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Po¿egnanie gimnazjum

43 tegorocznych gimnazjalistów najpierw zatañczy³o w kawiarni „Zdrojowej” po-
¿egnalnego poloneza, nastêpnie odebra³o œwiadectwa ukoñczenia szko³y i - jako
11 rocznik reformy oœwiatowej - uda³o siê w œwiat, wybieraj¹c na przedpro¿u doro-
s³oœci kierunki dalszego kszta³cenia. Jak wypadli w testach i w klasyfikacji ogól-
nej? Jakie szko³y wybrali? O tym szerzej na str. 9.                   Fot. Rafa³ Matelski

Niszczycielskie lipcowe burze, ulewy, wichury i gradobicia jakoœ omijaj¹ Œwiera-
dów, nie podzieliliœmy wiêc losów Gryfowa i Olszyny, gdzie kataklizmy dokona³y
spustoszeñ w tkance miejskiej. Ale pioruny wal¹ w Œwieradów, a dochodz¹ce
zewsz¹d sygna³y mówi¹ o uszkodzonym sprzêcie RTV i komputerowym. Jeden z
piorunów strzeli³ w brzozê na os. Korczaka, odzieraj¹c j¹ z kory, godnoœci i urody,
co w swym obiektywie udanie uchwyci³a Kasia Matelska.

Trudno w to uwierzyæ, ale monity do zarz¹dcy drogi wojewódzkiej nr 361, prowa-
dz¹cej do przejœcia granicznego, spowodowa³y, ¿e wynajêta ekipa zaczê³a wresz-
cie wykaszaæ i odchwaszczaæ chodnik, który jakby pojaœnia³ i poszerzy³ siê. Jest
teraz mi³o i dla oka, i dla nóg, które mog¹ wywijaæ na ca³ej szerokoœci trotuaru.
Oby tylko nie by³ to incydent, lecz sta³y obowi¹zek wpisany do grafika. Wiêcej o
porz¹dku i czystoœci mo¿na przeczytaæ w kronice Stra¿y Miejskiej na str. 6.

Fot. Dominika Pater

Niech to piorun!Niech to piorun!Niech to piorun!Niech to piorun!Niech to piorun!

Więcej dla pieszych

21 czerwca w po³udnie po kolejnej ulewie tradycyjnie ju¿ wybi³y fontanny wody ze
studzienek kanalizacyjnych w ul. 11 Listopada. Zwyk³e s³u¿by zd¹¿aj¹ prewencyj-
nie okoliæ dziurê bia³o-czerwonym p³otkiem - tym razem przybór wód by³ nag³y, a
ciœnienie tak du¿e, ¿e wybi³o pokrywê, a w odkryt¹ studzienkê wjecha³ samochód,
bo kieruj¹ca nim œwieradowianka nie zauwa¿y³a pu³apki. Na szczêœcie wóz jecha³
wolno, do studzienki wpad³o tylko jedno ko³o, nikomu nic siê nie sta³o. Na miejscu
od razu zjawi³y siê s³u¿by porz¹dkowe i ekipa ratunkowa, wyci¹gnêto auto, za³o-
¿ono dekiel. I tak do nastêpnej ulewy.                                             Fot. Mateusz Szumlas

Do³ków nie kopie, ale w nie wpadaDo³ków nie kopie, ale w nie wpadaDo³ków nie kopie, ale w nie wpadaDo³ków nie kopie, ale w nie wpadaDo³ków nie kopie, ale w nie wpada



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia pu-
bliczne – 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; W³ady-
s³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75
78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanaliza-
cja - Izabela Jurczak; zieleñ miejska - Anna Ba-
³azy: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierow-
nik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 - pok. nr
23; turystyka, kultura i sport - Monika Hajny-
Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy - Ali-
cja Piotrowska: 75-78-71-36-482,  informatyk
Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75-
78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Infor-
macji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350.

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek 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 œrodowi-
skowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321,p.o.  kierowni-
ka – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³a-
ty za œrodki transportu – Katarzyna Barczy-
szyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytko-
wanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukie-
wicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bu-
d¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Kata-
rzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobiste, zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina   Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May,  Ryszard
Szczygie³ - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Dominika Pater: 501-954-355,
Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok. nr 5.

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448
Cena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/m33333, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

OSP Œwieradów-
Czerniawa: 500-
798-806; OSP
Œwieradów: 696 -
068-170, 602-639-
196. PSP Lubañ -
tel. 998.

Biblioteka Publicz-
na: 75 78-16-394.

Nie ufaj plotkom, ¿e drogo.
SprawdŸ sam. Na pewno szyb-
ko, sprawnie i profesjonalnie:

US£UGI BHP

 - zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy

Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).

Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.

ZDU „S£U¯BA BHP”, Dariusz Rymaszewski
ul. Cicha 3/2, 59-850 Œwieradów-Zdrój

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

    szkolenia oceny postêpowania po-
redakcjê dokumentów w
pomoc w wywi¹zaniu siê

wszechstronne doradztwo

wypadkowe
zatrudnieniu
z poleceñ organów nadzoru nad warun-
kami pracy
w zakresie BHP



Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemo-
wy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1. Termin: styczeñ -
grudzieñ 2012 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z

pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym, m.in. poprzez:

 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolno-
œci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charak-
terze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecz-
nym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmia-
na art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o sys-
temie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przy-
znawania przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodaw-
com dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.

W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodaw-
ca, oprócz dotychczas wymaganych dokumen-
tów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych po-
mocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia dodatko-
wych dokumentów:

1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubie-

WWWWWażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających się
o dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracowników
ga siê o pomoc, oraz w ci¹gu 2 poprzedzaj¹-
cych go lat, albo oœwiadczenia o wielkoœci po-
mocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej po-
mocy w tym okresie;

2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznacze-
niu informacji niezbêdnych do udzielenia po-
mocy de minimis dotycz¹cych w szczególno-
œci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci i prze-
znaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi-
kuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na pokrycie
których ma byæ przeznaczona pomoc de mi-
nimis.

Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomo-
cy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formula-
rzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawio-
nych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).

W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocia-
nego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z
30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.).    H. Stettner

 







Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami
smutek i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci, uczestniczyli
w mszy Œw. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

nasz¹ kochan¹ Mamê

a w szczególnoœci ks. pra³atowi W³adys³awowi Dziêgielowi,
rodzinie, znajomym, przyjacio³om i s¹siadom - za modlitwê,

wyrazy wspó³czucia, intencje mszalne, z³o¿one wieñce i kwiaty,
oraz zak³adowi pogrzebowemu Mieczys³awa Sierguna -

za profesjonaln¹ obs³ugê,
serdeczne „Bóg zap³aæ” sk³adaj¹

syn Marian z ¿on¹ oraz córka Natalia.

Œ.P. W£ADYS£AWÊ SZARPA£Ê

OG£OSZENIE O KONKURSIEOG£OSZENIE O KONKURSIEOG£OSZENIE O KONKURSIEOG£OSZENIE O KONKURSIEOG£OSZENIE O KONKURSIE
BurBurBurBurBurmistrz Œwieradowa-Zdroju og³asza konkursmistrz Œwieradowa-Zdroju og³asza konkursmistrz Œwieradowa-Zdroju og³asza konkursmistrz Œwieradowa-Zdroju og³asza konkursmistrz Œwieradowa-Zdroju og³asza konkurs

na stanowiska dyrektorów szkó³ w Œwieradowie-Zdrojuna stanowiska dyrektorów szkó³ w Œwieradowie-Zdrojuna stanowiska dyrektorów szkó³ w Œwieradowie-Zdrojuna stanowiska dyrektorów szkó³ w Œwieradowie-Zdrojuna stanowiska dyrektorów szkó³ w Œwieradowie-Zdroju
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone

w § 1, §2, § 5 ust. 1 oraz w § 10 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpo-
wiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kie-
rownicze w poszczególnych typach publicznych szkó³ i rodzajach publicz-
nych placówek ( Dz. U. 2009.184.1436 ze zm.).

Oferty nale¿y sk³adaæ  w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora (MZS lub SP nr 2)” w terminie do 30
lipca 2012 r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzêdu Miasta (parter, pok. 1d),
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój.

Oferty, które wp³yn¹ do UM po wyznaczonym terminie, bêd¹ odsy³ane bez
otwierania. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert w wersji elektronicznej.

Szczegó³owe informacje dostêpne na oficjalnie stronie internetowej miasta
- wwwwwwwwwwwwwww.swieradowzdroj.pl.swieradowzdroj.pl.swieradowzdroj.pl.swieradowzdroj.pl.swieradowzdroj.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

Wroc³awskie wydawnictwo ASTRUM zaprasza do wziê-
cia udzia³u w w  Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt.
„Moje miasto” (ludzie, zmiany, zdarzenia). Mo¿e to byæ
opowiadanie (do 28 stron znormalizowanego maszynopi-
su) lub powieœæ (do 100 stron). Znormalizowana wielkoœæ to
1800 znaków (ze spacjami).

Termin nadsy³ania prac - do 31 grudnia br., podsumo-
wanie nast¹pi 21 stycznia 2013 r. Nagrod¹ g³ówn¹ jest jed-
norazowa publikacja zwyciêskiej pracy na podstawie umo-
wy autorskiej, podpisanej z organizatorem, w której auto-
rowi bêdzie przys³ugiwaæ 8 proc. prowizji od rzeczywistej
ceny sprzeda¿y netto ksi¹¿ki. Laureat otrzyma tak¿e piêæ
egzemplarzy wydrukowanej ksi¹¿ki.

Wiêcej informacji o konkursie udziela prezes Wydaw-
nictwa Astrum - Lech Tkaczyk, tel.  537 363 747,
astrum@astrum.wroc.pl

Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Napisz powieœæ



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldz-

kiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro infor-
macji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), kiosk ga-
zetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineral-
nej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw OR-
LEN, sklep przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FAT-
MA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada
35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bor-
dona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sana-
toryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sa-
natoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Dzieñ Stra¿aka 2012
23 czerwca œwieradowscy stra¿acy obchodzili swoje

œwiêto - „Dzieñ Stra¿aka”. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹
polow¹ (przy fontannie na ul. Zdrojowej) w intencji stra-
¿aków, któr¹ koncelebrowali proboszczowie parafii œwie-
radowskiej ks. Franciszek Molski (fot 1.), i czerniawskiej
– ks. Marian Balcewicz. Ks. F. Molski podkreœli³, jak wa¿n¹
s³u¿bê pe³ni¹ stra¿acy, nie tylko podczas po¿arów, ale rów-
nie¿ w zwalczaniu i usuwaniu skutków klêsk ¿ywio³owych

PODZIÊKOWANIA
Zarz¹d Ochotniczej Stra¿ Po¿arnej w

Œwieradowie-Zdroju pragnie serdecznie
podziêkowaæ Wies³awowi Buczyñskiemu,
Janowi Piotrowskiemu, Karolinie Olszów-
ce, El¿biecie Palbow, Piotrowi Puzyñskie-
mu, S³awce i Leszkowi Dobrzyñskim, Ta-
deuszowi i Jadwidze Muszkom oraz Cze-
s³awowi i Kazimierze Kaczmarczykom - za
udzielon¹ pomoc w organizacji obchodów
„Dnia Stra¿aka”. Gor¹ce podziêkowania
kierujemy równie¿ do ks. Franciszka Mol-
skiego oraz ks.
Mariana Balcewi-
cza - za koncele-
bracjê mszy polo-
wej w intencji
stra¿aków oraz
poœwiecenie no-
wego samochodu
ratowniczo-gaœni-
czego.

oraz miejscowego
zagro¿enia, nios¹c
pomoc osobom po-
trzebuj¹cym i po-
szkodowanym.

Msza by³a okazj¹
do poœwiêcenia no-
wego samochodu
ratowniczo-gaœni-
czego - mercedesa
ATEGO - zakupio-
nego w grudniu
2011 r. dla sekcji
czerniawskiej OSP.

W po³udnie zgod-
nie z ceremonia³em stra¿ackim rozpoczêto obchody œwiêta.
Prezes OSP Œwieradów-Zdrój Tadeusz Baka z³o¿y³ meldunek
przyby³emu na uroczystoœæ cz³onkowi Zarz¹du Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku OSP RP we Wroc³awiu, dh. Henryko-
wi Leœkowowi. Podczas podniesienia flagi ZOSP RP odegra-
ny zosta³ hymn stra¿acki, po którym prowadz¹cy spotkanie
wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego OSP, Waldemar
Kleszcz, powita³ zaproszonych goœci, wœród których by³o wielu
kuracjuszy i wczasowiczów, a nastêpnie przedstawi³ historiê
OSP w Œwieradowie-Zdroju, której pocz¹tek datuje siê ju¿ w
sierpniu 1945 r., a jej pierwszym komendantem by³ Feliks

Komarski.
Dziœ jednostka liczy sobie 25 cz³onków, w tym cztery ko-

biety. Œwieradowscy stra¿acy wyje¿d¿aj¹ w ci¹gu roku ponad
100 razy do ró¿nego rodzaju zdarzeñ, a szczególnie ogromny
wk³ad wnieœli w dzia³ania ratownicze podczas powodzi w roku
2002, 2006 i 2010.

W latach 2003-2012 na zakup samochodów, sprzêtu i wy-
posa¿enia osobistego ochotników wydano 1,7 mln z³, a œwie-
radowskiej OSP dysponuj¹cej dziœ dwoma nowoczesnymi

wozami bojowymi
(scania i mercedes)
i lekkim ratowni-
czym fordem za-
zdroszcz¹ jednost-
ki w promieniu kil-

kudziesiêciu km.
Œwiêto by³o okazj¹ do wrêczenia

odznaczeñ (fot. 3). Z³oty medal „Za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa” otrzyma³ Ry-
szard Tkaczek, srebrne medale – Grze-
gorz Pacyna i Grzegorz Kwietniewski,
a tak¿e œwieradowska OSP, zaœ br¹zo-
we - Mariusz Knet, Tomasz Prêczew-
ski, Krzysztof P³odzieñ, Krystyna WoŸ-

na i radny Bogus³aw Korta.
Odznaki „Stra¿ak Wzorowy” wrêczono Katarzynie Bar-

czyszyn, Mateuszowi Walczakowi, Wojciechowi Markowi i
Paw³owi Miko³ajczakowi.

Po nadaniu odznaczeñ M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
z³o¿y³a œlubowanie na sztandar Jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œwieradowie (fot. 4)..

„ŒLUBUJÊ ze wszystkich si³ s³u¿yæ naszej OjczyŸnie Rzecz-
pospolitej Polskiej ofiarn¹ prac¹ w szeregach M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej przyczyniaæ siê do ochrony ¿ycia i mie-
nia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialne-
go przed po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi. Œlubujê
przestrzegaæ Statutu OSP i Regulaminu M³odzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej, pog³êbiaæ wiedzê po¿arnicz¹, postêpowaæ
uczciwie , wykonywaæ sumiennie polecenia prze³o¿onych i byæ
wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpo¿arowej”.

Prezes OSP Tadeusz Baka wrêczy³ pami¹tkow¹ szablê
burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi (fot. 5), dziêkuj¹c jemu
i Radzie Miasta za dotychczasow¹ pomoc, szczególnie za
wsparcie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaœniczych.

Defilada pododdzia³ów zakoñczy³a oficjaln¹ czêœæ uroczy-
stoœci (fot. 2), po której zaczê³y siê pokazy ratownictwa – w

symulowanym wypadku drogowym dwie osoby zakleszczone
zosta³y w pal¹cym siê samochodzie. Stra¿acy ochotnicy za-
bezpieczali miejsce zdarzenia, wydobywali zagro¿one osoby
z wraku i ewakuowali je poza strefê zagro¿enia, udzielali
pierwszej pomocy przedmedycznej i gasili ogieñ.

Dalsza czêœæ obchodów Dnia Stra¿aka, równie¿ z udzia-
³em œwie¿o zaœlubionej stra¿ackiej m³odzie¿y (fot. 6), odby-
wa³a siê na strzelnicy w Mroczkowicach, gdzie goœcie zostali
poczêstowani  grochówk¹ z kot³a, bigosem i kie³baskami z
rusztu.

(Opr. TB i aka)
Fot. nr 1-5 - Tomasz Chmielowiec, nr 6 - Adam Karolczuk
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Bezpieczne Miasto

Zapobiegli tragedii
17 czerwca funkcjonariusze œwieradow-

skiego rewiru dzielnicowych zostali powia-
domieni o po¿arze budynku przy ul. Pi³sud-
skiego (nieopodal posterunku). Natychmiast
udali siê we wskazane miejsce, gdzie pali³o
siê mieszkanie na parterze.

Policjanci powiadomili stra¿ po¿arn¹, a
poniewa¿ w tym samym czasie otrzymali in-
formacjê, ¿e w mieszkaniu mo¿e znajdowaæ
siê jego w³aœciciel, wziêli gaœnice bêd¹ce na
wyposa¿eniu rewiru i weszli do mieszkania.
W zadymionym pomieszczeniu zauwa¿yli
zataczaj¹cego siê mê¿czyznê, którego natych-
miast wyprowadzili na zewn¹trz. Ewakuowali
tak¿e pozosta³ych mieszkañców.

8 i 13 czerwca policjanci z Rewiru Dziel-
nicowych w Œwieradowie przeprowadzili
dzia³ania  „Bezpieczne Miasto”, a g³ównym
za³o¿eniem  prowadzonych kontroli  by³o:
 eliminowanie z ruchu kieruj¹cych w sta-

nie nietrzeŸwoœci b¹dŸ podobnie dzia³aj¹ce-
go œrodka,
 przestrzeganie przez kieruj¹cych prze-

pisów ruchu drogowego,

5 czerwca  w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Lubaniu odby³o siê spotkanie, w któ-
rym wziêli udzia³ policjanci  z Wydzia³u Te-
rytorialnego KWP w Libercu: Pavel Finkouse
- naczelnik Wydzia³u, jego zastêpca  Vladi-
mir Lukasek oraz Jiøi Taficuk- z Wydzia³u
Wspó³pracy Miêdzynarodowej. Spotkanie
odby³o siê z inicjatywy Komendanta Powia-
towego, podinsp. Artur Ciupy, a uczestniczy-
li w nim tak¿e: I zastêpca - podinsp. Norbert
Kurenda, komendant komisariatu w Leœnej -
podinsp. Marek Ziêbal, oraz komendant KPP
w Lwówku Œl¹skim - podinsp. Robert Miras.

Przewodnim tematem spotkania  by³o
omówienie  zasad wspó³pracy pomiêdzy li-
bereckim Wydzia³em Terytorialnym a KPP w
Lubaniu w zakresie zabezpieczenia EURO
2012. Ponadto omówiono zagadnienia doty-
cz¹ce wspó³pracy przy ujawnianiu i œciganiu
sprawców przestêpczoœci pospolitej oraz obie-

gu informacji w sprawach poszukiwawczych
oraz osób zaginionych.  Obaj komendanci
podkreœlali, ¿e dotychczasowa wspó³praca
uk³ada siê bardzo dobrze, i wyrazili nadziejê,
¿e w dalszym ci¹gu bêdzie utrzymywa³a siê
na wysokim poziomie.

Przypominamy, ¿e  od  paŸdziernika 2009
roku na terenie powiatu lubañskiego oraz po
stronie naszych po³udniowych s¹siadów po-
jawi³y siê wspólne patrole policji, których
celem jest zwalczanie przestêpczoœci na po-
graniczu polsko-czeskim, poprawa bezpie-
czeñstwa na drogach, a tak¿e udzielanie
wszelkiej pomocy turystom obydwu krajów.

Wspó³praca ta jest efektem porozumieñ
podpisanych przez stronê polsk¹ i czesk¹.
Patrole z³o¿one z policjantów polskich i cze-
skich  patroluj¹ powiaty przygraniczne powia-
tu lubañskiego i granicz¹ce z nim tereny przy-
graniczne Republiki Czeskiej.

O spokój i bezpieczeństwoO spokój i bezpieczeństwoO spokój i bezpieczeństwoO spokój i bezpieczeństwoO spokój i bezpieczeństwo
na pograniczu polskona pograniczu polskona pograniczu polskona pograniczu polskona pograniczu polsko-czeskim-czeskim-czeskim-czeskim-czeskim

25 maja og³oszono przetarg na roboty
odtworzeniowe nawierzchni ul. Ratowników
Górskich (154 m2), z wykorzystaniem kostki z
odzysku przekazanej przez inwestora. 18
czerwca otwarto 3 oferty, które z³o¿y³y firmy:
Mariusza Stachurskiego ze Œwieradowa
(37.136,16 z³), Daniela Lewkowicza z Podgó-
rzyna (90.000 z³) i Marka Bronickiego (55.350
z³). Gmina mia³a na ten cel 40 tys. z³, a umowê
z M. Stachurskim podpisano 27 czerwca. Wy-
konawca ma miesi¹c na zakoñczenie zadania.

 12 czerwca dokonano otwarcia czterech
ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu
na  odbudowê ul. Leœnej. Z³o¿y³y je firmy: He-
ilit +Woerner Budowlana Sp. z o.o  z Wroc³a-
wia (373.540,05 z³), Anieli Sikory z Wie¿y
(379.940,25 z³), Juliana Malczewskiego z
Lwówka (386.637,89 z³) i Marka Mulika z Mir-
ska (460.000 z³). Gmina w ramach 100-pro-
centowej dotacji popowodziowej mia³a na ten
cel 450.000 z³. 19 czerwca podpisano umowê
z firm¹  Heilit + Woerner, która musi uporaæ
siê z robotami do koñca wrzeœnia.

18 czerwca podpisano umowê z Przedsiê-
biorstwem Robót Drogowych z Lubania na
odbudowê nawierzchni ul. Górzystej w ramach
usuwania skutków powodzi z 2010 r. Zadanie
jest  w 100 proc.  finansowane przez MSW, a
wykonawca, który powinien zakoñczyæ zada-
nie do 30 wrzeœnia,  otrzyma za nie 453.765,84
z³.

21 czerwca gmina podpisa³a umowê z
firm¹ Roberta Georgieva z Lubomierza na
utrzymanie murawy na stadionie. Jest to za-
mówienie uzupe³niaj¹ce do zadania pn. „Utrzy-
manie i konserwacja terenów zieleni w roku
2011”. Firma bêdzie siê zajmowaæ stadionem
od 21 czerwca do 31 paŸdziernika, otrzymuj¹c

wynagrodzenie w wysokoœci 4.000 z³ miesiecz-
nie (wartoœæ ca³ego kontraktu - 17.333,30 z³).
Mo¿liwoœæ udzielenia zamówienia uzupe³nia-
j¹cego zosta³a przewidziana w og³oszeniu do
przetargu nieograniczonym w kwietniu 2011
r.  na utrzymanie zieleni i jest zgodna z pra-
wem.

26 czerwca cz³onkowie komisji przetargo-
wej wraz z burmistrzem uczestniczyli w roz-
prawie s¹dowej w S¹dzie Rejonowym w Le-
gnicy z powództwa jednej ze œwieradowskich
firm przeciwko gminie Œwieradów-Zdrój o za-
p³atê ok. 55 tys. z³ wraz z odsetkami liczonymi
od 26 lipca 2011 r. Zdaniem firmy gmina  po-
nosi winê za odst¹pienie od umowy dotycz¹-
cej przebudowy ul. 3 Maja. Samorz¹dowcy
próbowali dowieœæ w s¹dzie, ¿e nie zawarto by
umowy z t¹ firm¹, gdyby wiedziano, ¿e gmina
zosta³a wprowadzona w b³¹d, co wysz³o na jaw
podczas przekazywania placu budowy, gdy
okaza³o siê, ¿e osoba wskazana jako kierownik
budowy nie mia³a wymaganych w warunkach
przetargu kwalifikacji. S¹d skargê firmy odrzu-
ci³ i przyzna³ racjê gminie.

W imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy
ul. Pi³sudskiego 1 podpisano z firm¹ GREGOR-
BUD Grzegorz Rychlicki z Radostawia umowê
na wykonanie drena¿u opaskowego i kanaliza-
cji deszczowej budynku, z terminem wykona-
nia do 15 sierpnia. Jest to zamówienie uzupe³-
niaj¹ce do zadania pn. „Odnowa zniszczonych
budynków mieszkalnych na obszarze rewitali-
zacji – miasta Œwieradów-Zdrój”. Umowa ta
zosta³a przewidziana w og³oszeniu do przetar-
gu nieograniczonego w lutym br., a jej p³atni-
kiem jest wspólnota, która za roboty zap³aci
41 tys. z³; gmina jedynie prowadzi postêpowa-
nie przetargowe.            Opr. Adam Karolczuk

 egzekwowanie stosowania pasów bez-
pieczeñstwa i urz¹dzeñ do przewo¿enia dzie-
ci,
 zapewnienie bezpieczeñstwa wszystkim

uczestnikom ruchu drogowego, zw³aszcza
niechronionym.

W trakcie tych dzia³añ funkcjonariusze
wylegitymowali 57 osób, na³o¿yli 26 manda-
tów karnych i skontrolowali 40 pojazdów,

Na miejsce po¿aru przyby³ zespó³ pogo-
towia ratunkowego oraz zastêpy OSP i PSP.
Wstêpne czynnoœci wykaza³y, ¿e zarzewiem
po¿aru móg³ byæ papieros, od którego zapali-
³o siê ³ó¿ko. W³aœciciel mieszkania zosta³
przebadany alkotestem i okaza³o siê, ¿e by³
pod wp³ywem alkoholu (mia³ blisko 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie).

Teraz 57-latek musi liczyæ siê z odpowie-
dzialnoœci¹ karn¹ za wywo³anie po¿aru zagra-
¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu, a za czyn ten grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci.

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169
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11 czerwca wraz z przedstawicielami nadleœnictwa, gon-
doli i gminy Mirsk wytyczaliœmy w terenie drug¹ trasê zjaz-
dow¹ dla narciarzy o d³ugoœci 2.700 m (o 200 m d³u¿sza od
obecnej). Przejœcie ni¹ z góry do do³u zajê³o nam ponad 4
godziny. Wizja w terenie mia³a na celu wytyczenie optymal-
nego przebiegu, który by zadowoli³ u¿ytkowników nartostra-
dy i obroñców przyrody. Po wytyczeniu szlaku do dzia³ania
przyst¹pi¹ geodeci, którzy sporz¹dz¹ mapy do celów projek-
towych i sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko.
Jeszcze trudno mówiæ o dacie otwarcia trasy, ale wiadomo ¿e
przed nami jeszcze wiele starañ.

W dniach 16-19 czerwca przebywa³em w Szczawnicy na
Kongresie Uzdrowisk Polskich, którego tematem wiod¹cym
by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie, dok¹d zmierzaj¹ pol-
skie kurorty.

Przy okazji kongresu zapoznaliœmy siê z ukraiñskim uzdro-
wiskiem Truskawiec – jego prezentacja uœwiadomi³a obecnym,
¿e SPA wszyscy maj¹ podobne, dlatego teraz musimy wygry-
waæ wizerunkiem miast. S¹dzê, ¿e oœrodki uzdrowiskowe w
gminach s¹ na wysokim i podobnym poziomie. W³aœciciele
przeœcigaj¹ siê w pomys³ach na nowe zabiegi kuracyjne. Oka-
zuje siê, ¿e przy tak wysokim poziomie oœrodków klient wy-
biera miejsca, gdzie poza hotelem mo¿e zobaczyæ i skorzy-
staæ z atrakcji miejscowoœci i okolicy.

Uwa¿am, ¿e trzeba inwestowaæ w uzdrowiskowe i tury-
styczne atrakcje miasta, bo to bêdzie decydowa³o, ile osób do
nas przyjedzie. Czyste i zadbane miasto, to ju¿ za ma³o. Po-
trzebujemy nowych atrakcji: nowych pijalni wody uzdrowi-
skowej, atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych, wiêcej
nartostrad. Oczywiœcie, to wszystko kosztuje du¿e pieni¹dze,
ale Œwieradów ju¿ jest widoczny na mapie uzdrowisk Polski i
tej czêœci Europy, powinniœmy utrzymywaæ taki kierunek i tem-
po rozwoju, a w ci¹gu kilku lat zaczniemy byæ doceniani przez
kuracjuszy i turystów.
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20 czerwca w Urzêdzie Miasta spotka³em siê z przedsta-
wicielami stowarzyszeñ turystycznych z regionu Liberca, Ja-
blonca i Frydlantu, którzy zaprosili nas do wspólnego z³o¿e-
nia wniosku do Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska
- Czechy, sk¹d mo¿na pozyskaæ 150 tys. euro, z czego na Œwie-
radów przypad³aby 1/3 tej kwoty (wk³ad w³asny wyniós³by
15 proc., czyli ok 30 tys. z³.), spo¿ytkowanych na poprawê
oznakowania turystycznego w mieœcie, na produkcjê gad¿e-
tów turystycznych, na nowe wydawnictwa rowerowe, na prze-
wodniki i mapy, a tak¿e na mocno zaawansowany portal dla
turysty i kuracjusza na internetowej stronie miasta.

Jeœli wniosek zosta³by w tym roku rozpatrzony pozytyw-
nie, do kompleksowej realizacji projektu mog³oby dojœæ w
latach 2013-14.
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27 czerwca na sesji radny Mieczys³aw Szwarc zada³ mi
pytanie: Jakie gmina przedsiêwziê³a œrodki oszczêdnoœciowe
w obecnym kryzysie ogólnoœwiatowym?

S¹dzê, ¿e od 2009 roku skutecznie ograniczamy koszty w
gminie. Przejêcie mieszkaniówki z ZGK do Urzêdu Miasta w
tym¿e roku spowodowa³o zmniejszenie kosztów bie¿¹cych na
tej dzia³alnoœci o 220 tys. z³. Oczywiœcie, œrodki te przezna-
czyliœmy na remonty mieszkañ. Przeprowadzka ze starego
budynku urzêdu do nowego to oszczêdnoœæ z powodu mniej-
szych wydatków na energiê w ci¹gu roku o ok. 30 tys. z³. Je-
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Skoñczy³y siê konsultacje spo³eczne wprowadzenia usta-

wy dotycz¹cej mieszkalnictwa komunalnego. Szykuj¹ siê du¿e
zmiany. Przede wszystkim skoñczy siê sprzeda¿ mieszkañ za
5 proc. wartoœci. Gmina bêdzie mia³a obowi¹zek zawieraæ
umowy najmu na maksymalny okres 5 lat, ale nie krócej ni¿
na rok. W trakcie trwania umowy najmu gmina bêdzie musia-
³a badaæ zamo¿noœæ najemcy w celu weryfikacji, czy jego do-
chody nie przekraczaj¹ minimum socjalnego. Równie¿ du¿o
³atwiej bêdzie mo¿na eksmitowaæ lokatorów niep³ac¹cych
czynszu do pomieszczeñ tymczasowych. S¹dy nie bêd¹ ju¿ tak
hojnie przydzielaæ lokali socjalnych, poniewa¿ bêd¹ musia³y
badaæ zamo¿noœæ lokatora. Skoñczy siê równie¿ pseudodzie-
dziczenie lokali (po babci na wnuka). W nowych przepisach z
chwil¹ œmierci najemcy wygasa stosunek najmu i pomimo za-
meldowania innych cz³onków rodziny w lokalu, gmina bêdzie
mog³a zawrzeæ umowê najmu na nowych warunkach. Ustawa
wejdzie w ¿ycie za kilka miesiêcy. NAMAWIAM NASZYCH
LOKATORÓW, KTÓRZY MOG¥ WYKUPIÆ LOKAL ZA 5
PROC. WARTOŒCI, DO SZYBKIEGO PODJÊCIA DZIA-
£AÑ.

GORĄCA DYSKUSJA O WYNAGRODZENIACHGORĄCA DYSKUSJA O WYNAGRODZENIACHGORĄCA DYSKUSJA O WYNAGRODZENIACHGORĄCA DYSKUSJA O WYNAGRODZENIACHGORĄCA DYSKUSJA O WYNAGRODZENIACH
DYREKTORÓW NASZYCH SZKÓŁDYREKTORÓW NASZYCH SZKÓŁDYREKTORÓW NASZYCH SZKÓŁDYREKTORÓW NASZYCH SZKÓŁDYREKTORÓW NASZYCH SZKÓŁ

Na sesji Rady Miasta przedstawi³em projekt uchwa³y
wprowadzaj¹cy zmiany w wymiarze godzin pracy dyrek-
torów szkó³ w Œwieradowie i Czerniawie. Po autopopraw-
ce zaproponowa³em w uchwale, aby dyrektor w ramach
etatu wykonywa³ 4 godziny nauczania, wicedyrektor 6 go-
dzin, a wicedyrektor w przedszkolu 12,5 godziny. Dyrek-
torzy podstawówki i gimnazjum do tej pory nie mieli ta-
kiego obowi¹zku, gdy¿ byli z niego zwolnieni uchwa³¹ rady.
Takie zmiany dadz¹ oszczêdnoœci w bud¿ecie gminy w skali
roku ok. 12,5 tys. z³.

Wydatki na oœwiatê prawie co roku rosn¹ o kilkaset tysiê-

cy z³otych. Wykres przedstawia wy-
datki na oœwiatê (w mln z³) ³¹cznie z
przedszkolem i subwencjê oœwiatow¹
otrzymywan¹ z ministerstwa. Je¿eli
nie podejmiemy powa¿nych kroków
w celu obni¿enia wydatków na szko-
³y i przedszkola, w pewnym momen-
cie zmuszeni bêdziemy do drastycz-
nych rozwi¹zañ, które stosuj¹ inne
gminy postawione pod murem.

Subwencja oœwiatowa dla naszej
gminy zosta³a obni¿ona w 2012 r. o
60 tys. z³., w starostwie lubañskim o
800 tys. z³., a w Leœnej o 170 tys. z³.
Tymczasem wydatki rosn¹. Nasi s¹-
siedzi zaczêli zwalniaæ nauczycieli i
pracowników administracji szkolnej.
Np. gmina Leœna po³¹czy³a przed-
szkole i szko³ê w Pobiednej, g³ów-
nie poprzez redukcjê zatrudnienia,
oczekuj¹c oszczêdnoœci rzêdu 100
tys. z³. Równie¿ w samej Leœnej zre-
dukowano 8 etatów nauczycielskich
i 4 administracji.

Gmina Mirsk zredukowa³a 6 eta-
tów nauczycielskich i 6 administracji. Tamtejsza rada podjê³a
uchwa³ê o kierunkach dzia³ania w celu utworzenia szkó³ spo-
³ecznych m.in. w Krobicy, Rêbiszowie, Giebu³towie (g³ówna
zmiana w zarz¹dzaniu polega na tym, ¿e nauczyciele bêd¹ na
kodeksie pracy, a nie karcie nauczyciela).

Co my robimy, aby zaoszczêdziæ na wydatkach oœwiato-
wych? Po³¹czenie szko³y w Œwieradowie z przedszkolem mia-
³o na celu znalezienie oszczêdnoœci przy elastycznym zarz¹-
dzaniu kadr¹ w obu tych placówkach. Pozyskujemy œrodki
unijne na doposa¿enie szkó³, np. program Einstein, z którego
pozyskaliœmy 405 tys. z³. Obecnie z³o¿yliœmy wniosek o œrodki
unijne na 80 tys. z³ w ramach indywidualizacji nauczania.
Chc¹c unikn¹æ drastycznych decyzji szukaj¹c oszczêdnoœci,
na nastêpnych sesjach zaproponujê radnym i dyrektorom szkó³
kilka zmian, które dadz¹ oszczêdnoœci w ci¹gu 2 lat na pozio-
mie 200 tys. z³. Ka¿da zmian jest trudna do zaakceptowania.
Na ostatniej sesji, gdy radni g³osowali uchwa³ê o zwiêksze-
niu godzin dydaktycznych dla dyrektorów, nie brakowa³o
emocji. Pada³y argumenty za i przeciw. Szkoda tylko, ¿e wszy-
scy skupiliœmy siê na wynagrodzeniach dyrektorów, które bêd¹
po uchwale mniejsze o kilkaset z³otych z powodu zabrania
godzin ponadwymiarowych. Nie ujmowaliœmy kompleksowo
problemów finansowych z oœwiat¹. Ju¿ 3 lata temu mówi³em,
¿e je¿eli nie dostanê od Rady Miasta zielonego œwiat³a w na
szukanie oszczêdnoœci w wydatkach oœwiatowych, konse-
kwencje bêd¹ dotkliwe. Teraz ograniczyliœmy przywileje dy-
rektorom szkó³, zabieraj¹c im mo¿liwoœæ wiêkszych zarob-
ków poprzez dodatkowe godziny ponadetatowe.

Co dalej? Wprowadzimy odp³atnoœæ dla rodziców za za-
jêcia dodatkowe dla dzieci (dziœ bezp³atne). Ju¿ pojawiaj¹ siê
pomys³y, aby nie przyjmowaæ dzieci spoza Œwieradowa. W
ostatecznoœci zaczniemy zwalniaæ nauczycieli i pracowników
administracji, a jeœli i to nie wystarczy, jedynym rozwi¹za-
niem bêdzie podniesienie podatków lokalnych o jakieœ 20 proc.
i mo¿e wtedy wystarczy na wszystkie zadania gminy.

To nie czarnowidztwo ani straszenie, tak dzieje siê u na-
szych s¹siadów, a takich drastycznych rozwi¹zañ chcia³bym
unikn¹æ, co jest mo¿liwe tylko przy wspó³pracy rady i burmi-
strza.

Roland Marciniak

¿eli uda nam siê przenieœæ do nowego budynku posterunek policji
i budynek zostanie sprzedany, to zaoszczêdzimy kolejne 40 tys.
z³.

Likwidacja w 2010 roku ZGK i przeniesienie dzia³alnoœci
wondo-kanalizacyjnej do Urzêdu Miasta da³o oszczêdnoœci w skali
roku prawie 400 tys. z³.

Wprowadzenie wiêkszej konkurencyjnoœæ w sektorze us³ug
komunalnych (letnie i zimowe utrzymanie miasta) daje œrednio-
rocznie ok. 150-200 tys. z³. Mamy równie¿ oszczêdnoœci z pisa-
nia wniosków o pozyskanie unijnych pieniêdzy, poniewa¿ spo-
rz¹dzaj¹ je nasi pracownicy. Gdyby wynaj¹æ firmy zewnêtrzne,
kosztowa³oby to ok. 100 tys. z³ za ostatnie 4 lata. Po³¹czenie przed-
szkola ze szko³¹ w Œwieradowie mia³o na celu znalezienie oszczêd-
noœci ok. 150 tys. z³. Niestety, mia³em zbyt ma³e wsparcie rad-
nych, aby przeprowadziæ zmiany w zarz¹dzaniu finansami w œwie-
radowskim zespole oœwiatowym.

Tak wiêc w ci¹gu ostatnich 4 lat zaoszczêdziliœmy na wydat-
kach bie¿¹cych w gminie prawie 1,5 mln z³. To pozwoli³o na uru-
chomienie wielu inwestycji w mieœcie. Niestety, je¿eli kryzys bê-
dzie siê pog³êbia³, to i my poniesiemy tego skutki.

Moj¹ propozycjê
uchwa³y w sprawie
zwiêkszenia godzin
nauczania dla dyrekto-
rów szkó³ popar³o 7
radnych, 4 by³o prze-
ciw, a 2 wstrzyma³o siê
od g³osu.



Widoczny powy¿ej spis regu³ mówi¹cy o tym, jak nale¿y zachowaæ siê na tere-
nach parkowych, chyba nie rozpowszechni³ siê wœród œwieradowian (bo zak³a-
daæ nale¿y, i¿ ka¿dy kuracjusz choæ rzuci³ nañ okiem). A szkoda, bo na ka¿dym
kroku widaæ skutki zwyk³ego barbarzyñstwa - z jednej strony (³amane lub wyry-
wane drzewa i krzewy, niszczone tabliczki z informacjami), i zwyk³ej nonszalan-
cji - z drugiej (rozrzucanie œmieci, nieobyczajne zachowania, niepilnowanie
psów). Có¿, musimy sobie jeszcze spo³eczeñstwo powychowywaæ.

Na sNa sNa sNa sNa stra¿y tra¿y tra¿y tra¿y tra¿y porz¹dkuporz¹dkuporz¹dkuporz¹dkuporz¹dku
Ustalono osobê, która podrzuci³a œmie-

ci – odpady budowlane pochodz¹ce z remon-
tu -  na terenie by³ej sk³adnicy drewna przy
ul. Nadbrze¿nej. Na sprawcê wykroczenia na-
³o¿ono mandat karny w wysokoœci 500 z³ oraz
wydano polecenie uprz¹tniêcia zaœmiecone-
go terenu.
 Po pisemnej interwencji do zarz¹dcy

drogi nr 361, prowadz¹cej do granicy Pañ-
stwa, chodnik znajduj¹cy siê przy ul. D³ugiej
zosta³ wykoszony i na bie¿¹co prowadzone
s¹ na nim prace zmierzaj¹ce do usuniêcia za-
legaj¹cej trawy, która doprowadzi³a na prze-
strzeni lat do zawê¿enia pasa terenu s³u¿¹ce-
go do poruszania siê pieszych (zdjêcie na
ok³adce).
 26 czerwca Stra¿ Miejska zorganizowa³a

w Miejskim Zespole Szkó³ zawody sportowe
w ramach akcji edukacyjnej „Tydzieñ dla spor-
tu i bezpieczeñstwa” (fot. poni¿ej). Wziê³y w
nich udzia³ dzieci z klas I-III - trzy dru¿yny
(BEZPIECZNI, ROZWA¯NI, ROZS¥DNI),
ka¿da po 12 zawodników, a po 6 konkuren-
cjach wy³oniono dru¿ynê zwyciêsk¹ - BEZ-
PIECZNYCH. Dogrywka w przeci¹ganiu liny
wy³oni³a zdobywcê II miejsca - ROZWA¯-
NYCH, a III miejsce przypad³o ROZS¥D-
NYM.

Po zakoñczeniu konkurencji sportowych
przeprowadzono pogadankê z dzieæmi na te-
mat bezpiecznych wakacji, w której poruszo-
no tematykê bezpiecznego zachowania w gó-
rach, w lesie, na podwórku, nad wod¹, bez-
piecznego zachowania w kontaktach z obcy-
mi. Przypomniano o obowi¹zkach rowerzy-
sty oraz bezpiecznego poruszania siê na ro-
werze, jak równie¿ poruszono tematykê obro-
ny przed atakiem psa. Na koniec dru¿yny oraz
wszystkie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dy-
plomy.

Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli
nam w organizacji zawodów sportowych.

 Zgodnie
z Uchwa³¹ nr
XXIII/108/
2012 Rady
Miasta Œwie-
radów-Zdrój
z 28 marca
2012 r. w
sprawie przy-
jêcia programu
opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bez-
domnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, w 2012 r. wszystkie zg³o-
szenia mieszkañców o bezdomnych zwierz-
tach przyjmuje Stra¿ Miejska. Po otrzymaniu
informacji o bezdomnym zwierzêciu w razie
koniecznoœci stra¿nik wykonuje wywiad œro-
dowiskowy, który ma na celu ustalenie w³a-
œciciela zwierzêcia. W sytuacji, gdy nie da siê
ustaliæ w³aœciciela, zwierzê zostanie od³owio-
ne i przetransportowane do Schroniska dla
Ma³ych Zwierz¹t w Jeleniej Górze, z którym
nasza gmina ma podpisan¹ umowê.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w myœl Ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z
2003 r. poz. 106 nr 1002 z póŸn.zm.) za  zwie-
rzêta bezdomne rozumie siê zwierzêta domo-
we lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a
nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela
lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale do-
t¹d pozostawa³y.

Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzê-
dzie 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.

O G £ O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajêæ

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ objêtych konkursem w 2012 roku wynosi

65.000 z³.
Zadanie nr 4, na które przewidziano 5.000 z³, obejmuje zajêcia z zakresu kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego - organizacja imprezy kulinarnej.
 Podstawa prawna: art. 13 ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwa³a Nr IX/51/2011 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 25
maja 2011 w sprawie uchwalenia Programu wspó³pracy Miasta Œwieradów-Zdrój na lata 2012-2013 z organiza-
cjami pozarz¹dowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 wspomnianej ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
 Konkurs adresowany jest do organizacji pozarz¹dowych zgodnie z art 3 ust.2 i 3 ww. ustawy z 24 kwietnia

2003 r.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 6 sierpnia br. osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój,

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³y og³oszenia dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej UM na stronie http://bip.umswieradowz-

droj.nv.pl/ w zak³adce: Og³oszenia/Konkursy ofert 2012, oraz w siedzibie UM.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 75 71 36 482 lub 75 71 36 483.

14 lipca, godz. 1600, tarasy zdrojo-
we - spektakl Kliniki Lalek.

14 lipca, godz. 1600, kolej gondo-
lowa - spotkanie z Rafa³em Froni¹.

15 lipca, godz. 1000, kolej gondo-
lowa - warsztaty rowerowe z Paul¹
Goryck¹.

28 lipca, godz. 1600, koœció³ œw. Jó-
zefa - recital organowy prof. Magda-
leny Czajki.

28 lipca, kolej gondolowa - gor¹cz-
ka sobotniej nocy z Muzycznym Ra-
diem Jelenia Góra.

6-11 sierpnia, hala spacerowa - Eu-
ropejskie Spotkania M³odych Muzy-
ków EUROUNIONCHESTRIES.

11 sierpnia, godz. 1200, hala spa-
cerowa - rozpoczêcie wernisa¿u XII
Pleneru Malarskiego w Park Hotelu.

IMPREZYIMPREZYIMPREZYIMPREZYIMPREZY
W LIPCU I SIERPNIUW LIPCU I SIERPNIUW LIPCU I SIERPNIUW LIPCU I SIERPNIUW LIPCU I SIERPNIU
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MistrMistrMistrMistrMistrzowie przowie przowie przowie przowie przy naszych organachzy naszych organachzy naszych organachzy naszych organachzy naszych organach
Min¹³ pó³metek tegorocznego sezonu fe-

stiwalu muzyki sakralnej PRO MUSICA
SACRA. Ostatni koncert wykona³ duet
œwietnych organistów – Miros³awa Cieœlak
(obecnie studiuj¹ca organy w Amsterdamie
- na zdjêciu) oraz Damian Poloczek (stu-
dent Akademii Muzycznej w Katowicach).

Wczeœniej koncerty odby³y siê tak¿e w Lu-
baniu i Olszynie, a wszystkie cieszy³y siê sze-
rokim zainteresowaniem publicznoœci, co daje
nam, organizatorom, œwietn¹ motywacjê do
dalszej pracy i wydarzeñ na coraz to wy¿szym
poziomie.

Ju¿ wkrótce zapraszamy na wydarzenie
niezwyk³ej wagi - 28 lipca o godz. 1600 w œwie-

radowskim koœciele œw. Józefa solowy recital
wykona Magdalena Czajka, profesor war-
szawskiego Uniwersytetu Muzycznego, na
którym od 2005 roku kieruje katedr¹ organów
i klawesynu.

Prof. M.Czajka poza tym, ¿e wystêpowa-
³a jako solistka w wiêkszoœci krajów Europy
i w licznych krajach œwiata, regularnie uczest-
niczy w pracach jury krajowych i zagranicz-
nych konkursów organowych, jest zaprasza-
na do prowadzenia kursów interpretacji za-
równo w kraju, jak i za granic¹, dokona³a te¿
przek³adu wspania³ej ksi¹¿ki Nikolausa Har-
noncourta „Muzyka mow¹ dŸwiêków”.

19 sierpnia zapraszamy na œwietny kon-
cert kameralny. Wy-
st¹pi¹ wówczas Ma-
rek Fronc – na orga-
nach i Katarzyna Pio-
trowska graj¹ca na fa-
gocie.

Jakub Choros

W ostatni czerwcowy weekend odby³y siê w
Œwieradowie pierwsze zawody sportowe dla se-
niorów pod nazw¹ BERLINER CUP. Impulsem do
organizacji imprezy, wpisuj¹cej siê w wizerunek
miasta jako „Doliny M³odoœci”, by³o og³oszenie
przez Parlament Europejski i Radê Unii Europej-
skiej roku 2012 jako Europejski Roku Aktywnoœci
Osób Starszych i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej.
Wspania³a pogoda, przepiêkne tereny i atrakcyjne
nagrody przyci¹gnê³y do naszego miasta wielu za-
wodników i zawodniczek, dla których aktywnoœæ
sportowa jest sposobem na drug¹ m³odoœæ. Jak
opisa³ w swojej wizytówce jeden z uczestników -
LEPIEJ SIÊ ZU¯YWAÆ NI¯ RDZEWIEÆ. Seniorzy  z
ró¿nych regionów Polski pojawiali siê ju¿ w pi¹t-
kowe popo³udnie, by siê zaaklimatyzowaæ  i zapo-
znaæ z trasami.

W sobotê o godzinie 1100 burmistrz Roland Marciniak
wspólnie z nadleœniczym Wies³awem Krzewin¹ oraz g³ów-
nym organizatorem i pomys³odawc¹ imprezy - Urszul¹ Paw-
lus z Domu Kuracyjnego BERLINER, wspólnym odliczaniem
dali sygna³ do startu na trasê zawodów.

Przygotowane konkurencje wymaga³y nie tylko spraw-
noœci fizycznej, ale –  jak to mia³o miejsce w przypadku
biegu na orientacjê – równie¿ umys³owej. Zawody zorgani-

zowano w formie 3 etapów, nastêpuj¹cych bezpoœrednio po
sobie.

Bieg na orientacjê przebiega³ po œcie¿kach Zajêcznika.
Zabawa w nawigacjê i odnajdowanie punktów kontrolnych

10 czerwca na dolnej stacji gondoli z oka-
zji Dnia Dziecka odby³ siê Dzieciêcy Dzieñ
Otwartych Drzwi, zorganizowany przez Oœro-
dek SKI&SUN, restauracjê Smak Baca oraz
Urz¹d Miasta.

W tym dniu dzieci œwiêtowa³y korzystaj¹c
z darmowego przejazdu klej¹ gondolow¹, ba-
wi¹c siê ze Smerfami w Wiosce Smerfów oraz
szalej¹c na wielkiej dmuchanej zje¿d¿alni i zam-
ku.

Zabawa by³a wyœmienita pomimo niesprzy-
jaj¹cej pogody (co chwila z nieba kapa³ deszcz),

jednak nie popsu³o to
wcale humoru dziecia-
kom. By³y równie¿ zwie-
rzaki i miecze z balonów
modelinowych, malowa-
nie twarzy, du¿e i ma³e
bañki mydlane, wielkie
klocki, rzucanie do tarczy
pi³eczkami z cukierkami
(z nagrodami), smerfne
minidisco i wiele innych
atrakcji.

AR

Gdy dziecko swawoli na gondoli

ukrytych w terenie by³a wspania³¹ przygod¹ dla wszystkich
uczestników. Osoby wczeœniej niemaj¹ce stycznoœci z orien-
teringiem mog³y skorzystaæ z przygotowanego przewodni-
ka, dziêki któremu ³atwiej siê porusza³y po leœnych œcie¿-
kach i odkrywa³y ciekawe miejsca wokó³ miasta.

Kolejny etap to jazda na rowerze. Trasa d³ugoœci 8 km
dla pañ i 14 km dla panów  prowadzi³a przez uzdrowisko
Czerniawa w kierunku granicy, a nastêpnie singltrekiem wra-
ca³a do Œwieradowa. Wra¿enia uczestników zawar³y siê w
jednym s³owie - „niesamowite!”. Wiêkszoœæ pierwszy raz
spotka³a siê z tak¹ œcie¿k¹ rowerow¹, a wszyscy zgodnie
stwierdzili, i¿ jest to coœ piêknego i niepowtarzalnego. Na-
wet na „czarnym” odcinku singltreka zawodnicy poradzili
sobie wyœmienicie z pokonaniem tego etapu.

Na trasê biegu terenowego o d³ugoœci 3,5 km wyruszy-
li ju¿ nieliczni. Coraz wy¿sza temperatura spowodowa³a, ¿e
uczestnicy musieli wykazaæ siê niesamowit¹ wrêcz wytrzy-
ma³oœci¹ i wol¹ walki, by dotrzeæ do mety.

Trasê kobiec¹ ukoñczy³a z czasem 2 godz. 39 min. tyl-
ko Halina Kosiñska z miejscowoœci Kaszczor.  Ca³oœæ „mê-
skiej” trasy ukoñczy³o 7 panów, walka trwa³a do samego
koñca, a prowadz¹cy zmieniali siê kilkakrotnie na trasie.
Na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Leszek Kosiñski (2
godz. 28 min.) z Kaszczora (prywatnie m¹¿ zwyciê¿czyni),
drugi by³ Andrzej Skonieczny z Wroc³awia (2 godz. 38 min.,

Suma lat panów na podium musi budziæ szacunek - im zardzewienie na pew-
no nie grozi. Z lewej: odnajdywanie znaków. Powy¿ej liderka na trasie biegu.

a trzeci Wac³aw Jasku³a z Wichrowa
(2 godz. 43 min.).

Zwyciêzców nagrodzono kupo-
nami (do zrealizowania w sklepie
jednego z partnerów – firmy Natu-
ral Born Runners) wartoœci odpo-
wiednio 1000 z³, 600 z³ i 300 z³, a
wszyscy zawodnicy dostali pami¹t-
kowe koszulki oraz drobne upomin-
ki wraz z materia³ami informacyjny-
mi o atrakcjach (nie tylko sporto-
wych) Gór Izerskich.

Ponadto nagrod¹ fair play uho-
norowano Stanis³awa Jastrzêbskie-
go z Lubina - za pomoc udzielon¹
podczas zawodów innemu zawodni-
kowi.

Po imprezie zawodnicy, kibice i
organizatorzy bawili siê do póŸnych
godzin wieczornych na pikniku zor-
ganizowanym przy restauracji Piwo-
war Lwówecki, gdzie zlokalizowana
by³a baza zawodów.

Pragniemy ju¿ dziœ zaprosiæ wszystkich, który ukoñ-
czyli 55 rok ¿ycia, na kolejny Berliner Cup, bo jak widaæ,
uczestnicy udowadniaj¹, ¿e sport jest dobry dla cz³owieka
przez ca³e ¿ycie.

Tekst i zdjêcia Arkadiusz Jasku³a



VII Mistrzostwa Œwieradowa-Zdroju w
Bowlingu o Puchar Burmistrza Miasta
przypad³y na czas gor¹cy, bo w dniu ostat-
niej rundy grupowych rozgrywek Euro
2012. Na szczêœcie oba trzecie mecze w pol-
skiej grupie rozgrywane by³y o tej samej,
póŸnej porze, zatem 31 zawodników, któ-
rzy 18 czerwca o godz. 1600 stanêli do ry-
walizacji na torach, nie musia³o dokonywaæ
bolesnych wyborów, tylko skupiæ siê na
grze.

wygra³ £ukasz Swa-
tek z wynikiem 173
punkty, wygrywaj¹c
swój drugi rower w
turniejach. Podium
obstawili ponadto:
Dawid Œwierszczak
(2) i Dawid Kirkow-
ski (3). Fina³ow¹
szóstkê uzupe³niali:
Roman Kapszewicz
(4), Krzysztof Tasu-
lis (5) i Piotr Suœ (6).

Listê dotychcza-
sowych „rowerzy-

Szczęście kulą się toczySzczęście kulą się toczySzczęście kulą się toczySzczęście kulą się toczySzczęście kulą się toczy

Nie wiadomo tylko, czy rzucaj¹ce siê w
oczy dwa rowery przeznaczone dla zwyciêz-
ców w kategorii pañ i panów (fot. powy¿ej)
zanadto nie dekoncentrowa³y zawodników –
na pewno nie uleg³ ich obezw³adniaj¹cemu
czarowi burmistrz Roland Marciniak, które-
mu w poprzednich latach nigdy nie udawa³o
siê wejœæ do fina³owej szóstki, a w siódmym
turnieju by³ najlepszy po dwóch rundach kwa-
lifikacyjnych (mia³ a¿ 340 pkt, wyprzedzaj¹c
drugiego w kolejnoœci Dawida Kirkowskie-
go o 3 pkt). Jak tego dokona³, zmieniaj¹c co
chwilê bile na mikrofon (bo przecie¿ trady-
cyjnie prowadzi³ konferansjerkê)? – tego pew-
nie ju¿ nikt nie odgadnie. Wiadomo, ¿e zwy-
ciêzca rundy wstêpnej przyp³aci³ ten wysi³ek
jak¹œ drobn¹ kontuzj¹ i nie przyst¹pi³ do gry
fina³owej, na czym skorzysta³ siódmy w kwa-
lifikacjach Krzysztof Tasulis.

Panie w tym roku musia³y stoczyæ ciê¿ki
bój o fina³, bo do turnieju zg³osi³o siê ich a¿
dziesiêæ (przed rokiem by³o szeœæ zawodni-
czek i wszystkie mia³y fina³ zagwarantowa-
ne), eliminacje wygra³a Gabi Brutkowska,
która potwierdzi³a te¿ prymat w finale, której

Niczym niehamowana radoœæ Wies³awy Góry z Lubania ze zdobycia 3. miejsca.

Postawa instrukta¿owa w wykonaniu Kingi
Chmielowiec - tak siê zdobywa II miejsce!

wystarczy³o 169 punktów, by odjechaæ spod
krêgielni rowerem – trzecim ju¿ zdobytym w
startach, co pewnie d³ugo bêdzie niepobitym
rekordem. Z tego te¿ powodu lista zwyciê¿-
czyñ jest krótka, bo poza Gabi s¹ na niej jesz-
cze: ubieg³oroczna mistrzyni Paulina Za-
krzewska, Anna Zazulak i Agnieszka Kamiñ-
ska z Lubina.

Druga miejsce w
turnieju zdoby³a
Kinga Chmielowiec,
a trzecie Wies³awa
Góra z Lubania. Fi-
na³ow¹ szóstkê uzu-
pe³nia³y: Anna Pa-
nek (4), Paulina Za-
krzewska (5) i Ma³-
gorzata Kania (6).

Wœród panów

Ale¿ s³odki ciê¿ar - myœli £ukasz Swastek
unosz¹c triumfalnie zdobycz pod sufit. U
do³u - Sebastian Przybysz gratuluje Gabrieli
Brutkowskiej kolejnego zwyciêstwa.

W pojedynkach na rowery Gabi prowadzi z £ukaszem 3:2.

Ależ zorientowani!
7 lipca w Œwieradowie odby³y siê V Ro-

dzinne Marsze na Orientacjê, organizo-
wane przez Oddzia³ PTTK w Lwówku, a
finansowane przez Urz¹d Miasta ze œrod-
ków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. W zawodach
wziê³o udzia³ 20 rodzin (75 osób), w tym
jedna 9-osobowa z Lubania. Œwieradów
reprezentowa³o 8 rodzin.

Marsze sk³ada³y siê z trzech etapów - w
pierwszym zawodnicy odszukiwali punk-
ty kontrolne w parku, a w nastêpnych
przenieœli siê do lasu w okolice Czeszki.

Najlepsza œwieradowska grupa - rodzi-
na pañstwa Salawów - za-
jê³a 3 miejsce, a wygra³a
rodzina pañstwa Deptu-
³ów z Jeleniej Góry, zaœ
najwiêkszym sukcesem
tej rywalizacji, toczonej
przy wspania³ej pogodzie,
by³a œwietna atmosfera
jednocz¹ca uczestników.

Trasy, pe³ne zagadek i
pu³apek, przygotowa³
jako co roku, Adam Pal-
bow. TF

wa³a taki posi³ek w swej restauracji „W sta-
rym kinie” i przypadek móg³ zrz¹dziæ, ¿e
otrzyma³aby talon do siebie, ale skoñczy³o siê
dobrze, mia³a zaproszenie do „La Gondoli”

(z którego skwapliwie skorzysta³a).
Zdobywcy drugich miejsc na

otarcie gor¹cych ³ez pójd¹ na 10 se-
ansów do kriokomory, a na gor¹cy
posi³ek zabior¹ osoby towarzysz¹ce.

Br¹zowi medaliœci te¿ zasi¹d¹ w
restauracjach, które ufundowa³y
dwuosobowe zaproszenie na obiad,
a ponadto dostali:  karnet upowa¿-
niaj¹cy do siedmiokrotnego wejœcia
na basen w „Malinowym Dworze”
oraz dwuosobowy karnet weekendo-
wy (dwa dni po pó³torej godziny) do
buduj¹cego siê Aquaparku w hotelu
„Malachit”.

Ca³ej szóstce wrêczono te¿ kar-
nety na godzinê gry w krêgielni.

Wœród wszystkich uczestników turnieju
rozlosowano ponadto nagrodê niespodziankê:
dwuosobowy bilet na nocne zwiedzanie Zam-
ku Czocha oraz karnet do jacuzzi do Bia³ego
Kamienia po³¹czony z degustacj¹ koktajli bê-
d¹cych specjalnoœci¹ hotelu. Szczêœliwy los
wskaza³ na Renatê Karnkowsk¹ z Lubania.

Organizatorzy turnieju sk³adaj¹ wszystkim
sponsorom i fundatorom nagród, którymi byli:
Urz¹d Miasta (rower i puchary), krêgielnia
(rower i karnety na grê), Optyk Trendy (oku-
lary), restauracje: La Gondola, St. Lukas, W
Starym Kinie, Tyrolska Chata, Park Hotel i
Piwowar Lwówecki, a ponadto Centrum Re-
habilitacji Czerniawa-Zdrój, Malinowy Dwór,
Hotel Malachit, Bia³y Kamieñ oraz Zamek
Czocha.

Do zobaczenia za rok!
Adam Karolczuk

stów” uzupe³niaj¹: Dawid
Marczak, Tomasz Dragu-
nowicz, Sergiej Vasyl-
schenko, Tomasz Marek i
Tomasz Mitkiewicz.

Zwyciêzcom do pu-
charów i rowerów dorzu-
cono odlotowe okulary (M.
Bjoergen w takich œmiga
po trasach biegowych) i
dwuosobowe zaproszenia
na obiad/kolacjê z lampk¹
wina. By³o z wrêczaniem
tych nagród trochê œmie-
chu, bo Gabi te¿ ufundo-



19 czerwca w restauracji „Czarny Potok”
odby³o siê pierwsze spotkanie Kobiet Aktyw-
nych, które ceni¹ swoj¹ rodzinê i siebie. Przy-
sz³o wiele pañ, które chc¹ wype³niæ swój wol-
ny czas ciekawymi zajêciami, zdobywaæ nowe
umiejêtnoœci z zakresu rzemios³a artystyczne-
go i które chêtnie podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹,
umiejêtnoœciami kulinarnymi oraz rêkodzie³em.

Ustalono czêstotliwoœæ spotkañ (wszystkie
w tym samym lokalu), terminy oraz zasugero-
wan¹ tematykê spotkañ: 18 lipca, godz 1700 -
profilaktyka zdrowotna w okresie menopau-
zy (pogadanka prowadzona przez specjalistê
odnowy biologicznej), 1 sierpnia, godz 1700 -
omówienie wycieczki integracyjnej do Szklar-
skiej Porêby.

Panie wyrazi³y chêæ uczestnictwa w festy-
nach i imprezach zewnêtrznych oraz w kon-
kursach kulinarnych w naszym mieœcie.

  Rozwijaj¹c siebie - poprawisz swoje samo-
poczucie, podnosisz poziom w³asnej wartoœci,
zyskujesz te¿ wiêk-
sze szanse na zna-
lezienie pracy. Ak-
tywnoœæ to kierunek
w dobr¹ stronê  -
Aktywne Kobiety z
Czerniawy serdecz-
nie zapraszaj¹
wszystkie chêtne
panie.

MZJ

2 lipca w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie odby³a siê druga z
kolei debata spo³eczna, podczas której mieszkañcy rozmawiali o pomys³ach
dotycz¹cych przysz³oœci osiedla. W oparciu o wnioski i postulaty sformu³o-
wane podczas pierwszego spotkania 4 czerwca zastanawialiœmy siê, jakie
konkretne dzia³ania mo¿na podj¹æ, aby nie skoñczy³o siê tylko na pustych
s³owach. Tradycyjnie ju¿ czerniawscy radni nie zaszczycili nas swoj¹ obec-
noœci¹, choæ po pierwszej debacie obiecywali, ¿e na kolejnej na pewno siê
pojawi¹. To s¹ w³aœnie te puste s³owa, których tak siê obawiamy.

Niemniej i bez radnych poruszyliœmy cztery istotne tematy dla naszego
osiedla. Pierwszym z nich by³a pielêgnacja drzew przy drogach wojewódz-
kich. Ma³gorzata Gettner zapewni³a, ¿e zg³osi sprawê odpowiednim s³u¿-
bom, tak, aby zarastaj¹ce pobocza krzaki i drzewa nie stanowi³y ju¿ zagro-
¿enia i nie zas³ania³y widocznoœci zarówno kieruj¹cym pojazdami, jak i
pieszym. Przy okazji okaza³o siê, ¿e trzeba równie¿ osobom odpowiadaj¹-
cym za wykaszanie poboczy przypomnieæ o miejscach, gdzie w tym roku
nie by³y one koszone ani razu.

Druga sprawa dotyczy³a ukwiecenia Czerniawy. Postanowiono, ¿e miesz-
kañcy w ramach akcji spo³ecznej stawi¹ siê ze sprzêtem ogrodniczym i do-
konaj¹ ma³ej ogrodowej rewolucji w wybranych miejscach, aby i nam, i
przeje¿d¿aj¹cym turystom Czerniawa utkwi³a w pamiêci kolorami i zapa-
chem kwiatów. Nie ukrywamy, i¿ liczymy na pomoc burmistrza w sfinanso-
waniu sadzonek, a my sami dokonamy przygotowania terenu i nasadzeñ.
Burmistrz popiera akcje obywatelskie i ceni zaanga¿owanie mieszkañców,
wiêc mo¿e da siê namówiæ, by jako pierwszy wbi³ szpadel pod now¹ kwietn¹
rabatkê.

Trzeci bol¹cy temat, to strasz¹ce ruiny budynków, które w kilku miej-
scach szpec¹ osiedle i nie do koñca wiadomo, co z tym fantem zrobiæ. Jed-
nak i w tej sprawie zostan¹ podjête kroki w celu zmiany sytuacji.

I na koniec bardzo optymistycznie - w ramach zwiêkszenia zaanga¿o-
wania mieszkañców w dzia³alnoœæ na rzecz Czerniawy postanowiliœmy zor-
ganizowaæ BEZP£ATNE LEKCJE JÊZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROS£YCH,
na które zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznaæ podstawy tego jê-
zyka. Z pewnoœci¹ nikt nie osi¹gnie pe³nej znajomoœci angielskiego pod-
czas tych kilku spotkañ, jednak bêd¹ one mog³y stanowiæ bazê do dalszej
nauki. A przy okazji przyjemnych spotkañ z innymi mieszkañcami mo¿e siê
okazaæ, ¿e pojawi¹ siê inne ciekawe pomys³y i inicjatywy.

Lekcje bêd¹ siê odbywaæ w szkole w Czerniawie dwa razy w tygodniu,
od 23 lipca do 24 sierpnia, w godzinach popo³udniowych, by nawet osoby
pracuj¹ce mog³y z nich korzystaæ. Serdecznie zapraszamy te¿ osoby star-
sze, które maj¹ trochê wiêcej wolnego czasu.

Zapisy przyjmujê pod telefonem 500 286 934.
W celu pokrycia kosztów materia³ów edukacyjnych oraz kawy, herbaty i

drobnych s³odkoœci, bêdziemy prosili uczestników o dobrowoln¹ sk³adkê w
wysokoœci 5 z³.

Piotr BigusPiotr BigusPiotr BigusPiotr BigusPiotr Bigus

Debaty spo³ecznej ci¹g dalszyDebaty spo³ecznej ci¹g dalszyDebaty spo³ecznej ci¹g dalszyDebaty spo³ecznej ci¹g dalszyDebaty spo³ecznej ci¹g dalszy

Kobiety AktywneKobiety AktywneKobiety AktywneKobiety AktywneKobiety Aktywne

24, 25 i 26 kwietnia 43 uczniów z dwóch klas trzecich œwie-
radowskiego MZS przyst¹pi³o do egzaminu gimnazjalnego. W
ka¿dym dniu egzamin sk³ada³ siê z dwóch czêœci:

Humanistyka
I - jêzyk polski. Œrednia w szkole wynios³a 70,1 proc., a w

województwie 63,3 proc. Najlepsze wyniki uzyskali: Kamil Za-
rêbiñski z kl. 3a  – 94 proc., Alicja Pó³torak i Aleksander Kie-
drzyn z kl. 3a oraz Aleksandra Abramczyk z kl. 3b – 91 proc.

II – historia, WOS. Œrednia w szkole – 63,0 proc., w woje-
wództwie – 59,7 proc. Najlepsze wyniki: Kamil Zarêbiñski – 94
proc., i Alicja Pó³torak – 91 proc.

Matematyka i nauki przyrodnicze
I – matematyka. Œrednia w szkole - 50,7 proc., w woje-

wództwie – 46,1 proc. Najlepsze wyniki: Marta Krawczyk z kl.
3b – 97 proc., i Aleksander Kiedrzyn 90 proc.

II - fizyka, chemia, biologia, geografia. Œrednia w szkole -
48,6 proc., w województwie – 49,3 proc. Najlepsze wyniki: Ja-
kub Jankowiecki z kl. 3b – 85 proc., i Aleksander Kiedrzyn – 77
proc.

W czêœci podstawowej z jêzyka nowo¿ytnego najlepsze
wyniki uzyskali: Aleksander Kiedrzyn – 100 proc., i Jakub Jan-
kowiecki – 98 proc., który by³ najlepszy w czêœci rozszerzonej –
90 proc.

28 czerwca rozdano œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum,
nagradzaj¹c przy tej okazji najlepszych absolwentów. I tak Na-
grody Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju za rok szkolny
2011/2012 otrzymali: Kamil Zarêbiñski, Alicja Pó³torak i Alek-
sandra Abramczyk (na zdjêciu poni¿ej nagrody wrêcza sekre-
tarz miasta Sylwia B³aszczyk).

Gdy w szkole ¿egnano gimnazjalistów, oni ju¿ wiedzieli, w jakich szko³ach
bêd¹ kontynuowaæ naukê w roku 2012/13. Jak co roku, dziêki ¿yczliwoœci
szkolnego informatyka Rafa³a Matelskiego, który przed kilku laty wdra¿a³
specjalny program œledz¹cy œcie¿ki edukacyjne absolwentów, mogliœmy ustaliæ
ranking szkó³ ponadgimnazjalnych wedle preferencji m³odych œwieradowian.

Wzi¹wszy pod uwagê, ¿e z 43 uczniów, którzy dobrnêli do koñca cyklu
edukacyjnego w MZS – tylko troje nie z³o¿y³o dokumentów (nie znamy powo-
dów, mogli np. wyjechaæ do innych województw). Natomiast dla pozostaje czter-
dziestki absolutnym liderem zosta³ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. A.
Mickiewicza w Lubaniu: z 13 uczniów a¿ oœmioro wybra³o LO, jeden bêdzie siê
zdobywaæ fach technika informatyka, a czworo – ekonomisty.

Drugi na liœcie rankingowej jest Zespó³ Szkó³ Licealno-Gimnazjalnych, gdzie
wprawdzie tylko dwoje œwieradowian bêdzie kontynuowaæ naukê w liceum,
ale za to a¿ siedmioro – w technikum hotelarskim. Jeœli dodamy jednego ho-
telarza w ZSP Biedrzychowice (tam¿e ponadto troje do nauki techniki ¿ywie-
nia), dwóch w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Technicznych (tam¿e dwóch absol-
wentów w technikum samochodowym i dwóch mechaników samochodowych w
zawodówce) i dwóch w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej w Lubaniu
(plus jeden technik organizacji reklamy w tej samej szkole) – to oka¿e siê, ¿e
hotelarstwo zaw³adnê³o wyobraŸni¹ m³odzie¿y.

Reszta absolwentów rozproszy³a siê w terenie – jeden poszed³ do LO w
Lubomierzu, jeden do LO w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych
w Jeleniej Górze, jeden do Zespo³u Szkó³ Elektronicznych w Jeleniej Górze
(technik teleinformatyk), a dwóch do jeleniogórskiego „Mechanika” (jeden
mechanik i jeden technik budowlany).

W porównaniu z zastawieniem ubieg³orocznym, ZSP im. A. Mickiewicza
utrzyma³ pozycjê lidera, zastanawia natomiast ca³kowity brak wskazañ na W³o-
sieñ i Gryfów, jak równie¿ niechêæ do liceów jeleniogórskich: „Norwida”, „¯ero-
ma” czy „Œniadeckich”. Nie by³o te¿ chêtnych na tradycyjnie latami wskazy-
wany tamtejszy Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych.

Wybierane licea oferowa³y ró¿ne profile: raz by³ by³ to klasyczny profil
matematyczno-fizyczno-informatyczny (troje absolwentów), polsko-historycz-
no-jêzykowy (jedna osoba) czy biologiczno-chemiczny (troje), ale zdarza³y siê
te¿ ³amañce w rodzaju profilu matematyczno-geograficzno-jêzykowego (tro-
je), angielsko-niemiecko-geograficznego (jedna) czy geograficzno-WOS-jêzy-
kowego (jedna).

R. Matelski zwróci³ uwagê na ciekawy wskaŸnik ujêty we wspomnianym
programie, mówi¹cy mianowicie o tym, z jakiej pozycji poszczególni uczniowie
dostawali siê do wybranych szkó³.

Przeœledziliœmy pierwsze dziesiêæ pozycji i oto okazuje siê, ¿e z pierwszej

Teraz wakacjeTeraz wakacjeTeraz wakacjeTeraz wakacjeTeraz wakacje

U góry od lewej stoj¹ laureaci nagrody dyrektora gimnazjum: Jakub,
Aleksander i Marta. Poni¿ej - Micha³ Tetich i Edyta Pachciarek odbie-
raj¹ nagrody za czynny wieloletni udzia³ w wolontariacie.

Stypendium Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju za rok
szkolny 2011/2012, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicz-
nej, przyznano Kamilowi Zarêbiñskiemu, Alicji Pó³torak, Alek-
sandrze Abramczyk i Marcie Krawczyk (kl. 3b).

Nagrody dyrektora gimnazjum wrêczono Jakubowi Janko-
wieckiemu, Aleksandrowi Kiedrzynowi i Marcie Krawczyk.

Najwy¿sz¹ œredni¹ ocen mog³a poszczyciæ siê klasa 3b –
4,16 (w ubieg³ym roku jako 2b – 4,13 i jako 1b – 3,87). Indywi-
dualnie najwy¿sze œrednie uzyskali: Alicja Pó³torak – 5,33, Ka-
mil Zarêbiñski – 5,23, i Aleksandra Abramczyk – 5,22 (oczywi-
œcie, wszyscy zachowanie wzorowe). Dla porównania – rok
wczeœniej pierwsza trójka prymusów legitymowa³a siê œredni-
mi 5,62, 5,56 i 5,43.

A po wakacjach...A po wakacjach...A po wakacjach...A po wakacjach...A po wakacjach...

dosta³o siê dwoje naszych absolwentów, z drugiej – te¿
dwoje, z trzeciej – troje, z czwartej – dziewiêcioro, z pi¹tej
– czworo, z szóstej i siódmej – po jednym, a z ósmej i
dziewi¹tej – po dwoje. Skoro zatem a¿ 26 œwieradowian
szturmowa³o szko³y ponadgimnazjalne z pozycji miêdzy
pierwsz¹ a dziewi¹t¹ (przy za³o¿eniu, ¿e statystyczna kla-
sa liczy sobie 30 uczniów, a w niektórych szko³ach tworzo-
no przecie¿ kilka klas), dobrze to œwiadczy o poziomie na-
uczania w gimnazjum. To taka informacja dla niedowiar-
ków, którym nie wystarczaj¹ wskaŸniki testowe wy¿sze na
ogó³ od dolnoœl¹skich.

Adam Karolczuk



www.scheiner.pl

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, 120.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje,  wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 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 – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 350.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: 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, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 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, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – mieszkanie ko³o Fatmy, 56,9 m2, dwa pokoje, balkon, III piêtro. 55.000 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, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sud-

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 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 i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1800-2000.  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.

Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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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.

Wiem, ¿e niezale¿nie od treœci „Notatnik”
musi wydrukowaæ to, co ktoœ do Was napisze,
wiêc ja chcia³bym poprosiæ o wydrukowanie
moich pytañ, jak i przes³anie ich wczeœniej Panu
Szereniukowi, aby na ³amach nastêpnego wy-
dania móg³ na nie odpowiedzieæ.

Co Pan podczas swojej kadencji zrobi³ po-
zytywnego dla Œwieradowa? Proszê wymieniæ
konkrety, nie odpowiadaæ ogólnikami. Dlaczego
miasto popad³o w tak¹ ruinê a¿ do wyboru obec-
nego burmistrza? Czy brak inwestycji przez kil-
kanaœcie lat po roku 1990 nie spowodowa³, ¿e
teraz jest tyle do zrobienia, i¿ nie da siê tego nad-
robiæ przez jedn¹ kadencjê? Czy za Pana kaden-
cji by³o tyle remontowane i odnawiane? Teraz to
musi byæ wszystko naraz robione, co jest uci¹¿-
liwe dla mieszkañców, ale zaprocentuje za parê
lat i wtedy zechce Pan sobie to przypisaæ? Dla-
czego Œwieradów i Czerniawa nie zosta³y skana-
lizowane wczeœniej? Co jest z³ego w eliminowa-
niu zbêdnych etatów - czy jeœli prowadzi³by Pan
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, to utrzyma³by
Pan zbêdne etaty dla produkowania kosztów i
zmniejszenia swojego zysku (w przypadku gmi-
ny to pieni¹dze na inwestycje)? Co jest z³ego w
rozwoju miasta? Czy budowa kolejnych hoteli
jednak wed³ug Pana nie jest rozwojem, tylko re-
gresj¹?

Proszê o szczere odpowiedzi, które bêd¹
mog³y byæ poparte faktami i dokumentami.

Z powa¿aniem - Wiktor Kobia³ko

œrodków, w przeliczeniu na jednego mieszkañ-
ca, wynosi³a 2584 z³, co dawa³o naszemu mia-
stu 5 miejsce na ponad 260 gmin w wojewódz-
twie dolnoœl¹skim.

Nie wiem, na ile powszechna jest wiedza co
do sposobu sfinansowania niektórych inwesty-
cji w mieœcie, np. „rewitalizacji parku zdrojowe-
go”, w tym budowy fontanny przy ul. Zdrojo-
wej.

Warto zatem zadaæ kilka pytañ. Czy koszt
budowy fontanny wyniós³ 600 tys z³? Czy by³
kosztem kwalifikowalnym? Czy wydatek ten po-
kryty by³ œrodkami pochodz¹cymi wy³¹cznie z
kredytu? Je¿eli tak, to fakt tzw. technicznego uru-
chomienia fontanny w przededniu ostatnich
wyborów samorz¹dowych jest wielce wymow-
ny.

Jest ³adnie i bogato! Te¿ mnie to cieszy. Tyle
tylko, ¿e ja widzê coœ wiêcej ni¿ tylko radosny
inwestycyjny rozgardiasz i stwierdziæ, niestety,
muszê, ¿e  gminna infrastruktura, w tym w szcze-
gólnoœci sieæ wodoci¹gowa i sanitarna, nie jest
w sposób w³aœciwy i wystarczaj¹cy przygotowa-
na na inwestycyjne o¿ywienie, które miasto prze-
¿ywa równie¿ dziêki prywatnym inwestorom.
Powodem takiego stanu rzeczy jest, moim zda-
niem, bardziej „efekciarska” ni¿ efektywna poli-
tyka miasta w ostatnich latach.

Dzisiaj to my, mieszkañcy Œwieradowa  i
Czerniawy, mamy pokryæ koszty tych zaniechañ.
Burmistrz sugeruje bowiem podwy¿szenie ceny
wody o 1 z³/m3 i podwy¿kê podatków w 2013 o
12 proc., co mia³oby pokryæ koszt zakupu urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych od Uzdrowiska Œwiera-
dów-Czerniawa. Urz¹dzenia te wycenione zosta³y
na 2,2 mln z³. Wczeœniej gmina na ich zakup
musia³aby zaci¹gn¹æ kredyt na warunkach ko-
mercyjnych. Czy jest to mo¿liwe przy obecnym
poziomie zad³u¿enia i przy nie zrealizowanych
zadaniach o fundamentalnym znaczeniu dla funk-
cjonowania miasta? Z których zadañ nale¿y zre-
zygnowaæ? Z budowania mieszkañ komunal-
nych? Z budowy kanalizacji w Czerniawie? Z
budowy ujêcia na Kwisie i wodoci¹gu wzd³u¿ ul.
Nadbrze¿nej? Czy decyzja ju¿ zapad³a? Odnoszê
wra¿enie, ¿e tak.                Zbigniew Szereniuk

stanawia³em siê, czy bêdzie i jaka bêdzie reakcja
na treœæ w nim zawart¹. Spodziewa³em siê kilku
wariantów, w tym reakcji na ³amach gazety innej
osoby ni¿ burmistrz, którego poczynañ i wypo-
wiedzi w du¿ej mierze artyku³ dotyczy³. Tak te¿
siê sta³o. Nie wiem, na ile jest to dzia³anie za-
mierzone, ale moim zdaniem ma oddaliæ pu-
bliczn¹ dyskusjê na trudne tematy od osoby
burmistrza. Niech tak bêdzie. Forma, której u¿y³
W. Kobia³ko, jest tyle¿ oryginalna, co ma³o ele-
gancka. Stawiane mi pytania maj¹ bowiem go-
tow¹ tezê. Wydaje mi siê przy tym, ¿e  dyskusja
o moich osi¹gniêciach mia³aby wy³¹cznie walor
historyczny. I nie o to tu chodzi. Je¿eli jednak
ktoœ bardzo chce siê z nimi zapoznaæ, zapraszam
na stronê internetow¹ www.zbigniewszere-
niuk.pbox.pl lub odsy³am do archiwalnych ma-
teria³ów z lat 2002-2006 zawartych w BIP-ie
Œwieradowa-Zdroju. Szczególnie polecam za-
³¹czniki inwestycyjne do uchwa³ bud¿etowych i
lekturê WPI (Wieloletni Plan Inwestycyjny). To
w tym dokumencie zapisane s¹ inwestycje, re-
alizowane lub których realizacja zaczê³a siê w
kadencji 2002-2006 i które w nastêpnych latach
by³y lub s¹ nadal kontynuowane.

Je¿eli ktoœ rozwój miasta kojarzy wy³¹cznie
z osob¹ obecnego burmistrza i stawia tezê, ¿e
„na pocz¹tku by³ chaos”, a potem przyszed³ R.
Marciniak, to jego sprawa. Z pewnoœci¹ od 1990
roku w naszym mieœcie mia³o miejsce wiele fak-
tów i zdarzeñ z udzia³em wartoœciowych ludzi,
które znacz¹co wp³ynê³y na rozwój i pozycjê
Œwieradowa dzisiaj. Jeœli ktoœ tej wiedzy nie po-
siada, trudno!

Rozwój miasta mo¿na finansowaæ na ró¿ne
sposoby, m.in. œrodkami pomocowymi z UE,
zwykle z wk³adem w³asnym gminy na poziomie
15-50 proc., œrodkami z MSW, np. na usuwanie
skutków powodzi (dotacja 100 proc.), oraz kre-
dytem lub emitowanymi obligacjami (co na jed-
no wychodzi). Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e obec-
nie korzystamy z ogromnych œrodków przyzna-
nych Polsce w ramach bud¿etu UE na lata 2007-
2013. Œwieradów zawsze wysoko plasowa³ siê
w rankingach pozyskiwania œrodków europej-
skich. W latach 2004-2007 kwota pozyskanych

Kącik pszczelarski

Zbigniew Roman hoduje pszczo³y od 27 lat.
W latach 1996-2012 by³ prezesem œwieradow-
skiego ko³a pszczelarzy, po nim kierownictwo
ko³a przej¹³ Eugeniusz Grabas.

Pasieka pana Zbigniewa liczy 28 pni, które
produkuj¹ g³ównie miód
spadziowy i lipowy (od-
miana górska). W dobrych
miodnych latach udaje  siê
zebraæ 25 kg miodu z pnia,
w œredniookresowym cy-
klu wychodzi ok. 15 kg, a
w z³e lata i 5 kg bywa suk-
cesem.

Gdy wszystko w przy-
rodzie nastêpuje po kolei,
zbiór musi siê udaæ, gorzej
gdy rok jest s³otny – jak
obecny.

Zainteresowanych miodem Z. Romana od-
sy³amy do jego pasieki przy ul. Grunwaldzkiej
22, gdzie jest prawie zawsze obecny. Mo¿na
te¿ umówiæ siê z nim telefonicznie - nr 697 743
399.

W UE spo¿ycie miodu na jednego mieszkañca jest nie-
mal dwukrotnie wy¿sze ni¿ w Polsce. Aby spe³niæ rosn¹ce
zapotrzebowanie, musimy albo wiêcej produkowaæ, albo
importowaæ. Wzrost produkcji mo¿na spowodowaæ albo po-
wiêkszaj¹c liczbê rodzin pszczelich, albo zwiêkszaj¹c ich
produkcyjnoœæ. To wymaga wsparcia subwencjami unijnymi
- pszczelarstwo, jak rolnictwo, potrzebuje podobnych sty-
mulacji, a subwencje spowoduj¹ zwiêkszenie produkcji i sa-
mowystarczalnoœæ.

Czy spo¿ywaæ tylko polski miód? W krajach bogatych,
dostêpna jest ca³a gama miodów - od najtañszych chiñskich
do najdro¿szych z w³asnego kraju. W Szwajcarii za kilogram
szwajcarskiego miodu p³aci siê ok. 17 dolarów. Na przeciw-
nym biegunie znajduje siê miód chiñski, którego kilogram
w tym samym sklepie kosztuje dolara.

Wybór nale¿y do klienta, a rz¹dy pañstw powinny dbaæ
o to, aby etykiety wiarygodnie informowa³y o jakoœci i po-
chodzeniu produktu. Podobnie powinno byæ i u nas: przy
rozpiêtoœci cenowej (i jakoœciowej) na etykietach musi byæ
zawarta dok³adna informacja.

Miód to cenny produkt spo¿ywczy. Jest s³odki, a ma³o
kto nie lubi s³odkoœci, tyle ¿e niektóre s³odycze s¹ md³e,
czego nie mo¿na powiedzieæ o miodzie, bo bogata zawar-
toœæ kwasów organicznych nadaje mu przyjemny, lekki po-
smak kwaœny. Niektóre miody mog¹ byæ nawet za ostre w
smaku, np. gryczany, lub lekko gorzkawe – rzepakowy.

Wysoka kalorycznoœæ miodu (3.200 Kcal/kg) to walor
energetyczny - w razie niedyspozycji czy wyczerpania miód
skutecznie regeneruje si³y. Du¿a zawartoœæ cukrów prostych
– glukozy i fruktozy – decyduje o ³atwym przyswajaniu
przez organizm. Inne jeszcze sk³adniki stanowi¹ o jego w³a-
œciwoœciach leczniczych.

U podstaw decyzji o za³o¿eniu w³asnej pasieki le¿y prze-
konanie, i¿ miodu powinno byæ pod dostatkiem na co dzieñ,
a nie tylko na przypadki przeziêbieñ, grypy czy innych cho-
rób. Miodem mo¿na obdarowywaæ bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzinê,
przyjació³, to produkt wyj¹tkowo nadaj¹cy siê na prezenty
dla goœci lub na odwiedziny „z upominkiem”.

Miód z w³asnej pasieki jest gwarancj¹ jego naturalno-
œci i jakoœci. Swoj¹ œwie¿oœci¹ przewy¿sza on miody z han-
dlu detalicznego uspo³ecznionego, które maj¹ pe³n¹ war-

toœæ od¿ywcz¹, ale s¹ podgrzewane i mieszane.
W pasiece mo¿na miód odbieraæ wed³ug w wybranym

okresie sezonu, co pozwala na otrzymanie ró¿nych odmian
smakowych. Mo¿na te¿ rozsmakowaæ siê w miodach bezpo-
œrednio z plastra, dostêpnych i w lecie, i w zimie (plastry
zatapiane w miodzie – w s³oikach). Odpowiedni¹ odmianê
(np. miód gryczany) mo¿na wybraæ na wino domowe lub

do wypieków.
W³asna pasieka daje zatem du¿e szanse pozyskiwania

dobrego miodu i spo¿ywania go w ró¿nych postaciach, w
stanie naturalnym i przetworzonym, przy stosunkowo nie-
wielkim koszcie.
E. Grabas - prezes ko³a pszczelarskiego, tel. 515 069 318

PolemikiPolemikiPolemikiPolemikiPolemiki

Czy decyzja ju¿ zapad³a?
Po opublikowaniu artyku³u pt. „Czy jeszcze

wspólnota, czy ju¿ tylko przedsiêbiorstwo”, za-



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 1806 - Œwieradów. Pensjonat, 324 m2, ok.
500 m od wyci¹gu orczykowego. 22 miejsca noc-
legowe w pokojach z ³azienkami. Dzia³ka  na lek-
kim zboczu, 1.829 m2,  umo¿liwia zagospodaro-
wanie rekreacyjne lub budowlane. Cena 1.200.000
z³, do której nale¿y doliczyæ 23 proc. VAT.

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwu-
rodzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2),
kuchnia, ³azienka, osobne WC, dwa balko-
ny. Stan b. dobry, piêkny widok na miasto,
blisko wyci¹g narciarski, las na granicy, ci-
cho i malowniczo. Cena 248.000 z³.

SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - sty-
lowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka  2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawi-
lon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.250.000 z³.

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 te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PRO-
WIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panora-
mê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Œwieradowie oraz swoim w³asnym zwracam siê
do Pañstwa z proœb¹ o przekazywanie pami¹-
tek zwi¹zanych z dawnym Bad Flinsberg (obec-
nym Œwieradowem) do zbiorów regionalnej
kolekcji. W bibliotece istnieje ju¿ od kilku lat
ma³a wystawa zwi¹zana z histori¹ naszego mia-
sta, któr¹ warto by³oby wzbogaciæ o nowe eks-
ponaty, zdjêcia, widokówki i inne przedmioty
zwi¹zane z naszym piêknym uzdrowiskiem i
jego okolic¹.

W ka¿dym domu, na strychu czy te¿ w piw-
nicy, wœród makulatury znaleŸæ mo¿na cieka-
we pami¹tki ze Œwieradowa, które niepotrzeb-
nie pokrywaj¹ siê kolejn¹ warstw¹ kurzu lub
nawet u¿ywane s¹ na rozpa³kê w piecu. Dlate-
go zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o prze-
kazanie ich do kolekcji znajduj¹cej siê w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Ka¿dy nawet naj-
mniejszy przedmiot bêdzie mile widziany i wy-
eksponowany na wystawie wraz z opisem. Nie
pozwólmy, by zachowane kawa³ki historii na-
szego miasta „posz³y z dymem” lub znalaz³y

swe miejsce na œmietniku!
Ucieszy nas wszystko: artyku³y, wycinki z

gazet, ksi¹¿ki, zdjêcia, widokówki, pocztówki,
mapy, przewodniki itp. To, co niektórym wy-
daje siê bezwartoœciowe, byæ mo¿e jest cenne
pod wzglêdem zawartych tam informacji o
Œwieradowie, które przyczyni¹ siê do lepsze-
go poznania dziejów uzdrowiska.

Wszystkie te przedmioty mo¿na przynieœæ
do biblioteki przy ulicy 11 Listopada 35 (bu-
dynek Urzêdu Miasta, I piêtro).

Mo¿e uda siê nam stworzyæ ma³e regio-

Apel o ocalenie pamiêci

nalne muzeum, dziê-
ki któremu dowiemy
siê wiêcej o naszym
piêknym miastecz-
ku. Liczymy na Pañ-
stwa wspó³pracê w
tworzeniu œwiera-
dowskiej kolekcji pa-
mi¹tek.
Magdalena Olszewska

tel. 609 066 152

Zmys³owoœæ izerskich gór i lasów

U góry - m³ody warszawiak próbuje dotkniêciem „odgadn¹æ” Góry Izerskie. Poni-
¿ej - uk³adanie izerskiego pucla to te¿ droga do poznania nieznanej krainy

Podobnie jak w zesz³ym roku, leœnicy z LKP Sudety
Zachodnie zostali zaproszeni do wziêcia udzia³u w akcji
edukacyjnej „Leœnicy dla Stolicy”, która tym razem od-
by³a siê pod has³em „Lasy dzieciom”.

18 i 19 czerwca obiekty warszawskiej G³ównej Szko³y
Gospodarstwa Wiejskiego goœci³y tysi¹ce warszawiaków chc¹-
cych dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o lesie i leœnikach. Ogrom-
ne zainteresowanie budzi³y stoiska nadleœnictw Szklarska
Porêba i Œwieradów, reprezentuj¹cych jeden z najmniejszych
w kraju, lecz i jeden z najciekawszych Leœnych Kompleksów
Promocyjnych – LKP Sudety Zachodnie.

Licznie zjawi³y siê dzieci z rodzicami, a tak¿e ca³e klasy i
zorganizowane grupy szkolne, obcokrajowcy, osoby ze star-
szego pokolenia, a nawet niepe³nosprawni – ich szczególnym

snych b³êdach musia³ on nauczyæ siê obchodzenia z przyrod¹,
by  pozostawiæ coœ dla swoich nastêpców.

Na „Izerskiej Œcie¿ce Doznañ” odwiedzaj¹cy st¹pali po
naturalnych materia³ach lasu (œció³ka, szyszki, kamienie, mu-
rawa, piach), odczuwaj¹c go wszystkimi zmys³ami. W dobie,
kiedy œwiat dociera do nas g³ównie przez ekran komputera,
takie doznania daj¹ egzotyczne dla miejskiego jaskiniowca
wra¿enia.

Jak zwykle nasze stoiska odwiedza³y g³ównie ca³e rodzi-
ny z dzieæmi, dowiaduj¹c siê z ekspozycji, gdzie w Polsce
le¿y jeden z jej najpiêkniejszych zak¹tków.

zainteresowaniem cieszy³a siê przemierza-
na go³¹ stop¹ œcie¿ka doznañ. Najm³od-
szych zaœ (choæ nie tylko ich) fascynowa³y
najbardziej opowiadania myœliwskie, w
których prawda przenika³a siê z ³owieck¹
fantazj¹. Du¿e zaciekawienie wzbudzi³y
informacje o sudeckich skarbach – mine-
ra³ach i ska³ach, z których s³yn¹ i w które
obfituj¹ nasze góry.

Czêœæ goœci, pamiêtaj¹c leœników dol-
noœl¹skich z poprzedniej akcji, umawia³a
siê ju¿ na kolejne spotkanie za rok, dziê-
kuj¹c jednoczeœnie za przybli¿enie lasu
warszawskim mieszczuchom.

24 czerwca œwieradowscy leœnicy go-
œcili tym razem na warszawskich Polach
Mokotowskich w ramach Œwiatowego
Dnia Ziemi. I znów wspólnie z kolegami i
kole¿ankami z Nadleœnictwa Szklarska
Porêba zaprezentowaliœmy wyj¹tkowe wa-
lory Gór Izerskich, nie tylko zwierzêta i
roœliny, ale i piêkno gór, klimat z naszym
s³awnym ju¿ biegunem zimna, park ciem-
nego nieba oraz historiê napisan¹ wspól-
nie przez cz³owieka i przyro-
dê. Niezbyt d³uga historia
cz³owieka w Górach Izer-
skich pokaza³a, ¿e na w³a-

Tekst Wies³aw Krzewina
Zdjêcia Marek Œlusarczyk - leœnictwo Olszyna

III Festiwal Kobiet z Bogatyni organizowany przez Stowarzy-
szenie „Razem dla Bogatyni” oraz Bogatyñskie Stowarzyszenie
„Amazonek” dotar³ 16 czerwca do Œwieradowa z Rajdem Rowero-
wym „Bia³ej Wst¹¿ki” Przez Trzy Kraje.

Sk¹d „Bia³a wst¹¿ka”? To najwiêksza na œwiecie akcja maj¹ca na celu za-
trzymanie przemocy wobec kobiet. Zosta³a stworzona przez mê¿czyzn i jest przede
wszystkim do nich skierowana, a ma na celu rozpoczêcie dyskusji na temat prze-
mocy wobec kobiet oraz wspieranie dzia³añ na rzecz jej przeciwdzia³ania.

Pensjonat  SKI-BIKE HAUS pomóg³ w organizacji wycieczki rowerowej ze
Œwieradowa przez Czechy do Bogatyni, sk¹d wszyscy razem wyruszyli w dalsz¹
drogê w ramach Ma³ego Trójk¹ta (Opolno, Uhelna, Hradek, Hartau, Zittau, Kopa-
czów, Opolno, stadion miejski w Bogatyni).

Do akcji zosta³o zaproszone Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Czerniawy
„Swojskie Klimaty”, które przygotowa³y miêdzy innymi poczêstunek dla rowe-
rzystów i zachêca³o do udzia³u w warsztatach: wyrobów specjalistycznych nale-
wek domowych (które – i trudno siê dziwiæ - cieszy³y siê najwiêksz¹ popularno-
œci¹), tradycyjnego wypieku chleba bez ulepszaczy, wytwarzanego w „Czarcim
M³ynie”, kuchni regionalnej opartej na tradycji ludowej (zaprezentowanej przez
Mariannê Kralewsk¹ - na zdjêciu z autork¹). Goœci zaproszono te¿ do degustacji
kuchni tradycyjnej „Palce Lizaæ” (mo¿na by³o posmakowaæ potraw, które zdoby-
³y nagrody w konkursach kulinarnych) i do prezentacji metod medycyny niekon-
wencjonalnej i profilaktyki zdrowia (prezentowa³ specjalista odnowy biologicznej
Krzysztof Bokisz).

Wiêcej informacji na temat festiwalu mo¿na uzyskaæ na  stronach:
www.festiwalkobiet.eu oraz www.razemdlabogatyni.pl

Marzenna ¯o³dak-Joya

Rajd „Bia³ej Wst¹¿ki”Rajd „Bia³ej Wst¹¿ki”Rajd „Bia³ej Wst¹¿ki”Rajd „Bia³ej Wst¹¿ki”Rajd „Bia³ej Wst¹¿ki”
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W ponadrocznym cyklu kucharskim ja-

kimœ trafem ca³kowicie przeoczyliœmy szpa-
ragi, które w ostatnich latach przesta³y byæ
niedostêpnym rarytasem i coraz bardziej po-
wszedniej¹ w naszym jad³ospisie.

Czym jest szparag? Jest bardzo cenionym
warzywem, a dla osób ceni¹cych wyzwania
kulinarne ze wzglêdu na wartoœci od¿ywcze i
smak. Obecnie w sprzeda¿y s¹ bia³e i zielone
wypustki, które mimo odmiennej barwy s¹ pê-
dami tego samego gatunku (spotka³em siê te¿
z dzikim szparagiem). Ró¿na barwa wynika z
odmiennego sposobu uprawy - zielone wystaj¹
nad powierzchniê gruntu, bia³e zaœ s¹ przysy-
pane ziemi¹.

Szparag stosowany jest tak¿e jako deko-
racja do potraw, ma równie¿ w³aœciwoœci lecz-
nicze. Szkoda, ¿e warzywo to nie rozpo-
wszechni³o siê jeszcze w naszych domach, a
przecie¿ jest jednym z nielicznych zawieraj¹-
cych ca³a gamê witamin, rozproszonych w
wielu innych warzywach, np. witamina K, B

6

i B
2
, B, C, wapñ, sód, magnez, ¿elazo, fluor,

kwas foliowy (zalecany dla kobiet w ci¹¿y).

Przepisy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy  spisa³
i do druku poda³ Adam Karolczuk

Urz¹d Miasta i Miejska Biblioteka Publiczna przy okazji
trwaj¹cej kampanii POSTAW NA RODZINÊ og³aszaj¹ konkur-
sy dla dzieci i m³odzie¿y: fotograficzny pod nazw¹ RODZINA
W OBIEKTYWIE oraz plastyczny - JA I MOJA RODZINA.

Prace mo¿na sk³adaæ w bibliotece do 27 sierpnia br. do
godz. 1600. Og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród na-
st¹pi na I Festynie Rodzinnym - 1 wrzeœnia w Œwieradowie i
2 wrzeœnia w Czerniawie (szczegó³y podane zostan¹ na pla-
katach).
Nagrodzone i wyró¿nione prace bêd¹ wyeksponowane - jak
wszystkie dot¹d - w bibliotece.

KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS   KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS   KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS   KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS  

18 czerwca w po³udnie trochê nietypowo spotka³a siê z
m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ oraz z paniami z Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ek – Teresa G³oœnicka, autorka autobiogra-
ficznego eseju dotycz¹cego ¿ycia powojennego pokolenia
w Œwieradowie pt. „Na zachód od Odry”. Autorka wcze-
œniej przyby³a do biblioteki, trochê stremowana, ale pe³na
wiary, ¿e nawi¹¿e kontakt z m³odzie¿¹. I tak siê sta³o.

Ju¿ na wstêpie nasz goœæ powiedzia³, ¿e przez wiele lat
dojrzewa³a w niej myœl o napisaniu wspomnieñ o ludziach
prostych, którzy przekazywali dla swoich dzieci, wnuków
wartoœci moralne i estetyczne.

Jak obliczy³a, 46 lat temu koñczy³a szko³ê, a fragmenty z
przesz³oœci uk³ada³a w ksi¹¿kê przez 2,5 roku.

Pani Teresa ze wzruszeniem czyta³a wybrane przez siebie
fragmenty - o szkole, o swoich rówieœnikach, cmentarzu niby
strasznym, posêpnym, ale bliskim, o tacie pracuj¹cym w ma-
sarni i o Domu Zdrojowym jako najpiêkniejszym œwieradow-
skim budynku...

M³odzie¿ w skupieniu s³ucha³a, a zrobi³o siê jeszcze cie-
kawiej, kiedy pan Wac³aw, kuracjusz z £odzi, zacz¹³ opowia-
daæ o pionierskich latach czterdziestych. By³y to ciekawe cza-
sy, gdy¿ nasze miasto nale¿a³o do strefy przygranicznej, zreszt¹,
historyczne wymogi stawia³y wówczas przed pogranicznika-
mi surowe wymagania.

Warto zachować w pamięci
uczyæ, wygodnie i bezpiecznie siê urz¹dziæ. Dla niej
to miasto jest otwarte i przyjazne, ³atwo siê po nim
poruszaæ (choæ zaznacza³a doœæ czêsto, ¿e to tylko
jej subiektywna ocena). Bardzo j¹ ujê³a grzecznoœæ
wobec drugiego cz³owieka. Zapytana, czy spotka³a
kogoœ s³awnego, odpowiedzia³a, ¿e jej córka jest
bardziej ciekawa i chêtna, aby zobaczyæ s³awy, ona
sama by³a na koncercie znanego re¿ysera Woody
Allena i na wystêpie Adele.

Dwie godziny minê³y doœæ szybko, m³odzie¿ z
zainteresowaniem wys³ucha³a relacji, na rêce pani
Magdy – nauczycielki historii, pani Teresa przeka-
za³a swoj¹ ksi¹¿kê z dedykacj¹, aby trafi³a do bi-
blioteki szkolnej (wiêkszoœæ wspomnieñ dotyczy
przecie¿ nauczycieli, którzy wtedy uczyli), my zaœ
w zamian podarowaliœmy album o miastach nad
Kwis¹, ¿ycz¹c przyjemnych chwil w Nowym Jor-
ku, przy ogl¹daniu piêknych zdjêæ z rodzinnych
stron.

Trzecie spotkanie, które stwarza jakby jedn¹
fabu³ê, gdy¿ dotyczy nas, mieszkañców Œwierado-
wa, mo¿na uznaæ za udane.

Przypomnijmy tylko - na
pierwszym spotkaniu œwiera-
dowianka Alicja Kornet, autor-
ka tomiku poezji „Garœæ mi-
³oœci”, przekonywa³a nas, ¿e
„kiedy ¿ycie daje Wam druga
szansê, pamiêtajcie o spe³nie-
niu swoich marzeñ”.

Na drugim spotkaniu Mag-
da Olszewska opowiada³a o
historii Œwieradowa na podsta-
wie swoich t³umaczeñ unikal-
nej ksiêgi „Moja ojczyzna”
Hannesa Scholdana, by³ego
mieszkañca Bad Flinsberg.

Trzecie by³o poœwiêcone
latom szeœædziesi¹tym.

Ju¿ s¹ zapytania, kiedy raz
jeszcze wyst¹pi pani Magda,
gdy¿ jest wiele jeszcze do opo-
wiedzenia. Zobaczymy, przed
nami wakacje, a po nich je-
sienne wieczory... (KP)

Pan Wac³aw z pani¹ Teres¹ uzupe³niali wspomnienia o
dawnym Œwieradowie, z nostalgi¹ mówili o kinie, seansach
porankowych i o „Krysztale”, który spe³nia³ rolê centrum kul-
turalnego.

Po wspomnieniach historycznych przyszed³ czas na przy-
bli¿enie Nowego Jorku, w którym od paru lat mieszka pani
Teresa, która podkreœlala, ¿e nie jest wa¿ne, sk¹d siê pocho-
dzi; mo¿na bez wszelkich zahamowañ zacz¹æ nowe ¿ycie, w
ka¿dym miejscu na œwiecie. Ona sama po piêædziesi¹tce, nie
znaj¹c jêzyka angielskiego, tylko rosyjski, postanowi³a siê z
mê¿em osiedliæ w Nowym Jorku.

Wed³ug pani Teresy mobilizuj¹c siê, mo¿na jêzyka siê na-

Na zdjêciu obok spotkanie Teresy G³oœnickiej (siedzi z lewej, ledwo widocz-
na zza rega³u) z m³odzie¿¹. Powy¿ej Magda (stoi) zapoznaje czytelników z
histori¹ Bad Flinsberg zapisan¹ przez H. Scholdana.

Spo¿ywanie ich
zmniejsza ryzyko
wystêpowania no-
wotworów, sk³adniki
te wp³ywaj¹ te¿ do-
broczynnie na uk³ad
trawienny.

Skoro ju¿ wiemy,
z jak rewelacyjnym
przysmakiem mamy

do czynienia, zastosujmy go w praktyce. Na
pocz¹tek sa³atka z zielonych szparagów, ru-
koli i sera owczego (z zamian¹ na fetê).

Sk³adniki: wi¹zka zielonych szparagów,
opakowanie rukoli, 200 g sera, 2 ³y¿ki mio-
du, sól morska, ocet winny bia³y.

Zanim jednak zabierzemy siê za nasz¹ sa-
³atkê, musimy sobie wczeœniej przygotowaæ
oliwê waniliow¹, zalewaj¹c œwie¿ych 10 la-
sek wanilii oliw¹ extra vergine (200 ml - bê-
dzie na zapas, w temperaturze pokojowej
mo¿e staæ do 5 miesiêcy) i czekaj¹c minimum
tydzieñ, a lepiej nawet dwa.

Szparagi obieramy i blanszujemy przez
minutê w osolonej wodzie, nastêpnie kroimy
na pó³ pod ukosem, wrzucamy do miski, do-

dajemy wyp³ukan¹ rukolê, ser skrojony w
kostkê, miód i sól, wszystko mieszamy bar-
dzo delikatnie, wyk³adamy na talerz i skrapia-
my octem i przygotowan¹ oliw¹. Podajemy z

chrupi¹c¹ bagietk¹.
A teraz bia³e

szparagi sma¿one na
maœle z w³oskim se-
rem grana padano i
œwie¿¹ bazyli¹.

Wi¹zkê bia³ych
szparagów obieramy
i gotujemy do miêk-
koœci w osolonej
wodzie. Hartujemy
je w zimnej wodzie,
nastêpnie na patelni
rozpuszczamy mas³o
z ³y¿k¹ oliwy, wrzu-
camy szparagi (w ca-
³oœci), sma¿ymy ok.
3 minut, posypuje-

melizujemy go z reszta sk³adników ok. 1 mi-
nuty, podlewamy winem, dusimy pod przy-
kryciem jakieœ 7 minut po czym dolewamy
wody lub bulionu, wszystko blendujemy na
kremow¹ konsystencjê, dodajemy œmietanê,
doprawiamy sol¹ i pieprzem. Podajemy z
grzankami, które te¿ sami mo¿emy sobie przy-
gotowaæ (tosty kroimy w kostkê 3 x 3 cm, roz-
rzucamy na blachê, skrapiamy rozpuszczonym
mas³em, solimy, dodajemy odrobinê zió³ pro-
wansalskich, pieczmy w temperaturze 200
stopni do uzyskania z³otego koloru).

Chcia³bym siê na koniec podzieliæ z Pañ-
stwem wra¿eniami ze sta¿u w najlepszej re-
stauracji w Polsce - Atelier Amaro w Warsza-
wie - jedynej w kraju z gwiazdk¹ Michelina.
By³em tam tydzieñ i mia³em okazjê pracowaæ
pod okiem mistrza i w³aœciciela - Wojciecha
Modesta Amaro (na zdjêciu z lewej), podpa-
truj¹c ró¿ne techniki  gotowania.

Restauracja codziennie serwuje inne po-
trawy z menu degustacyjnego, stosuje bardzo
wysokiej jakoœci i wy³¹cznie œwie¿e produk-
ty, które ³¹czy w sposób ca³kowicie niebanal-
ny, wrêcz odkrywczy (np. jeleñ/ja³owiec/so-
sna albo kurczak/rabarbar/dziki bez). Wynie-
sione przez mnie z Atelier Amaro doœwiad-
czenia, techniki doboru sk³adników, ³¹czenia
nietypowych smaków i gotowania postaram
siê w najbli¿szym czasie wykorzystaæ w ko-
lejnych pogawêdkach mego k¹cika kulinarne-
go.

Za miesi¹c poeksperymentujemy z nasz¹
fasolk¹ szparagow¹ i bardzo popularnym w
kuchni francuskiej bobem.

my delikatnie bu³k¹ tart¹, wiórkami sera, a na
samym koñcu oprószamy posiekan¹ œwie¿¹
bazyli¹. (Uwaga: szparagi zielone  podajemy
al dente, a bia³e - na miêkko!)

Teraz zaproponujemy coœ na bia³o: krem
z bia³ych szparagów na bia³ym winie.

Sk³adniki: Wi¹zka szparagów, dwie pie-
truszki i pó³ selera (korzenie), œrednia cebula,
pó³ kostki mas³a, ³y¿ka miodu, 100 ml wy-
trawnego wina, 100 ml s³odkiej œmietany (30
proc.), sól i pieprz, chleb tostowy na grzanki.

Szparagi obieramy i kroimy 3-centymetro-
we odcinki, wrzucamy do garnka na rozpusz-
czone mas³o. Obran¹ cebulê, seler i pietrusz-
kê kroimy w plastry, dodajemy do szparagów
i sma¿ymy ok. 4 minut. Dodajemy miód, kar-



W formach skalnych widzê gotowe dzie³a

Maciej Wokan ma 38 lat i jest potomkiem „kryszta³owego hutnika”  - jego dziadek
Alojzy ju¿ w latach 40. formowa³ szk³o w „Julii”. Od urodzenia mieszkaniec Szklarskiej
Porêby, absolwent Szko³y Rzemios³ Artystycznych w Cieplicach na kierunku drzewnym.
RzeŸbiarstwem para siê od blisko 20 lat, najpierw w drewnie, potem w lokalnym granicie
(pobliska kopalnia Izergranit sta³a siê  inspiracj¹ do wyboru tworzywa). Uprawia ponadto
metaloplastykê, nie stroni¹c równie¿ od technik ³¹czonych. Jego rzeŸby stoj¹ miêdzy in-
nymi w Szklarskiej Porêbie, Karpaczu, a tak¿e na Górnym Œl¹sku (fontanna w Jaworzu).

¯ona Julia jest przedstawicielem japoñskiej firmy farmaceutycznej na Polskê.
Maciej jest ojcem gimnazjalistki Marceli i ponadrocznego syna Maksymiliana.

Z Maciejem Wokanem, rzeŸbia-
rzem ze Szklarskiej Porêby, pomys³o-
dawc¹ i wykonawc¹ szlaku Œladem
Izerskich Tajemnic w Œwieradowie,
rozmawia Adam Karolczuk

Nie mogê odmówiæ so-
bie zadania sakramen-
talnego pytania – co ar-
tysta chcia³ nam tymi
p³askorzeŸbami przeka-
zaæ?

¯e one prowadz¹ do
ujednolicenia i uporz¹d-
kowania - w dobrym sty-
lu i guœcie - ca³ej tury-
stycznej infrastruktury.
Bo dot¹d by³a siermiê¿-
na?

Jeœli w ogóle by³a,
bo czêœciej jej brakowa-
³o, a turysta skazany by³
na „pó³przewodniki” i

Maciej Wokan i jego kruk, który wnet uwije sobie gniazdo na Kru-
czych Ska³ach w Karpaczu - podobn¹ metodê naspawywania stalo-

wych elementów artysta
zastosuje przy rzeŸbie
¿abki Kwisi siedz¹cej na
kamiennej ³awie. Obok ka-
mienna fontanna w Jawo-
rzu na Œl¹sku.

Tak Maciej Wokan i jego pomocnik Jacek Despot zdobywali Sêpi¹ Górê.

nieczytelne mapy,
mnie zaœ chodzi³o
o to, ¿e id¹c ka-
miennymi szlaka-
mi nie mo¿e omi-
n¹æ ¿adnego z
tych „opieczêto-
wanych” miejsc.

Jak siê pracu-
je w Œwierado-
wie?

Super! Chcia³bym pochwaliæ Urz¹d Miasta,
szczególnie pracowników z referatu promocji,
którzy mnie wspieraj¹, jak mog¹. Szkoda ¿e
takiego klimatu nie mia³em w Szklarskiej Po-
rêbie, gdzie nikt mi filmu nie nakrêci³ i do sieci
nie wrzuca³. Mo¿e nikt tu nie poj¹³ wagi przed-
siêwziêcia ani nie potrafi³ przewidzieæ spodzie-
wanych rezultatów, obliczonych na 100 lat co
najmniej. Jakoœ nie udawa³o mi siê przekonaæ
ludzi, ¿e to ca³kowicie oryginalny pomys³ nie-
maj¹cy nigdzie w Polsce odpowiednika. Mam
przynajmniej nadziejê, ¿e przekona³a ich nagro-
da LICZYRZEPY od wojewody dolnoœl¹skiego
dla Magicznego Szlak Ducha Gór w 2010 roku
- za najlepszy produkt turystyczny w regionie.
Jak dosz³o do tego, ¿e do naszego szlaku Œla-
dem Izerskich Tajemnic w³¹czyli siê hotela-
rze?

Ten i ów doszed³ do wniosku, ¿e kto ma
kamieñ, ten jest skazany na sukces. Pierwszy
pod³¹czy³ siê St. Lukas, a ¿e nie móg³ rekla-
mowaæ wprost hotelu, trzeba mu by³o wymy-
œliæ oryginalne chwytliwe has³o – i tak powsta-
³a pieczêæ z rododendronem. Ostatnio z po-
dobn¹ inicjatyw¹ zg³osi³a siê Villa Cotonina w
Czerniawie, wiêc dla niej trzeba bêdzie te¿ coœ
oryginalnego wyrzeŸbiæ.
W Szklarskiej Porêbie szlak ju¿ dzia³a?

O, ju¿ drugi sezon. Dzieciarnia lata po gó-
rach i odrysowuje piktogramy na dowód do-
tarcia do celów. ¯yjemy w erze aparatów cy-
frowych, wszyscy pstrykaj¹ sobie fotki przy
tych atrakcjach na potêgê i wioz¹ w Polskê ten
wizerunek, a ¿e za jednym wypadem nie jest
³atwo obskoczyæ wszystkie atrakcje, trzeba za-
tem wróciæ, gdzieœ jeœæ i spaæ. RzeŸby sw¹
struktur¹ s¹ bardzo czytelne dla niewidomych,
którzy mog¹ dotykiem rozpoznawaæ kontury
ka¿dej z atrakcji; sam by³em œwiadkiem, jak
kilkunastolatek odczytywa³ pieczêæ palcami.
Teraz siê mówi w Œwieradowie, ¿e czeka nas
inwazja ¿ab.

Mam pomys³, ¿eby rozrzuciæ w mieœcie w

promieniu 1 km wokó³ Domu Zdrojowego dzie-
siêæ ¿abek. To bêdzie gra dla dzieci – rodzice
posiedz¹ sobie w parku na ³awce, a  ich pocie-
chy bêd¹ lataæ wokó³, by odnaleŸæ wykute w
kamieniu ma³e zielone Kwisie. Wskazówk¹ dla
nich ma byæ zagadkowy wierszyk t³umacz¹cy
po³o¿enie ka¿dej z ¿abek, coœ podobnego jak
instrukcja gry Jumanji w filmie pod tym sa-
mym tytu³em. Napisania takiego wierszyka
podjê³a siê moja córka Marcela, a jego pocz¹-
tek brzmia³by tak:
Dawno, dawno temu ¿abek dziesiêæ ¿y³o,
gdy siê obróci³eœ, jednej ju¿ nie by³o.
Biegnij wiêc za ni¹ w stronê fontanny,
gdzie ciê witaj¹ cztery ¿abie panny.

To, oczywiœcie, wersja robocza, pierwszy
punkt tej gry, która powinna poruszyæ uczest-
ników, bo ludzie generalnie lubi¹ zadania i
uwielbiaj¹ misjê do wykonania.
Bêdzie te¿ du¿a ¿aba do przytulania?

Planujê kamienne siedzisko z ¿ab¹ wielko-
œci kilkunastolatka - nie mo¿e byæ za du¿a, bo
wtedy mog³aby przera¿aæ dzieci. £awa powsta-

nie z wielkiego g³azu granitowego, a na niej
usi¹dzie ¿abka ze stali.
Pomniki metalowe z regu³y siê odlewa w
hutach, a nasza ¿abka jak powstanie?

Metod¹ spawania, technik¹ metalopla-
styczn¹, a po wyszlifowaniu bêdzie wygl¹daæ
jak odlew.
Artysta nigdy nie spoczywa na laurach, w jego
naturze tkwi ci¹g³e wymyœlanie – czego jesz-
cze mo¿emy oczekiwaæ?

Ja widzê w formach skalnych gotowe dzie-
³a, a bogactwem naszych gór jest kamieñ. Bel-
gowie œci¹gali bloki za ciê¿kie pieni¹dze tira-
mi, my je mamy za darmo i ten fakt determi-
nuje moje pomys³y. Bo ja patrz¹c na kamieñ
widzê, ¿e wystarczy z niego usun¹æ kilka nie-
potrzebnych kawa³ków i rzeŸba gotowa. Kie-
dyœ sta³em na moœcie, wspiera³em siê o balu-
stradê i patrzy³em w rzekê Kamienn¹ – a ¿e
oko na kamienie mam, dostrzeg³em w nurcie
le¿¹ce rzeŸby rusa³ek izerskich. Bêdzie z tego
kolejna gra plenerowa dla Szklarskiej Porêby.
Mo¿e by tak u nas te¿ siê w coœ zapatrzeæ?

O to jestem spokojny, formy skalne macie
wspania³e, któregoœ dnia na pewno czymœ mnie
natchn¹.
Nigdy nie by³o ¿adnych problemów z ekolo-
gami?

Przeciwnie, kierownictwo Karkonoskiego
Parku Narodowego wspó³pracowa³o ze mn¹
bardzo twórczo, nawet pozwolili mi rzeŸbiæ w
masywie skalnym na Szrenicy, za co im chwa-
³a. W Œwieradowie nadleœnictwo te¿ ³adnie
wspó³pracuje, a sko-
ro na Sêpiej Górze
pozwolili rzeŸbiæ, to
pewnie i na Zajêcz-
niku – mam nadzie-
jê - pozwol¹
Dziêkujê za rozmo-
wê.

Szklarska Porêba
29 czerwca 2012

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na te kamienne pie-
czêcie?

Przygoda z kamieniem zaczê³a siê przed
bodaj szeœciu laty od wspó³pracy z artyst¹ bel-
gijskim Hansem Lemmenem, dla którego re-
alizowa³em projekt na granicy belgijsko-fran-
cuskiej – to by³ szlak rowerowy ukazuj¹cy w
kamieniu miejscowe atrakcje turystyczne. Gdy
tworzy³em Magiczny Szlak Ducha Gór w Szklar-
skiej Porêbie czy póŸniej ju¿ Œladem Izerskich
Tajemnic, wzbogaci³em pomys³ o grê ze zdo-
bywaniem piktogramów. Teraz marzy mi siê
ustawienie podobnych kamieni w ca³ych Gó-
rach Izerskich i Karkonoszach, a¿ po Karpacz
czy po miasteczka czeskie.
Docelowo ile mog³oby byæ tych g³azów?

Ok. 100.
Jest ju¿ akceptacja?

Na razie rozmawiam, sondujê rynek, zachê-
cam do wspó³pracy i piszê wniosek o dotacjê
– unijn¹ albo ze Zwi¹zku Gmin Karkonoskich.
S¹dzê, ¿e projekt ten zintegruje samorz¹dy i
stworzy jeden wspólny produkt turystyczny,
dziêki któremu  nie wypuœcimy tak szybko tu-
rysty ze swych objêæ.



Na ¯abi¹ NutêNa ¯abi¹ NutêNa ¯abi¹ NutêNa ¯abi¹ NutêNa ¯abi¹ Nutê

Pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej uruchomi³o stronê internetow¹
skierowan¹ do rodziców ma³ych dzieci, którzy chcieliby
skorzystaæ z us³ug ¿³obków i klubów dzieciêcych, do gmin,
które prowadz¹ ¿³obki lub kluby dzieciêce (albo chcia³yby
je utworzyæ), a tak¿e podmiotów, które zamierzaj¹ rozpo-
cz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tych formach. Na stronie
znajduj¹ siê równie¿ informacje dla osób chc¹cych zawo-
dowo zajmowaæ siê opiek¹ nad ma³ymi dzieæmi (zostaæ
niani¹, opiekunem dzieciêcym lub opiekunem w ¿³obku).

Chcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobićChcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobićChcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobićChcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobićChcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobić
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XIV  Gminny Konkurs Piosenki Dzieciêcej „Na ̄ abi¹ Nutê” to cykliczna impreza, podczas
której m³odzi wokaliœci prezentuj¹ swoje utwory w kategorii solistów i duetów. W tegorocz-
nej edycji wziê³o udzia³ 37 uczestników w wieku od 7 do 16 lat. Jury po burzliwych obra-
dach og³osi³o wyniki:

Solo 7-10 lat: I - Katarzyna Salawa, II - Antonia Lita, III - Nina Markowska i Aleksander
Hryñko.

Duety 7-10: wyró¿nienia dla Marii Janoszczyk i Martyny Cieleckiej oraz dla sióstr Edyty
i Nikoli Szukiewicz.

Solo 10-13: I – Katarzyna Kudyba, II - Mateusz Podkomorzy i Aleksandra Andziulewicz,
III – Sara Kotlarek, wyró¿nienie – Lena Markowska

Duety 10-13: I - Katarzyna Kudyba i Aleksandra Andziulewicz
Solo 13-16: I - Paulina G³ówczyk i Joanna ¯uk, II - Maria Salawa, III - Daria Jaworska.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Waldemarowi Mazurkiewiczowi, Gra¿ynie Kasprzak,

Teresie Garszteckiej i Ryszardowi Dembiñskiemu za udzia³ w obradach jury, a m³odym arty-
stom - za profesjonalne podejœcie do konkursu. (TF)

TTTTTu, gdzie było u, gdzie było u, gdzie było u, gdzie było u, gdzie było klepklepklepklepklepisko...isko...isko...isko...isko...

... pojawi³o siê trawiaste boisko. Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e omin¹ nas przypadki mu-
raw na stadionach Poznania i stolicy, gdzie na okr¹g³o przed Euro 20121 wymieniano trawê, a
i tak podczas meczów wyskakiwa³a ona spod pi³karskich korków, jakby w ogóle siê nie trzy-
ma³a pod³o¿a. Musimy wiêc na nasz¹ chuchaæ i dmuchaæ, by przetrzyma³a rozgrywki.

Œwieradowski zespó³ awansowa³ do rozgrywek okrêgowych, a to oznacza nieco wy¿szy
poziom rozgrywek, bo i przeciwnicy bêd¹ z nieco wy¿szej pó³ki - pi³karzy czekaj¹ wyjazdy do
Mirska, Boles³awca, Je¿owa, Osiecznicy, Kamiennej Góry, Ruszowa, Warty Boles³awieckiej, Wy-
krotów. Przed rund¹ jesienn¹ bêd¹ szlifowaæ formê w sparingach, jakie rozegraj¹ na wyjazdach z
dru¿ynami z Rêbiszowa, Piechowic, Sulikowa i Lwówka.

W nowym sezonie TKKF Kwisa graæ bêdzie pod czujnym okiem nowo wybranego zarz¹du w
sk³adzie: Mariusz Stachurski - prezes, Tomasz Chmielowiec - wiceprezes, Izabela Stachurska -
skarbnik, Dorota Marek - sekretarz, oraz Edward Chowañski - cz³onek zarz¹du i kierownik dru¿yny.
Miejmy nadziejê, ¿e po Euro œwieradowscy kibice bêd¹ „g³odni” dobrej pi³ki i nie zawiod¹, t³umnie
przychodz¹c na mecze na w³asnym boisku - terminarz podamy w nastêpnym numerze.        (aka)
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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 nieza-
mówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) ·  Kancela-
ria 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 felgi aluminiowe 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear,
rozstaw œrub 4x100. Tel. 695 299 223 ·  Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) ·
Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666  ·
Wydzier¿awiê lub wynajmê na rok lokal (mieszkanie) o powierzchni pow. 60 m2 - pod dzia³alnoœæ - w
okolicy Œwieradowa. Tel. 600 035 521 · Sprzedam skrzypce wykonane przez lutnika (dla doros³ych).
Tel. 501 774 594 · Sprzedam kino domowe Panasonic. Tel. 661 784 827 · Mieszkania do wynajêcia,
800 m od centrum Œwieradowa. Tel. 602 820 744 ·  Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca
nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel.
601 506 232, 75 78 17 401.

OG£OSZENIA  DROBNE

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czy-
telników 16 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19
grudnia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali
najdalej do 31 lipca, 1 i 29 sierpnia br.

Kalendarz wydawniczy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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.

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Bronka Czecha 9 zaprasza
zainteresowane firmy do sk³adania ofert na wykonanie dokumen-
tacji kosztorysowo-projektowej w zwi¹zku z planowan¹ renowacj¹
elewacji budynku. Tel. 501 954 448.

ZAPROSZENIE DO PRZETZAPROSZENIE DO PRZETZAPROSZENIE DO PRZETZAPROSZENIE DO PRZETZAPROSZENIE DO PRZETARGUARGUARGUARGUARGU

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje
 Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informu-

je, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 1 lipca
2012 r. zosta³y podane do publicznej wiado-
moœci - na okres 21 dni - wykazy (do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznacze-
nia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z od-
daniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowych
czêœci dzia³ek:
nr 21, am. 1, obr. II,
          ul. Sanatoryjna 19/1;
nr 15, am. 3, obr. V,

ul. 11 Listopada 32/2.

TERESA KWIATKOWSKA
ARTYSTA MALARZ

Mgr sztuki
Absolwentka Akademii Sztuk

Piêknych Wydzia³u Malarstwa i
RzeŸby we Wroc³awiu

olejne malarstwo sztalugowe
portret, pejza¿, martwa natura

tttttel. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 16 3206 3206 3206 3206 320
galeria autgaleria autgaleria autgaleria autgaleria autorororororssssskkkkkaaaaa
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.tessaressaressaressaressart.eut.eut.eut.eut.eu

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawartoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krwi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœlenia

mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warunkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich);;;;;
USG     (tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, brzuch).zuch).zuch).zuch).zuch).

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 900–1100 i 1700–1800

Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320
w   g o d z .  8 0 0– 9 0 0

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

profilaktyka kardiologiczna
leczenie nadciœnienia têtniczego

 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe

Miejska Biblioteka Publiczna og³asza konkurs pod nazw¹

MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK
Technika - dowolna. Prace prosimy składać w bibliotece do 7 września br.

nicy zachwalali pobyt w naszym mieœcie, mi³¹
atmosferê, komfortowe warunki, smaczne po-
si³ki (serwowano je w Uzdrowisku), ale tak-
¿e pamiêtali o promocji swoich regionów. W
przedostatni dzieñ dziewiêcioosobowe zespo-
³y poprzez zabawê, piosenki, stroje ludowe po-
kazywa³y uroki i osobliwoœci zachêcaj¹c do
odwiedzenie swoich ma³ych ojczyzn. Po pre-
zentacjach widzowie otrzymywali foldery,
mapy i inne gad¿ety, ale g³ówn¹ ide¹ by³a na-
uka i dobra zabawa.

Izabeli Fidze, Sarze Kotlarek, Aleksandro-
wi Sergiejczukowi, Kamili Fierkowicz, Arka-
diuszowi Lewadowskiemu i Dariuszowi Wil-
czackiemu gor¹co dziêkujê za reprezentowa-
nie SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” w
turnieju.

S³owa podziêkowañ sk³adam te¿:
Izabeli Salawie, Gra¿ynie Kasprzak, Wie-

s³awie Stasik i Iwonie Korzeniowskiej-Woj-
sa - za nieocenion¹ pomoc, wolontariat i

dokoñczenie ze str. 16

Olimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmagania

wsparcie duchowe orga-
nizatorów.

Joannie Chwaszcz,
Paulinie i Barbarze
£ojko oraz Agacie Ka-
sprzak - za pracê w szta-
bie turnieju.

Adamowi Palbowo-
wi, OSP w Œwieradowie,
Emilii Kolejewskiej, Jo-
annie Pacule, Wiolettcie
Magudzie, Gra¿ynie Ko-

walczyk, Beacie Bielak, Tomaszowi Mitkie-
wiczowi, Danucie Bartosiewicz, Dorocie Ma-
rek, Bo¿enie Dembiñskiej, Barbarze Ryma-
szewskiej, Rados³awowi Ba³azy, Piotrowi
Salawie, Wies³awowi Krzewinie, Grzegorzo-
wi Szubertowi, Krzysztofowi Magiereckiemu
i Januszowi Harbulowi dziêkujê za pomoc w
organizacji konkursów turniejowych.

Pracownikom obs³ugi i administracji na-
szej szko³y - za pomoc w sprawnym przebie-
gu imprezy.

Ponadto wyrazy szczególnego uznania za
ofiarnoœæ i bezinteresownoœæ kierujê pod ad-
resem wolontariuszy: Katarzyny Salawy, Pa-
tryka Olkowskiego, Marii Salawy, Katarzyny
Mandziej, Jakuba Jankowieckiego, Kamila
Zarêbiñskiego, Aleksandra Kiedrzyna, Alberta
Hundta, Barbary Erling, Kingi Miakienko i
Wiktorii Rymaszewskiej.

Teresa Fierkowicz



ROZK£AD JAZDY GONDOLI - LATO
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Od 31 maja do 3 czerwca goœciliœmy po-
nad 150 uczestników (a tak¿e 50 opiekunów
i 70 sêdziów, wolontariuszy oraz obserwato-
rów) 40. Fina³u Centralnego Ogólnopolskie-
go M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego PTTK, który w tym roku

Olimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmaganiaOlimpijskie zmagania

U góry - start do rowerowego toru przeszkód.
Obok - Ma³opolska zaprezentowa³a siê w stro-
ju regionalnym.

Z lewej - „Œwieradowskie Or³y”. U góry - T. Fierkowicz odbiera
gratulacje od prezesa ZG PTTK, Lecha Dro¿d¿yñskiego. Poni-
¿ej - bez sêdziów, ich wiedzy i zaanga¿owania, nie by³oby tur-
nieju. Z prawej - radoœæ zwyciêzców: bezcenna!

szkolnym realizowany by³ w ramach „Roku Szko³y z
Pasj¹”, og³oszonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
OMTTK jest imprez¹ wielodyscyplinow¹, skierowan¹ do
dzieci i m³odzie¿y, a jego fina³ stanowi okazjê do integra-
cji zwyciêzców eliminacji wojewódzkich.

W finale startowa³y trzyosobowe reprezentacje 15 wo-
jewództw (bez warmiñsko-mazurskiego), które nie tylko
bra³y udzia³ w konkurencjach, ale te¿ poznawa³y piêkno
Gór i Pogórza Izerskiego, a wspania³ej atmosfery, jak¹
uda³o siê stworzyæ wspólnie uczestnikom, sêdziom, koor-

dynatorom oraz wychowawcom, nie by³a w stanie zak³óciæ
nawet niesprzyjaj¹ca aura.

Wspólne œpiewy w hali spacerowej przy akompaniamen-
cie gitar do póŸnych godzin nocnych, dyskoteka w kawiarni
„Zdrojowej”, zabawy integracyjne, pl¹sy ze œpiewem pod-
czas prezentacji, wystawa kart z kronik poszczególnych dru-
¿yn by³y doskona³ym sposobem na wzajemne poznanie siê.
Marsze na orientacjê, wycieczka gondol¹ na Stóg Izerski i
spacer G³ównym Szlakiem Sudeckim na Polanê i z powro-
tem na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich grup. Uczest-

dokoñczenie na str. 15   


