - przysmak górski, kurczak po polsku
oraz pasztecik francuski z barszczem czerwonym. Na zimnej p³ycie goœcie znajd¹ pomidorowe koreczki, kompozycjê miês pieczonych, pó³misek wêdlin, galantynê, sa³atkê egzotyczn¹,
rybê w sobie izerskim, felladê i awokado, babeczki z sa³atk¹ i pikle. Ponadto napoje zimne i
gor¹ce, szampan (butelka na 4 osoby) i butelka wódki (na 2 osoby) oraz ciasto.
Dodatkowo gor¹ce atrakcje i pokaz fajerwerków! Pocz¹tek balu - godz. 2000, zakoñczenie o
godz. 400.
Bilety w cenie 250 z³ od osoby s¹ do nabycia w kawiarni - od wtorku do czwartku od godz. 1500
- a codziennie - w recepcji Domu Zdrojowego. Rezerwacja telefoniczna -75 78 20 500.

REZYDENCJA „BASIEÑKA”
Goœcie bawi¹ siê przy muzyce mechanicznej od godz. 2000, a kuchnia serwuje takie smako³yki, jak: roladki w sosie z dodatkami, zupa gulaszowa w chlebku, krokiet z barszczem,
do tego zimne przek¹ski: pó³misek miês pieczonych + sos czosnkowy, sa³atka grecka,
œledzik w pierzynce, galaretka z drobiu, pomidorek z mozzarell¹. Ponadto ciasto, napoje
gor¹ce, soki i napoje gazowane .
Bilet w cenie 125 z³ od osoby. Rezerwacja tel . - 600 591 947 lub 75 78 23 198 .

„T Y R O L S K A C H A
TA ”
AT
Impreza zaczyna siê o godz. 2000 i potrwa tak d³ugo, dopóki goœcie bêd¹ chcieli siê bawiæ oprawê muzyczn¹ zapewni profesjonalny DJ.
Daniem wieczoru bêdzie pieczony prosiak, ponadto kuchnia oferuje wiele smacznych dañ, a
bufet - ca³¹ gamê napojów. Wspania³¹ zabawê wzmocni pokaz fajerwerków.
Bilety w cenie 200 z³ od osoby. Rezerwacja telefoniczna - 607 694 827.

„ŒWIERKOW
A KARCZMA”
„ŒWIERKOWA
Sylwester w karczmie to tradycyjna biesiada przy blasku kominka z muzyk¹ w tle (bez tañców). Goœciom proponuje siê dwa rozwi¹zania:
I – rezerwacja miejsca wraz ze specjalnym na ten dzieñ menu sylwestrowym (Rolada Noworoczna, ziemniaki z wody, zestaw surówek, przek¹ski, œledziowy
przysmak, galaretki drobiowe, decha na zagrychê, barszcz czerwony z pasztecikiem) - w cenie 70 z³ od osoby;
II – sama rezerwacja miejsca z mo¿liwoœci¹ zamówienia dañ gor¹cych, przek¹sek i napoi po cenach z karty sylwestrowej - w cenie
40 z³ od osoby.
Dla wszystkich lampka szampana gratis.
Biesiada zaczyna siê o 2000, a koñczy o 200.
Rezerwacja mejlem - kontakt@swierkowakarczma.pl - lub telefonicznie 501 125 614.

Kronika
policyjna
16 listopada tu¿ przed pó³noc¹ funkcjonariusze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 55-letniego mieszkañca Ko³obrzegu, który wbrew zakazowi wydanemu
przez S¹d Rejonowy w Ko³obrzegu kierowa³
samochodem osobowym marki Nissan. Zatrzymanego zwolniono po wykonaniu czynnoœci, a za niestosowanie siê do orzeczeñ s¹du
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
28 listopada policjanci zatrzymali nieletni¹ mieszkankê Piechowic, która z mieszkania skrad³a kartê bankomatow¹, a nastêpnie
przy jej u¿yciu wyp³aci³a 800 z³, dzia³aj¹c na
szkodê mieszkañca Œwieradowa. W trakcie
podjêtych dzia³añ policjanci odzyskali skradzione pieni¹dze. Nieletnia za swój czyn odpowie przed s¹dem rodzinnym.

Uwa¿ajmy podczas
przedœwi¹tecznych zakupów
Okres przedœwi¹teczny to miêdzy innymi
czas zakupów, poszukiwania prezentów dla
naszych najbli¿szych, zarówno w sklepach
znajduj¹cych siê w pobli¿u naszego miejsca
zamieszkania, jak i na portalach internetowych.
Ten olbrzymi ruch zwi¹zany z zakupami
zauwa¿alny jest w du¿ych sklepach lub galeriach handlowych: zwiêkszony nap³yw klientów do centrów handlowych, zakupy w gor¹czkowej atmosferze, nieraz przy udziale
wszystkich cz³onków rodziny, w tym równie¿
ma³ych dzieci. Mnogoœæ promocji, kusz¹ce
propozycje, dzia³ania marketingowe ukierunkowane na psychologie kupuj¹cych - wszystko to powoduje, ¿e poch³oniêci zakupami czêsto zapominamy o podstawowych, tych najprostszych zasadach bezpieczeñstwa.
Pamiêtajmy, ¿e wybieraj¹c siê na zakupy
do sklepu nie powinniœmy braæ ze sob¹
wszystkich naszych oszczêdnoœci, a jedynie
tylko tyle pieniêdzy, ile jest nam potrzebne
(lub takie karty p³atnicze, które s¹ nam niezbêdne do zrobienia zakupów). Nasze rzeczy
zawsze powinny znajdowaæ siê w takim miejscu, aby by³y przez nas widoczne. Najczêœciej
wk³adamy je do wózków: kurtki, torby, portfele, a póŸniej zajêci ogl¹daniem towaru na
sklepowych pó³kach ca³kowicie zapominamy
o pozostawionych rzeczach, nie zwracamy na
nie uwagi. Wtedy dla obserwuj¹cej nas osoby wystarczy chwila, aby wyj¹æ portfel lub
inne dokumenty pozostawione w wózku i udaæ

siê z naszymi pieniêdzmi lub z kartami p³atniczymi na zakupy.
Równie¿ robi¹c zakupy poprzez portale
aukcyjne pamiêtajmy, ¿e i tam mog¹ znaleŸæ
siê osoby nieuczciwe. To, ¿e inni zostali oszukani, nie oznacza, ¿e nam siê to nie przytrafi.
Oszuœci czyhaj¹ na swoje ofiary wykorzystuj¹c nieuwagê, poœpiech, podekscytowanie i
chêæ posiadania jak najszybciej i jak najtaniej nabytej rzeczy.
Dlatego:
• B¹dŸ ostro¿ny przy zawieraniu transakcji przez internet.
• Uwa¿aj na ,,superokazje”. Nie zawsze
to, co widoczne na zdjêciu, musi byæ takie
samo w rzeczywistoœci lub nabyte przez sprzedawcê w sposób legalny.
• Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w aukcji internetowej, sprawdŸ wiarygodnoœæ sprzedawcy,
jego poprzednie aukcje oraz opinie kupuj¹cych na jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy – sprawdŸ, czy posiada jakieœ „negatywy”).
• Jeœli licytujesz w aukcji internetowej,
poczekaj do zakoñczenia aukcji, nim przelejesz pieni¹dze sprzedawcy. SprawdŸ, czy
sprzedawca umo¿liwia op³atê przy odbiorze to równie¿ wskazuje na jego wiarygodnoœæ.
• Korzystaj¹c z zagranicznych serwisów
aukcyjnych nie daj siê namówiæ na transakcjê poza aukcj¹.
• Jeœli dosta³eœ maila z informacj¹ o wygraniu aukcji, sprawdŸ dok³adnie, czy wiadomoœæ pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zw³aszcza gdy podany w niej jest numer
konta, na który masz przelaæ nale¿noœæ. Gdy
masz w¹tpliwoœci, nawi¹¿ korespondencjê ze
sprzedaj¹cym.
• Chroñ swoje dane osobowe i has³a dostêpowe. Nie wysy³aj nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie podawaj hase³ np.
po „klikniêciu” w linkach zawartych w wiadomoœciach mejlowych.
• Pamiêtaj, ¿e zawsze w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci mo¿esz skontaktowaæ siê z
obs³ug¹ portalu aukcyjnego.
Gdy ju¿ pad³eœ ofiar¹ oszustwa:
• Poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeñstwa danego serwisu.
• Zachowaj wszystkie dokumenty zwi¹zane z transakcj¹, czyli dowód przelewu na konto bankowe, korespondencjê mailow¹, itp.
• Zg³oœ siê wraz z powy¿szymi dokumentami do najbli¿szej w miejscu zamieszkania

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 majlem 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!

jednostki policji.
Zg³aszaj¹c siê na policjê trzeba bêdzie podaæ:
• Datê i numer aukcji, jej przedmiot oraz
wylicytowan¹ cenê.
• Nazwê konta (nick) sprawcy oszustwa

oraz jego adres mejlowy.
• Sposób kontaktu ze sprzedaj¹cym: mejl,
telefon, adres.
• Sposób dokonania zap³aty: przelew na
konto, p³atnoœæ za pobraniem.
St. asp. Anna W³oszczyk

Na stra¿y porz¹dku
STRA¯ MIEJSKA:
 1 listopada wraz z funkcjonariuszami
policji z Rewiru Dzielnicowych bra³a udzia³
w akcji „Znicz 2011”, która polega³a na zapewnieniu p³ynnoœci i bezpieczeñstwa ruchu
w rejonie lokalnych cmentarzy,
udziela³a asysty pracownikom referatu GMiOŒ oraz pracownikom Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie,
 kontrolowa³a te miejsca w mieœcie, które w przesz³oœci by³y obiektem czêstego podrzucania œmieci,
 kontrolowa³a tereny przy Miejskim Zespole Szkó³ w czasie d³ugich przerw miêdzylekcyjnych, jak równie¿ dokonywa³a kontroli
terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2,
 organizowa³a wspólne patrole z policj¹
zarówno na I, jak i II zmianie,
 zabezpiecza³a miejsce zdarzenia 8 listopada razem z funkcjonariuszem policji,
 patrolowa³a miasto w patrolach zmotoryzowanych oraz pieszych,
 11 listopada zabezpiecza³a obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci,
 kontrolowa³a parki pod k¹tem ujawniania osób spo¿ywaj¹cych alkohol, zaœmieca-
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zanieczyszczaj¹cych teren,
 dokonywa³a kontroli oznakowania ulic
oraz oœwietlenia w mieœcie, a
ujawnione nieprawid³owoœci zg³asza³a do referatu GMiOŒ,
 wielokrotnie podejmowa³a interwencje
w zwi¹zku ze zg³oszeniami o nieprawid³owoœciach od mieszkañców,
 zorganizowa³a wspólny patrol z funkcjonariuszem Stra¿y Leœnej.
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.

 3 listopada bra³am udzia³ w rozdaniu nagród w konkursie dyniowym oraz czyta³am wierszyki o dyni (fot. powy¿ej) napisane przez dzieci uczestnicz¹ce w konkursie;
 30 listopada bra³am udzia³ w podsumowaniu „Œwiatowego dnia pluszowego misia” w
Miejskim Zespole Szkó³ oraz przeprowadzi³am pogadankê na temat bezpieczeñstwa z dzieæmi z
klas I-III.
Dominika Pater

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na dzier¿awê gminnej nieruchomoœci gruntowej o pow. 2.049 m2 wraz z zabudowaniami
i urz¹dzeniami, po³o¿onej w Œwieradowie przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie
nr 6/1 oraz 76/4, am 9, obr. IV
Umowa dzier¿awy zostanie zawarta na 12 miesiêcy z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ parking
samochodowy strze¿ony - od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Dopuszcza siê rozszerzenie zakresu przeznaczenia dzier¿awy na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
Miesiêczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny – 800 z³ + 23 proc. VAT.
Przetarg odbêdzie siê 22 grudnia br. o godz. 1100 w pok. nr 21c w siedzibie UM.
W umowie dzier¿awca zostanie zobowi¹zany do ponoszenia - oprócz czynszu dzier¿awnego wszelkich obci¹¿eñ publiczno-prawnych zwi¹zanych z przedmiotem dzier¿awy, w szczególnoœci
utrzymywania sta³ej ca³orocznej czystoœci i porz¹dku, ubezpieczenia od zdarzeñ losowych i odpowiedzialnoœci cywilnej oraz podatku od nieruchomoœci.
Wadium w wysokoœci 200 z³ nale¿y wp³acaæ na konto nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
w Banku Zachodnim WBK I/O Œwieradów-Zdrój - do 21 grudnia br.
Wadium zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy dzier¿awy wadium nie podlega zwrotowi, a pozosta³ym uczestnikom
przetargu zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3
dni roboczych od daty zakoñczenia przetargu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w referacie GMIOŒ (pok. nr 21c – II piêtro) UM, tel. 75
78 16 324.

FORUM O IZERSKIEJ TURYSTYCE
9 listopada w Izerce uczestniczy³em w obradach Forum
Izerskiego, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele gmin,
schronisk i nadleœnictw z obu stron granicy. Dyskusja toczy³a
siê wokó³ pomys³ów na zagospodarowanie turystyczne Gór
Izerskich, a pierwszym dzieckiem tego forum jest trasa biegowa ze schroniska Orle do Stogu Izerskiego, wpisuj¹ca siê idealnie w omawian¹ strategiê. Pojawi³ siê te¿ temat wymiany
informacji, doœwiadczeñ, stworzenia portalu turystycznego,
transgranicznych inwestycji oraz komunikacji transgranicznej.
Spotkania w ramach forum odbywaj¹ siê kilka razy w roku.
Mam nadziejê, ¿e na bazie jego uczestników uda siê zainicjowaæ ciekawe przedsiêwziêcia turystyczne.

Na bie¿¹co
dwóch aut przyst¹pimy do remontu remiz w Œwieradowie i
Czerniawie, ale oczywiœcie tylko wtedy, gdy pozyskamy œrodki zewnêtrzne.

CYKL INWESTYCYJNY

SPOKOJNA STAROŚĆ W CENIE
10 listopada goœci³em po raz kolejny inwestora, który pod
Warszaw¹ prowadzi kilka du¿ych prywatnych przedszkoli, a
który chce w Œwieradowie wybudowaæ dom spokojnej staroœci, na który gotów jest przeznaczyæ 12 mln z³, i szuka pod tê
inwestycjê odpowiedniej lokalizacji. Teraz szukamy lokalizacji dla tej inwestycji.

DWORZEC W CENIE NOTARIUSZA
17 listopada w Urzêdzie Miasta spotka³em siê z dyrektorem ds. nieruchomoœci PKP z Wroc³awia, Romanem Nowickim, z którym rozmawia³em o warunkach przejêcia stacji kolejowej wraz z otaczaj¹cym j¹ gruntem. Ca³a nieruchomoœæ
zosta³a wyceniona na prawie 3 mln z³ i kolej gotowa jest nam
to przekazaæ jedynie za cenê us³ug notariusza, co oznacza, ¿e
PKP wycofa³a siê z pierwotnego pomys³u odsprzedania nam
terenu, budynku i torowiska za cenê z³omu, sama zdemontuje
szyny i wywiezie je we w³asnym zakresie. Ekspertyzy nie pozostawiaj¹ z³udzeñ – tory znajduj¹ siê w stanie œmierci technicznej i nie pomo¿e im ¿aden remont, w grê wchodzi jedynie
kosztowna przebudowa. Je¿eli dojdzie do aktu notarialnego,
to przejmiemy nieruchomoœci o powierzchni 10 ha i budynek
stacji. Oczywiœcie inwestycja na dworcu wtedy, gdy pozyskamy œrodki zewnêtrzne. Prawdopodobnie w tym programowaniu ju¿ siê nie uda, ale mamy czas do 2016 roku aby przygotowaæ dokumentacjê i stosowne pozwolenia.

BUDOWA W 2 LLAATA
TA,, WYKUP W 15 LLAAT
21 listopada goœci³em dewelopera z Jeleniej Góry, który
wyra¿a chêæ wybudowania u nas 3 budynków komunalnych z
30 mieszkaniami przy ul. Grunwaldzkiej. Wartoœæ domów wraz
z uk³adem komunikacyjnym wyniesie wed³ug szacunków 3,7
mln z³, a gmina wzniesione przez dewelopera domy odkupi³aby od niego w ratach w ci¹gu 15 lat. Oznacza to, ¿e bud¿et nie
musia³by od razu wyk³adaæ ca³ej kwoty, gmina za to mog³aby
wprowadziæ pierwszych lokatorów w 2013 roku. Ca³e przedsiêwziêcie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy o
koncesji na roboty budowlane. To jest jeden z wariantów inwestycji. Je¿eli bêdziemy posiadaæ œrodki, to mo¿emy sami
wybudowaæ, ale obecnie jest to zbyt du¿e obci¹¿enie dla naszego bud¿etu.

TRASY ROWEROWE WCHODZĄ DO SIECI
23 listopada mia³em spotkanie z przedstawicielem jeleniogórskiej firmy informatycznej, która bêdzie robi³a stronê
internetowa dla singltreka. W listopadzie zakoñczyliœmy
wspólnie z nadleœnictwem budowê 20 km œcie¿ek po polskiej
stronie. Otwarcie œcie¿ek bêdzie w maju 2012r. Przez okres
zimy stworzymy stronê internetow¹ pod nazw¹ „Aktywny
Œwieradów”, gdzie znajdzie siê du¿o informacji o trasach rowerowych w mieœcie i okolicach.

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIERADOWSKIEJ POLICJI
30 listopada zaprosi³em na sesjê rady zastêpcê powiatowego komendanta policji, aby przedstawi³ nam problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem rewiru dzielnicowych w Œwieradowie. G³ówne problemy, to brak gara¿y i fatalne warunki lokalowe, niespe³niaj¹ce przepisów wewnêtrznych policji. Budy-

nek, w którym znajduje siê rewir, to stary urz¹d, dziœ w fatalnym stanie technicznym. Natychmiast powinniœmy przeprowadziæ remont werand, szacowany na 600 tys. z³. Trzeba te¿
wymieniæ instalacjê centralnego ogrzewania, wodn¹, informatyczn¹, a ³¹czny koszt remontu przekroczy³by milion z³otych.
Nie staæ nas na to i dlatego zamierzam przenieœæ RD do obecnego budynku Urzêdu Miasta, a stary niefunkcjonalny budynek sprzedaæ na pensjonat. Operacja przeniesienia powinna
siê dokonaæ w ci¹gu pó³ roku.

Œrodki pomocowe z Unii
Europejskiej dla Polski na lata
2007-2013 tak naprawdê pojawi³y siê w naszym bud¿ecie w
2009 i 2010 roku. Zaplanowaliœmy bud¿et tak, aby najwiêksze
inwestycje przeprowadziæ w
trakcie programów unijnych i
maksymalnie wykorzystaæ szansê pozyskania œrodków. Nasz
cykl inwestycyjny trwa ok. 10 lat
i jest dopasowany do kolejnych
programów pomocowych na lata
2014-2020. Zapewne kolejne
œrodki bêd¹ dostêpne dopiero w
2016 r., niewykluczone jest te¿,
¿e nasze plany inwestycyjne na lata 2012-2016 pokrzy¿uje
ogólnoœwiatowy kryzys gospodarczy, który mo¿e dotkn¹æ finansów publicznych. W latach 2006-2016 zainwestujemy
ogó³em 71 mln z³! Zad³u¿enie gminy na koniec 2006 r. wynosi³o 6,7 mln z³, a na koniec 2016 wyniesie 8,4 mln z³, czyli
wzroœnie tylko o 1,7 mln z³. W latach 2007-2011 zainwestowaliœmy 43 mln z³, do koñca kadencji samorz¹du zainwestujemy dalsze 13,7 mln z³. Reasumuj¹c, je¿eli nie pojawi¹ siê

CENTRUM HANDLOWE W CENTRUM UWAGI
2 grudnia na stronie internetowej miasta zamieœciliœmy
informacjê wraz z wizualizacj¹ o buduj¹cym siê Centrum Handlowym przy ul. Wyszyñskiego. 6 grudnia inwestor przyzna³,
¿e w ci¹gu trzech dni od pojawienia siê w sieci tej informacji
stronê odwiedzi³o blisko 400 osób. Doda³ te¿, ¿e zainteresowanie inwestycj¹ jest bardzo du¿e, a chêtni reprezentuj¹ kapita³ zachodniej Polski – od Szczecina przez Zielon¹ Górê i
Wroc³aw po Jeleni¹ Górê. Je¿eli to centrum dobrze siê przyjmie, spróbujemy zainicjowaæ budowê kolejnego.

SAMOCHÓD NA GWIAZDKĘ
Do 20 grudnia odbierzemy nowy œredni wóz stra¿acki dla
OSP w Czerniawie. Bêdzie to nowiutki mercedes ATEGO.
Wartoœæ auta to oko³o 630 tys. z³, z czego 240 tys. z³ to wk³ad
w³asny gminy, a prawie 400 tys. z³ pozyskaliœmy z ró¿nych
instytucji. Wspólnie
z Tadeuszem Bak¹,
CYKL INWESTYCYJNY GMINY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ W LATACH 2006-2016
pracownikiem odpowiedzialnym za zarz¹dzanie kryzysowe
w naszej gminie, zabiegaliœmy o œrodki
u wielu Ÿróde³, a najtrudniej by³o w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska, gdzie do koñca listopada nie wiedzieliœmy, czy dostaniemy dofinansowanie w wysokoœci 150
tys. z³.
Zakup auta to
powa¿ny wydatek
dla naszego bud¿etu,

KARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI

Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ
(Dz. U. nr 12, poz. 114 z póŸn. zm.): „kto bez zachowania nale¿ytej starannoœci wystawia lub wywiesza
ciê¿kie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa p³yny, wyrzuca nieczystoœci albo doprowadza
do wypadania takich przedmiotów lub wylewania siê p³ynów, podlega karze grzywny do
500 z³otych albo karze nagany”. Wyrzucanie œmieci w miejscu niedozwolonym stanowi
wiêc wykroczenie. Zgodnie natomiast z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeñ: „kto wyrzuca na
nienale¿¹cy do niego grunt polny kamienie, œmieci, padlinê lub inne nieczystoœci, podlega
karze grzywny do 1000 z³otych albo karze nagany”.

ale konieczny. Teraz stra¿acy
z Czerniawy wyje¿d¿aj¹ na akcje zdezelowanym starem,
któremu za 3 lata stuknie trzydziestka. OSP w ci¹gu roku
wyje¿d¿a na akcje ponad 130
razy i stra¿acy musz¹ mieæ
sprawny sprzêt. W 2008 r. kupiliœmy ciê¿ki wóz marki scania za 650 tys. z³. Po zakupie

problemy, bêdziemy gotowi w 2016
r. do pozyskiwania kolejnych œrodków unijnych. Istniej¹ te¿ obawy,
je¿eli œwiatowy kryzys mocniej dotknie Polskê, ¿e nasza gmina równie¿ mo¿e dostaæ zadyszki finansowej, a wtedy bêdziemy musieli zweryfikowaæ nasze zamiary i zmniejszyæ zarówno iloœæ, jak i wartoœæ
Roland Marciniak
inwestycji.

Zdaniem radnego

o ich remontach, o wykonaniu odwiertów na
nowe Ÿród³a; niczego w tym wzglêdzie nie
zrobiliœmy, pomimo i¿ woda jest z³ej jakoœci
(p³acimy za wodê i œcieki po podwy¿ce z 2009
roku);
3. W sprawozdaniu z wykonania bud¿etu, podaje Pan, i¿ kupuje wodê od Uzdrowiska (a za czyje pieni¹dze?);
4. Wiele ulic, chocia¿by Budowlanych,
jest wykonywana tylko w czêœci - bez uzasadnionych powodów;
5. Trzeba te¿ uszanowaæ naszych poprzedników, ¿e w trakcie remontu niektóre ulice
by³y skanalizowane, a jedynie nie wykonano
nawierzchni (choæby ulica Stokowa, M³odych
Techników, ulica Budowlanych nie posiada
kanalizacji, a pomimo to – robi siê nawierzchniê);
6. O oczyszczalni œcieków Czerniawa s³yszê ju¿ jako radny, jako przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji, a

Punkt widzenia zale¿y
od punktu siedzenia
W zwi¹zku z wypowiedzi¹ w „Notatniku
Œwieradowskim” nr 10 (paŸdziernik 2011) w
dziale „Na bie¿¹co”, chcia³bym ustosunkowaæ
siê do wypowiedzi Pana Burmistrza Miasta
Œwieradowa-Zdroju zatytu³owanej „Dro¿ej za
wodê i œcieki – pieni¹dze na nowe inwestycje”. To, ¿e by³o ch³odno na sesji, to jeszcze
nie burza. Ka¿dy z radnych ma prawo do swobodnej wypowiedzi, szkoda tylko, ¿e wypowiedzia³o siê trzech, choæ trening czyni mistrza.
W swojej wypowiedzi w powy¿szym artykule obrazi³ Pan, Panie Burmistrzu, radnych
maj¹cych swoje zdanie. Cytujê „Przechodz¹
test uczciwoœci i rozs¹dku”. Trzeba odwagi,
przekonania do argumentów i co najtrudniejsze – zaufania do burmistrza. Zacznê od ostatniego cytatu: „Zaufania to cz³owiek nie ma
sam do siebie, a co dopiero do innej osoby”.
Akurat, moim zdaniem, radni, o których
Pan wspomina, nie przejawiaj¹ braku rozs¹dku, a w ca³ym swoim ¿yciu dali œwiadectwo
wielokrotnej uczciwoœci. Nie wypada tak oceniaæ ludzi, choæby ze wzglêdu na rolê, jak¹
pe³nili, pe³ni¹ w ¿yciu spo³ecznym oraz na
ró¿nicê wiekow¹ (wszystko przed Panem,
Panie Burmistrzu). Przypominam równie¿
Pañskie zachowanie w momencie, gdy piastowa³ Pan urz¹d radnego w poprzednich kadencjach, gdzie by³ Pan I Walecznym Opozycjonist¹ wobec kilku burmistrzów piastuj¹cych
ten urz¹d, jak obecnie Pan.
Teraz merytorycznie na temat wody i œcieków: Panie Burmistrzu, to co Pan napisa³ w
artykule „Na bie¿¹co”, jest bardzo ³adne:
1. Nowej oczyszczalni œcieków nie wybudowa³ Pan i wiêkszoœæ obecnej rady.
2. O ujêciach wody debatujemy od 5 lat,

obecnie jako wiceprzewodnicz¹cy rady – od
5 lat i mam czasami tego dosyæ!;
7. Od 5 lat mówi Pan: „Podwy¿ka nie jest
na administracjê, tylko na inwestycje, bez których zabrniemy w œlepy zau³ek”. Dosz³o do
podwy¿ek w urzêdzie, zmiany zatrudnienia i
Pan sam z niczego nie zrezygnowa³. A co do
inwestycji, to w wiêkszoœci przypadków s¹
one wykonywane w³aœnie ze wzglêdu na nowych inwestorów, co jest widoczne go³ym
okiem przez wszystkich mieszkañców. Zapomina siê o pojedynczych obywatelach naszego miasta;
8. Panie Burmistrzu, jak mówi przys³owie
- z pustego i Salomon nie naleje. Powinniœmy, byæ mo¿e, wykonywaæ prace w wolniejszym tempie. Ja wiem, ¿e punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia, ale interes mieszkañców, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, utrzymanie statusu uzdrowiska,
ochrona Ÿróde³ wód mineralnych – wszystko
to wymaga przestrzegania, wys³uchania opinii i uczuæ, a nie tylko finanse wp³ywaj¹ce z
podatków, z z podwy¿szenia których na szczêœcie Pan siê wycofa³;
9. Proszê pamiêtaæ o indywidualnych osobach, ma³ych przedsiêbiorcach, a nie tylko o
tzw. wielkich.
Reasumuj¹c, w obecnej dobie kryzysu
œwiatowego nale¿a³oby ostro¿nie poruszaæ siê
w sferze finansów i unikaæ obci¹¿eñ mieszkañców, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tworz¹cych miejsca pracy. Proszê
równie¿ nie obra¿aæ siê na radnych maj¹cych
odmienne zdanie czy opinie, bo przecie¿ ¿yjemy w wolnym, demokratycznym kraju.
Z powa¿aniem - Mieczys³aw Szwarc

OdpowiedŸ burmistrza
Chcia³bym odnieœæ siê do wypowiedzi radnego,Pana
Mieczys³awa Szwarca. Nigdy nie mia³em takich intencji,
aby obra¿aæ radnych. Nadal podtrzymujê zdanie, ¿e radni
przy podejmowaniu trudnych uchwa³ przechodz¹ test
uczciwoœci i rozs¹dku. Nie odnoszê siê do prywatnego
¿ycia radnego, tylko do jego funkcji i rozumienia funkcjonowania gminy. Zarz¹dzanie gmin¹ bez akceptacji i
zaufania Rady Miasta jest wegetacj¹, a nie rozwojem.
Rzeczywiœcie, gdy by³em radnym, ró¿nie postrzegano moj¹ postawê. Nazywano mnie oszo³omem,
pieniaczem, a trafia³y siê
i mocniejsze epitety.
Jako radny mówi³em to,
co myœlê, i mia³em ku
temu argumenty. Za
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
w tamtym czasie kontrowersyjna zmiana granic

miêdzy Mirskiem a Œwieradowem. Jako jeden z dwóch
radnych g³osowa³em przeciwko zmianie granic, jako jeden z szeœciu mieszkañców miasta bior¹cych udzia³ w konsultacjach spo³ecznych g³osowa³em przeciw zmianie (na
kilkaset oddanych g³osów). Nie kry³em siê ze swoim zdaniem podaj¹c argumenty. Wybrany na burmistrza miasta dosta³em szansê przekucia s³ów w czyny. Przypomnê,
¿e podpisane partnerstwo miêdzy Mirskiem a Œwieradowem ma dla nas wymierne korzyœci. Gdyby nie porozumienie z Mirskiem, nie moglibyœmy uchwaliæ statutu
uzdrowiska, wykonaæ operatów uzdrowiskowych, uchwaliæ
planu zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji nie uda³oby siê zrealizowaæ wiêkszoœci obecnych
inwestycji .
1. Œrodki na now¹ oczyszczalniê œcieków w Œwieradowie zosta³y pozyskane za kadencji poprzedniego burmistrza. W 2006 roku, gdy zosta³em burmistrzem, inwestycja zosta³a zakoñczona i w 2007 r. trwa³ rozruch oczyszczalni.

2. Je¿eli chodzi o ujêcia wody, to w ostatnich latach
wykonaliœmy - przy pomocy Politechniki Wroc³awskiej dok³adny raport miejsc wodonoœnych, które mog¹ byæ
ujêciami wody. W 2010 roku za 230 tys. z³ wykonaliœmy
remont ujêcia wody Wrzos. W 2010 roku za 140 tys. z³
zakupiliœmy filtr UV do uzdatniania wody w ujêciu przy
ul. Bronka Czecha. Wykonaliœmy koncepcjê przebudowy
i uruchomienia ujêcia Droga Leœna za 8 tys. z³ - na jego
budowê potrzebujemy ok 1,5 mln z³. Co do ceny wody i
œcieków, w Œwieradowie p³acimy za 1m3 wody i œcieków
7,46 z³ brutto, a np. w Szklarskiej Porêbie jest to prawie
17 z³, w Piechowicach ponad 20 z³, w Podgórzynie 23 z³,
a w Karpaczu 12 z³.
3. To prawda, kupujemy wodê od Spó³ki Uzdrowiskowej. Dotyczy to kilkunastu budynków w mieœcie, do
których nie mo¿emy podaæ wody z wodoci¹gów miejskich
m.in. dlatego, ¿e nasze ujêcie ulokowane jest za nisko i
nie by³oby ciœnienia. Do tych budynków istnieje ju¿ sieæ
wodoci¹gowa pod³¹czona do sieci Spó³ki i niegospodarnoœci¹ by³oby budowaæ now¹ w miejsce istniej¹cej. Od
Spó³ki kupujemy wodê po takich samych cenach, jak
sprzedajemy, a odbiorcy nie ponosz¹ ¿adnych dodatkowych kosztów.
4. Wspomina Pan o ul. Budowlanych, bo przy niej
mieszka i domaga siê poszerzenia drogi, co jest niemo¿liwe technicznie ze wzglêdu na ograniczenia przebiegiem
dzia³ki i brakiem œrodków finansowych. Wykonaliœmy remont dolnej czêœci ul. Budowlanych, Stokowej, M³odych
Techników z dotacj¹ zewnêtrzn¹.
5. Wszystkie domy przy ul. Budowlanych, M³odych
Techników i Stokowej s¹ przy³¹czone do kanalizacji sanitarnej, a remont nawierzchni zosta³ wykonany z dotacji
MSWiA.
6. Kanalizowanie Czerniawy to powa¿ne przedsiêwziêcie. Inwestycja bêdzie kosztowaæ grubo ponad 6 mln
z³. W 2011 roku z³o¿yliœmy wniosek o jej dofinansowanie w wysokoœci 4 mln z³ z funduszy unijnych. Trwa weryfikacja wniosku; je¿eli bêdzie pozytywna, w po³owie
2012 roku podpiszemy umowê dotacji i mo¿emy budowaæ. To trwa, ale takie s¹ procedury unijne i w ¿aden
sposób nie mo¿emy ich przyspieszyæ. Dodatkowo inwestycjê opóŸni³a koniecznoœæ wykonania raportu oddzia³ywania na œrodowisko, któr¹ mo¿na by³o przeprowadziæ wy³¹cznie w okresie wegetacji ¿yj¹tek w pobli¿u miejsca budowy oczyszczalni œcieków w Czerniawie.
7. W 2006 roku, gdy zosta³em burmistrzem, niektórzy urzêdnicy zarabiali netto poni¿ej tysi¹ca z³otych.
Przez ostatnie lata da³em spore podwy¿ki pracownikom
Urzêdu Miasta, MOPS, biblioteki i administracji szkolnej,
wodoci¹gów i kanalizacji. W tym samym czasie przy po³¹czeniu dzia³alnoœci zak³adu bud¿etowego i UM zredukowa³em zatrudnienie o 13 etatów, co da³o oszczêdnoœci
prawie 400 tys. z³. Zrezygnowa³em z zastêpcy burmistrza, co daje kolejne roczne oszczêdnoœci w wys. ok. 100
tys. z³.
Jeœli chodzi o wsparcie inwestorów, nasze miasto ¿yje
z uzdrowiska i turystyki, ka¿da nowa inwestycja to nowe
miejsca pracy. Obecnie w Œwieradowie buduje siê 12
obiektów hotelowych, aquapark, centrum handlowe. Bra³em czynny udzia³ przy powstawaniu tych inwestycji, bo
przecie¿ gmina musi doprowadziæ wodê i kanalizacjê. Nie
wszystkim inwestorom udaje siê pomóc. Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e te obiekty dadz¹ ok. 300 miejsc pracy i
zwiêksz¹ wp³ywy do kasy gminnej o ok. 700 tys. z³ rocznie. A z tych pieniêdzy inwestujemy w potrzeby miesz-

kañców. Uwa¿am, ¿e przy zarz¹dzaniu gmin¹ najwa¿niejsze jest kreowanie i powstawanie nowych miejsc pracy.
8. Czy prace powinny byæ prowadzone wolniej? Jesteœmy w okresie, w którym istnieje szansa pozyskania
œrodków unijnych. Mamy wiele zaleg³oœci do nadrobienia w infrastrukturze miejskiej. Nastawiliœmy siê na pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych i uda³o siê - zdobyliœmy bardzo du¿o œrodków unijnych na budowê dróg,
parków, deptaków, odbudowê zabytków, boisk, tras rowerowych, placów zabaw, doposa¿enie szkó³, kupno wozów stra¿ackich, wreszcie na promocjê miasta. ¯aden fundusz nie bêdzie na nas czeka³ i teraz, gdy s³yszymy o
kryzysie finansowym, prawdopodobnie drugiej takiej
okazji nie bêdzie. Zad³u¿amy siê na wk³ad w³asny, ale
pozyskujemy znacznie wiêcej œrodków. Przed nami kolejne problemy: brak sal gimnastycznych przy szko³ach,
nowe przedszkole, ujêcia wody, kanalizacja, drogi , chodniki, oœwietlenie i wiele innych.
Je¿eli chodzi o podatki na 2012 rok, nieprawd¹ jest,
¿e siê wycofa³em z podwy¿ek podatków. Po prostu nie
mia³em zamiaru przedstawiaæ projektu uchwa³y Radzie
Miasta. Myœlê, ¿e podwy¿ka op³at za wodê i œcieki to ju¿
wystarczaj¹ce obci¹¿enie mieszkañców i przedsiêbiorców,
st¹d powód, aby nie podwy¿szaæ podatków na przysz³y
rok, co stawia nas w rzêdzie bardzo nielicznej grupy gmin
w Polsce, w których podatki nie bêd¹ podniesione.
9. Czy pamiêtam o mieszkañcach i ma³ych przedsiêbiorcach? Od 5 lat staram siê, aby realizowane inwestycje s³u¿y³y poprawie ¿ycia mieszkañców i przedsiêbiorców. W tym czasie wyremontowaliœmy ulice: Korczaka,
M. Sk³adowskiej-Curie, czêœæ Pi³sudskiego, Górsk¹, Leœn¹,
Zielon¹, 3 Maja, Parkow¹, Stokow¹, Budowlanych, M³odych Techników, Podgórn¹, Wiœniow¹, Osiedlow¹, Brzozow¹, odcinki Cmentarnej i Cichej, Zakopiañsk¹, Nad Basenem, Krótk¹, górny odcinek Sienkiewicza, Wczasow¹,
Asnyka, Strumykow¹, Spokojn¹, Modrzewiow¹, czêœci
Izerskiej, Spadzistej i Górzystej, Stra¿ack¹, 3 nowe drogi
poni¿ej Zdrojowej, odcinki Bronka Czecha i Zdrojowej,
dofinansowaliœmy te¿ remont ul. G³ównej. Poprawi³o siê
odœnie¿anie miasta. Finansujemy utrzymanie klubu pi³ki
no¿nej, szkó³kê narciarsk¹, rowerow¹, dwie sekcje biatlonu. Postaraliœmy siê o 700 tys. z³ z funduszy unijnych
na remont 5 kamienic w mieœcie, które przecie¿ zamieszkuj¹ œwieradowianie. Zakupiliœmy dwa ciê¿kie wozy stra¿ackie, wybudowaliœmy 3 kompleksy boisk przy szko³ach i stadionie, skatepark, fundujemy letnie kolonie i
wakacje nad morzem dla 40 dzieci z naszego miasta,
zajêcia sztuk walki jujitsu. Urz¹dziliœmy kilka placów
zabaw. W naszych szko³ach jest wiele zajêæ pozalekcyjnych, na które wspólnie ze starostwem pozyskaliœmy 400
tys. z³. œrodków unijnych. Wspieramy zwi¹zki: emerytów
i rencistów, a tak¿e kombatantów. Czy to wszystko nie
s³u¿y naszym mieszkañcom?
W latach 2007-2011 zainwestowaliœmy w nasze miasto 43 mln z³. Wszystkie przedsiêwziêcia w wiêkszym
lub mniejszym stopniu s³u¿¹ mieszkañcom. Z punktu siedzenia burmistrza przyjmujê krytykê radnego i wyci¹gnê z tego konstruktywne wnioski, ale z osobistego punktu
widzenia jest mi przykro, ¿e radny nie dostrzega ambitnej pracy pracowników gminy, nie zauwa¿a rozwoju miasta, nowych inwestycji i przyrostu miejsc pracy. Doceniajmy to, co uda³o siê ju¿ zrobiæ, i wspólnie planujmy rozwi¹zywanie kolejnych problemów naszego miasta.
Roland Marciniak

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

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 pogrzebowej - rabaty na nagrobki.

tel. 603 79 66 87, 609 55 79 79, 75 78 97 011

Targi Lipskie
Wady postawy - problem cywilizacji (II)

Od 16 do 20 listopada Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o. bra³o udzia³ w targach
„Touristik & Caravaning International 2011” w Lipsku - najwiêkszych targach turystycznych w
Saksonii w Niemczech, które odwiedzi³o ponad 69.000 zwiedzaj¹cych.
W Lipsku prezentowali siê wystawcy z ca³ego œwiata a g³ównymi tematami targów by³y turystyka, caravaning, kamping, sporty wodne, rowery, wycieczki we wszystkie zak¹tki œwiata oraz
turystyka uzdrowiskowa, a tematem przewodnim tegorocznej edycji by³o motto „Zdrowo na urlopie”. Œwieradów wystawia³ siê na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej, obok Ko³obrzegu.
Oferta uzdrowiskowa cieszy siê w tej czêœci Niemiec du¿ym zainteresowaniem, a zwiedzaj¹cy
pytali o profile lecznicze, o zabiegi oraz o mo¿liwoœæ zakwaterowania. Du¿ym wziêciem cieszy³y
siê pobyty lecznicze, SPA i turystyczne w Œwieradowie, zaprezentowaliœmy te¿ rodzinne pobyty
zimowe, ciesz¹ce siê zainteresowaniem u rodzin z dzieæmi. Ponadto zwiedzaj¹cy pytali o atrakcje
turystyczne terenu, trasy rowerowe i piesze.
W Lipsku zaistnia³a we wspólnym katalogu grupa uzdrowisk nale¿¹cych do KGHM TFI SA:
ZUK (Duszniki, Polanica, Kudowa), Cieplice, Po³czyn i Œwieradów-Czerniawa.
Aneta Linke-Sochacka

Przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i
przysz³oœæ uzdrowisk dolnoœl¹skich
28 listopada we Wroc³awiu odby³o siê spotkanie Dolnoœl¹skiej Sieci
Wspó³pracy Nauki i Biznesu, którego tematem
by³a prezentacja nowej
platformy maj¹cej na celu
w ³atwy sposób wspieraæ
wspó³pracê naukowców i
przedsiêbiorców, komunikuj¹c ze sob¹ ludzi firmy
i instytucje chêtne do
wdra¿ania nowych rozwi¹zañ. Technologicznym
rdzeniem projektu jest internetowy portal spo³ecznoœciowy skierowany do profesjonalistów z obu dziedzin.
Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ Kanclerz
Lo¿y Dolnoœl¹skiej Business Centre Club Marek Woron, a prezentacji samego pomys³u
platformy dokona³ jeden z jej pomys³odawców i wspó³twórców - Piotr Szymañski. Nastêpnie rozgorza³a gor¹ca dyskusja pomiêdzy
licznie zgromadzonymi profesorami i doktorami a zupe³nie m³odymi naukowcami i przedstawicielami sfer biznesowych.
Kolejnym punktem programu by³y dyskusje panelowe. Przedstawiciele Uzdrowiska
„Œwieradów-Czerniawa” - Anna Brzózko-Jaworska i Andrzej Skowron - wziêli udzia³ w
spotkaniu zatytu³owanym „Uzdrowiska dolnoœl¹skie – przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ”, w którym uczestniczyli te¿ naukowcy wroc³awskich uczelni: Kamila Adamczyk
(Uniwersytet Przyrodniczy), Lucyna GórskaK³ek (AWF), Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Ma³gorzata £oboz i Marian Ursel (Uniwersytet Wroc³awski), Bo¿ena P³onka-Syroka (Akademia Medyczna) oraz Alicja LindertZyznarska, Martyna Rzepecka i Olga Taranek-Wolanska (Network Sunrise).

Prof. M. Ursel przedstawi³ zagadnienia
historyczno-antropologiczne zwi¹zane z kultur¹ uzdrowisk obecnego regionu dolnoœl¹skiego, natomiast wyst¹pienie prof. B. P³onka-Syroka (opracowywanego w ramach 7.
Programu Ramowego) dotyczy³o kultury
uzdrowiskowej w Europie.
W dyskusji poruszano nastêpuj¹ce zagadnienia:
 potencja³ turystyczny uzdrowisk dolnoœl¹skich zwi¹zany ze specyficznymi warunkami klimatycznymi  turystyczne szlaki
uzdrowiskowe  wp³yw praktyk paramedycznych na wspó³czesn¹ sytuacje uzdrowisk 
prywatyzacja uzdrowisk dolnoœl¹skich  fizjoterapia uzdrowiskowa i koniecznoœæ ustawowej regulacji zawodu fizjoterapeuty  badania kliniczne dotycz¹ce sk³adu chemicznego wód uzdrowiskowych  terenoterapia i
mo¿liwoœci zastosowania terapii przestrzennej w leczeniu uzdrowiskowym, np. poprzez
budowanie œcie¿ek zdrowia.
W podsumowaniu pierwszego z cyklu
spotkañ podkreœliæ nale¿y potencja³ ekonomiczno-rozwojowy wynikaj¹cy ze wspó³pracy œrodowisk naukowych i biznesowych.

Wady postawy dotycz¹ najczêœciej krêgos³upa, jednak bardzo czêsto spotykamy siê równie¿ z wadami klatki piersiowej, koñczyn dolnych, stóp. Wada ta jest pocz¹tkiem choroby,
której rozwój przebiega skrycie i podstêpnie.
Skutki niekorygowanych wad poza wzglêdami
estetycznymi mog¹ byæ bardzo niekorzystne.
Wczesne wykrycie nieprawid³owoœci w postawie cia³a mo¿e uchroniæ dziecko przed dalszym
ich pog³êbianiem i daje gwarancjê skutecznego leczenia. Wada wczeœnie nie rozpoznana i
nie leczona utrwala siê, co mo¿e doprowadziæ
do przykrych dolegliwoœci u cz³owieka doros³ego. Jednym z g³ównych czynników zapobiegaj¹cych wadom postawy jest ruch. Szczególnie cenne s¹ formy aktywnoœci ruchowej, które dziecko mo¿e kultywowaæ przez ca³e ¿ycie:
p³ywanie, turystyka piesza i rowerowa, ³y¿wiarstwo i inne gry sportowe.
Dzieciñstwo jest niew¹tpliwie najlepszym
okresem do profilaktyki wad postawy, a profilaktyka to najskuteczniejsza forma zwalczania
dolegliwoœci powstaj¹cych podczas zaburzeñ
czynnoœci narz¹dów ruchu. Nie korygowane
wady, tolerowane latami, potrafi¹ prowadziæ do
nieodwracalnych i stale pogarszaj¹cych siê
deformacji. To one staj¹ siê potem nie tylko
pocz¹tkiem zmian zwyrodnieniowych stawów,
krêgów, ale równie¿ przyczyn¹ bardzo bolesnych niewydolnoœci maj¹cych powa¿ne konsekwencje w wieku doros³ym.
Na efekty korygowania wad postawy ma

wp³yw nie tylko instruktor gimnastyki korekcyjnej czy nauczyciel, ale przede wszystkim
konsekwentne postêpowanie rodziców. Wiadomo, ¿e nawet dwukrotne (w tygodniu) uczestnictwo w grupowych zajêciach korekcyjnych
dla wiêkszoœci dzieci nie jest wystarczaj¹ce,
trzeba kontynuowaæ æwiczenia w domu oraz
przestrzegaæ zaleceñ i przeciwwskazañ. Od rodziców zale¿y, czy dziecko z wad¹ postawy ma
systematycznie i prawid³owo zorganizowane
zajêcia w ci¹gu doby, tygodnia, roku, a czêsto
przez wiele lat.
Wzrastaj¹cy z roku na rok procent dzieci z
wadami zmusza nas do g³êbszego i szerszego
zainteresowania siê problematyk¹ ich profilaktyki. Œrodowiskiem ucznia jest szko³a, w której
uczniowie spêdzaj¹ wiele godzin dziennie, dlatego ma ono ogromny wp³yw na rozwój dzieci
i m³odzie¿y. Konieczne jest wiêc sta³e i konsekwentne eliminowanie tych czynników, z którymi wi¹¿e siê powstawanie lub pog³êbianie
istniej¹cych ju¿ wad i zaburzeñ rozwojowych
oraz stwarzanie jak najlepszych warunków pracy dla uczniów. Profilaktyka powinna mieæ
miejsce równie¿ w ka¿dym domu, pod czujnym okiem rodziców. Pamiêtajmy o tym, ¿e
nasze cia³o to tak¿e krêgos³up, niezast¹piony
skarb. Krêgos³up mamy jeden na ca³e ¿ycie.
Mimo ¿e jest on bardzo wytrzyma³y, powinniœmy o niego dbaæ i poœwiêcaæ mu wiele czasu
i uwagi.
Witold Dziekan

Nominacje i odznaczenia

Uzdrowiskowy górniczy stan (od lewej): A. Tkaczyk, T. Dragunowicz, D. Gi¿ewska i Z. Maroñ.
25 listopada Dorota Gi¿ewska zosta³a odznaczona przez Federacjê Pracodawców Polski Zachodniej „Srebrnym Krzy¿em Honoru”
Federacji, przyznaj¹cej to odznaczenie osobom, które przyczyni³y siê do rozwoju organizacji pracodawców, budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz wybitnie przyczyni³y siê do gospodarczego, kulturalnego i spo³ecznego rozwoju regionu i kraju.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski odznaczy³ Dorotê Gi¿ewsk¹ Medalem Srebrnym za D³ugoletni¹
S³u¿bê, a Teresê Dragunowicz - Medalem Z³otym za D³ugoletnia S³u¿bê.
5 grudnia na spotkaniu barbórkowym, prezes Uzdrowiska Dorota Gi¿ewska nada³a pracownikom Uzdrowiskowego Zak³adu Górni-

czego nowe stopnie górnicze: Zbigniewowi
Maroniowi - technik górniczy II stopnia, a
Arturowi Tkaczykowi - technik górniczy II
stopnia.
Minister Gospodarki przekaza³ nominacje
na wy¿sze stopnie górnicze: Teresie Dragunowicz – Dyrektora
Górniczego I stopnia, a Dorocie Gi¿ewskiej – Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia.
Z t¹ ostatni¹ nominacj¹ wi¹za³a siê
zmiana barwy pióropusza - z bia³ego na
zielony.

Przygotowania do powitania
11 wrzeœnia w Leœnej odby³y siê VII zawody sportowo-po¿arnicze dziesiêciu jednostek OSP powiatu lubañskiego. Nasza OSP
zajê³a 5 miejsce startuj¹c w sk³adzie: Grzegorz Pacyna, Krystyna WoŸna, £ukasz WoŸny, Krzysztof P³odzieñ, Mariusz Knet, S³awomir Adamowski, Grzegorz Kwietniewski oraz
Krystian Mo³ek i Marcin Stachurski, którzy
jako najm³odsi cz³onkowie œwieradowskiej
OSP przeszli podczas zawodów chrzest bojowy.
W remizie OSP w Czerniawie rozpoczêto
prace remontowe zwi¹zane z przygotowaniem
stanowiska gara¿owego dla nowego samochodu (fot. obok). Druhowie obni¿yli posadzkê i
przerobili wjazd, a przy okazji uzupe³nili brakuj¹ce tynki oraz pomalowali pomieszczenia
gara¿owe i œwietlicê. Œrodki na remont pochodz¹ z dotacji MSWiA.
Jeszcze w grudniu na tak przygotowane
stanowisko wjedzie nowy œredni samochód
ratowniczo-gaœniczy mercedes atego 1329
(fot. poni¿ej), który zast¹pi blisko 30-letniego stara. Koszt zakupu wyniós³ 610.200 z³, z
czego 112.800 z³ przekaza³ Krajowy System
Ratowniczo-Gaœniczy, 150.000 z³ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, 130.000 z³ - Urz¹d Marsza³kowski (w ramach programu „Poprawa Bezpieczeñstwa Województwie Dolnoœl¹skim”),

212.400 z³ pochodzi z z bud¿etu gminy, a 5
tys. z³ - ze sk³adek i darowizn, reszta to œrodki w³asne OSP.
Samochód uda³o siê zakupiæ po raz ostatni z tak niewielkim wk³adem w³asnym, który
ju¿ w przysz³ym roku musia³by zostaæ podwojony. A gdybyœmy teraz zrezygnowali z przyznanych dotacji, stracilibyœmy mo¿liwoœæ
ubiegania siê o nie a¿ na 5 lat!
Tadeusz Baka

Ho, ho, ho, jest tu kto?
W Miko³ajki jak co roku
brodaty œwiêty i jego dru¿yna wychodz¹ z biblioteki na
spotkanie z mieszkañcami
Œwieradowa, uczniami oraz
turystami. Miko³aj – senior,
od samego pocz¹tku ten sam
(czyli ju¿ pi¹ty rok), w bibliotece wczeœnie rano robi
przegl¹d swoich pomocników, udziela instrukcji, gdy¿
po rocznym odpoczynku
czeka ich wiele pracy. Nie
zdradzimy wielkiej tajemnicy, ¿e Miko³ajem jest Ania
Panek – osoba niezwyk³a,
pe³na ciep³a, humoru, wyobraŸni i odwagi. Dzieci
przebra³y siê za elfa, renife-

na dachu budynku dyrekcji
Uzdrowiska – w pewnym
momencie stra¿ackie jupitery skierowa³y strumieñ œwiat³a na balkon i rozjaœni³y charakterystyczny czerwony kubrak. Miko³aj przywita³ zebranych, po czym zszed³ do
nich... po drabinie.
A dalej ju¿ by³o tradycyjnie: senior zasiad³ na tronie i
zachêca³ dzieci do œpiewania
i deklamowania, hojnie obdarowuj¹c je upominkami.
Nagrod¹ dla wszystkich goœci wieczoru by³ pokaz ogni
sztucznych.
Fot. A. Karolczuk
Organizatorzy sk³adaj¹
gor¹ce
podziêkowania
wszystkim, którzy pomogli tegorocznej Miko³ajkowej akcji: Stra¿y Miejskiej, OSP Œwieradów i Czerniawa, bibliotece, sklepowi budowlanemu PRIMO, Mariuszowi Stachurskiemu, Uzdrowisku, hotelom: „Narcyz”, „Pa³acyk”, „Park-Hotel”, „Malwa”, „Beatka”, „Harbulówka”, „Kwisa”, „Berliner” i Magnolia”,
Wandzie Maksymowicz, Foto Plusowi, Izie
Jurczak, Grzegorzowi Gliwie, sklepowi „Pod
Or³em”, wszystkim elfom, Teresce Fierkowicz
i Ani Panek – za wiernoœæ wizerunkowi!
Fot. T. Chmielowiec

Fot. T. Fierkowicz
ra, diabe³ka oraz trzech Miko³ajków.
Wieczorne spotkanie z Miko³ajem po raz
pierwszy wyznaczono wokó³ fontanny i to by³
strza³ w dziesi¹tkê, jako ¿e ze skarpy wszyscy
mieli widok jak na d³oni, a fontanna pe³ni³a
rolê areny. Wszyscy te¿ siê zastanawiali, czym
w tym roku podjedzie brodaty œwiêty (a wpada³ ju¿ saniami, quadem, wozem stra¿ackim i
ciuchci¹), ale chyba nikomu nawet przez myœl
nie przesz³o, ¿e Miko³aj postawi³ na tradycjê
– przyjecha³ saniami zaprzê¿onymi w renifery, tyle ¿e zamiast ko³o fontanny wysadzi³ siê

Chwalenie na antenie

Fot. Teresa Fierkowicz
26 listopada od rana goœci³a u nas ekipa radiowej Jedynki,
by w kilku wejœciach na ¿ywo transmitowaæ debatê miêdzy
Œwieradowem a Krynic¹ Górsk¹ (dwa lata wczeœniej w podobnym pojedynku spotkaliœmy siê z Dusznikami). Najpierw
oba miasta zaprezentowali burmistrzowie, a nastêpnie mielismy kilka wejœæ tematycznych. O kulinariach mówili Szymon
Przystupa i Micha³ Rutkowski, o aktywnych kobietach - Ma³gorzata Gettner i Teresa Fierkowicz, o atrakcjach turystycznych wypowiada³ siê Wies³aw Krzewina (na zdjeciu z lewej),
o narciarstwie zjazdowym mówili: Tomasz Mitkiewicz i dzieci z jego szkó³ki i dyrektor gondoli Jan Jakub Jakubowski, a
Julian Gozdowski, szef Biegu Piastów, o trasach biegowych. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ akcentów uzdrowiskowych - walory lecznicze Œwieradowa prezentowali Witold Dziekan i Bohdan £asisz.
Dla s³uchaczy, którzy wziêli
udzia³ w g³osowaniu, kolej gondolowa i Kamieniec ufundowali karnety narciarskie, a Bia³y Kamieñ karnet do SPA.
(aka)

W INTENCJI OFIAR GÓR

ZAPROSZENIE

Przewodnik górski sudecki - PATRYCJA OŒCIAK zaprasza na piesz¹ wêdrówkê po górach,w trakcie
której pod Narzeczeñskim Kamieniem uczestnicy zapal¹ œwieczkê w intencji wszystkich tych, którzy w
Górach Izerskich zostali na zawsze. Wêdrówka zacznie siê 21 grudnia o godz. 900 na Rozdro¿u Izerskim (ka¿dy doje¿d¿a we w³asnym zakresie), a trasa
wiedzie przez Narzeczeñski Kamieñ, Rozdro¿e pod
Izerskimi Garbami i Wysoki Kamieñ do Szklarskiej
Porêby, sk¹d uczestnicy wróc¹ autobusem. Trzeba siê
tylko ciep³o ubraæ i wzi¹æ prowiant na drogê, a szczgó³owych informacji o wyprawie udziela organizator
wyprawy - tel. 691 346 933, patrycja@izer.pl

Miejska Biblioteka Publiczna, Urz¹d Miasta
i Parafia Œw. Józefa og³aszaj¹
V konkurs plastyczno-techniczny pod has³em

Rok Rocal Fuzy

PODARUJ BLISKIEMU ANIO£KA

Prace mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹ i o ró¿nych rozmiarach;
oceniona bêdzie g³ównie w³asna inwencja twórcza. Prace przyjmujemy
do 20 grudnia, po ocenie zostan¹ wystawione w koœciele parafialnym.
Konkurs bêdzie podsumowaniem Europejskiego Roku Wolontariatu, jaki
by³ obchodzony w Œwieradowie.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu mieszkañców, szczególnie osób starszych,
rencistów i emerytów, przekazujê gor¹ce podziêkowania
lekarzom zatrudnionym w przychodni JO-MED:
lek. laryngologowi Selahi Hooshin
lek. med. Arturowi Szulikowskiemu
- za profesjonalne, kulturalne i ¿yczliwe podejœcie
do pacjentów - Radny RM Marian Stachurski

Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?

Kiedy pierwsi cz³onkowie Rocal Fuzy wklejali
swe podobizny do kroniki zespo³u, autorki poni¿szego tekstu nie by³o jeszcze na œwiecie.
Przysz³am na œwiat w pó³tora roku po
utworzeniu Rocal Fuzy i przez pierwsze kilkanaœcie lat ¿ycia nawet przez myœl mi nie
przesz³o, ¿e zagram na koncercie jubileuszowym na 20-lecie zespo³u we wspania³ej scenerii i w otoczeniu muzycznych znakomitoœci.
Kiedy w 1999 roku, maj¹c siedem lat, zagoœci³am po raz pierwszy na lekcjach gry na
pianinie w pracowni Dominika Dembiñskiego, nie przypuszcza³am, ¿e wraz z innymi
dzieciakami zostanê „zwerbowana” do zespo³u muzyki dawnej. Na pocz¹tku by³o to poznawanie nowych rzeczy poprzez zabawê, ale
nasz nauczyciel konsekwentnie rozlicza³ nas
z naszej systematycznoœci. Tak nauczy³am siê
pierwszych nut na piêciolinii, bemoli, krzy¿yków... Dosta³am swój pierwszy instrument,

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
Anna Storczek – kier. s³u¿by drogowej, tel. 604 981 595
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od strony Szklarskiej Por.
prowadzi do granicy ulicami: Nadbrze¿n¹, 11. Listopada, Grunwaldzk¹, Lwóweck¹,
Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹. Tel. dy¿urny (24 h) - 75 78 44 276, Andrzej G³owiak tel. 609 990 926, Jolanta Kalina - tel. 609 990 929, Adam Trznadel - tel. 609 990 924.
DROGI GMINNE - Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.
co prawda perkusyjny, ale zmotywowa³o mnie
to do zag³êbienia siê w cudowny œwiat muzyki. Rok póŸniej pan Dominik zaproponowa³
mi granie na fideli kolanowej, instrumencie
smyczkowym. Z ochot¹ podjê³am trud opanowania tej sztuki.
Do Rocal Fuzy przyjêto mnie w 2003 roku,
kiedy prze¿y³am chrzest bojowy w stolicy S³owenii, gdzie graliœmy na dziedziñcach zamków œredniowiecznych i renesansowych. I tak
to siê zaczê³o... Od prostego instrumentu perkusyjnego, poprzez czterostrunow¹ fidel, po
szeœciostrunow¹ sopranow¹ i altow¹ violê da
gamba.
Czêsto mia³am chwile zw¹tpienia, brakowa³o mi cierpliwoœci i si³y. W 2006 roku na
trochê znik³am z zespo³u, ale fakt, ¿e wróci³am, œwiadczy o tym, ¿e to jest to, co napraw-

dê kocham. Bo bycie w zespole to wiadomo ciê¿ka praca i mnóstwo wyrzeczeñ, która rekompensuje siê po stokroæ radoœci¹ z grania,
niesamowit¹ wiêzi¹ z cz³onkami zespo³u,
uznaniem publicznoœci czy szczêœciem, jakie
mnie wype³nia, gdy spêdzam czas na scenie.
Wspólne tworzenie muzyki wraz z zespo³em, to nieporównywalne z niczym uczucie,
które - mam nadziejê - bêdzie trwa³o jak najd³u¿ej.
Z dedykacj¹ dla kochanej Rocal Fuzy,
która od zawsze by³a dla mnie jak rodzina,
która wspiera, pomaga i daje mnóstwo
radoœci! – Kinga Miakienko

20-lecie zespo³u podsumuje w nastêpnym numerze „Notatnika Œwieradowskiego” jego za³o¿yciel i kierownik - Dominik Dembiñski.

7 listopada gmina w imieniu OSP Œwieradów og³osi³a przetarg na zakup œredniego
wozu ratukowo-gaœniczego z napêdem jezdnym 4 x 4, z terminem sk³adania ofert do 14
listopada. Wp³ynê³y dwie oferty od firm: Moto
Truck z Kielc (610.200 z³) i Zbigniewa Szczêœniaka z Bielska-Bia³ej (656.640 z³). Umowê
z kieleckim dostawc¹ podpisano 24 listopada.
7 listopada uniewa¿niono przetarg na zimowe utrzymanie miasta (zadanie 2 - okolice
gondoli) z powodu nieprzyst¹pienia wygrywaj¹cej firmy do podpisania umowy. W
zwi¹zku z tym tego samego dnia gmina wszczê³a procedurê zmierzaj¹c¹ do uzyskania
oferty wstêpnej na to zadanie od siedmiu wykonawców, którzy maj¹ prawn¹ mo¿liwoœæ zawarcia umowy z gmin¹ na zadanie uzupe³niaj¹ce. Zaproszenie skierowano do firm: KAWOD z Legnicy (obecny wykonawca zadania 1), SEBI ze Œwieradowa (wykonuje zadanie 4), Pawe³ Pasierb ze Œwieradowa (wykonuje zadanie 3), ZUH Leopold ze Œwieradowa (w 2010 r. odœnie¿a³ Czerniawê), konsorcjum ROBEN - GÓRA (w 2010 r. wykonywa³o zadanie 1), Mariusz Stachurski ze Œwieradowa (w 2010 r. odœnie¿a³ chodniki), Jakub
Plitt ze Œwieradowa (w 2009 r. odœnie¿a³ Czerniawê).
Ofertê wstêpn¹ z³o¿y³ tylko J. Plitt proponuj¹c cenê za dobê jezdn¹ 1499 z³ i niejezdn¹
374,75 z³. Po negocjachach ustalono stawki
1490 372,50 z³ i zawarto z nim umowê od 21
listopada do koñca roku.
9 grudnia wys³ano zaproszenia do pozosta³ych 6 firm, by z³o¿y³y oferty wstêpne na
okres od 1 stycznia do 15 marca 2012 r. Termin sk³adania ofert - 14 grudnia.
29 listopada nie powiod³y siê negocjacje
z firm¹ HEMAX Marek Mulik z Mirska, której gmina chcia³a powierzyæ zamówienie z
wolnej rêki na u³o¿enie
kanalizacji sanitarnej w
ul. Ratowników Górskich. Wykonawca wyznaczy³ cenê znacznie
przekraczaj¹c¹ mo¿liwoœci finansowe zamawiaja¹cego, w zwi¹zku
z tym konieczne stanie
siê og³oszenie przetargu na wykonanie tego
zadania.
(opr. aka)

Zorientowani - jak zawsze
IV Miko³ajkowa Impreza na
Orientacjê, której Organizatorem by³
Oddzia³ PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
i Komisja Imprez na Orientacjê przy
tym oddziale, odby³a siê 2 i 3 grudnia
w Œwieradowie. Uczestnicy startowali w jednym etapie nocnym i dwóch
dziennych, odszukuj¹c lampionów
rozstawionych przez budowniczego
etapów, Adama Palbowa.
Podsumowanie wyników i wrêczenie naród odby³o siê w Œwietlicy Œro-

dowiskowej UL, która by³a baz¹ imprezy.
Najwy¿sze lokaty wœród „Œwieradowskich
Or³ów” uzyskali w kategorii dzieciêcej: II Tymoteusz Kolejewski, Kacper Reiman i Kacper ¯abski, IV - Daniel Olkowski i Patryk
Olkowski; w m³odzie¿owej: I - Kamil Zarêbiñski i Stanis³aw £ojko, II - Maria Salawa i
Arkadiusz Lewandowski; w otwartej: Sara,
Dorota i Roman Tomaszewscy.
Jako opiekun „Or³ów”, wspó³organizatora imprezy, sfinansowanej z bud¿etu miasta,
serdecznie dziêkujê 44 œwieradowianom, któ-

rzy chcieli aktywnie spêdziæ czas doskonale
siê bawi¹c. Szczególne gratulacje sk³adam
Barbarze Fidze i Martynie Kot, które wystartowa³y w MnO pierwszy raz osi¹gaj¹c przyzwoit¹ lokatê, oraz absolwentom szko³y - Arkadiuszowi Lewandowskiemu, Dariuszowi
Wilczackiemu i Kamil Fierkowicz, którzy, jak
przysta³o na „Or³y”, wystartowali w zawodach
udowadniaj¹c, ¿e nie wyszli z formy. (TF)
Na zdjêciu - ¿eby siê naszukaæ, trzeba siê by³o
nachodziæ; na pierwszym planie Kasia Salawa.

M jak murawa Oczarowane teatrem

Ubieg³oroczne „Lato z radiem” wykaza³o, w jak nêdznej kondycji znajduje siê murawa naszego stadionu, dlatego miasto przyjê³o
propozycjê firmy OGRÓD Leszka Ku³aka ze
Skwierzyny (jako lider konsorcjum rewitalizowa³ parki zdrojowe) zrekultywowania p³yty boiska. Firma mia³a za sob¹ wymianê murawy na nowym stadionie we Wroc³awiu (z
dobrym skutkiem), wiêc powierzenie jej tego
zadania wydawa³o siê dobrym rozwi¹zaniem.
Niestety, po zdjêciu darni oczom ukaza³a
siê rumosz po starych budowach, zupe³nie
nienadaj¹cy siê jako podk³ad, nieprzepuszczaj¹cy wody, tote¿ lista koniecznych zabiegów
uros³a do kilkunastu pozycji (m.in. oprysk her-

bicydem, orka glebogryzark¹, równanie równiarka laserow¹, przesianie ziemi z zanieczyszczeñ, uzupe³nienie podk³adu piaskiem,
nawo¿enie z siewem, wa³owanie, wymiana
gruntu na bie¿ni, wykonanie s¹czków drenarskich), za to cena – 30.000 z³ + 8-procentowy
VAT – okaza³a siê ca³kiem niewygórowana (to
z sympatii wykonawcy dla Œwieradowa), jak
na ten rodzaj i zakres robót.
Trudnoœci te sprawi³y, ¿e wiosn¹ pi³karze
nie wróc¹ jeszcze na boisko i bêd¹ nadal rozgrywaæ swe mecze u s¹siadów, za to w rundzie jesiennej powinna na nich czekaæ murawa, jakiej na œwieradowskiej p³ycie od lat nikt
nie widzia³ (ani nie poczu³).
AK

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (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. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy indywidualne w poniedzia³ki w godz. 1600-1700.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1700-1900. W ka¿dy pi¹tek natomiast od godz 1600 do1900 do czasu
zawi¹zania siê grupy dla osób wspó³uzale¿nionych odbywaj¹ siê konsultacje i rozmowy indywidualne. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do
podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.

Dzieci z przedszkola w Œwieradowie oraz uczniów SP
nr 2 za aktywne i twórcze uczestnictwo w VIII Œwiêcie Pluszowego Misia postanowiliœmy obdarowaæ bezp³atnymi biletami do teatru. No, mo¿e nie tak dos³ownie, gdy¿ to aktorzy z Krakowa, którzy tworz¹ niewielki teatr ABECAD£O,
przyjechali do naszych widzów.
Zaprosiliœmy ich do nas, aby najm³odsi zobaczyli, jak
wygl¹da sceneria teatralna, aktorzy poprzebierani w stroje
bohaterów z ksi¹¿ek i bajek, ¿eby pos³uchali dobrej wyraŸnej polszczyzny z piêkn¹ dykcj¹.
28 listopada dzieci œwieradowskie obejrza³y sztukê
„Dlaczego Kopciuszek nie chce siê ze mn¹ bawiæ” sk³adaj¹c¹ siê z trzech czêœci. Wró¿ka zaprezentowa³a scenki z
¿ycia g³ównych bohaterów bajkowych, czyli Kopciuszka, wykorzystywanego przez macochê i z³e siostry, przeœladowan¹
przez macochê Królewnê Œnie¿kê oraz Czerwonego Kapturka i biedn¹ dziewczynkê z zapa³kami, które uciekaj¹ z bajek do wspó³czesnego œwiata i trafiaj¹ do dzieci. Niestety,
tak samo z³ych, jak ich bajkowi przeœladowcy, nic zatem
dziwnego, ¿e bohaterki uciekaj¹ od dzieci, a bajki znikaj¹ z
ksi¹¿ek.
W drugiej czêœci, jak to zwykle w bajkach bywa, wszyst-

ko musi siê zakoñczyæ dobrze i szczêœliwie, dzieci przyrzekaj¹ poprawê i obiecuj¹, ¿e bêd¹ czytaæ i szanowaæ ksi¹¿ki.
Tu nasz apel do rodziców - to Pañstwo maj¹ im czytaæ,
a przede wszystkim zapoznawaæ z klasycznymi bajkami
(dzieci wcale nie znaj¹ bajek o Kopciuszku, Œnie¿ce itp.), a
przede wszystkim z Brzechw¹, Tuwimem i Chotomsk¹ - to
podstawa wczesnej edukacji.
M³odzi widzowie reagowali spontanicznie, a najbardziej
podoba³y im siê efekty specjalne - dymy.
Z kolei dzieci w Czerniawie obejrza³y „Trolle w Bullerbyn”. Aktorzy od samego pocz¹tku nawi¹zali kontakt z widowni¹, która odpowiada³a pewnie na pytania (g³ównie na
tematy autorki Astrid Lindgren) i g³oœno klaska³a. Dzieciom
podoba³ siê wystêp i na te, które jeszcze nie przeczyta³y
„Dzieci z Bullerbyn”, siêgn¹ po ni¹, a biblioteka mo¿e zapewniæ wiele innych ksi¹¿ek A. Lindgren, ulubionej pisarki
dzieci i m³odzie¿y: od przygód Pippi, Madiki z Czerwcowego Wzgórza, przez psoty Emila ze Smalandii, przygody Kati
w Pary¿u, W³oszech i Ameryce, a¿ po losy dzieci i Lotty z
ulicy Awanturników oraz Rasmusa Pontusa, Karlssona z
Dachu i wiele innych. Bêdzie co czytaæ w czasie œwi¹t i ferii
zimowych!
Krystyna Piotrowska

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
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Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 68.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 140.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 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 – ul. Zdrojowa, do wynajêcia lokal handlowy z witryn¹, 33 m2, 3.500 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 340.000 z³
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 – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
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 - dom do remontu, nowy dach, dzia³ka 1.800 m2, 195.000 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, 32.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 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, 36.000 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
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 5.200 m2, 36.000 z³

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

Jest misiowy rekord
Misiowy rekord nale¿y do Teresy Fierkowicz i jej uczniów. Kto zw¹tpi³, musi przyznaæ, ¿e klasa IIa jest bezkonkurencyjna w
biciu w³asnego rekordu - uda³o jej siê to po
raz kolejny 25 listopada. Komisja rzetelnie liczy³a pluszaki, aby nie by³o ¿adnych pomy³ek, klasê IIa ogarnê³o misiowe szaleñstwo,
Tereska zmobilizowa³a uczniów, aby zebrali
misie od znajomych, rodzeñstwa, dziadków,
w efekcie w klasie nie by³o wolnej œciany,
³awki, pó³ki czy tablicy niezape³nionej misiami. Ró¿nej wielkoœci - siedzia³y na krzes³ach,
powiewa³y rêczniki misiowe, misiowe ksi¹¿ki le¿a³y na ka¿dej wolnej przestrzeni, tworz¹c wspania³¹, bajkow¹ sceneriê. Podobnie
zreszt¹ wygl¹da³y k¹ciki misiowe w klasach
IIIa, IIIb oraz Ia i Ib. Szkoda tylko, ¿e w rywalizacji zabrak³o pani Pauliny (zosta³a szczêœliw¹ mam¹) – wtedy chyba trudniej by³oby
pani Teresce ustanowiæ nowy rekord.
Ale i klasa Izy Salawy ma sukcesy, bo poza
najwiêkszym plakatem posiada najstarszego
misia-seniora, maj¹cego a¿ 60 lat. Klasa pani
Izy nie mog³a pobiæ rekordu klasy pani Tereski, ale za to wykona³a olbrzymi plakat, rozmiarami chyba dorównuj¹cy Panoramie Rac³awickiej, który nazwa³yœmy „Misiowym tryptykiem”. Z kolei plakat IIa
przedstawia³ Kubusia
Puchatka w ró¿nej kolorystyce i ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, a w
plakacie IIb ka¿dy uczeñ
malowa³ w³asn¹ wizjê
misia, zaœ IIIa wykona³a
plakat z jednym du¿ym
misiem jedz¹cym apetycznie miodek.
Tak¿e dzieci i panie
z przedszkola po prostu

SCHEINER

zala³y misimi swoje sale, a k¹ciki i plakaty
doskonale wkomponowano w przestrzeñ.
Iloœæ - 476 misiów - imponuje. Ka¿dy miœ w
rodzinie, musia³ znaleŸæ siê w przedszkolu,
gorzej by³o tam, gdzie brat chodzi do przedszkola, a siostra do szko³y i ka¿de chcia³o
miœki zabraæ do siebie.
Nawet gimnazjaliœci poczuli magiê pluszaków i po raz pierwszy uczestniczyli we
wspó³zawodnictwie, przynosz¹c je do szko³y; w klasie 3Gb by³o ich a¿ 30. I pomyœleæ,
¿e jeszcze rok temu twierdzili, ¿e to obciach i
dziecinada, jakby wstydz¹c siê swych misiów.
Zabwne jest to, ¿e ju¿ w szkole œredniej chêtnie obdarowuj¹ siê misiami na osiemnastkê,
maturê, walentynki, Miko³aja. Tak to bywa z
dorastaniem - misia siê kocha w ka¿dym wieku, tylko czasami jest trudno przyznaæ siê do
tego w pewnym wieku.
Nie zapomnieliœmy o pani Joli z urzêdu,
która co roku uczestniczy w œwiêcie i œci¹ga z
szafy misia-stra¿nika; w tym roku do³¹czy³a
jeszcze 4 misie od swojej córki Ani (ju¿ po
osiemnastce).
Dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 te¿ we-

so³o i godnie œwiêtowa³y dzieñ misia, wykona³y piêkne plakaty, z których nam siê spodoba³ ten z klasy II, przedstawiaj¹cy grubiutkiego misia z dzbanem miodu, który po prostu
wo³a „Kocham moich przyjació³, ale najbardziej lubiê jeœæ miodek!” To siê nazywa
szczeroœæ!
Cieszy fakt, ¿e klasy poczu³y magiê misiow¹, chêtnie uczestnicz¹ w tym œwiêcie, które w tym roku mia³o ju¿ sw¹ ósm¹ edycjê (i
ani siê spostrze¿emy, jak minie dekada!).
Wybraliœmy specjalnie formê plakatu, aby
ka¿de dziecko mog³o w grupie zaistnieæ, a nauczyciel mia³ wyj¹tkow¹ okazjê sprawdziæ,
jak uczniowie wspó³pracuj¹ w zespole.
Na uwagê zas³uguje plakat klasy IIb - na

szarym papierze ka¿de dziecko wklei³o swojego misia. Niektórym trzeba by³o d³ugo siê
przygl¹daæ, aby dostrzec podobieñstwo, ale
liczy siê, ¿e dziecko samo wykona³o pracê,
przyk³adaj¹c siê siê do pracy ze œwiadomoœci¹, ¿e klasa bierze udzia³ w konkursie.
Podsumowuj¹c - VIII Œwiêto z Misiem
by³o nader udane i radosne, ale trzeba przede
wszystkim uznaæ za pozytywne szaleñstwo.
Komisja, doceniaj¹c trud, zaanga¿owanie
wszystkich dzieci w grupach, postanowi³a jednomyœlnie przyznaæ przedszkolakom specjalne misiowe wyró¿nienia z okazji VIII Œwiêta
Pluszowego Misia, nie przyznaj¹c innych
miejsc, gdy¿ wszyscy zas³uguj¹ na zwyciêstwo.
Krystyna Piotrowska

Nasz mecz!

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 540.000 z³ (w tym VAT). PROWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

Wyjazd na mecz ligowy Œl¹ska Wroc³aw z
Wis³¹ Kraków (a wiêc aktualnego wicemistrza
z broni¹cymi tytu³u krakowianami) zorganizowany by³ dla ch³opców graj¹cych pod barwami Kwisy oraz trenuj¹cych na Orliku - z okazji
zakoñczenia sezonu pi³karskiego. Nasi m³odzi
adepci mieli za zadanie baczn¹ obserwacjê
technik profesjonalnych graczy, taktyki gry oraz

cz¹cym 43 tys. miejsc stadionie.
Mimo przenikliwego zimna, atmosfera by³a
bardzo gor¹ca, a doping naszych ch³opców
(fot. poni¿ej) w niczym nie ujmowa³ dopingowi fanatyków Œl¹ska i Wis³y.
Œwietne humory towarzyszy³y nam do póŸnych godzin nocnych, gdy uradowani i pe³ni
wra¿eñ wróciliœmy do domów.

zachowañ zawodników w ró¿nych sytuacjach
meczowych. Mam nadziejê, ¿e wyjazd ten by³
dla ch³opców kszta³c¹cy, mo¿e któryœ z nich,
w niedalekiej przysz³oœci, zaistnieje w tej klasie rozgrywek, czego im oraz sobie ¿yczê.
Na mecz wyruszyliœmy 25 listopada zwart¹
i podekscytowan¹ grup¹ licz¹c¹ 53 osoby (dzieci oraz kilkoro doros³ych opiekunów). Ju¿ na
pocz¹tku drogi da³o siê wyczuæ spore emocje
zwi¹zane z obejrzeniem na ¿ywo meczu polskiej ekstraklasy na tak wspania³ym obiekcie,
na którym odbêd¹ siê mistrzostwa Europy
2012. Sam widok wielkiego stadionu przyprawia³ niektórych o zawrót g³owy, tym bardziej,
¿e po raz pierwszy byli na tak olbrzymim, li-

Niniejszym sk³adam podziêkowania burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za zapewnienie transportu, a Bartkowi Kuderze, Krzysztofowi Piotrowiakowi, Markowi Chwaszczowi
i Tomaszowi Chmielowcowi - za pomoc
finansow¹ przy organizacji naszego
wyjazdu.
Piotr Chowañski
Fot. T. Chmielowiec
(Zdjêcie u góry
przedstawia fragment widowiska
przed meczem).

OKAZJA! 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 199.000 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 1520 - Œwieradów. Warsztat z mieszkaniem (po adaptacji poddasza), 266 m2. Myjnia samochodowa w centrum miasta, przy g³ównej ulicy
i blisko g³ównego skrzy¿owania. Cena 280.000 z³.

W paŸdzierniku rozstrzygniêto konkurs
RUSA£KA IZERINA - PATRONKA GÓR
IZERSKICH OCZYMA DZIECI, realizowany we wspó³pracy z Czechami. Wœród zwyciêzców w kategorii wiekowej od 8-12 lat
znalaz³ siê uczeñ œwieradowskiego MZS Mateusz Zwolak, zaœ wœród 100 wyró¿nionych rysunków znalaz³y siê
prace w kategorii do 8 lat - Vanessy Matuszak i Zosi Salawy, a w kategorii 8-12 lat Piotra Bardelego,
Kasi Burawskiej, Marcela Jurkiewicza, Wiktorii Pazowskiej, Eweliny Prusiewicz, Sybilli Wójcik i
Daniela Szopy.
Najciekawsze prace z obu krajów wystawione by³y przez ca³y listopad w hali spacerowej.
Obok oficjalny wizerunek Izeriny, z lewej praca M. Zwolaka,
pod nim rysunek P. Bardelego, a
poni¿ej - Z. Salawy.

Zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u w konkursie na filmik promuj¹cy Œwieradów pod wzglêdem naszych atrakcji, ciekawych miejsc, zak¹tków i uprawiania
sportów, spêdzania wolnego czasu oraz walorów leczniczych. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby doros³e,
m³odzie¿ i dzieci. Ze wzglêdu na bogactwo krajobrazowe
naszej miejscowoœci, zarówno zim¹ jak i wiosn¹, konkurs
trwa od grudnia br. do koñca maja 2012 r.
Konkurs ma wy³oniæ najbardziej oryginalny, nowatorski filmik o Œwieradowie, zachêciæ mieszkañców do
twórczego i artystycznego wykorzystania nowych urz¹dzeñ multimedialnych, do lepszego poznania miasta pod
wzglêdem historycznym i kulturalnym. W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ mieszkañcy miasta, indywidualnie lub w
grupie re¿yserskiej (wszyscy jej cz³onkowie musz¹ spe³niaæ warunek zamieszkiwania), która mo¿e liczyæ maksymalnie trzy osoby, a w przypadku klas szkolnych –
tyle osób, ile wynosi klasa plus opiekun. Grupy re¿yserskie maj¹ za zadanie w oryginalny sposób przedstawiæ
Œwieradów. Ka¿da praca powinna promowaæ miasto
uwzglêdniaj¹c zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy
kulturalne, znane postaci, trzeba te¿ pokazaæ nowe ciekawe miejsca, które warto zobaczyæ.
Konwencja dowolna - reporta¿, film dokumentalny
lub komediowy, podobnie technika (np. animacja).
Przy ocenie pod uwagê brane bêd¹: pomys³owoœæ,
technika, przedstawienie nieodkrytych miejsc, wra¿enia
artystyczne.
Filmiki nale¿y umieœciæ na www.youtube.pl, a link
do nich wys³aæ na adres:

a.piotrowska@swieradowzdroj.pl

Regulamin konkursu znajduje sie na stronie miasta -

www
.swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl

Oceny filmów dokona jury, które rozstrzygnie konkurs w dniach 11-15 czerwca, a wyniki og³osi i nagrodê KAMERÊ CYFROW¥ - wrêczy 18 czerwca 2012 r.
Po zakoñczeniu konkursu filmy mo¿na bêdzie ogl¹daæ na stronie internetowej miasta do po³owy lipca 2012
roku, a wyniki zostan¹ zamieszczone w „Notatniku Œwieradowskim”.

Gotuj z Przystup¹
Poniewa¿ kuchnia wigilijna w Polsce od
stuleci rz¹dzi siê w³asnymi prawami, nie bêdê
nikogo namawia³ do zmiany tradycji, natomiast Bo¿e Narodzenie, Sylwester i Nowy
Rok stwarzaj¹ niepowtarzaln¹ okazjê do eksperymentowania przy garnkach i patelni.
Znakami rozpoznawczymi kuchni tego
okresu s¹ g³ównie miêsa, bo wigilijny karp
jakby zaspokaja³ nasze potrzeby w tym zakresie. Za to w miêsach nieograniczony wybór
asortymentów, a ¿e wieprzowina rz¹dzi na
naszych sto³ach przez okr¹g³y rok, tym razem
dyskretnie pominê j¹ milczeniem.
Otwarcia dokonamy kaczk¹ pieczon¹ w
ca³oœci. Jest kilka odmian kaczek, ale najbardziej znan¹ nam i dostêpn¹ jest kaczka pi¿mowa, zwana te¿ barbarie. Jej waga nie powinna przekraczaæ 1,8 kg, miêso jest delikatniejsze i bardziej
soczyste ni¿ oferuje nasza tradycyjna
polska „kaczkadziwaczka”.
Barbarie przyrz¹dzimy na sposób staropolski z
odrobin¹ kuchni
fusion.
Sk³adniki:
kaczka, 1 kg kwaœnych jab³ek (najlepsze s¹ antonówki), 0,5 kg w¹tróbki drobiowej, du¿a

cebula, pó³ kostki mas³a 82%, 2 z¹bki czosnku, majeranek, sól, pieprz, ³y¿ka miodu.
Rozmro¿on¹ kaczkê myjemy pod zimn¹
wod¹, usuwamy pozosta³oœci upierzenia, nacieramy j¹ z zewn¹trz i od œrodka sol¹ i pieprzem, odstawiamy pod przykryciem na 1
dobê do lodówki.
Na drugi dzieñ w¹tróbkê (w ca³oœci) sma¿ymy na bardzo rozgrzanym maœle (ale pilnujmy, by siê ono nie przypali³o) przez ok. 3
min. pod przykryciem (uwaga, strzela), po
czym dodajemy wczeœniej pokrojon¹ cebulê
w drobn¹ kostkê i czosnek w cienkie plasterki i wszystko razem sma¿ymy kolejne 2 minuty. Jab³ka obieramy, usuwamy gniazda i kro-

imy w grube cz¹stki (szesnastki), wrzucamy
do miski, dodajemy miód i wystudzon¹ w¹tróbkê z cebul¹ i czosnkiem. Wszystko doprawiamy majerankiem i odrobin¹ soli, po
czym mieszamy i
mamy
gotowy
farsz, którym nadziewamy kaczkê i
spinamy j¹ wyka³aczkami. Tak przygotowany drób k³adziemy do g³êbokiego naczynia
¿aroodpornego, nape³niamy do po³owy wod¹, przykrywamy i wk³adamy
do wczeœniej rozgrzanego do 180
stopni piekarnika
na dwie godziny, co
30 minut minut
wyjmuj¹c naczynie, odkrywaj¹c je i sosem, który siê z kaczki
wytopi, polewaj¹c miêso.
Po 2 godzinach kaczka jest gotowa, wystarczy j¹ pokroiæ i podawaæ najlepiej z pyzami ziemniaczanymi i s³odk¹ modr¹ kapust¹,
popijaj¹c danie s³odkim porto.
Teraz przejdŸmy do s³ynnego lubelskiego
pieroga zwanego kulebiakiem, bez którego
nikt na wschodzie Polski nie wyobra¿a sobie
œwi¹tecznego sto³u.
Do przygotowania kulebiaka potrzebujemy 100 g dro¿d¿y, 2 jajka, 1 kg pszennej m¹ki
(typ 450), 2 kg kapusty kiszonej, 100 g suszonych podgrzybków, 2 œrednie cebule, pó³
g³ówki czosnku, 2 ³y¿ki smalcu, sól, pieprz i

obowi¹zkowo aromatyczny kminek.
Do miski przesiewamy m¹kê, dodajemy
rozkruszone dro¿d¿e, jajko, sól i ciep³¹ wodê.
Wyrabiamy ciasto i przykryte œcierk¹ odstawiamy do wyroœniêcia na jakieœ 3 godziny.
Wyp³ukan¹ kapustê i grzyby w osobnym
naczyniu gotujemy do miêkkoœci (gospodynie wiedz¹, co to znaczy). Kapustê odlewamy
na cedzak i kroimy nieco grubiej jak do wigilijnych pierogów (grzyby zostaj¹ w wodzie).
W garnku rozpuszczamy smalec, dodajemy
cebulê skrojon¹ w piórka i roztarty czosnek,
sma¿ymy ok. 2 minut, nastêpnie wrzucamy
kapustê i ods¹czone grzyby (w ca³oœci - woda
zostaje do póŸniejszego podlania), dusimy ok.
pó³ godziny i odstawiamy do wystygniêcia.
Doprawiamy sol¹, pieprzem i odrobin¹ wody
z grzybów.
Wyroœniête ciasto rozwa³kowujemy na
okr¹g o œrednicy 60 cm i gruboœci 1,5 cm.
Placek pokrywamy farszem do po³owy powierzchni, zaginamy boki i skrêcamy jak strudel, pocz¹wszy od strony farszu.
Blachê smarujemy odrobin¹ smalcu, uk³adamy kulebiak wczeœniej posmarowany roztrzepanym jajkiem i po wierzchu oprószamy
kminkiem. Wk³adamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na ok. 40 minut.
Gotowy kulebiak kroimy ukoœnie na gruboœæ 5-6 cm i podajemy z wczeœniej przyrz¹dzonym wigilijnym barszczem.
Wszystkim czytelnikom „Notatnika Œwieradowskiego”, z którymi prawie rok dzielê siê
swymi kulinarnymi doœwiadczeniami, ¿yczê
smacznych, ale przy tym zdrowych œwi¹t, a
tak¿e wielu udanych eksperymentów kuchennych w nadchodzacym 2012 r. A za miesi¹c
przybli¿ê Pañstwu kuchniê wellness.

LED czy LCD?

Telewizyjny zawrót g³owy
Przedœwi¹teczny okres to wzmo¿ony
czas zakupów ró¿nych gad¿etów elektronicznych, w tym i telewizorów. Dzisiaj zakup telewizora to spore wyzwanie. Przysz³y
u¿ytkownik jest wystawiony na ciê¿k¹ próbê – ró¿ne technologie wyœwietlaczy, dziesi¹tki (a mo¿e nawet setki) ró¿nych uk³adów, niezliczone typy z³¹cz (niby mamy jednolity standard cyfrowy, niby), ró¿norodne systemy poprawy obrazu, a do tego
ogromna rozpiêtoœæ cenowa. Osobie pragn¹cej kupiæ TV robi siê prawdziwy mêtlik w g³owie, dodatkowo nie za bardzo wie,
czym wyt³umaczyæ czasami gigantyczn¹
ró¿nicê w cenie miêdzy poszczególnymi modelami. Chcia³bym Pañstwu trochê pomóc
zrozumieæ dzisiejsze technologie, aby niepotrzebnie nie przep³acaæ lub byæ rozczarowanym zakupem wymarzonego TV, który przecie¿ na najbli¿sze kilka lat bêdzie
sta³ na honorowym miejscu w waszym
domu.
Na pocz¹tku obalmy mit, ¿e im wiêkszy
TV, tym lepszy obraz. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
nowy telewizor 42 cale bêdzie mia³ gorszy
obraz ni¿ poczciwy 21-calowy stary „grubas”.
Aby dobraæ wielkoœæ TV do naszych potrzeb,
najbezpieczniej jest przyj¹æ zasadê – 1 m odleg³oœci na ka¿de 10 cali przek¹tnej ekranu.
Je¿eli wiêc siedzimy na co dzieñ w odleg³oœci 4 m od telewizora, lepszy dla nas bêdzie
ekran o rozdzielczoœci od 37 do 40 cali. Wiêksza przek¹tna mo¿e powodowaæ dyskomfort
w ogl¹daniu, szczególnie gdy dostarczony
sygna³ jest kiepskiej jakoœci. I tu w³aœnie dochodzimy do momentu, w którym musimy siê
zdecydowaæ, z czego bêdziemy najczêœciej
ogl¹daæ programy. Je¿eli mamy telewizjê satelitarn¹ cyfrow¹ wysokiej rozdzielczoœci,
odtwarzacz blu-ray, konsolê do gier i komputer z wyjœciem cyfrowym, który bêdziemy

chcieli pod³¹czyæ do TV, musimy szukaæ modeli wyposa¿onych w jak najwiêksz¹ liczbê
z³¹cz HDMI.
Najtañsze modele maj¹ jedno b¹dŸ dwa
takie gniazda i z czasem okazuje siê, ¿e zaczyna ich dotkliwie brakowaæ. Tym, dla których odbiornik s³u¿y tylko do ogl¹dania telewizji, dwa z³¹cza wystarcz¹ w zupe³noœci i
nie ma sensu przep³acaæ za wiêksz¹ ich iloœæ.
Je¿eli ktoœ ma s³aby sygna³ telewizyjny (np.
kiepskiej jakoœci kablówka lub analogowa
antena naziemna), zakup telewizora LCD oka¿e siê du¿ym rozczarowaniem, gdy¿ wyœwietlany obraz bêdzie du¿o gorszy ni¿ na starym

wysprzedaje siê po zani¿onych cenach, bez
tunerów, a za rok stan¹ siê one jedynie monitorami. Obecnie najbardziej zaawansowan¹
telewizj¹ nowej generacji jest platforma „n”,
która ma najwiêcej kana³ów w wysokiej rozdzielczoœci i najnowoczeœniejszy sprzêt przystosowany do ich odbioru.
Wielu z Pañstwa myœli, ¿e zakup telewizora LCD zmniejszy rachunki za pr¹d. Jest to
prawd¹, ale tylko wtedy, gdy zdecydujemy siê
kupiæ dro¿sze modele podœwietlane diodami
LED. Dla porównania powiem, ¿e „gruby”
telewizor 28 cali zu¿ywa oko³o 80 W energii,
a tradycyjny telewizor LCD 37 cali - nawet
do 450 W. Wiêc nie tylko nie oszczêdzimy,
ale nasze rachunki mog¹ znacznie wzrosn¹æ.
Na rynku znajdziemy telewizory LCD z
podœwietleniem LED Edge (tzw. podœwietlanie krawêdziowe) oraz z pe³nym podœwietlaniem LED (RGB). Modele z podœwietlaniem
krawêdziowym s¹ tañsze i nie oferuj¹ lepszej
jakoœci obrazu od zwyk³ych LCD. Zamiast
tego s¹ od nich cieñsze, przez co czêsto wygl¹daj¹ atrakcyjniej, a tak¿e zu¿ywaj¹ mniej
pr¹du.
Wersje z podœwietlaniem LED RGB s¹

telewizorze, wiêc albo lepiej siê wstrzymaæ z
zakupem albo równoczeœnie przejœæ na telewizjê cyfrow¹.
Dziêki ogólnopolskiej kampanii informacyjnej wiemy ju¿, ¿e z koñcem roku 2013 w
Polsce zostanie wy³¹czony sygna³ telewizji
analogowej i zostanie tylko sygna³ cyfrowy;
aby go odbieraæ, potrzebujemy specjalnej nowej anteny i tunera DVB-T. Proszê wiêc uwa¿aæ w sklepach na „okazjê”, gdzie telewizory

dro¿sze, grubsze, ale oferuj¹ za to zauwa¿alnie lepszej jakoœci obraz. Pod wzglêdem jakoœci obrazu porównywane s¹ czêsto do telewizorów plazmowych, które oferuj¹ obecnie
najlepsz¹ jakoœæ ogl¹danego obrazu (i wbrew
mitom nie wypalaj¹ siê, zu¿ywaj¹ natomiast
najwiêcej pr¹du.)
Kupuj¹c TV zwracajmy uwagê, ¿eby by³
przystosowany do wyœwietlania obrazów w
rozdzielczoœci Full HD czyli 1080p. Ka¿dy

odbiornik musimy po³¹czyæ z naszym TV kablem HDMI i tu obalimy kolejny mit, ¿e im
dro¿szy kabel, tym lepszy obraz. HDMI to
ustandaryzowana norma, wiêc ka¿dy przewód
maj¹cy oznaczenie HDMI musi j¹ spe³niæ, tak
wiêc rozpiêtoœæ cenowa od 20 do 180 z³ nie
jest niczym uzasadniona. Nie dajmy siê zatem zwieœæ ³adnemu pude³eczku czy kolorowej izolacji, najtañszy bowiem kabel HDMI
spe³ni swoje zadanie równie dobrze, jak najdro¿szy. Wa¿na za to jest d³ugoœæ kabla - im
krótszy, tym lepszy.
Jako ¿e obecnie telewizory LCD poszczególnych producentów niewiele siê od siebie
ró¿n¹, gdy chodzi o jakoœæ obrazu, kuszeni
jesteœmy ró¿nymi dodatkowymi funkcjami. I
tak w zale¿noœci od potrzeb na naszym TV
mo¿na przegl¹daæ internet (jeszcze 3 lata temu
nie do pomyœlenia!), korzystaæ z komunikatora skype czy ogl¹daæ filmy i zdjêcia bezpoœrednio z „pêdraka”. A po co internet w TV?
Ano po to, ¿eby korzystaæ z internetowych wypo¿yczalni filmów (iplex, ipla, Onet VOD,
TVN player), poczytaæ najnowsze wiadomoœci z Onetu bez w³¹czania komputera, poogl¹daæ filmiki z youtube lub wcisn¹æ przycisk
„lubiê to” na Facebooku. Wystarczy spojrzeæ
na nowy telewizory Samsunga z serii Smart
TV, gdzie ogl¹danie TV jest ju¿ tylko dodatkiem, a nie odwrotnie.
Na koniec najmodniejszy ostatnio dodatek w TV - 3D. Po pierwsze, ¿eby ogl¹daæ
obraz w 3D musimy mieæ sygna³ w 3D, czy to
z dekodera (na platformach Cyfra + i N jest
jeden taki kana³ ), czy z odtwarzacza blu-ray.
Je¿eli nie mamy takiego sygna³u, posiadanie
telewizora 3D nic nam nie da, a obraz dalej
bêdzie „p³aski”. Wiele osób narzeka, ¿e od
ogl¹dania 3D, np. w kinie, boli ich g³owa i to
dotyczy, niestety, doœæ du¿ej grupy widzów,
bo obraz 3D powoduje znaczne wysilenie
oczu.
Ja 3D na razie traktujê jako zbêdny gad¿et, choæ nawi¹zuj¹c do artyku³u z zesz³ego
numeru „Notatnika” dodam tylko, ¿e Apple
szykuje siê do wypuszczenia telewizora na rynek, a projekt i dokumentacjê opracowa³ sam
Steve Jobs. Ale to pewnie tylko plotki.
In¿. Rafa³ Matelski.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zaprasza na

SPOTKANIE WIGILIJNE

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00
Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w g o d z . 8 00– 9 00

które rozpocznie siê 18 grudnia (niedziela) o godz. 1700 w „Leopoldówce” (ul. Wierzbowa 4).
W programie m.in.: rozstrzygniêcie konkursu ozdób bo¿onarodzeniowych, rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego „Uroki Czerniawy”,
jase³ka w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 2, kolacja wigilijna po³¹czona z kolêdowaniem, wrêczenie Certyfikatów Potrawy Lokalnej ŒWIERADOWSKI SMAKO£YK.
Konkurs ozdób bo¿onarodzeniowych (stroiki œwi¹teczne, ozdoby
choinkowe, kartki œwi¹teczne) odbywa siê w nastêpujacych kategoriach:
dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III szko³y podstawowej; uczniowie klas IV-VI podstawówki oraz gimnazjum; doroœli.
Prace bêd¹ przyjmowane w SP nr 2 do 15 grudnia, a rozstrzygniêcie
konkursu i otwarcie wystawy nast¹pi podczas spotkania wigilijnego.

Bal dla wszystkich dzieci
29 grudnia od godz. 1600 do 1900 Œwietlica Œrodowiskowa UL w Miejskim Zespole
Szkó³ organizuje II BAL SYLWESTROWY DLA
DZIECI I M£ODZIE¯Y - tak dla miejscowych,
jak i goszcz¹cych w naszym mieœcie. W programie dobra muzyka, konkursy, powitanie
nowego roku, wybory króla i królowej balu i
wiele innych niespodzianek. Mile widziane
przebrania karnawa³owe, dobry humor i chêæ
uczestnictwa w dobrej zabawie. Zapraszamy!

Niech ¿yje nam górniczy stan!
Klasy edukacji
wczesnoszkolnej tradycyjnie ju¿ - z
okazji Dnia Górnika
zaprosi³y do szko³y górników z
Uzdrowiska. W
uroczystym apelu,
jaki odby³ siê 2
grudnia, udzia³
wziêli: Teresa Dragunowicz i Zbigniew Maroñ, którzy przyszli w strojach górniczych,
dziêki
czemu
uczniowi klas I-IV
mogli zobaczyæ i
porównaæ czarny
mundur galowy z
mundurem s³u¿bowym (w kolorze
stalowym).
Zaproszeni goœcie obejrzeli inscenizacjê przygotowan¹ przez klasê IIa, wys³uchali koncertu
przygotowanego przez Mariê i Katarzynê Salawy oraz odpowiadali na pytania przygotowane
przez uczniów. Zakoñczeniem szkolnej Barbórki by³o podsumowanie i wrêczenie naród dla zwyciêzców Barbórkowych Zawodów P³ywackich oraz Szkolnego Konkursu Czako.
Nagrodzeni w Barbórkowych Zawodach P³ywackich:
I - Karolina Kuchciak, Alicja Jasku³owska i Szymon Chmielowiec, II - Zofia Rymaszewska,
Ewelina Prusiewicz i Aleksander Hryñko, III - Justyna Lonycz, Ma³gorzata Pasierb i Marcel
Szczekulski. Wyró¿nienia: Katarzyna Burawska, Zuzanna Ba³azy i Dawid Jurczak.
Konkurs na Górnicze Czako, w którym wziê³o udzia³ 36 osób:
I – Kasia Salawa, II - Vanessa Matuszak, Mateusz Rozum, Ma³gorzata Pasierb i Martyna
Marszolik, III - Ewelina Prusiewicz, Nikola Szukiewicz i Arkadiusz Kluczyñski.
Gratulujemy zwyciêzcom, a wszystkim górnikom z okazji Barbórki ¿yczymy, aby w trakcie
wykonywania codziennych obowi¹zków towarzyszy³o Wam zawsze poczucie bezpieczeñstwa
w³asnego ¿ycia i zdrowia. (TF)

Dziękujemy w imieniu zwier zyny

Sk³adamy podziêkowanie dla Ko³a £owieckiego „Wieniec” w Œwieradowie za ufundowanie wspania³ych nagród: pucharów, paletek, ksi¹¿ek, p³yt i dyplomów – za udzia³ we wspólnie organizowanym konkursie na zbiórkê kasztanów i ¿o³êdzi na do¿ywianie zwierzyny leœnej
zim¹. Nasza m³odzie¿ wraz z rodzinami uzbiera³a i przekaza³a w tym roku blisko 2 tony kasztanów i ¿o³êdzi.
Gor¹ce podziêkowanie sk³adamy na rêce prezesa ko³a „Wieniec” - J. Dragunowicza, oraz
Jana Harbula, który te kasztany wraz z nami skrupulatnie wa¿y³ i zwozi³ z domów uczniów, a
tak¿e wzi¹³ udzia³ w uroczystym apelu w Szkole Podstawowej nr 2, na którym wraz z wspó³organizatorami wrêczy³ nagrody.
I miejsca zajê³y rodziny Kasi Cymba³ko, £ukasza Grzelaka oraz Sandry i Wiktorii Bautów.
II - dla rodzin Magdy Polañskiej, ¯akliny Opic i Klaudii Szewczyk. III - dla rodzin Nikoli
Bekus oraz Sybilli i Cypriana Wójcików.
Najwiêkszy rodzinny zbiór kasztanów wyniós³ 582 kg. Dziêkujemy i zapraszamy za rok pomó¿my zwierzêtom przetrwaæ zimê! Organizatorzy - Ko³o £owieckie „Wieniec” oraz Danuta i Mateusz Koczura.
Na zdjêciu Jan Harbul wrêcza puchary, nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu.

S ³ u c h y n i o s ¹ . . . (II)
Wiêkszoœæ osób, które dotkn¹³ ubytek s³uchu, ma problemy z zaakceptowaniem tego
faktu. Najczêœciej win¹ za w³asne z³e s³yszenie obarczaj¹ innych: bo be³kocz¹, mówi¹
przez zêby, niechlujnie siê wys³awiaj¹. Po
pewnym czasie, najczêœciej w trakcie wizyty
u laryngologa, osoby te mówi¹, ¿e s³ysz¹, ale
nie rozumiej¹. Dzieje siê tak, poniewa¿ zakres dŸwiêków mowy ma swoj¹ ró¿n¹ czêstotliwoœæ i natê¿enie.
Ucho ludzkie reaguje wra¿eniem jednolitego dŸwiêku na drgania zawarte w paœmie
od oko³o 16 Hz do 20.000 Hz. Górna granica
tonów s³yszalnych obni¿a siê doœæ znacznie
wraz z wiekiem. Drgania akustyczne o czêstotliwoœci powy¿ej 20.000 Hz okreœlamy
nazwa ultradŸwiêków. Nies³yszalne dla cz³owieka, s¹ odbierane przez niektóre zwierzêta.
Ubytek s³uchu powoduje trudnoœci z komunikacj¹ werbaln¹:
- odbierany dŸwiêk jest nie tylko s³abszy, ale
tak¿e zdeformowany;
- mamy trudnoœci w rozumieniu cichej mowy;
- pojawiaj¹ siê problemy z rozró¿nianiem g³osek wysokich, np. trudnoœci ze s³yszeniem
spó³g³osek (ubytek na wysokich czêstotliwoœciach). Osoby z ubytkiem s³uchu w zakresie
du¿ych czêstotliwoœciach maj¹ przewa¿nie
problemy ze s³yszeniem i rozumieniem cichych, wysokoczêstotliwoœciowych spó³g³osek, takich jak t, sz, f, p, s. Mo¿e to oznaczaæ
problemy z rozró¿nianiem takich s³ów, jak sok
i szok;
- odczuwane jest
zmêczenie spowodowane sta³¹ koncentracj¹ uwagi
s³uchowej - wy³¹czanie siê z rozmowy, nienad¹¿anie za
konwersacj¹;
- widoczne staj¹ siê
zaburzenia artykulacyjne;

czas jest dla Ciebie Ÿród³em stresu lub zmêczenia?
12. Czy podczas spotkañ, nabo¿eñstwa,
rozmów przy stole musisz siedzieæ bli¿ej osób
lub czêsto prosisz rozmówców o powtórze- mówi¹cych, by móc je zrozumieæ?
- pojawiaj¹ siê nieprawid³owoœci w zmiêkczaniu spó³g³osek - uproszczenia grup spó³g³o- nie wypowiedzianych zdañ?
13. Czy masz trudnoœci ze s³yszeniem i
4. Czy gdy jesteœ w grupie lub w zat³o- zrozumieniem innych, gdy nie masz z nimi
skowych;
- osoby, którym rozumienie mowy w ciszy i czonej restauracji, masz trudnoœæ z nad¹¿a- kontaktu wzrokowego?
rozmowa z drug¹ osob¹ nie sprawiaj¹ trud- niem za rozmow¹?
14. Czy sprawia ci trudnoœæ lokalizacja
5. Czy ha³asy w tle przeszkadzaj¹ ci, gdy Ÿród³a dŸwiêku?
noœci, mog¹ doœwiadczyæ problemów w sytuUbytek s³uchu dotyka ludzi w ka¿dym wieku i jego
STOPIEÑ
UBYTEK S£UCHU
STOPIEÑ TRUDNOŒCI
pod³o¿e mo¿e byæ bardzo ró¿UBYTKU S£UCHU W DECYBELACH (dB)
W KOMUNIKACJI S£OWNEJ
ne. Ubytek s³uchu wywo³any
czynnikami genetycznymi
Nieznaczne
trudnoœci
Minimalny
11 do 25
mo¿e byæ dziedziczny, mo¿e
powstaæ na skutek dzia³ania
Trudnoœci ze s³yszeniem
Lekki
26 do 40
ró¿nego rodzaju farmaceutycichej b¹dŸ odleg³ej mowy
ków stosowanych przy dotykaj¹cych organizm choroUmiarkowany
41 do 55
bach, byæ skutkiem d³ugoletniej pracy w ha³asie lub po
Dziecko nie s³yszy cichej mowy,
prostu efektem starzenia siê.
problemy w czasie zwyk³ej rozmowy
Umiarkowany
56 do 70
Ubytek s³uchu mo¿e negapowa¿ny
tywnie wp³ywaæ na nasz¹
kondycjê psychiczn¹, wywoDziecko nie s³yszy rozmówcy,
Powa¿ny
71 do 90
³ywaæ depresjê, poczucie odproblemy z us³yszeniem g³oœnej mowy
rzucenia czy niski stopieñ saDziecko nie s³yszy g³oœnej mowy,
mooceny.
G³êboki
ponad 91
problemy z us³yszeniem g³oœnych dŸwiêków
Arkadiusz Stelmaszczyk
acjach s³uchowych z ha³asem w tle. Osoba
normalnie s³ysz¹ca potrafi oddzieliæ rozmowê od ha³aœliwych dŸwiêków w tle, ale dla
kogoœ z uszkodzonym s³uchem dŸwiêki w tle,
takie jak konwersacja innych osób w restauracji czy nawet dŸwiêk samochodu, mog¹
uczyniæ rozumienie mowy niemo¿liwym.
Poni¿ej zamieszczam listê pytañ, które
pozwol¹ subiektywnie oceniæ w³asny s³uch.
Je¿eli nawet na jedno padnie pozytywna odpowiedŸ, nale¿y zastanowiæ siê, czy nie warto by³oby odwiedziæ specjalisty.
1. Czy ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ lub
mówiæ bardziej cichym g³osem ni¿ zwykle?
2. Czy czujesz siê zmêczony lub poirytowany po d³u¿szej konwersacji?
3. Czy gubisz kluczowe s³owa w zdaniach

rozmawiasz z innymi ludŸmi?
6. Czy czêsto musisz podnosiæ g³oœnoœæ telewizora lub radia?
7. Czy masz trudnoœæ ze s³yszeniem dzwonka do drzwi lub
dzwonka telefonu?
8. Czy rozmowa telefoniczna sprawia ci trudnoœæ?
9. Czy ktoœ bliski sugerowa³
ju¿, ¿e mo¿esz mieæ problem ze
s³yszeniem?
10. Czy masz trudnoœci ze
zrozumieniem rozmówcy w
trakcie jazdy samochodem?
11. Czy koniecznoœæ mówienia lub s³uchania przez d³u¿szy

1. Zakrojone na szerok¹ skalê dzia³ania gminy doprowadzi³y do du¿ej aktywnoœci remontowo-inwestycyjnej Regionalnego Zarz¹du Gospodarki we Wroc³awiu. W tym roku odbudowane i zmodernizowane zosta³o koryto Kwisy na odcinku od mostu przy ul. Dolnej do mostu przy ul. Wiejskiej. Ge-

neralnym wykonawc¹ by³a firma Naviga-Trans z Wroc³awia.
W paŸdzierniku rozpoczê³y siê roboty zwi¹zane z odbudow¹ koryta Czarnego Potoku. W ramach usuwania skutków powodzi ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska remontowany jest odcinek rzeki od Szko³y
Podstawowej nr 2 do ul. Górzystej. Wykonawc¹ robót jest
SITCOMTEC POLSKA z Boles³awca. Koszt zadania wyniesie ok. 2 mln z³, a zakoñczenie robót zosta³o okreœlone na
wrzesieñ 2012 roku.
2. Bezdeszczowa pogoda z dodatnimi temperaturami
sprzyja realizacji inwestycji, szczególnie tych rozpoczêtych
w drugiej po³owie roku. Dotyczy to przede
wszystkim zadañ zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi i ulewnych deszczy, na które
gmina otrzyma³a znacz¹c¹ pomoc finansow¹ z
MSWiA i które nale¿y zrealizowaæ i rozliczyæ
do koñca br. Kosztem ponad 1,5 mln z³ odbudowane i zmodernizowane zosta³y ulice: Marii
Sk³odowskiej-Curie, Cicha, Stokowa, M³odych
Techników oraz Budowlanych.
3. Przegl¹dy gwarancyjne robót remontowo-inwestycyjnych realizowanych w ostatnich
latach wykaza³y wiele wad i usterek. Najtrudniejsza sytuacja jest na ul. Zakopiañskiej, gdzie
wykonawca w ramach udzielonej gwarancji
musia³ wykonaæ now¹ warstwê œcieraln¹ nawierzchni drogi, oraz na oczyszczalni œcieków
przy ul. Wiejskiej, gdzie skorodowa³y dwa
osadniki wtórne. Konieczne sta³o siê wykonanie - w ramach gwarancji - ¿elbetowych pobocznic, pokrytych pow³ok¹ chemoutwardzaln¹.
Powy¿sze przypadki powinny byæ sygna³em dla wykonawców, i¿ nale¿y je realizowaæ
z nale¿yt¹ starannoœci¹.
4. Dobiegaj¹ koñca prace dokumentacyjne
dotycz¹ce budowy chodnika wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 358 - od ul. Górskiej do Hotelu
,,Pod Jeleniem”. Projekt zosta³ wykonany,
uzgodniony i z³o¿ony celem uzyskania pozwolenia na budowê. Budowa chodnika jest
wspóln¹ inwestycj¹ realizowan¹ przez nasz¹
gminê i Urz¹d Marsza³kowski we Wroc³awiu
na podstawie zawartego porozumienia. Kosztami inwestycji strony podziel¹ siê po po³owie.
5. Jak wdro¿yæ nowy system gospodarki

odpadami komunalnymi? Jakie przyj¹æ rozwi¹zania, aby by³y
najkorzystniejsze dla samorz¹du, a przede wszystkim dla
mieszkañców? To pytania nurtuj¹ce ostatnio wszystkie gminy
w Polsce. Sprawa jest skomplikowana i nie³atwa. Ustawa o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku wchodzi
w ¿ycie od 1 stycznia 2012 r. i zostanie uzupe³niona kilkunastoma rozporz¹dzeniami wykonawczymi. Zak³ada siê kilka
okresów przejœciowych, które przedstawia tabela obok.

Ślad w ślad

dokoñczenie ze str. 16
opiniê. Wiadomo, ¿e w za³o¿eniu œladu finansowo partycypowaæ bêd¹: gminy Mirsk i Œwieradów, schronisko Orle i kolej
gondolowa, natomiast inicjatywê organizacyjnie od pocz¹tku
wspiera³y (poza wymienionymi): Nadleœnictwa - Œwieradów i
Szklarska Porêba, Chatka Górzystów, Bieg Piastów i Andrzej
Malicki. Gondola wraz z Chatk¹ podzielili szlak na odcinki, na
których bêd¹ zak³adaæ œlad.
Pozostaje jeszcze dogranie szczegó³ów oznakowania trasy,
ustawienie tablic w newralgicznych punktach, a tak¿e - tu uk³on
w stronê gondoli - „wynalezienie” specjalnej taryfy dla biegaczy za wjazd na górê. Potraktowanie ich taryf¹ turystyczn¹ sprawi, ¿e taniej bêdzie w kilku pojechaæ samochodem do Jakuszyc
i tam zacz¹æ bieganie. W taryfach na obecny sezon zimowy narciarzy biegowych w ogóle nie uwzglêdniono i nale¿y siê obawiaæ, ¿e w ³onie kierownictwa w ogóle nie rozwa¿ano takiej propozycji.
Póki co - oby zima dopisa³a, a œlad - by trwale wpisa³ siê w
izerski krajobraz. Wydawnictwo PLAN ju¿ zapowiedzia³o, ¿e w
nowych edycjach mapy Gór Izerskich (1:50.000 i 1:25.000) „trop
cietrzewia” zostanie oficjalnie zaznaczony.
(aka)

Uwaga, pr zedsiębiorcy!
Wpisy dzia³alnoœci gospodarczej prowadzone
przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój zosta³y
ujête w Centralnym Rejestrze Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej. Je¿eli nie ma Pañstwa wpisu w CEIDG -www.firma.gov.pl - nale¿y udaæ siê
do Urzêdu Miasta w celu aktualizacji danych.

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 –

44
1090
1955
0000
0005
2000
0091
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 ·
Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5
mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam komplet kó³ z oponami zimowymi 13'’ (rozstaw œrub 4 x
100) oraz dzieciêcy fotelik samochodowy RECARO, przedzia³ wagowy 8-19 kg, model z 2009
r., stan b.dobry. Tel. 695 299 223 · Park Hotel zatrudni barmana-kelnera z doœwiadczeniem i
znajomoœci¹ jêz. niemieckiego. Tel. 75 78 16 229.

Kalendarz wydawniczy

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 11 stycznia, 15 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca,
11 lipca, 15 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19 grudnia 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.

CENY NA GONDOLI - ZIMA 2011/12
RODZAJE
BILETÓW
DZIENNY (900-1600)
WIECZORNY (1800-2200)
DZIENNY + WIECZORNY
3-GODZINNY*
3-WJAZDOWY*
2-DNIOWY (DZIEÑ + WIECZÓR)
3-DNIOWY (DZIEÑ + WIECZÓR)
4-DNIOWY (DZIEÑ + WIECZÓR)
5-DNIOWY (DZIEÑ + WIECZÓR)
6-DNIOWY (DZIEÑ + WIECZÓR)
SEZONOWY IMIENNY

SEZON WYSOKI

SEZON NISKI

OD 23.12.11 DO 26.02.12

DO 22.12.11 I OD 27.02.12

ORAZ W WEEKENDY

Z WY£¥CZENIEM WEEKENDÓW

NORMALNY ULGOWY NORMALNY
89
55
105
55
39
199
285
375
465
550
1590

75
45
89
48
165
240
315
390
450
1290

77
45
95
48
36
172
249
315
390
450
-

ULGOWY
63
39
79
41
143
206
269
330
380
-
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W CENIE BILETU: UBEZPIECZENIE OC I NW*, WSTÊP DO SNOWPARKU, BEZP£ATNY PARKING

BILETY RODZINNE DZIENNE (900-1600)
238
283
343

2+1
2+2
2+3

197
239
300

SNOWPARK
DZIENNY (900-1600)
WIECZORNY (1800-2200)
DZIENNY + WIECZORNY
PRZEDPO£UDNIOWY DO 1230
POPO£UDNIOWY PO 1230

32
22
49
22
22

27
19
42
19
19

BILETY TURYSTYCZNE JEDNORAZOWE
BILET W OBIE STRONY
BILET W JEDN¥ STRONÊ

28
22

23
18

28
22

23
18

KARNETY RODZINNE - za okazaniem odpowiednich dokumentów, maksymalnie 5 osób, w
tym dwie osoby doros³e + dzieci do lat 13).
UPRAWNIENI DO ULG (SKIPASS I BILETY JEDNORAZOWE)
 dzieci i m³odzie¿ do 13. roku ¿ycia
 uczniowie i studenci do 26. roku ¿ycia - za okazaniem wa¿nej legitymacji
uczniowskiej/studenckiej
 osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci
i na podstawie wa¿nego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci oraz ich przewodnicy,
opiekunowie i asystenci (1 opiekun do ka¿dej osoby niepe³nosprawnej)
 opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (powy¿ej 15 osób)
seniorzy - rocznik 1946 i starsi.
PRZEJAZDY BEZP£ATNE - dzieci do lat 4 z rodzicami lub opiekunami.
Uprawnieni do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego musz¹ mieæ wa¿ny dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie. Do zwrotu, reklamacji b¹dŸ zmiany biletu lub skipassu wymagany jest paragon fiskalny wraz ze skipassem b¹dŸ biletem. Skipass dzienny, wieczorny, wielodniowy oraz
sezonowy upowa¿nia do korzystania ze snowparku. Bilety i skipass nie podlegaj¹ zwrotowi ani
zamianie z wyj¹tkiem sytuacji wskazanych w warunkach przewozu. Skipass upowa¿nia do wjazdu w górê. Skipass dzienny jest wa¿ny jeden dzieñ od momentu aktywacji. Skipassy punktowe
utrzymuj¹ wa¿noœæ przez ca³y sezon zimowy, natomiast bilety s¹ wa¿ne tylko w dniu zakupu.
Skipassy wielodniowe utrzymuj¹ wa¿noœæ w kolejnych dniach od momentu aktywacji. Mo¿liwoœæ u¿ywania biletów i skipassów jest blokowana po przejœciu przez bramki na czas przejazdu.
Przerwa na ratrakowanie trasy narciarskiej - od godz. 1600 do 1800.
W kasach mo¿na p³aciæ kartami: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO, MASTER CARDMASTER, CARD ELECTRONIC, DINERS CLUBINTER NATIONAL.

GRAF ODLEG£OŒCI MAGISTRALI NARCIARSKIEJ „DOLINA IZERY”, AUTORSTWA ANDRZEJA MALICKIEGO, POKAZUJ¥CY ILOŒÆ KILOMETRÓW OD ŒWIERADOWA I STOGU IZERSKIEGO DO SCHRONISKA ORLE I Z POWROTEM.
Leœnicy chcieliby, by wytyczona trasa nosi³a nazwê „cietrzewim
tropem” (fot. obok), a narciarze z czasem pewnie nazw¹ j¹ po swojemu - grunt, ¿e szlak biegowy ze Stogu na Orle jest ju¿ legalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska wyda³a w tej sprawie pozytywn¹

dokoñczenie na str. 15 

