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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna BardziñskaKrzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody
osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

JAK G£OSOWALIŒMY W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c;
Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu,
kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16350; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75
71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
Sybiraków - pok. nr 4, I p.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668,
fax 78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL:
75 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w
Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OSP

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

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 integracji osób zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

FREKWENCJA
FREKWENCJA
FREKWENCJA
FREKWENCJA
FREKWENCJA

FREKWENCJA W UE - 43,09%
FREKWENCJA W BELGII - 90,00%
FREKWENCJA NA S£OWACJI - 13,00%
FREKWENCJA W CZECHACH - 19,50%
kandydatów mia³o od 0
KRAJOWA - 23,82%
do 5 g³osów.
Na najni¿szym stopOKRÊGOWA - 21,73%
niu podium - podobnie
jak w Polsce - SLD ze
101 g³osami (13,19%),
WOJEWÓDZKA - 23,07%
w tym z 60 oddanymi na
Lidiê Geringer. PozoPOWIATOWA - 18,49%
sta³e rozdzielono na 9
na których
ŒWIERADOWSKA - 21,55% kandydatów,
pad³o od 0 do 10 g³o-

W Polsce najwy¿sz¹ frekwencjê
odnotowano w okrêgu wyborczym nr
4 w Warszawie - 35,33%, najni¿sz¹
zaœ w okrêgu nr 3 w Olsztynie 19,34%. Na doœæ niski wynik w okrêgu nr 12 obejmuj¹cym woj. dolnoœl¹skie i opolskie wp³ynê³a bardzo niska frekwencja na OpolszczyŸnie 17,95%.
10 powiatów na Dolnym Œl¹sku
mia³o frekwencjê ni¿sz¹ od pow. lubañskiego; najni¿sz¹ zanotowano w
pow. górowskim - 14,39%, a najt³umniej do wyborów poszli wroc³awianie
- 33,23%.
W powiecie zostaliœmy frekwencyjnym liderem, bij¹c m.in. miasto
Lubañ (20,82%), nie mówi¹c ju¿ o
gminie Lubañ, która odnotowa³a najni¿szy wynik - 14,89%.
Dolny Œl¹sk, który w poprzedniej
kadencji mia³ czterech pos³ów w PE,
zyska³ jeden mandat, straci³a go natomiast PO, któr¹ w Brukseli reprezentowaæ bêdzie tylko Bogdan
Zdrojewski (w poprzedniej kadencji partia ta mia³a dwóch pos³ów). Z
jednego do dwóch mandatów po-

wiêkszy³ za to swój stan posiadania
PiS, ekspediuj¹c do PE Dawida Jackiewicza i Kazimierza Ujazdowskiego. SLD ponownie reprezentowac
bêdzie Lidia Geringer de Oedenberg, a nowicjuszem w tym gronie jest
Robert Iwaszkiewicz z Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Tak
jak i piêæ lat temu nie wybraliœmy w
okrêu nikogo z PSL. Szósty mandat
w okrêgu przypad³ ponownie Danucie Jaz³owieckiej (PO), wybranej
g³ównie g³osami opolskimi.
W Œwieradowie oddano 766 wa¿nych g³osów, a bezapelacyjnym zwyciêzc¹ zosta³a Platforma Obywatelska - z 286 przekazanych na tê partiê g³osów (37,34%) a¿ 234 zdoby³
Bogdan Zdrojewski. Na Danutê Jaz³owieck¹ w Œwieradowie g³osowa³o
13 wyborców, o jeden g³os wiêcej
uzyska³ Stanis³aw Huskowski, a pozostali kandydaci - od 1 do 8 g³osów.
Na PiS g³osowa³o u nas 184 wyborców, co stanowi 24,02% ogó³u
wa¿nych g³osów. Dawid Jackiewicz
uzyska³ 77 g³osów, Kazimierz Ujazdowski 49, Anna Zalewska 25, a Marzena Macha³ek 18. Pozosta³ych 6

sów.
Nowa Prawica zdoby³a 77 g³osów
(10,05%), z których 45 wzi¹³ Robert
Iwaszkiewicz, a pozosta³ymi podzieli³o siê 9 kandydatów (od 1 do 8 g³osów).
Pozosta³e partie w Œwieradowie
znalaz³y siê pod progiem wyborczym:
Solidarna Polska Z. Ziobry - 32
g³osy (4,18%). „Jedynka” na liœcie
Beata Kempa zgarnê³a 22 g³osy, pozostali musieli siê zadowoliæ od 0 do
4 g³osów.
Europa Plus Twój Ruch J. Palikota - 28 (3,66%). Pierwszy na liœcie
Robert Kwiatkowski uzyska³ 10 g³osów, pozosta³a dziewi¹tka - ju¿ tylko
od 1 do 4.
PSL - 23 (3,00%). Na tej liœcie trudno w ogóle wskazaæ lidera, bo 7 wyborców wskaza³o na Halinê Szymiec
Raczyñsk¹, a na pozosta³ych 9 kandydatów pada³o od 0 do 4 g³osów.
Polska Razem J. Gowina - 22
(2,87%). Artur Zasada mia³ 10 g³osów, pozostali - od 0 do 4.
Ruch Narodowy - 13 (1,70%). G³osy rozdzielono „proporcjonalnie” - od
0 do 4!
Adam Karolczuk

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta ŒwieradówZdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a
op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

II CZERNIAWSKIE GRILLOWANIE
Grillowanie w Czarcim M³ynie mia³o siê odbyæ 17 maja,
ale organizatorzy wczytali siê w prognozy i trafnie przewidzieli, ¿e trzeba uciekaæ przed deszczem. Prze³o¿ono imprezê na 24 maja i szczêœcie by³o po³owiczne – trochê la³o,
trochê przejaœnia³o, wa¿ne, ¿e by³o ciep³o i to wystarczy³o,
by przez kilka godzin przewinê³o siê ok. 150 goœci.
Do rywalizacji najpierw przyst¹pi³y dzieciaki, które tworzy³y kanapkowe cuda – wszystkie by³y fantastyczne, nagrody trafi³y wiêc do wszystkich 12 m³odych uczestników.
Konkurs pod nazw¹ „Tak smakuje Œwieradów” polega³
na tym, ¿e ka¿dy móg³ przynieœæ to, co najlepiej potrafi przyrz¹dziæ. Zg³oszono 13 potraw, napojów i deserów, a trzyosobowe jury pod przewodnictwem Szymona Przystupy
zwyciêstwo jednog³oœnie przyzna³o Piotrowi Bigusowi za
nalewkê „Sosnówkê”, II miejsce zajê³a Marianna Kralewska
za ciasto szpinakowe, III – Aleksandra Abramczyk za tartê
jab³kow¹ (oceniano te¿ czerniawskie kapuœniaczki, oryginalny cydr jab³kowy, pierogi z kaszy, pasztet wegetariañski,
potrawkê z królika, zupê serow¹ z kropk¹ miêsn¹).
Konkurs rodzinny, w którym wystartowa³o 5 rodzin (zespo³y trzy-czteroosobowe), mia³ swego bohatera – pstr¹ga,
którego szkoleniowo grillowa³ Sz. Przystupa przed rokiem.
Ryby uczestnicy dostali dzieñ wczeœniej, by mieli czas je
zamarynowaæ, potem rzucili na ruszt, a jury dokona³o ustawienia mistrzów grillowania na podium, stawiaj¹c na nim
(od najwy¿szego stopnia) rodziny: Bigusów, Zubków i
Abramczyków.
Zwyciêzcy w obu konkursach dostawali w nagrodê
sprzêt AGD (roboty, miksery, opiekacze i filtry do wody).
Po zmaganiach przyszed³ czas na pokazy Szymona, który czêstowa³ zebranych kurczakiem marynowanym w curry

i œwie¿ych listkach sza³wii,
karczkiem marynowanym w
rozmarynie w kolorowym pieprzu i czosnku, cukini¹ przek³adan¹ polêdwiczkami w pieprzu
i œwie¿ym tymianku oraz polêdwiczk¹ wieprzow¹ duszon¹ na
grillu w papilocie.
Ci, którzy zamierzaj¹ wzi¹æ
udzia³ w III czerniawskim grillowaniu, brali sobie wszystkie
rady kucharza do serca, bo za
rok bêd¹ marynowaæ i przypiekaæ polêdwiczki wieprzowe i
piersi z kurczaka.
W przerwach uczestnikom
i goœciom przygrywa³ i przyœpiewywa³ zespó³ „£u¿yczanki”.
(aka)

Goœcie ws³uchuj¹ siê w rady Szymona, bo za rok bêd¹ potrzebne w praktyce.

Przedszkolaki rz¹dz¹!
Najpierw wyprawa z przygodami, potem piknik i dyskoteka - tak
œwieradowskie przedszkolaki obchodzi³y Dzieñ Dziecka. 2 czerwca
dzieci wyruszy³y w „I Rajd Przedszkolaka”, gdzie ka¿da z szeœciu grup
mia³a wyznaczon¹ inn¹ trasê. Jedynie maluchy mia³y ten komfort, ¿e
jecha³y autobusem. Punktem docelowym wêdrówki by³ Interferie Aqua
Park Sport Hotel, ale zanim dzieci tu dotar³y, musia³y wykonaæ kilka
sportowych zadañ i znaleŸæ skarby. Na fina³ - dyskoteka z profesjo-

Wakacyjn¹ ok³adkê „Notatnika” zaprojektowa³ Tomasz Chmielowiec, wykorzystuj¹c rysunki uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie: Oliwii Bigus, Julii
Fabiœ, Edyty Kurczewskiej, Klaudii Skórki, Maryli Sochy i Wiktorii Turczynowicz.

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 9 lipca, 13 sierpnia i 10
wrzeœnia br., a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ
w nieprzekraczalnych terminach do 27 VI, 30 VII i 27 VIII br.

nalnym DJ-em. Byliœmy pewni, ¿e po przejœciu dwóch kilometrów
dzieci nie bêd¹ w stanie zanadto pl¹saæ, ale jak¿e siê myliliœmy. Po
dwóch godzinach szaleñstw przedszkolaki ruszy³y w drogê powrotn¹
i z tego, co wiem, podczas obiadu nie by³o takiej wrzawy jak zazwyczaj, a le¿akowanie odby³o siê w ka¿dej z sal.
Na zakoñczenie roku mamy dla przedszkolaków kolejn¹ niespodziankê. 17 czerwca w Interferie Aqua Park Sport Hotel
odbêdzie siê akcja „Bezpieczne wakacje”. Zajêcia poprowadz¹ funkcjonariusze policji i ratownicy Karkonoskiej
Grupy GOPR. Zapraszamy!
K. Harbul-Ba³a

Jak to w Raspenavie by³o
O tym, ¿e przyjaŸñ polsko-czeska kwitnie, mogliœmy siê przekonaæ goszcz¹c w
Raspenavie 24 maja, na warsztatach plastycznych organizowanych przy tamtejszym Domu Pielgrzyma. Dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej „Mrowisko” po raz kolejny zosta³y zaproszone do wziêcia udzia³u w tworzeniu ciekawych rzeczy, które
mog³y potem zabraæ ze sob¹ do domu.
A co to by³o? Miêdzy innymi przepiêkne sowy wykonane z szyszek, drewniane
³y¿ki, które wed³ug organizatora warsztatów
i jednoczeœnie naszego przyjaciela, Miloša
Šimka, mog³y pos³u¿yæ równie¿ za narzêdzie
dyscypliny, lampiony wykonane ze s³oików
oklejonych kolorowymi paskami z bibu³y,
origami z … kolorowych torebek papierowych po herbacie, bransoletki z kolorowego sznurka i koralików oraz ma³ych metalowych… nakrêtek.
Pomys³om nie by³o koñca. W sumie
mo¿na by³o wykonaæ a¿ 11 bardzo ciekawych
przedmiotów, spoœród których najwiêkszym
powodzeniem wœród dzieci cieszy³y siê przepiêkne bransoletki. O dziwo, to w³aœnie
ch³opcy najczêœciej okupowali to stanowisko. Ka¿dy z uczestników warsztatów móg³
liczyæ na pomoc ze strony opiekunów odpowiedzialnych za ka¿de ze stanowisk twórczych.
Kiedy warsztaty dobieg³y koñca, nad-

szed³ czas ucztowania. Zostaliœmy nakarmieni dobr¹ zup¹, czeskim chlebem oraz kie³bask¹ upieczon¹ nad ogniskiem. Jednak,
co tu du¿o mówiæ, czeskie potrawy ustêpowa³y pola w starciu z polskimi, np. z barszczem czerwonym i pierogami, na co wskazywa³y miny niektórych dzieciaków.
Wszystko by³oby idealne – wspania³a
pogoda, mnóstwo ciekawych zajêæ, mile
spêdzony czas, budowanie relacji z naszymi
czeskimi przyjació³mi – gdyby nie burza, która przerwa³a nie tylko ognisko, ale tak¿e czas
przy muzyce gitary, bêbnów oraz ciekawego instrumentu, w kszta³cie olbrzymiego
rogu, rodem z Australii. Nie zabrak³o równie¿ piosenek polskich i czeskich. Na po¿egnanie nasze dzieci musia³y zaœpiewaæ
polsk¹ piosenkê. Po burzliwej debacie co do
repertuaru zwyciê¿y³a… „Ba³kanica”.
Podsumowuj¹c, by³o sielsko i twórczo.
Jako jedyna grupa z Polski nie czuliœmy siê
wcale odseparowani od reszty spo³ecznoœci obecnej na warsztatach. Nasi czescy
przyjaciele przyjêli nas bardzo serdecznie,
oprowadzili po wszystkich stanowiskach
twórczych, rozmawiali z nami, ¿artowali i zatroszczyli siê o nas tak, aby niczego nam nie
brakowa³o.
Bardzo dziêkujemy Milošowi Šimkowi,
który po raz kolejny udowodni³, ¿e jest naszym dobrym przyjacielem i zawsze mo¿na
na niego liczyæ. Cieszymy siê, ¿e niebawem, a
dok³adnie w czerwcu,
odwiedzi nas ponownie
podczas pleneru rzeŸbiarskiego organizowanego przy Czarcim M³ynie.
Anna Bigus

Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 9 lipca br.
14
maja
og³oszono przetarg
na zadanie pn. „Odbudowa
nawierzchni drogi
wraz z systemem
odwodnienia ul.
Korczaka (km 0
+ 191 - 0 +
316)”
316)”, z terminem sk³adania ofert do 29 maja.
Nades³a³y je firmy: BUDAGRO z Pieñska - 143.910
z³, Przedsiêbiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne z Lubania - 136.753,86 z³, GREEN SNOW Robert Bronicki ze Œwieradowa 108.018,60 z³. Gmina na zadanie to mia³a przyznan¹ kwotê dotacji z Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji w wys. 140.000 z³.
19 maja og³oszono przetarg na ca³oroczne
zadanie pn. Œwiadczenie us³ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów œciekowych z Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
Œwieradów-Zdrój.
Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 27 maja, a ju¿ nazajutrz ukaza³o siê zawiadomienie o uniewa¿nieniu
postêpowania z uwagi na to, ¿e gmina zamierza³a
przeznaczyæ na ten cel 116.850 z³, a jedyna nades³ana oferta wroc³awskiej firmy GEOTRANS opiewa³a na 192.688 z³,50 z³ (202,83 z³ za tonê).
29 maja og³oszenie ukaza³o siê ponownie, z
terminem sk³adania ofert do 6 czerwca br. I znów
jedyn¹ ofertê z³o¿y³a firma GEOTRANS, która wprawdzie obni¿y³a cenê zagospodarowania i wywozu jednej tony osadów do 156,55 z³, ale roczny koszt tej
us³ugi wyniós³by 164.090 z³.
22 maja gmina og³osi³a przetarg na wykonanie przegl¹dów podstawowych (rocznych):
1. 26 obiektów mostowych (wraz z wpisami do
ksi¹¿ek obiektów mostowych);

Kronika policyjna
ODEZWA SPO£ECZNOŒCI PaT
2. 120 dróg gminnych o ³¹cznej d³ugoœci
48,366 km.
29 maja dokonano otwarcia 13 ofert nades³anych przez firmy: Us³ugi In¿ynieryjne Kornel Suski
z Nowogardu (cz. 2 - 3800 z³), Lehmann + Partner
Polska Konin (1 - 5.148,78 z³, 2 - 10.745,28 z³),
CMSZ Atom Wroc³aw (1 - 5,166 z³), PK-IN¯ Pawe³
Kowalewski Nisko (1 - 4.7605,02 z³, 2 - 8.457,55
z³), RAL Zielona Góra (1 - 34.440 z³, 2 - 44.280 z³),
LGM Strzelin (1 - 3.800 z³, 2 - 6.000 z³), PROBUD
Gliwice (1 - 2.366,52 z³), MOSTOLAND Siemianowice (1 - 3.690 z³), ACORR Warszawa (1 - 16.000
z³, 2 - 19.000 z³), AJD PROJEKT Leœna (1 - 19.065
z³, 2 - 36.900 z³), DESIGNERS Warszawa (1 9.274,20 z³, 2 - 9.999,90 z³), SIGMA PROJEKT
Warszawa (2 - 14.500 z³).
Na 18 czerwca przewidziano podpisanie umów
z firmami: PROBUD (mosty) oraz Us³ugi In¿ynieryjne Kornel Suski (drogi).
29 maja og³oszono przetarg na zakup ci¹gnika rolniczego w ramach dostawy pierwszego wyposa¿enia oczyszczalni œcieków dla Czerniawy. Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 9 czerwca.
29 maja gmina podpisa³a umowê z TAURON
Dystrybucja SA z Jeleniej Góry na eksploatacjê
oœwietlenia w mieœcie. Za ka¿dy punkt oœwietleniowy gmina zap³aci 9.41 z³, a ¿e punktów mamy 1198,
miesiêcznie bêdzie to nas kosztowaæ 11.273,18 z³,
a rocznie - 135.278,16 z³.
(opr. aka)

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia ub.r. obowi¹zuj¹ nowe
stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêdniaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emisje – 15 proc., za 6
emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45 proc. rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.
1

Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 184,50 z³

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z
podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres internetowy −

it@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej
Świeradów−Zdrój − nr 84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 − przed emisją reklamy.
3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie po−
twierdzenia wpłaty. Można je wysłać mejlem na adres it@swie−
radowzdroj.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta
przy ul. 11 Listopada 35, II piętro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni
od dokonania wpłaty. W tym celu należy się jak najszybciej
skontaktować z Magdaleną Szukiewicz w księgowości UM
(parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i
przekazać niezbędne dane, zwłaszcza numer NIP, bez które−
go nie można wypisać faktury!

www.pat.policja.gov.pl
do wszystkich pokoleñ,
grup zawodowych i spo³ecznych
Spo³ecznoœæ programu Komendy
G³ównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Pañstwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.
Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleñkich wsi – ka¿dy na miarê swoich mo¿liwoœci – razem – we wspólnocie obywatelskiej i spo³ecznej – w tym samym
czasie w ca³ym kraju – 14 czerwca 2014
roku punktualnie o godz. 1600.
Zatrzymajmy siê na chwilê, po³ó¿my
praw¹ d³oñ na sercu i przez 60 sekund
wybijajmy jego rytm we wspólnym ZRYWIE WOLNYCH SERC. Serc wolnych
od uzale¿nieñ, przemocy i obojêtnoœci
na drugiego cz³owieka. Serc piêknych i
zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i
spo³eczne. Serc silnych i pomocnych
innym. Serc pokoleñ. Serc ludzi, którzy
mog¹ ró¿niæ siê od siebie, ale potrafi¹
dzia³aæ wspólnie, by chroniæ dzieci i m³odzie¿ przed przemoc¹ i uzale¿nieniami.
Tylko 60 sekund!
Tak niewiele, a znaczyæ bêdzie tak
bardzo du¿o.

Zaproœmy to tego gestu wszystkich
tam, gdzie mieszkamy, w sobotnie,
czerwcowe popo³udnie, by zjednoczy³
siê ca³y kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbiera³y wolnoœci ¿ycia. W trosce o to, by dzieci,
m³odzie¿ i doroœli byli tak bardzo razem
i tak bardzo prawdziwi w tak wa¿nej sprawie.
W imieniu spo³ecznoœci PaT insp. Grzegorz Jach
Pe³nomocnik Komendanta G³ównego
Policji ds. promocji
bezpieczeñstwa publicznego

23 maja oko³o godz. 2000 dy¿urny lubañskiej komendy otrzyma³ telefoniczn¹ informacjê o rozboju w Œwieradowie dokonanym
przez 3 mê¿czyzn. Pokrzywdzeni – przedstawiciele handlowi telewizji satelitarnej – udali siê we wskazane przez potencjalnych
„klientów” miejsce. Po zaparkowaniu do ich
pojazdu podbiegli zamaskowani mê¿czyŸni i
uderzaj¹c kijem bejsbolowym oraz gro¿¹c
zmusili pokrzywdzonych do oddania pojazdu marki mercedes, laptopa, nawigacji, mo-

demu internetowego, telefonu komórkowego oraz gotówki. Podjête w tej sprawie przez
policjantów czynnoœci doprowadzi³y do zatrzymania sprawców i odzyskania ca³ego
skradzionego mienia. Dwóch 19-latków i 18latek us³yszeli zarzuty rozboju, a nastêpnie
decyzj¹ s¹du trafili na dwa miesi¹ce do
aresztu.
Za przestêpstwo, o które s¹ podejrzani,
grozi kara pozbawienia wolnoœci na czas nie
krótszy od 3 lat.

ŒWIERADOWSCY DZIELNICOWI

Rejon nr 2 - Czerniawa - asp. Andrzej Tabor, tel. 797 306 239*;
Rejon nr 3 - Przedmieœcie - asp. Dawid Szulikowski, tel. 797 306 240*.

Rejon nr 1 - st. asp. Bogdan Borkowski,
tel. 797 306 235*;

* Telefony odbierane s¹ w godzinach, gdy dzielnicowi pe³ni¹ s³u¿by! W
sprawach wymagaj¹cych nag³ej interwencji dzwonimy pod nr 997!

BRZOZOWA, KILIŃSKIEGO, KORCZAKA

Na bie¿¹co
Rocznie wydajemy 300 tys. z³ na oœwietlenie uliczne.

Pozyskaliœmy dofinansowanie 122 tys. z³ na remont odcinka ul. Korczaka, dok³adniej zaœ chodzi o po³¹czenie tej¿e
ulicy z ul. 11 Listopada. Obecnie nawierzchnia tej szutrowej
dró¿ki (na zdjêciu powy¿ej) jest w z³ym stanie, a nowa wykonana bêdzie z kostki betonowej. W tym roku zakoñczymy
remonty dróg wokó³ najwiêkszego osiedla mieszkaniowego
w mieœcie przy ul. Korczaka i Wyszyñskiego.
Kolejna du¿a inwestycja drogowa, to remont ul. Kiliñskiego (fot. poni¿ej) na d³ugoœci ponad 500 m. Drog¹ t¹
skomunikujemy kilka budynków odciêtych od miasta, szczególnie zim¹. Wartoœæ inwestycji wyniesie ok. 800 tys. z³.
Koñczymy te¿ inwestycjê przy ul. Brzozowej przez wykonanie kilkudziesiêciometrowego odcinka nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie to wykonywane jest ze œrodków w³asnych gminy i kosztuje 30 tys. z³.

KANALIZA NA UL. BRONKA CZECHA
Otrzymaliœmy informacje z Urzêdu Marsza³kowskiego o
przyznaniu dofinansowania na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicy Bronka Czecha wraz z odbudow¹ nawierzchni
drogi. Przy wartoœci inwestycji 1,3 mln z³ dofinansowanie
wyniesie 75 proc. Niestety, mamy problem z t¹ inwestycj¹,
poniewa¿ na 75 dofinansowanych projektów jesteœmy na
69. pozycji i z informacji Urzêdu Marsza³kowskiego wynika,
¿e w tej chwili musimy oczekiwaæ na podpisanie umowy,
jako ¿e z prognoz marsza³kowskich wynika, ¿e œrodki na nasz
projekt pojawi¹ siê dopiero we wrzeœniu.
Dla nas jest to powa¿ny problem, przede wszystkim dlatego, ¿e podpisanie umowy we wrzeœniu spowoduje w konsekwencji rozstrzygniêcie przetargów i rozpoczêcie inwestycji w paŸdzierniku, a w listopadzie bêd¹ ju¿ zimowe warunki i nie ma mowy o prowadzeniu budowy.
Kolejny problem dotyczy wymogów stawianych przy
dotacjach z programów unijnych - dofinansowanie zadania
na ul. Bronka Czecha musi byæ zakoñczone i rozliczone do
maja 2015 roku, czyli tu¿ po zimie. Podejmiemy ryzyko realizacji tej inwestycji, spróbujemy w okresie zimowym wykonaæ sam¹ sieæ sanitarn¹, a wiosn¹ nawierzchniê drogow¹.

Szkoda by³oby nie wzi¹æ tych trudno pozyskanych pieniêdzy unijnych. Czekamy teraz na zaproszenie ze strony Urzêdu Marsza³kowskiego do podpisania umowy.

W 2013 r. œwieradowscy hotelarze pobrali od
goœci 1,3 mln z³ op³aty uzdrowiskowej.

ODPADY KOMUNALNE − ROK
NOWEJ USTAWY I CO DALEJ?
Mija rok od wprowadzenia nowej ustawy o odpadach
komunalnych. Ka¿da gmina ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê
wprowadzi³a w ¿ycie system wywozu i rozliczania odpadów
komunalnych. Równie¿ w przypadku naszej gminy wdro¿yliœmy system odpowiedni do naszych warunków. Dla mieszkañców najwa¿niejsza jest cena, oczywiœcie, im ni¿sza - tym
lepiej. Na mocy ustawy musimy w ka¿dym roku zwiêkszaæ
odzysk surowców wtórnych. Nasz system kodów kreskowych chocia¿ nie jest idealny, to okaza³ siê najbardziej skuteczny w zarz¹dzaniu odpadami komunalnymi. Ci¹gle go
modyfikujemy i wdra¿amy nowe rozwi¹zania. W kodzie kreskowym zawarte s¹ wszystkie niezbêdne informacje: adres
w³aœciciela nieruchomoœci, frakcja odpadu, wielkoœæ pojemnika. Jednoczeœnie kod kreskowy nie narusza ustawy o
ochronie danych osobowych. Dane z odczytywanych kodów kreskowych s¹ podstaw¹ do dalszych modyfikacji systemu tak, aby spe³niæ wymogi ustawy i rozporz¹dzeñ przy
jak najni¿szej cenie dla mieszkañców i przedsiêbiorców.
CO SIÊ UDA£O?
1. Odczytywanie kodu kreskowego weryfikuje z³o¿one
deklaracje.
2. Prostota systemu dla mieszkañców, np. w danym dniu
odbieramy tylko jeden rodzaj odpadu.
3. PrzewoŸnik nie ma dostêpu do danych, w ten sposób
wykluczamy prawdopodobieñstwo tzw. lewego obiegu œmieci.
4. Przedsiêbiorcy, którzy z³o¿yli deklaracje z zani¿on¹ iloœci¹ pojemników, s¹ skutecznie rozliczani i wzywani do dop³aty.
5. W ramach systemu zakupiliœmy 1600 biokube³ków wraz

W naszym mieœcie znajduje siê 450 zbiorników (szamb) bezodp³ywowych na œcieki. Gdy
jeszcze w 2008 r. oczyszczalnia œcieków w
Œwieradowie przyjmowa³a dziennie ok. 800 m3
œcieków, to w 2014 r. jej dzienny przep³yw
wyniós³ ju¿ 1.200 m3.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
CENA W Z£/MIESI¥C

z zapasem worków na ca³y rok i przekazaliœmy bezp³atnie
mieszkañcom do selektywnej zbiórki bioodpadów w domu.
6. Wœród s¹siednich gmin mamy najni¿sze ceny dla
mieszkañców za odbiór odpadów.
7. Co roku bêdziemy przekazywaæ mieszkañcom bezp³atnie w ramach ponoszonych op³at nowoczesne pojemniki i
worki na odpady pod warunkiem prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów.
CO TRZEBA POPRAWIÆ?
1. Trzeba przekonaæ ju¿ nielicznych, aby ich boksy na
odpady znajdowa³y siê w szybkim zasiêgu ekipy wywo¿¹cej, czyli na granicy posesji i drogi. Szybki dostêp przewoŸnika do kub³a, to w ci¹gu dnia pracy zaoszczêdzony czas,
paliwo i mniejsze koszty, za które p³aci gmina.
2. Du¿y problem w ma³ych wspólnotach, gdzie w³aœciciele nie mog¹ siê porozumieæ i bardzo czêsto ka¿dy z nich
ma w³asne zestawy kub³ów, a powinni mieæ jeden zestaw na
ca³y budynek. Takie zachowanie niepotrzebnie wyd³u¿a czas
obs³ugi przez przewoŸnika.
3. Musimy zabezpieczyæ mieszkañców w odpowiednie
pojemniki na popió³. Wielu mieszkañców sk³aduje popió³ w
plastikowych pojemnikach, co jest niebezpieczne.
4. Niestety, po³owa mieszkañców nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów, co znacznie podra¿a ca³y system,
bo niepotrzebnie wywozimy na sk³adowisko odpady zmieszane, które mog³y byæ poddane segregacji.
5. Musimy znaleŸæ sposób rozliczania i sk³adania deklaracji mieszkañców, którzy jednoczeœnie na tej samej posesji
mieszkaj¹ i prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
6. W znacz¹cej wiêkszoœci obiektów hotelowych prowadzona jest niew³aœciwie selektywna zbiórka bioodpadów.
W najbli¿szym czasie zaproponujemy w³aœciwe rozwi¹zania.
7. Wspólnoty i spó³dzielnie mieszkaniowe gromadz¹ bioodpady w nieodpowiednich pojemnikach. Chcemy w przysz³oœci bezp³atnie wyposa¿yæ te nieruchomoœci zamieszka³e w odpowiednie biopojemniki.
8. Trzeba zwiêkszyæ znaczenie PSZOK-a, gdzie mo¿na
bezp³atnie oddaæ wszystkie selektywnie zebrane odpady z
posesji zamieszka³ych. Wci¹¿ wielu mieszkañców wyk³ada
wielkogabarytowe odpady przy swoich œmietnikach, a powinni wywoziæ je na PSZOK-a.
9. Powinniœmy bardziej zró¿nicowaæ op³aty za selektywn¹
i nieselektywn¹ zbiórkê odpadów. Zbyt ma³a ró¿nica w cenie nie motywuje mieszkañców do selektywnej zbiórki.
Chyba najwiêkszy problem jest z lokalizacj¹ boksów w
³atwo dostêpnym miejscu, aby przewoŸnik nie musia³ dzwoniæ do drzwi, sprawdzaæ, czy na posesji nie ma psa, iœæ kilkadziesi¹t metrów do pojemnika po to, aby sprawdziæ, czy jest
pe³ny albo pusty. To wszystko kosztuje mnóstwo czasu, a
za wszystkie koszty przewoŸnika p³aci gmina, czyli mieszkañcy i przedsiêbiorcy. Musimy tak optymalizowaæ koszty
wywozu odpadów, aby nie by³o potrzeby korzystania z drugiego taboru, bo wtedy ceny wzros³yby dwukrotnie. Dlatego, pomimo wielu sprzeciwów, bêdziemy konsekwentnie
d¹¿yæ do zmniejszania kosztów wywozu odpadów. Moje
za³o¿enia naj³atwiej zweryfikowaæ porównuj¹c siê do innych
gmin. Ostatnio gmina Mirsk musia³a podnieœæ ceny za wywóz odpadów poniewa¿ wzros³y koszty wywozu.
Roland Marciniak

W Œwieradowie-Zdroju jest 100 obiektów
hotelowych i 42 restauracje.
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Segregacja odpadów to nasza wspólna sprawa. Od nas zale¿y, jak wysokie bêd¹ ceny za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych i czy
trzeba bêdzie p³aciæ kary za nieosi¹gniêcie poziomów recyklingów okreœlonych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami. W tym zakresie czeka nas jeszcze du¿o pracy.

Harmonogram odbioru odpadów
W najbli¿szym czasie
gmina zamierza wprowadziæ nowy sposób oceny
w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci zamieszka³ych
i niezamieszka³ych w zakresie jakoœci prowadzonej
segregacji, którym w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci przydzielimy
¿ó³te i czerwone kartki naklejane na pojemnikach.

ŒWIADOMIE
BIOAKTYWNI
Nieustaj¹co apelujemy
do mieszkañców, by odbierali - w Urzêdzie Miasta, a tak¿e w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie - woreczki biodegradowalne i biopojemniki na
te worki. Przypominamy
tak¿e, by woreczki wype³nione odpadami kuchennymi po zawi¹zaniu wrzucaæ do kub³ów przeznaczonych na bioodpady.
Poniewa¿ nasta³a pora
œcinania traw, które zbyt
szybko zape³nia³yby kub³y
na bioodpady, zachêcamy
wszystkich, by odwozili
z¿êt¹ trawê na PSZOK-a,
gdzie znajduje siê wydzielone stanowisko do sk³adowania bioodpadów.
GODZINY
OTWARCIA PSZOK
Od poniedzia³ku do
pi¹tku - 11 00 -17 00
W soboty - 10 00 -14 00 .

CZERWIEC/LIPIEC 2014

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

Siedem wspania³ych Tajemnicze znikniêcie skrzynki

Za górami, za lasami, za kilkoma rzekami, ¿yje sobie siedem kobiet, które postanowi³y
powalczyæ ze smokiem. Smok nosi doœæ dziwn¹ nazwê – „zbêdne kilogramy” - bo ma wielokierunkowe pochodzenie. Do walki z besti¹ nasze bohaterki postanowi³y u¿yæ programu
„Zrzuæ do wakacji” organizowanego przez Interferie Aquapark Sport Hotel. I tu koñczy siê
bajka, a zaczyna ciê¿ka praca. 12 zajêæ, dwa razy w tygodniu po pó³torej godziny. Nasze
panie biegaj¹, trenuj¹ nordic walking, aquaaerobik i je¿d¿¹ na rowerze. £atwo nie jest, ale jak
ma coœ ubyæ z objêtoœci, to bez potu i bólu siê nie da.
Marta, dwie Agnieszki, Ludwika, dwie Ma³gosie i Kamila wa¿¹ razem 520 kg, a ka¿da chce
zrzuciæ œrednio 5 kg. Program koñczy siê 24 czerwca i tego dnia dowiemy siê, czy zamierzenia zosta³y zrealizowane. Niektóre z naszych pañ tak siê zawziê³y, ¿e potrafi¹ pójœæ na trening
„Zrzuæ do wakacji” zaraz po godzinnej ZUMBIE!
Proszê œledziæ poczynania naszych 7 WSPANIA£YCH na Facebooku/Aqua Park Interferie
Sport Hotel Œwieradów-Zdrój i trzymaæ za nie kciuki. Ta, która zrzuci najwiêcej, otrzyma od
organizatora nagrodê-niespodziankê. Dla nas wszystkie panie ju¿ wygra³y! Pokona³y swych
najwiêkszych wrogów – lenia i wymówkê.
Katarzyna Harbul-Ba³a

UM wykazuje
Burmistrz Miasta
ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres 21 dni - do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
 11 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci
niezabudowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 34, am. 13, obr. VI.
 11 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci
niezabudowanych przy ul. Sosnowej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
 nr 81/10, am. 4, obr. V,
 nr 80/8, am. 4, obr. V.
 11 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci
zabudowanej przy ul. Pi³sudskiego 15, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki
 nr 13/3, 12/2 i 14/4, am. 8, obr. IV
o ³¹cznej powierzchni 3.391 m2.
 11 czerwca - w sprawie przeznaczenia do

sprzeda¿y, w drodze przetargu nieograniczonego
ustnego, lokalu nr 14 przy ul. Zdrojowej 5 wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki
2
 nr 16/1, am. 6, obr. IV, o pow. 536 m
- przeznaczonego na cele inne ni¿ mieszkalne.
 11 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Leœnej, oznaczonej geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
2
 nr 34/6, am. 8, obr. IV, o pow. 67,5 m
- z przeznaczeniem na lokalizacjê wypo¿yczalni sprzêtu sportowego.
 11 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej w rejonie ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 23/2, am. 12, obr. IV, o pow. 450 m
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 11 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y, w trybie bezprzetargowym, nieruchomoœci zabudowanej (kot³ownia) przy ul. Korczaka, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki
2
 nr 51/16, am. 10, obr. IV, o pow. 706 m

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Świeradowie zaprasza swych członków na doroczne
spotkanie przy grillu, które rozpocznie się 17 czerwca o godz. 1530 w ogrodzie pensjonatu FORTUNA.

Z koñcem maja zamkniêty zosta³ - po przesz³o pó³wiecznym funkcjonowaniu - punkt
pocztowy na hali spacerowej Domu Zdrojowego. Tak¹ decyzjê podj¹³ zarz¹d Uzdrowiska,
który chce tam teraz wprowadziæ nowe us³ugi dla kuracjuszy (i takie jego œwiête prawo). Po
zdecydowanej deklaracji kierownictwa poczty w Œwieradowie (tej g³ównej), i¿ nie bêdzie
nowej lokalizacji dla placówki filialnej, postanowienie Uzdrowiska o eksmisji nie wydaje siê
byæ a¿ tak bolesne, wszak z prawami ekonomii siê nie polemizuje. Dlaczego jednak w œlad za
poczt¹ wyprowadzi³a siê tak¿e skrzynka na listy? Bo instytucja musia³a siê ewakuowaæ z
ca³ym dobrodziejstwem inwentarza - t³umacz¹ na poczcie (tej g³ównej), ze skrzynk¹ te¿.
Oczywiœcie, nikt nie podwa¿a sensu obecnoœci skrzynki na hali i jest wielce prawdopodobne, ¿e wczeœniej czy póŸniej wróci ona na swoje dawne miejsce, musi jednak najpierw
przejœæ etap procedowania - poczta (ta g³ówna) jest zobowi¹zana zawnioskowaæ do zarz¹du
Uzdrowiska o powrót skrzynki i wniosek taki pewnie zostanie rozpatrzony pozytywnie. A
skoro taka jest przewidywalna przysz³oœæ, nasuwa siê pytanie, dlaczego zatem skrzynka nie
mog³a przejœæ etapu procedowania stoj¹c sobie w dawnym miejscu? Niestety, pytanie takie
trafi w pustkê urzêdnicz¹, a nam w g³êbi duszy tli siê ¿al, ¿e nie mamy w sobie nawet tej
u³amkowej czêœci pragmatycznego i zdroworozs¹dkowego podejœcia do ¿ycia, jak¹ przejawiaj¹ Czesi. Bo jakoœ trudno sobie wyobraziæ, by oni procedowali tygodniami nad skrzynk¹
pod jej nieobecnoœæ.
W mieœcie mamy ¿a³oœnie ma³¹ iloœæ czerwonych skrzyneczek, a ta na hali by³a rozpoznawalna i potrzebna, zw³aszcza dla niemieckich goœci, gdy¿ dla wielu z nich z uwagi na podesz³y wiek spacer na pocztê (tê g³ówn¹) to du¿y wysi³ek. B¹dŸmy jednak dobrej myœli, zaufajmy procedurom! (aka)

DIABELSKIE WARSZTATY
Od 11 do 15 czerwca br. przy Czarcim M³ynie odbêdzie siê II miêdzynarodowy
plener artystyczny „Z czartem w plenerze”, z udzia³em artystów z Polski i
Czech. Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „ Œwieradów – Czerniawa” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do podpatrywania
artystów przy pracy.
Tych zaœ, którzy chcieliby wzi¹æ czynny udzia³ w licznych warsztatach, które
artyœci poprowadz¹ w sobotê 14 czerwca od godziny 1500, proszeni s¹ o wczeœniejsze zg³oszenie siê pod numerem telefonu 501 312 323:
- warsztaty kulinarne dla dzieci – „Czarty i czarusie, straszne i milusie”,
- warsztaty malarskie dla m³odzie¿y - „Malowane czarcim ogonem”,
- warsztaty rzeŸbiarskie dla doros³ych - „Nasze czarty, to nie ¿arty”.
Ma³gorzata Gettner

Tutaj wszystko jest za darmo

- i to dziêki Tobie!

Od jakiegoœ czasu zwracaj¹ siê do mnie mieszkañcy Œwieradowa z proœb¹ o pomoc. Najczêœciej
proœby te dotycz¹ ubrañ, sprzêtu AGD, mebli. Wiem te¿, ¿e s¹ osoby, które chêtnie by tej pomocy
udzieli³y, wystarczy³oby wiêc tylko te osoby ze sob¹ skontaktowaæ. Dlatego zg³osi³am inicjatywê, by

MAM - DAM - POTRZEBUJÊ
taki k¹cik dobrej woli powsta³ w „Notatniku Œwieradowskim”. Móg³by funkcjonowaæ pod has³em:
Zadaniem takiego k¹cika bêdzie bezgotówkowa
pomoc osobom potrzebuj¹cym, polegaj¹ca na wymianie przedmiotów, a nawet us³ug miêdzy u¿ytkownikami. Do³¹cz do tej spo³ecznoœci: Oddawaj zbêdne rzeczy! Pomagaj! Œmia³o proœ o pomoc!
Wystarczy przys³aæ bezp³atne og³oszenie na adres gazety, zg³aszaj¹c to, co chêtnie oddamy, lub to,
czego potrzebujemy. Mo¿na og³osiæ siê mejlem, telefonicznie lub nawet na kartce papieru, któr¹ wystarczy zostawiæ w referacie promocji UM.
Zapraszamy do wspó³pracy! (de)

Pro Musica Sacra
Tegoroczna Edycja PRO MUSICA SACRA odbêdzie siê
w skromniejszej wersji ni¿ w latach poprzednich. Wynik³o to z problemów organizacyjnych zaistnia³ych w najtrudniejszym dla organizatorów czasie – bo na pocz¹tku
roku, gdy up³ywa³y terminy sk³adania wniosków o dotacje.
Szczêœliwie jednak, dziêki ¿yczliwoœci w³odarzy Œwieradowa, uda³o siê uzyskaæ dofinansowanie ze strony UM, dziêki któremu, a tak¿e pomocy finansowej ks. proboszcza Franciszka, mo¿liwe jest zorganizowanie w czasie letnim 4
koncertów na naprawdê wysokim poziomie.
Koncert inauguracyjny odbêdzie siê ju¿ w sobotê 21
czerwca o godzinie 1900 w koœciele œw. Józefa w Œwieradowie, a wykona go œwiatowej s³awy organista prof. Julian
Gembalski (fot. obok) – najwybitniejszy polski improwizator. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ, ¿e ów koncert w du¿ej czêœci wype³ni¹ improwizacje na ró¿ne tematy, co bêdzie nowoœci¹ na festiwalu PRO MUSICA SACRA.
Julian Gembalski (rocznik 1950) jest profesorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
gdzie prowadzi klasê organów i klawesynu i której by³ rektorem w latach 1996-2002. Absolwent Wydzia³u Instrumentalnego w klasie organów oraz Wydzia³u Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki tej szko³y, wybitny pedagog, kom-

ROZBUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY NOWEJ
SIEDZIBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
Projekt wspó³finansowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK, finansowanego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W marcu rozpoczêto przeprowadzanie przewidzianych
w ramach przedmiotowego projektu postêpowañ przetargowych, w wyniku których wy³oniono wykonawcê robót
budowlanych - firmê GREGOR-BUD Grzegorz Rychlicki z
Radostawia Œredniego, której oferta opiewa³a na 800.000 z³,
oraz nadzór inwestorski - firmê F.H.U. INVEST-ART z Mi³kowa, oferuj¹c¹ za tê us³ugê 12.600 z³.

Jak widaæ na zdjêciu, prace na budowie nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej postêpuj¹ zauwa¿alnie, obecnie s¹ na etapie konstrukcji stropodachu, który zamknie stan
surowy budynku, a to oznacza, ¿e po odbiorze czêœciowym
zaawansowanie robót siêgnie ok. 25 proc.
W nastêpnych miesi¹cach wykonawca skoncentruje siê
na budowie instalacji wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz na
robotach wykoñczeniowych (czêœæ prac mo¿na prowadziæ
dopiero na wakacjach, gdy¿ niektóre z instalacji bêd¹ przy³¹czone bezpoœrednio z budynku szko³y). Przewidywany czas
oddania nowej siedziby do u¿ytku to grudzieñ br.
(MP)

pozytor i wirtuoz organów. Studia podyplomowe ukoñczy³
w Pary¿u studiuj¹c pod kierunkiem organistów: André Isoir'a i Michaela Chapuis oraz muzykologa Jeana Saint-Arroman. By³ tak¿e na kursie organmistrzowskim w Belgii pod
kierunkiem wybitnego wirtuoza, maj¹cego wielki talent do
improwizacji - Floor Pettersa.
Jest laureatem wielu nagród: konkursu improwizacji fortepianowej w Gdañsku, konkursu improwizacji organowej
w Weimarze, krytyków „Orfeusz” na 38. Miêdzynarodowym
Festiwalu Muzyki Wspó³czesnej Warszawska Jesieñ, im.
Karola Miarki, im. Wojciecha Korfantego, Arcybiskupa Katowickiego „Lux ex Silesia”. Odznaczony zosta³ przez papie¿a Jana Paw³a II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Pe³ni funkcjê wizytatora organów i organistów oraz przewodnicz¹cego Sekcji Budowy Organów Komisji do spraw
Muzyki Sakralnej w Katowicach, zaprojektowa³ brzmienie,
dyspozycjê i architekturê organów w koœciele Opatrznoœci
Bo¿ej w Katowicach, których budowê tak¿e nadzorowa³ we wspó³pracy z innymi francuskimi znakomitymi organmistrzami.
Jest za³o¿ycielem pierwszego w Europie œrodkowowschodniej muzeum organów. Od 1995 roku prowadzi regularne koncerty w ramach festiwalu „Muzyka Organowa w
Katedrze” na organach Gregora Hradetzki'ego w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. We wspó³pracy z Radiem Katowice nagra³ kilkanaœcie p³yt z serii „Sound of Silesian Organs”, na których zaprezentowa³ brzmienie wybranych organów na Œl¹sku. Jest cz³onkiem Komisji ds. Dzie-

dzictwa Koœcio³a Katowickiego II Synodu Archidiecezji
Katowickiej.
W zwi¹zku z tym, ¿e kierownik artystyczny festiwalu –
Jakub Choros - przyj¹³ posadê organisty sanktuarium w
Œwiêtej Lipce i pe³nione przez niego obowi¹zki nie pozwol¹
mu na osobisty udzia³ w koncertach, bezpoœredni¹ opiekê
nad festiwalem obejmie w tym roku Dorota Marek, a od
strony merytorycznej - Olga Ksenicz oraz Piotr Chmaj – wielokrotni wykonawcy koncertów w Œwieradowie, œwietnie
znaj¹cy tê imprezê i bardzo ¿yczliwi przedsiêwziêciu.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w koncertach. (aka)

Biblioteczny maj
Biblioteki publiczne od wielu lat w maju intensywnie
promuj¹ czytelnictwo, odbywa siê wiele imprez i spotkañ, a
s³u¿yæ ma to przede wszystkim lokalnej spo³ecznoœci. Wed³ug naszej noblistki Wis³awy Szymborskiej „Czytanie
ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹ sobie ludzkoœæ wymyœli³a”. My ju¿ tradycyjnie od lat organizujemy Tydzieñ
Bibliotek, zaœ przes³aniem tegorocznych obchodów by³o
CZYTANIE £¥CZY POKOLENIA.
 Œwiêtowanie zaczê³o siê od przedszkolaków, które
nas odwiedzi³y 8 maja, w œwiêto bibliotek, wrêczaj¹c bukiet
ró¿ i przeogromn¹ laurkê z ¿yczeniami od wszystkich dzieci,
z podziêkowaniami za „Wszystkie wypo¿yczone ksi¹¿ki, przeprowadzone zajêcia, zorganizowane konkursy, ¿yczliwoœæ
i uœmiech”. To cieszy, gdy¿ wychodzimy z za³o¿enia, ¿e nale¿y wychowaæ ju¿ od najm³odszych lat dziecko na œwiadomego czytelnika. A lata przeznaczone na realizacjê - wspólnie z wychowawcami - projektu „Czytaj¹ce przedszkole”
przynosz¹ efekty; je¿eli po ka¿dej wizycie przyjdzie choæ
jedno dziecko z rodzicami i zapisze siê do nas, to ju¿ jest
sukces.
Staramy siê, aby czytali im przedstawiciele ró¿nych zawodów - tym razem by³a to Dorota Marek, szefowa referatu
promocji UM, która tak serdecznie zajê³a siê przedszkolakami, ¿e na nasze biblioteczne zajêcia zosta³o ma³o czasu.
 Najm³odsze dzieci z grupy „Biedronki” odwiedzamy
bezpoœrednio, wiedz¹c, ¿e d³ugo, bardzo d³ugo musia³yby
iœæ do nas, a tak 16 maja z samego rana pos³ucha³y z ciekawoœci¹ bajeczki, a nastêpnie zosta³y obdarowane znaczkami i zak³adkami z Fundacji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.

nie wykonanych kukie³ek przedstawi³a krótk¹ scenkê teatraln¹, zrobi³a egzamin z jêzyka polskiego (czyli gimnastykê jêzykow¹), w trakcie którego odwa¿ni musieli powtarzaæ
„poczciwy pocztmistrz z Tczewa”. Po spotkaniu „wró¿ka”
rozdawa³a autografy i mo¿na by³o kupiæ dwie jej ksi¹¿ki, a
my cieszymy siê, ¿e odwiedzi³a dzieci w Czerniawie, dla których by³o to pierwsze spotkanie z pisarzem.

Oto m³odzi liderzy czytelnictwa - z lewej stoi najbardziej oczytana ma³olata, Karolina Salawa.
 W maju tradycyjnie od kilkunastu lat nagradzamy
najlepszych w konkursie czytelniczym oraz przyznajemy
tytu³ „Najbardziej Oczytany Ma³olat”, który w roku 2013/
2014 przypad³ Karolinie Salawie. W poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsze trzy miejsca zajêli:
Przedszkole - Ola Wójcik, Kacper Hutek i Oliwia Osiñska.
Szko³a podstawowa - Julia Krzewina, Kuba Olszewski i
Agata Stonik.
Gimnazjum - ¯aneta Zaj¹czkowska, Sara Rostkowska i
Wiktoria Kapuœciñska.
Nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy zosta³y wrêczone w bibliotece.
 27 maja odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu „Dobra
ksi¹¿ka i kawa” z Magd¹ Olszewsk¹, nasz¹ lokaln¹ tropicielk¹ historii, która tym razem opowiada³a o legendach tworzonych w Bad Flinsberg oraz recytowa³a przet³umaczon¹
przez siebie poezjê chwal¹c¹ Flinsa. Ot, choæby tak¹, jak ta:

Maj nie by³by miesi¹cem ksi¹¿ki bez pisarza. 12 maja
w obu szko³ach czarowa³a dzieci Wioletta Piasecka (fot. powy¿ej) – autorka ponad 40 bajek i baœni dla dzieci, ubrana
starannie w strój wró¿ek (stosownie do treœci swoich ksi¹¿ek), umia³a zainteresowaæ m³odych s³uchaczy, gdy¿ zadawa³a im pytania, rozdawa³a wró¿by, z pomoc¹ w³asnorêcz-

Do Ÿród³a we Flinsbergu (1826)
Flinsbergiem mnie nazywaj, lub jeœli chcesz
To starej nazwy Flyznberg u¿ywaj
Mym zas³ugom jego nazwê czciæ
Gdy¿ j¹ starej legendzie zawdziêczam
Flinsowi – serbskiemu bo¿kowi,
Który tu na górze czczony by³.

dokoñczenie obok 

Nordic walking to rekreacja polegaj¹ca na marszu ze specjalnymi kijkami. Zapocz¹tkowano go w Finlandii ju¿
latach 20. XX wieku, jako trening dla
narciarzy biegowych. Obecnie jest to
sport dla wszystkich, bez wzglêdu na
wiek i p³eæ. Nie tak dawno jeszcze z
kijkami spotykaliœmy w naszym mieœcie tylko goœci z Niemiec. Teraz, dziêki odpowiedniej popularyzacji, sport
ten sta³ siê modny wœród Polaków, w
tym tak¿e œwieradowian. Widok seniora chodz¹cego z kijkami do nordic
walking nie budzi ju¿ u nikogo zdziwienia Aktywny wypoczynek znajduje coraz wiêcej amatorów wœród osób
starszych. Powszechnie wiadomo, ¿e
ruch i zdrowy tryb ¿ycia zapewniaj¹
optymizm, d³ugowiecznoœæ, przywracaj¹ witalnoœæ i budz¹ wewnêtrzn¹
energiê.
Najwiêksz¹ zalet¹ tego sportu jest
zaanga¿owanie ca³ego cia³a i to jest jego przewaga nad normaln¹ przechadzk¹. Kijki anga¿uj¹ górn¹ czêœæ cia³a, która w
trakcie tradycyjnego spaceru jest swobodna. Podczas chodzenia z kijkami rozwija siê si³ê i wytrzyma³oœæ ramion, u³atwia siê wchodzenie pod górê, spala siê wiêcej kalorii ni¿
przy normalnym chodzeniu, zwiêksza siê stabilnoœæ, zmniejsza siê nacisk na stawy, dziêki którym s¹ one odci¹¿one, co

A¿ przyby³ wieki Bolko
Ze zwyciêsk¹ broni¹ sw¹.
Starego Flinsa w czeluœciach ziemi skry³
I zniszczy³ o³tarz,
Co poœród lasu lœni³
I chrzeœcijañstwa ziarnko zasia³
Na brzegach czystej Kwisy.
I gdy nad grobem Flinsa pochyli³ lance sw¹,
To ujrza³ Ÿród³o,
Co krystaliczn¹ wod¹ pocz¹tek bra³o w nim.
Jednak w skrytoœci serca
Lêk maj¹c przed bo¿kiem tym,
Nie wiedzia³ o mocy ukrytej w wodach tych.
Tak i te¿ szlachta, co przybyæ mia³a tu,
Pojêcia o tym nie mia³a,
¯e per³ê ona ukrywa,
Która z g³êbin tu wyp³ywa –
Nie doceniali sk³adu jej,
A¿ m¹dry hrabia Schaffgotsch,
Przeczuciem dziwnym tkniêty,
Rozpozna³ i zbada³ Ÿród³o
I jego wartoœæ wielk¹.
Dla dobra ludzkoœci,
Od czasu tego
Wyp³ywa b³ogos³awieñstw pe³ne.
Tysi¹ce nowych si³ i zdrowie
P³ynie z niego.
Bóg Flins opiek¹ je otoczy³
I otaczaæ ni¹ bêdzie
I niechaj przez wieki
Dolin¹ t¹ przep³ywa.
Niech mu ofiary przy ka¿dej wieczerzy sk³adaj¹
I ku czci dobroci przy ka¿dym posi³ku dziêki wyra¿aj¹
Za tê uzdrawiaj¹c¹ moc.
Cieszymy siê ¿e do sta³ych ju¿ goœci do³¹czy³y nowe
osoby chc¹ce poznawaæ historiê miasta. Na nastêpne spotkanie z histori¹ miasta Magda zaprasza 26 czerwca; tym
razem odbêdzie siê ono w Czarcim M³ynie (czyli bêdzie mowa
o dziejach Bad Schwarzbach), a poniewa¿ trzeba bêdzie zorganizowaæ transport (który ruszy spod biblioteki o godz.
1530), chêtni do wziêcia udzia³u proszeni s¹ o wczeœniejsze
potwierdzenia uczestnictwa.
W tym samym czasie tyle, ¿e ju¿ w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta odbywa³o siê XVI Dyktando o „Tytu³
Mistrza Ortografii 2014” prowadzone przez nasz¹ kole¿ankê
z biblioteki szkolnej Renatê Tomaszewsk¹.
Tradycyjnie tekst zosta³ u³o¿ony przez nauczyciela jêzyka polskiego, niezawodn¹ Krystynê Fenczyszyn. Dyktando pod tytu³em „Dla najpiêkniejszej” okaza³o siê za trudne, pewnie w tych fragmentach: „Klaudia zaczê³a siê che³piæ piêknymi w³osami, które my³a w Ÿródlanej wodzie,
Gabriela prezentowa³a figurê smuk³¹ jak trzcina, Honorata krzepê i tê¿yznê godn¹ mê¿czyzny, pó³-Mulatka Olga

jest bardzo wa¿ne dla osób starszych.
Naukowcy wykonali specjalne analizy ruchu oraz przeprowadzili badania z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Wyniki testów wykaza³y, ¿e ten sposób rekreacji ruchowej jest
odpowiedni dla wszystkich, bez wzglêdu na wiek, p³eæ czy
sprawnoœæ. Nordic walking jest bezpieczny i skuteczny, a
zapaleni chodziarze dodaj¹, ¿e tak¿e uzale¿niaj¹cy.

przechyla³a powabnie g³owê okolon¹ nie za d³ugimi, lecz
starannie u³o¿onymi kruczoczarnymi w³osami, u Natalii
widaæ by³o parê oczu tak cudnej b³êkitnomodrej barwy, i¿
urzeka³y one od pierwszego wejrzenia. Klasowe superatrakcyjne modnisie paradowa³y wzd³u¿ i wszerz ³awek
jak modelki na wybiegu w Nowym Jorku, natomiast superinteligentne cztery przyjació³ki zrobi³y sobie z tego
castingu œmichy-chichy (...)”
Zatem jak w roku ubieg³ym mistrza nie mamy, wypada
nam tylko zrobiæ kumulacjê nagród!
Natomiast dyplom za odwagê i determinacjê wypada³oby wrêczyæ Teresie Fierkowicz, która od kilku lat stawia siê
na ka¿dym dyktandzie i pisze z uczniami, albo mamie Karoliny Salawy, która posz³a pisaæ z córk¹ (i okaza³a siê od niej
gorsza!).

Seniora

Marsz z kijkami poprawia kondycję K¹cik

Anga¿ujemy 90 proc. miêœni (np. podczas biegu 60 proc.),
a cztery punkty podparcia wyraŸnie zmniejszaj¹ urazowoœæ
uk³adu kostnego. Podczas nordic walking konsumpcja energii wzrasta, spalanie kalorii zwiêksza siê, tak wiêc taki trening ma wp³yw na nasz¹ wagê i jest znakomit¹ kuracj¹ odchudzaj¹c¹ - przekonuje literatura fachowa.
Ruch to zdrowie, wa¿ne jednak, by aktywizowaæ swoje
cia³o w sposób ³agodny i bezpieczny. Marsz z kijkami jest
doskona³ym sportem dla seniora. Przed rozpoczêciem treningów warto skonsultowaæ siê ze specjalist¹, który poka¿e
nam w³aœciwy sposób anga¿owania kijków.
Od marszu z kijkami uzale¿niæ siê warto!
Opr. Donata Sienkiewicz

Nie ma jak u mamy!

 W maju zakupiliœmy prawie 100 ksi¹¿ek, w tym: K.
Grocholi „Niebo odnalezione”, M. Kaczyñskiej „Moi Rodzice”, M. Jaruzelskiej „Rodzina”, M. Kordel „Wymarzony
dom”, K. Michalak „Zacisze Gosi”, Ch. Link „Ciernista ró¿a”.

Zdjêcie wprawdzie jest wyre¿yserowane, ale jak¿e pomys³owo! - Zosia czyta do snu horror Kinga, a jej tato zd¹¿y³ ju¿
przysn¹æ przy lekturze „Œpi¹cej królewny”.
Podsumowaniem miesi¹ca ksi¹¿ek, jest I edycja konkursu fotograficznego „Przy³apani na czytaniu”, któr¹ przed³u¿amy do grudnia. Co miesi¹c wybierzemy trzy najciekawsze zdjêcia, a w finale – zdjêcie roku! W maju bezapelacyjnie
wygra³a Zosia i jej tato Piotr Salawa (fot. powy¿ej), my zaœ
namawiamy wszystkich do czytania (i podgl¹dania), gdy¿
„kto czyta – ¿yje wielokrotnie, kto zaœ z ksi¹¿kami obcowaæ
nie chce, na jeden ¿ywot jest skazany” (Józef Czechowicz).
Mo¿na te¿ zacytowaæ Kornela Makuszyñskiego (w 130 rocznicê jego urodzin): „Sto razy mówi³em, gada³em bez koñca i
wci¹¿ bêdê wszystkim smutnym przypomina³, ¿e dom, w którym jest ksi¹¿ka, jest przybytkiem s³oñca, a dom, w którym
jej nie ma, to mroczny krymina³”.
Zdjêcia prosimy przysy³aæ na adres biblioteka3@op.pl
Krystyna Piotrowska

Organizuj¹c ró¿ne formy dzia³alnoœci i spêdzania czasu,
chcemy pokazaæ, ¿e na emeryturze wcale nie musimy siê
nudziæ i siedzieæ bezczynnie w domu. Wprost przeciwnie,
ró¿nego rodzaju spotkania daj¹ szansê do podtrzymywania
znajomoœci i kole¿eñskich relacji. W³aœnie 24 maja w ramach
integracji wspólnie z grup¹ emerytów z Jeleniej Góry i Szklarskiej Porêby pojechaliœmy na zaplanowan¹ wczeœniej wycieczkê do Wroc³awia. W programie wycieczki by³o m.in
zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej, Muzeum Narodowego i
Etnograficznego oraz Ogrodu Japoñskiego. Nastêpnie udaliœmy siê na przystañ, aby odbyæ rejs statkiem po Odrze. Na
statku panowa³ weso³y nastrój przy dŸwiêkach muzyki i œpiewie. Pomimo zmiennej pogody humory wszystkim dopisywa³y, a po rejsie przeszliœmy jeszcze do parku, gdzie podziwialiœmy Wroc³awskie Graj¹ce Fontanny. Pe³ni wra¿eñ oko³o pó³nocy wróciliœmy do Œwieradowa.
26 maja w Dzieñ Matki zespó³ wokalny „Syntonia” zaprezentowa³ swój program artystyczny w œwieradowskim
koœciele (fot. u góry), dedykuj¹c wszystkim mamom pieœni,
takie jak: „Straciæ kogoœ” Seweryna Krajewskiego, „Matko
moja, ja wiem” Bernarda £adysza, „List do matki” Violetty
Villas czy „Nie ma jak u mamy” Wojciecha M³ynarskiego. W
tym szczególnym dniu
z³o¿yliœmy równie¿
¿yczenia ksiêdzu Bogdanowi w 12. rocznicê
jego œwiêceñ kap³añskich, a kol. Gra¿yna zaœpiewa³a „Nie ¿a³ujê”
Edyty Gepertt. To by³
piêkny dzieñ - nawet
pogoda dopisa³a.
Janina Czapliñska.

POKL 9.5 Projekt ,,Dzia³anie paszportem do sukcesu”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”

Nowe biura turystyczne?
Uczniowie SP nr 2 w Czerniawie – uczestnicy zajêæ
edukacyjnych (polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych) realizowanych w ramach projektu „Dzia³anie
paszportem do sukcesu”, wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej - zbli¿aj¹ siê do finiszu. Jeszcze tylko
dzia³ania podsumowuj¹ce oraz utrwalaj¹ce uzyskane umiejêtnoœci, dopracowanie koñcowych efektów i rezultatów
ca³orocznej pracy ... i oczekiwanie na mo¿liwoœæ uczestnictwa w kolejnym, równie ciekawym projekcie.
Piêtnastu uczniów rozwijaj¹cych zainteresowania oraz
doskonal¹cych umiejêtnoœci przyrodnicze utworzy³o dwa
biura turystyczne: „Czarci M³yn” i „Kwisia”. Bardzo powa¿nie potraktowano swoje obowi¹zki menad¿erskie. Pierwsze
miesi¹ce dzia³ania poœwiêcono na opracowanie ciekawych
ulotek zachêcaj¹cych do zapoznania siê z ofert¹ biur turystycznych oraz stworzenie atrakcyjnych ofert wycieczek
zachêcaj¹cych do odwiedzania naszego regionu. Oferty
uwzglêdniaj¹ ró¿ne warianty cenowe w zale¿noœci od proponowanych atrakcji.
Aby osi¹gn¹æ zamierzone rezultaty, uczestnicy zajêæ
musieli rozpocz¹æ pracê od przeanalizowania mnóstwa ró¿norodnych materia³ów Ÿród³owych, czyli przewodników turystycznych, albumów, folderów, materia³ów promocyjnych,
stron internetowych, map. Mieli te¿ za zadanie napisaæ krótkie zwiêz³e teksty zachêcaj¹ce do skorzystania z proponowanej oferty, zilustrowaæ je wybranymi zdjêciami, obliczyæ
d³ugoœæ trasy w ró¿nych wariantach i przypuszczalny czas
trwania wycieczek oraz kosztorysy uwzglêdniaj¹ce cenê
noclegów, posi³ków, us³ug przewodnika i ewentualnych
atrakcji dodatkowych, np. popo³udnie w aquaparku czy
wjazd kolejk¹ gondolow¹ na Stóg Izerski. Najwiêcej dyskusji i emocji zarówno wœród „pracowników” „Kwisi”, jak i
„Czarciego M³yna”, wzbudza³o ustalenie ewentualnych promocji i rabatów cen.
Po zakoñczeniu dzia³añ teoretycznych uczestnicy sprawdzaj¹ swoje umiejêtnoœci organizatora wycieczek w praktyce. W kwietniu odby³a siê zaplanowana wycieczka „Œladem
izerskich tajemnic”, w trakcie której odszukiwano „magiczne kamienie” i uzasadniano, dlaczego s¹ to miejsca, o których warto mówiæ i polecaæ je do obejrzenia. W trakcie tej
wycieczki sprawdzi³a siê umiejêtnoœæ czytania planu miasta.
Na maj zaplanowano wycieczkê „Zdobywamy szczyty –
Stóg Izerski i Smrek”. Pogoda wprawdzie p³ata³a figle zmuszaj¹c dwukrotnie do zmiany terminu (nie darmo Góry Izerskie zwane s¹ „krain¹ deszczowców”), w koñcu jednak uda³o siê zdobyæ wysokie szczyty, chocia¿ gêsta mg³a uniemo¿liwi³a podziwianie krajobrazu Gór Izerskich i trzeba by³o uciekaæ do Czerniawy przed ulew¹. Tu przyda³a siê umiejêtnoœæ
czytania mapy turystycznej:
Którym szlakiem pójdziemy z £¹cznika - zielonym, czy

¿ó³tym?
Przed nami jeszcze
wyprawa na Halê
Izersk¹ – miejsce dla
naszego regionu szczególne, bez odwiedzenia
którego nawet nie mo¿na sobie wyobraziæ ¿adnego pobytu w Górach
Izerskich, tym bardziej
bêd¹c mieszkañcem
Œwieradowa i okolic.
Te wszystkie dzia³ania pozwoli³y uczestnikom nie tylko poznaæ
atrakcje turystyczne
swego miejsca zamieszkania, ale równie¿ rozwin¹æ, doskonaliæ i utrwaliæ umiejêtnoœci przyrodnicze: sprawnego
czytania mapy turystycznej i planu miasta,
orientowania mapy i
planu miasta za pomoc¹
charakterystycznych
punktów w terenie,
identyfikowania miejsca obserwacji wybranych obiektów na mapie i w terenie, pos³ugi-

wania siê skal¹ mapy przy obliczaniu odleg³oœci, obliczenia
zegarowe, sporz¹dzanie kosztorysów, korzystanie z ró¿nych
Ÿróde³ informacji przy wyszukiwaniu obiektów objêtych planowanymi trasami wycieczek z uwzglêdnieniem kryteriów
przyrodniczych, historycznych i kulturowych, doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê technologi¹ informatyczn¹, utrwalenie umiejêtnoœci pracy w grupie oraz zachowanie w œrodowisku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami.
Udzia³ w zajêciach wyzwoli³ w uczestnikach aktywnoœæ,
motywacjê do dzia³ania oraz wiarê we w³asne mo¿liwoœci.
Teresa Jurewicz

¯eby zapromowaæ turystom szlaki izerskie, trzeba je najpierw samemu dobrze poznaæ.
Projekt jest wspó³finansowany
ze œrodków UE w ramach
Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

Pierwszy gminny konkurs jêzyka niemieckiego

30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr
2 w Œwieradowie-Czerniawie odby³ siê I
gminny konkurs jêzyka niemieckiego, w
którym uczestniczyli uczniowie klas pi¹tych i szóstych z obu œwieradowskich szkó³.
Celem konkursu by³o zachêcenie ich do
aktywnej formy nauki jêzyka, stworzenie
szansy sprawdzenia swoich umiejêtnoœci
jêzykowych, utrwalenie treœci zawartych
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego, rozwijanie zainteresowañ oraz wspieranie uzdolnieñ.
Testy opracowane zosta³y przez nauczycielkê Szko³y Podstawowej w Pobiednej Dorotê Siepak, której
serdecznie
Hectas Facility Services
dziêkujê za
jest wiod¹cym przedsiêbiorbezinterestwem w bran¿y us³ug sprz¹sown¹ pomoc w organizacji konkursu
tania i obs³ugi nieruchomooraz umo¿liwienie obiektywnego sprawœci, dzia³aj¹cym w Polsce od
dzenia wiedzy i umiejêtnoœci uczniów w
15 lat. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
zakresie: s³uchania, czytania, gramatyki,
Pracownik Porz¹dkowy
pisania oraz wiedzy realioznawczej. W
Miejsce pracy: Œwieradów Zdrój i okolice
sk³ad komisji konkursowej wchodzi³y:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku bêdzie odpowiedzialna za utrzyTeresa Paciejewska (Miejska Biblioteka
manie czystoœci w pomieszczeniach hotelowych, ci¹gach komunikacyjnych,
Publiczna), Ma³gorzata Kania (Miejski
toaletach i salach gimnastycznych na terenie uzdrowisk.
Zespó³ Szkó³) oraz ni¿ej podpisana. Po
Oferujemy:
sprawdzeniu prac komisja przyzna³a I
Stabilne zatrudnienie w pe³nym wymiarze godzin
miejsce Wiktorii Stettner, II - Oliwii Elias,
Atrakcyjne wynagrodzenie
a III - Jakubowi Olszewskiemu (na zdjêOd kandydatów oczekujemy uczciwoœci i chêci do pracy oraz aktualnej
ciu laureaci stoj¹ od prawej).
ksi¹¿eczki sanepid
Po trudnych zmaganiach konkursoZainteresowanych prosimy o przes³anie aplikacji na adres:
wych na uczniów czeka³y dyplomy, napraca@hectas.com
grody oraz s³odki poczêstunek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, bo gminny
tel. 609 809 505
konkurs jêzyka niemieckiego okaza³ siê
W przes³anej aplikacji prosimy o umieszczenie nastêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê
dobrym pomys³em.
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, na potrzeby
niezbêdne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodê na przetwarzanie tych danych tak¿e
po zakoñczeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych”.

Jolanta Krzy¿anowska

S³awna poza granicami miasta

W poprzednim numerze pisaliœmy
pisaliœmy,, jak œwieradowski
Miejski Zespó³ Szkó³ wykorzysta³ sw¹ dziejow¹ szansê i
zinformatyzowa³ proces nauczania. Dziœ opowiemy
opowiemy,, jak
licz¹ca 33 lata szko³a praktycznie – poza murami – powsta³a od nowa.
Ka¿dy detal w wyposa¿eniu obiektów MZS (szko³a i przedszkole)
ma swój sens i znaczenie. W trakcie budowy szko³y (1981) instalacja
centralnego ogrzewania montowana by³a na starych wielkoprzekrojowych rurach z tradycyjnymi zaworami, które umiejscawiano w
niefortunnych miejscach, na wysokoœci g³owy dziecka, co stwarza³o
niebezpieczeñstwo kontuzji. Grzejniki by³y ¿eliwne o du¿ej pojemnoœci wody. Obecnie w trakcie kompleksowych remontów pomieszczeñ
wymieniana jest ca³a instalacja - z rur stalowych na PVC, zawory
chowane s¹ we wnêkach, a grzejniki wymienia siê na p³ytowe, które
sw¹ charakterystyk¹ wymuszaj¹ obieg powietrza, dziêki temu pomieszczenia nagrzewaj¹ siê znacznie szybciej. Jako ¿e wody zu¿ywa siê piêæ
razy mniej, maleje te¿ pobór gazu.
Dot¹d wymieniono 10 grzejników (ze 120), na wakacjach zamontowanych zostanie kolejnych 9. To bardzo du¿y wydatek - grzejniki s¹
d³ugie i w¹skie, ka¿dy kosztuje ok. 800 z³, a szko³a rocznie (od tego
roku) przeznacza na ten cel 15.000 z³, tak wiêc ca³y proces modernizacji potrwa 5-6 lat.
W pomieszczeniach, gdzie ju¿ je wymieniono, szczególnie tych
oddalonych od kot³owni, temperatura wzros³a œrednio o 3 stopnie
(do poziomu komfortowego).
- Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e nie ma sensu samo malowanie
pomieszczeñ, stawiamy na kompleksowe remonty. Tak zrobiono w
obu salach korekcyjnych: wymieniono drzwi, pod³ogê (w jednej jest
specjalna - sportowa, w drugiej cyklinowano istniej¹c¹ drewnian¹),
instalacjê grzewcz¹ i grzejniki, drabinki, ponadto odmalowano pomieszczenia ³¹cznie z wykonaniem siedzisk na kana³ach cieplnych
(tak jak w szatniach) – wylicza Rafa³ Matelski, kierownik gospodarczy
– informatyk szko³y. - Zastosowanie blatów kuchennych na siedziska
to nasz autorski pomys³, który sprawdzi³ siê w œwietlicy UL, a ¿e blaty
s¹ bardzo odporne na czynniki zewnêtrzne, nie niszcz¹ siê i nawet po
wielu latach nie nosz¹ œladów u¿ycia.
Przez wiele lat wyposa¿ano sale lekcyjne w rolety wewnêtrzne,
przeciwdzia³aj¹ce nadmiernemu nas³onecznieniu. To ju¿ koñcowym
etap ca³ego zadania, które trwa³o ok. 5 lat, a zas³oniêcie ponad 100
okien kosztowa³o prawie 40 tys. z³, do których trzeba dodaæ 10 tys. z³
na monta¿ zewnêtrznych ¿aluzji elektrycznych do zaciemniania II piêtra korytarza, który pe³ni rolê auli.
Kolejny wydatek dziêki wsparciu Rady Rodziców – modernizacja
monitoringu szkolnego polegaj¹ca m.in. na uzupe³nianiu kamer w
miejscach, które do tej pory nie by³y nim objête. Jak wielokrotnie
pisaliœmy, poza podniesieniem bezpieczeñstwa monitoring skutecznie przeciwdzia³a dewastacji mienia oraz rozwi¹zuje wiele konfliktowych sytuacji, gdy obie strony wydarzenia lub konfliktu maj¹ ró¿ne
zdanie.
Najnowoczeœniejsza kamera patrolowa (instaluje takie policja w
du¿ych miastach) patroluje ty³ szko³y wraz z przystankiem autobusu
dla dojazdów uczniów. Ma wbudowany doœwietlacz podczerwieni,
który umo¿liwia widzenie w ca³kowitych ciemnoœciach. Wprowadzenie monitoringu zewnêtrznego spowodowa³o znaczne ograniczenie
przebywania osób doros³ych pij¹cych alkohol na boisku w godzinach wieczornych i nocnych. Czujki halogenowe w³¹cza³y natychmiast silne oœwietlenie, a policja mia³a od razu sygna³ wizualny, ¿e
ktoœ niepo¿¹dany buszuje po czêœci sportowej i natychmiast reagowa³a (teraz nie musi, bo ju¿ jest spokój). Koszt 6 tys. z³ za kamerê

Tak prezentuje siê toaleta dla przedszkolaków.

Korytarz na II piêtrze pe³ni¹cy funkcjê auli. Jeszcze niedawno gdy przygotowywano imprezê wymagaj¹c¹ u¿ycia multimediów, na oknach naprêdce zawieszano m.in. pluszowe
tkaniny s³u¿¹ce przykrywaniu sto³ów prezydialnych.
pokryto ze œrodków, które przekaza³a firma ubezpieczeniowa w ramach odszkodowania, jako ¿e stara kamera uleg³a spaleniu po uderzeniu pioruna.
Monitoring zaczêto budowaæ w 2005 r. i obecnie objêtym nim
jest 98 proc. szko³y i terenu. Na wakacjach pod³¹czy siê kolejnych 5
kamer i bêdzie ich 55 (z mo¿liwoœci¹ przechowania danych przez ok.
pó³ roku).
Obs³uga szko³y ma dostêp do monitoringu ze swych samrtfonów, a odpowiednia aplikacja w³¹cza telefon, gdy w strefie pola widzenia kamery wykryty zostaje jakikolwiek ruch.
Szko³a i przedszkole co roku wyposa¿ane s¹ w nowe meble do
klas i sal. W szkole proces ten jest praktycznie zakoñczony – doposa-

Jedna z dwóch sal do rytmiki po gruntownym remoncie.

¿ana jest w³aœnie klasa dla 6-latków - w przedszkolu zaœ zosta³y do
zakupienia meble do dwóch sal, uzupe³nienia szafek w szatniach oraz
mebli do sali z najm³odszymi dzieæmi („Biedronkami). W tym roku
zakupiono ponadto specjalne szafki do przechowywania poœcieli dzieci
œpi¹cych oraz szafki bhp dla woŸnych, a w szatni przedszkolnej zainstalowano kurtynê powietrzn¹, gdy¿ wielu rodziców narzeka³o na zimno przy drzwiach wejœciowych – jej koszt to 5 tys. z³.
W wakacyjnych planach w MZS jest remont i przeniesienie gabinetu dyrektora (obok pokoju nauczycielskiego), cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej, po³o¿enie na nim nowej nawierzchni lakierniczej oraz malowanie linii dla boisk do kosza, siatkówki i pi³ki rêcznej – w sumie 18 tys. z³ (profesjonalna firma tylko za te linie weŸmie
3 tys. z³!). Jako ciekawostkê warto podaæ, ¿e za sam niemiecki lakier
na trzykrotne pokrycie parkietu dodatkowo trzeba wydaæ 9 tys. z³, ale
ten wydatek wyj¹tkowo siê op³aca, jako ¿e parkiet po poprzednim
malowaniu tym w³aœnie lakierem wytrzyma³ a¿ 7 lat! (po wczeœniejszych malowaniach wytrzymywa³ 2 lata). Ogólny koszt – 27 tys. z³ –
i tak nie jest du¿y, bo wiêkszoœæ prac zostanie wykonanych w systemie
gospodarczym.
Na remont sanitariatów na parterze przedszkola wraz z wymian¹
instalacji wodnych trzeba wydaæ 23 tys. z³, na remont sali „Biedronek” - 10 tys. z³, a na wymianê pionów wodnych – 8 tys. z³. Do tego
trzeba jeszcze dodaæ wymianê nawierzchni chodnika z ty³u szko³y
kostk¹ brukow¹ (odzysk z ul. Zdrojowej). Gdy dodamy szafki w szatniach szko³y, o których pisaliœmy miesi¹c temu, na remonty i wyposa¿enie zostanie wydanych ok. 130 tys. z³.
- Zaliczamy bardzo dobry rok – mówi R. Matelski – bo mamy do
dyspozycji o 30 proc. wiêcej œrodków ni¿ œredniorocznie w latach
ubieg³ych. Teraz to ju¿ zostaje nam tylko czekaæ na budowê nowego
przedszkola, do którego bêdzie mo¿na w ca³oœci przenieœæ istniej¹ce
nowoczesne wyposa¿enie.
Wszystkie poczynione dot¹d nak³ady, które zmieni³y œwieradowsk¹
szko³ê w jedn¹ z najnowoczeœniejszych placówek oœwiatowych w województwie, sprawi³y, ¿e rodzice z s¹siednich gmin coraz czêœciej
zapisuj¹ do niej swoje dzieci (bêd¹ je sami dowoziæ). Tylko w klasach
pierwszych na 56. uczniów (razem szeœcio- i siedmiolatków) bêdzie
Adam Karolczuk
ich w tym roku dziesiêcioro!

A imiê jego Comenius

W dniach 19-23 maja szko³a
œwieradowska goœci³a nauczycieli
z 6 europejskich krajów – Cypru,
Niemiec, Francji, Islandii, Rumunii i Hiszpanii - którzy przyjechali
do nas w ramach projektu COMENIUS, którego koordynatork¹ jest
Monika Ró¿alska. Projekt zacz¹³ siê w 2013 roku i potrwa do roku przysz³ego. Nasza delegacja jak dot¹d by³a na Cyprze i w Niemczech, a jesieni¹
planuje wyprawê do Islandii, zim¹ zaœ – do Hiszpanii. Nauczycielowi francuskiemu z kolei towarzyszy³o 4 uczniów w wieku 8-11 lat, których goœci³a w
swoim domu i organizowa³a im pobyt Iza Salawa.
Projekt realizowany jest pod has³em MOJA SZKO£A JEST KOPALNI¥
Z£OTA DLA EUROPY, a autork¹ loga projektu (powy¿ej) jest nasza uczennica Joanna Michalak z kl. Va.
- Ka¿dy uczestnik projektu ma obowi¹zek przedstawienia siebie, zaprezentowaæ najciekawsze miejsca, swoje god³o, flagê, tañce... - mówi dyr
MZS Wies³awa Stasik. – Na Cyprze dzieci zatañczy³y zorbê, a nasi uczniowie - trojaka i krakowiaka.
Ustalono te¿, ¿e nauczyciele zaœpiewaj¹ „Panie Janie” w swoich jêzykach i po angielsku i taki w³aœnie kanon w wykonaniu goœci i gospodarzy
da³ siê s³yszeæ podczas wspólnej kolacji.
Gdy goœcie zwiedzali urz¹d, byli pod wra¿eniem, ¿e burmistrz znalaz³
czas, by ich oprowadziæ, a potem usi¹œæ i porozmawiaæ z nimi (u nich to jest
nie do pojêcia).
Program pobytu by³ bardzo bogaty: zapoznali siê ze starymi instrumentami u D. Dembiñskiego (a nawet mogli na nich zagraæ), zwiedzili uzdrowisko (i tak siê zachwycili SPA Kwiatem Lotosu, ¿e dodatkowo skorzystali z
jego us³ug na w³asny ju¿ koszt), goœcili u £ukasza Paczyñskiego, który
zaprezentowa³ im swoje psy husky, a ponadto zorganizowa³ ognisko dla

Podczas jednej z wycieczek Europejczycy nagle zaczêli pod
lasem tañczyæ Makarenê, której dŸwiêki dobiega³y ze smartfona.
doros³ych i dla dzieci. Ponadto du¿o spacerowali, w programie nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ wjazdu gondol¹ na Stóg
Izerski. Z kolei dzieci poza licznymi spacerami zaliczy³y krêgielniê, aquapark i minigolfa, a w ogóle – jak mówi I.
Salawa – przez ca³y czas
by³y urocze, towarzyskie,
ruchliwe i nawet bariera jêzykowa nie przeszkadza³a
im w porozumiewaniu siê z
m³odymi œwieradowianami. (aka)

Sezon grillowy w pe³ni. Nie wiem, jak w centrum miasta, ale po naszej „czerniawskiej” stronie góry z grilla
schodz¹ pysznoœci, ¿e palce lizaæ. Skromnie albo i nie,
muszê siê pochwaliæ, ¿e mój pstr¹g w migda³ach z grillowan¹ cukini¹ zdoby³ pierwsze miejsce w konkursie.
Wszystkim, którzy chc¹ zab³ysn¹æ talentem kulinarnym
wœród rodziny i przyjació³, podajê przepis i zachêcam do
tego, aby grillowaæ nie tylko miêsiwo, ale i rybê. Przepisy
by³y podane w majowym „Notatniku”.
Swoj¹ drog¹, to ca³y czas nurtuje mnie pytanie, czy
mo¿na zniwelowaæ podzia³ na Œwieradów i Czerniawê. Teoretycznie jesteœmy jednym miasteczkiem od 40 lat. Praktycznie ¿ycie toczy siê odmiennie w obu jego czêœciach. Ludzie
z „centrum” nie przychodz¹ do Czerniawy – bo i po co? A
ludzie z Czerniawy zjawiaj¹ siê w Œwieradowie tylko wtedy,
kiedy musz¹. Czerniawa robi swoje imprezy, a Œwieradów
swoje. To tak, jakby na jednym talerzu po³o¿yæ kotleta i
ziemniaki. Razem stanowi¹ jeden obiad, ale i jedno i drugie
lepiej smakuje, gdy le¿¹ oddzielnie.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w naszym mieœcie - innymi
s³owy na naszym talerzu - brak jest wspólnego smaku. Jednego aromatu, który oczaruje. Jednak im d³u¿ej o tym myœlê,
stwierdzam, ¿e to, co sprawia, ¿e danie jest pyszne, to jest
to, ¿e s¹ w nim ró¿e smaki i kiedy s¹ wyczuwalne ró¿ne nuty.
Pochylaj¹c siê nad talerzem, np. roso³u, mi³o jest poczuæ
zapach selera, lubczyku i œwie¿o zmielonego pieprzu. To, co

P strąg w migdałach
Sk³adniki: 4 sprawione pstr¹gi, 4 ³y¿ki oliwy, pó³ ³y¿eczki ostrej papryki, szczypta pieprzu, kilkanaœcie ziaren gorczycy bia³ej, pêczek posiekanej dymki, 2 posiekane z¹bki
czosnku, 4 ³y¿ki mas³am 100 g migda³ów, sok z po³ówki
cytryny.
Przygotowanie: Pstr¹gi natrzeæ przyprawami w œrodku i

z wierzchu i pozostawiæ w lodówce na min. pó³ godziny. Migda³y upra¿yæ na maœle, a¿ delikatnie zbr¹zowiej¹.
Pstr¹gi u³o¿yæ na folii aluminiowej, koniecznie posmarowanej oliw¹, tak, aby folia nie przyklei³a siê do ryby.
Do œrodka pstr¹ga wk³adamy 2 ga³¹zki œwie¿ego kopru. Zawijamy szczelnie w foliê i grillujemy po 10-12
minut z ka¿dej strony. Po wyci¹gniêciu ryby posypujemy j¹ pra¿onymi migda³ami i podajemy z grillowan¹
cukini¹.
sprawia, ¿e danie smakuje i zapada w pamiêci, to w³aœnie
unikalna harmonia wszystkich smaków.
Powracaj¹c naszego œwieradowskiego talerza stwierdzam, ¿e nale¿y zaostrzyæ smaki po obu stronach góry.
Niech siê Czerniawa specjalizuje w swoich smakach, a
Œwieradów w swoich. Tylko ¿eby nikt nie zacz¹³ dociekaæ, czy kotlet lepszy, czy ziemniaki. Po prostu musimy
siê nauczyæ dostrzegaæ i wyczuwaæ smak, który powstaje z po³¹czenia wielu sk³adników. I wtedy bêdzie smacznie, bêdzie wrêcz pysznie.
A na deser? A na deser polecam naprawdê pyszny „Czerniawski tort marchwiowo jarzêbinowy” oraz kilka kropel „Sosnówki” lub „£ez szczêœcia” – te¿ kiedyœ zdoby³y pierwsze
miejsca w konkursach kulinarnych.
Wszystkich spragnionych zupe³nie nowych smaków

zapraszam na degustacjê „Porterówki” podczas festynu, który bêdzie w Czarcim M³ynie w sobotê 14 czerwca. Kto pierwszy ten… weselszy.
Piotr Bigus
Wszystkie inne przepisy na stronie

cynamonowachata.pl

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu oœ 4 - „Poprawa stanu œrodowiska naturalnego oraz bezpieczeñstwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Œl¹ska”, dzia³anie 4.7 - Ochrona bioró¿norodnoœci i
z³ w tym dofinansowanie Unii
edukacja ekologiczna. Ca³kowita wartoœæ Projektu - 2.447.834,76 z³,
Europejskiej – 2.080.659,55 z³
z³.
Ruszy³y prace zwi¹zane z realizacj¹
przedsiêwziêcia pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska
£¹ka” w Œwieradowie-Zdroju”. Na ³amach
wrzeœniowego numeru „Notatnika” pisaliœmy, i¿ powstanie budynek 2-kondygnacyjny, jednak¿e w toku projektowania pierwotna koncepcja architektoniczna uleg³a modyfikacji - zamiast jednego obiektu powstan¹
dwa, po³¹czone recepcj¹. Odwiedzaj¹cy,
wchodz¹c do budynku, bêdzie mia³ prawo
wyboru, do której czêœci Centrum uda siê
najpierw.
W pierwszej powstanie sala edukacyjna, a w niej 15 stanowisk komputerowych,
na których odwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zagraæ oraz zapoznaæ siê z programami edukacyjnymi. Bêd¹ tu te¿ prowadzone
zajêcia poœwiêcone faunie i florze Gór i Pogórza Izerskiego, problemów obszarów
NATURA 2000, ochrony pszczó³, a tak¿e
zagadnieniom z zakresu zasad ochrony ciemnego nieba.
W czêœci drugiej powstanie sala multimedialna, w której za pomoc¹ 3 projektorów
widzowie obejrz¹ prezentacje oraz filmy poœwiêcone wspomnianym zagadnieniom. Jedna ze œcian zamieni siê w ekran d³ugi na ok.
9 m i wysoki na 2,5 m, który bêdzie móg³
dzieliæ siê na trzy sfery: lew¹, centraln¹ i
praw¹, dziêki czemu
umo¿liwi jednoczesne wyœwietlanie

trzech ró¿nych prezentacji, z mo¿liwoœci¹
przybli¿ania wybranych fragmentów planszy. Dodatkowo wyselekcjonowane punkty zostan¹ oznaczone (w niewidoczny dla
odbiorcy sposób) tak, ¿e po klikniêciu w
wybrany element wyœwietli siê okreœlona
informacja.
Sala zostanie odpowiednio wyciszona
oraz wyposa¿ona w wysokiej jakoœci sprzêt
nag³aœniaj¹cy, by po³¹czenie obrazu i dŸwiêku wywar³o niezapomniane wra¿enie na widzach. Na suficie wmontowany zostanie
okr¹g³y plafon o œrednicy 8 m, który przy
zastosowaniu œwiat³owodów zobrazuje fragment nieba w wybranej porze roku. Odnajdziemy na nim gwiazdy tworz¹ce gwiazdozbiory, Drogê Mleczn¹ czy pozosta³e gwiazdy widoczne go³ym okiem na ciemnym niebie.
Panel steruj¹cy umo¿liwi realizacjê ró¿nych scenariuszy pokazów pod gwiaŸdzistym niebem, a mapa zilustruje problem zanieczyszczenia nieba œwiat³em. Bêdziemy
mogli zobaczyæ co najmniej piêæ mo¿liwych
widoków ciemnego nieba: naturalnie ciemne, izerskie, ma³omiasteczkowe, wroc³awskie
i wielkomiejskie. Z sali multimedialnej umieszczone zostan¹ wyjœcia na taras, gdzie odnajdziemy teleskopy do obserwacji nieba.
Odwiedzaj¹cy bêd¹ mogli równie¿ podziwiaæ naturalny obraz Izerskiej £¹ki. Na
przyleg³ych poletkach zaprezentowane zostan¹ roœliny charakterystyczne dla £¹ki
Izerskiej oraz dla obszarów NATURA 2000,
w tym roœliny miododajne, bêd¹ce po¿ywieniem dla pszczó³ zamieszkuj¹cych specjalnie dla nich stworzony ul. W jego wnêtrzu
umieszczone zostan¹ kamery, które nagrywaæ bêd¹ ¿ycie owadów, a obraz z ula na

¿ywo uka¿e siê w budynku na monitorze.
Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie
oraz wyposa¿enie Centrum wygra³ legnicki
P R O - B U D
Janusz Paw³owski i
Wspólnicy.
Zgodnie z harmonogramem prace budowlane maj¹ potrwaæ do paŸdziernika br. - wtedy rozpocznie siê procedura
odbioru ³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia na u¿ytkowanie budynku.
Opr. Katarzyna Duda

Centrum wysz³o z ziemi. U góry - projekt sali multimedialnej.

Lubomir Leszczyñski ma 33 lata, urodzi³ siê w Rybniku, ale ca³e dzieciñstwo
spêdzi³ w Proboszczowie ko³o Z³otoryi. Absolwent Technikum Leœnego w Miliczu,
a nastêpnie leœnictwa na warszawskiej SGGW. Zaliczy³ te¿ rok studiów leœnych w
Szwecji - na Sveriges Lantbruksuniversitet w Alnarp ko³o Malmö, i pó³ roku studiów leœnych w Wiedniu na Universität für Bodenkultur. Sta¿ rozpocz¹³ w 2006 r. w
Nadleœnictwie Bystrzyca K³odzka i tam te¿ zosta³ pracownikiem dzia³u technicznego. Od paŸdziernika 2012 r. by³ Zastêpc¹ Nadleœniczego w Œwieradowie, a po
przejœciu Wies³awa Krzewiny do Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych - pe³ni
obowi¹zki szefa Nadleœnictwa Œwieradów, bêd¹c najm³odszym nadleœniczym w
Polsce. Jest ju¿ osiad³ym œwieradowianinem i wraz z ¿on¹ Joann¹, z zawodu
ksiêgow¹, wychowuj¹ pó³roczn¹ córkê i czteroletniego syna.
Z L. Leszczyñskim rozmawia³ Adam Karolczuk

Sytuacja jest doœæ niecodzienna, bo pana
bezpoœredni prze³o¿ony awansowa³ do
Dyrekcji Generalnej i teraz bêdzie siê panu
przygl¹da³ z wysokoœci swego urzêdu.
- Nie ma tu podleg³oœci bezpoœredniej, bo
moim prze³o¿onym jest Dyrektor Regionalny, ale
tak na dobr¹ sprawê jakby zosta³o wszystko po staremu, bo mo¿emy wci¹¿ realizowaæ zamierzenia,
tyle ¿e na ró¿nych poziomach. Mnie akurat bardzo
odpowiada to, ¿e mogê korzystaæ z doœwiadczeñ
mojego poprzednika przy deklarowanej z jego strony ¿yczliwoœci.
Pó³tora roku w roli zastêpcy – to wystarczy?
- To rzeczywiœcie nied³ugi okres, ale wszystko
zale¿a³o od tego, jak szef podchodzi³ do moich
zadañ i na jak wiele mi pozwala³. W tym przypadku
akurat pozwala³, dziêki czemu dociera³a do mnie
ka¿da informacja, a to z kolei pomaga³o rozwi¹zywaæ wiele problemów, u³atwia³o kontakty i przyspiesza³o edukacjê – w pó³tora roku nauczy³em siê
bardzo du¿o.
Wystarczy³o, by poj¹æ, co jest ³atwe, a co
trudne?
- Trudne okaza³y siê sporne zasz³oœci, które
trzeba rozwi¹zywaæ tak, by nie naruszaæ przepisów.
Dotyczy to choæby regulacji stanu posiadania i inwestycji z przesz³oœci, z którymi wci¹¿ s¹ problemy.
Dotyczy to turystyki?
- G³ównie, taki w koñcu jest Œwieradów. Dochodzi jeszcze wykorzystanie terenu przez turystów.
Bez wielkich badañ po pó³tora roku potrafiê stwierdziæ, ¿e zdecydowanie wzros³a liczba turystów, g³ównie rowerowych.
Nie zawsze was to cieszy
- Cieszy, gdy ten ruch jest skanalizowany, jak
choæby w przypadku single tracków – i dla turystyki, i dla lasów jest to czysty zysk i korzyœæ, a wszystko zgodnie z przepisami prawa i zasadami ochrony
przyrody, by jak najmniej szkodziæ cennym gatunkom. Las jest dla ludzi, otoczenie Œwieradowa to
góry, a w nich tereny glebo- i wodoochronne, gdzie

wytyczanie szlaków jest trudne.
Gdzieœ poprowadziæ je trzeba.
- Staramy siê stworzyæ turystyczn¹ koncepcjê
zagospodarowania terenów leœnych – to takie nasze wewnêtrzne opracowanie. Z jednej strony zbieramy informacje o istniej¹cych formach turystyki
w lasach, z drugiej dokonujemy oceny, co tam jeszcze mo¿emy w³o¿yæ, by w pe³ni by³y wykorzystane,
ale by im nie zaszkodziæ.
Gdzie siê czai niebezpieczeñstwo?
- W przeinwestowaniu szlaków: pieszych, rowerowych, narciarskich biegowych, konnych, itp.
Nie mo¿e ich siê na³o¿yæ na siebie zbyt wiele, bo
powstanie chaos komunikacyjny i ludzie zaczn¹ wychodziæ poza wyznaczone trasy.
Grozi nam ten chaos?
- Jeszcze nie, ale wiedza jest potrzebna. Proszê
zobaczyæ, inwestycje skumulowane s¹ g³ównie na
Zajêczniku i wokó³ gondoli, a jest ich bardzo ma³o
lub wcale w rejonie Przecznicy czy Gierczyna. Podobnie wokó³ jezior gdzie s¹ tylko nad wod¹, wzd³u¿
brzegów.
To co zrobiæ?
- My opracujemy projekt zagospodarowania i
równomiernego wykorzystania gór i pogórza, ale
sami nie spowodujemy deglomeracji ruchu, do
tego potrzebni s¹ partnerzy, np. w zakresie budowy infrastruktury drogowej, która pozwoli bez przeszkód dojechaæ do gospodarstw agroturystycznych.
Na razie dysproporcje w zagospodarowaniu turystycznym miêdzy Œwieradowem a gminami oœciennymi s¹ zbyt du¿e.
A miêdzy Œwieradowem a Bystrzyc¹?
- Bystrzyca to stare miasto poprzemys³owe,
wokó³ centra uzdrowiskowe: L¹dek, Kudowa, Polanica, Duszniki, pere³k¹ jest Miêdzygórze, ale w
sumie w Kotlinie K³odzkiej wersja rozwojowa jakby
lekko podupada i skupiona jest g³ównie na turystyce sanatoryjnej.
Zna³ pan Œwieradów wczeœniej?
- Raz by³em tu na szkoleniu, a raz na Zielonym
Rowerze, ale miasto zacz¹³em dopiero wtedy poznawaæ, gdy szuka³em
mieszkania – nie mia³em
wtedy jeszcze pojêcia o
jego potencjale i rozwoju.
A ten skok z Bystrzycy do Œwieradowa jak siê dokona³?
- Szef, z którym poznaliœmy siê przy wydarzeniach edukacyjnych,
gdy zwolni³ siê etat zastêpcy, zaprosi³ mnie na
rozmowê i z³o¿y³ mi propozycjê. Z jednej strony
ogarn¹³ mnie strach, czy
podo³am, z drugiej towarzyszy³a mi œwiadomoœæ, ¿e nie przyjmuj¹c
propozycji, o jakiej w
sferze zawodowej mówi
siê „¿yciowa”, lub „prze³omowa”, mo¿na wiele
straciæ. Jako pracownik
dzia³u technicznego,
myœl¹c o karierze zawodowej, opiera³em siê na
hierarchii awansów i widzia³em siebie najpierw
w roli leœniczego, a docelowo raczej na stano-

Ruch nas cieszy, gdy jest
skanalizowany

wisku In¿yniera Nadzoru. Tak wiêc mój awans by³
du¿ym skokiem, wyzwaniem i niebywa³ym doœwiadczeniem jednoczeœnie.
Studia za granic¹ – jakieœ korzyœci?
- W Szwecji by³o nas szeœcioro z Polski i ca³a
mieszanka ludzi z ró¿nych krajów nadba³tyckich.
Gdy zaczynaliœmy, myœleliœmy, ¿e wiemy o lasach
wszystko i nasze modele zarz¹dzania s¹ najlepsze.
Nagle dostrzegliœmy zalety i wady naszego modelu
leœnictwa oraz modeli innych krajów. Dzisiaj mo¿emy korzystaæ z nabytych doœwiadczeñ i dziêki
temu unikaæ b³êdów.
W czymœ ustêpujemy Szwedom?
- W³aœnie, od tego nale¿a³o wyjœæ! U nich lasy
to ponad po³owa terytorium kraju, pozostaj¹ca w
wiêkszoœci w rêkach prywatnych w³aœcicieli, u nas
lasy stanowi¹ niespe³na 30 procent i stanowi¹ g³ównie w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Szwedzi s¹ narodem leœników, my - rolników, u nich z dziada pradziada mia³o siê las, u nas – ziemiê, ³¹czy nas
natomiast filozofia podejœcia do tych dóbr. Ale oni
te¿ pope³niali b³êdy, których skutkiem by³y na przyk³ad wylesienia w rozmiarach przypominaj¹ce nasze wylesienia poklêskowe. Wa¿ne, ¿e wyci¹gniêto
wnioski i zarówno lasy w Szwecji, jak i w Polsce
zarz¹dzane s¹ obecnie wed³ug zrównowa¿onych
zasad.
Przyda³y siê ich doœwiadczenia w waszej
praktyce?
- Gdy odwiedzi³ nas szwedzki leœnik, pokaza³
nam, ¿e w bystrzyckich górach na 80 procentach
area³ów leœnych mo¿na pozyskiwaæ drewno przy
pomocy ciê¿kiego sprzêtu typu Harvester, podczas
gdy my wci¹¿ u¿ywaliœmy pilarek. Harvester pozyskuje drewno taniej, szybciej i wydajniej, a operator siedzi w klimatyzowanej kabinie.
W œwieradowskim nadleœnictwie te¿ ju¿
mamy taki sprzêt?
- Nawet dwa zestawy. I od tego ju¿ odwrotu nie
ma - ludzi do pracy w lesie ubywa, a praca pilarza
jest strasznie obci¹¿aj¹ca zdrowotnie. Poza tym
ekonomia, bo gdy siê jest nadleœnictwem deficytowym...
Jak pada s³owo „deficyt”, to od razu przychodz¹ na myœl bariery rozwoju. A pana
poprzednik mia³ wiele planów, choæby w
ogrodzie.
- Tak, staramy siê o dotacjê na kiosk multimedialny z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Taka tablica multimedialna w trzech jêzykach
lub nawet czterech prezentowa³aby wszystkie roœliny torfowiska – g³ównie z myœl¹ o odwiedzaj¹cych
ogród indywidualnie, bo grupy s¹ oprowadzane.
Samo urz¹dzenie kosztuje kilkanaœcie tysiêcy z³otych, do tego trzeba doliczyæ koszt oprogramowania. Myœlimy te¿, by w celu szerszego udostêpnienia terenu lasów uruchomiæ aplikacjê mobiln¹, by
ka¿dy turysta móg³ ze swym smartfonem ruszyæ w
ciekawe miejsca, gdzie na ekranie wyœwietl¹ mu siê
wszystkie informacje o miejscach, w których siê
znajduje, o florze, faunie i innych atrakcjach. Na
ten cel trzeba równie¿ znaleŸæ dofinansowanie z
funduszy zewnêtrznych.

A zapory rumoszowe na Czarnym Potoku?
Przedwojenne cudo in¿ynierii wodnej by³oby wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹.
- Istnieje program ma³ej retencji i czekamy na
drug¹ turê naboru wniosków. Jeœli tylko otrzymamy taki sygna³, postaramy siê w porozumieniu z
gmin¹ napisaæ odpowiedni projekt. Wa¿ne jest, by
nie odtwarzaæ takich miejsc dla samego odtworzenia, bo to ma byæ magnes przyci¹gaj¹cy turystów,
nale¿y wiêc zbudowaæ odpowiedni¹ infrastrukturê
– tego bez wspó³pracy z gmin¹ nie da siê zrobiæ.
Koszt projektu i wykonawstwa ma³ej retencji siêga
milionów z³otych, tym bardziej musi byæ dobrze
przygotowany. Chcemy dojœæ do porozumienia z
gmin¹, by wspó³uczestniczy³a w utrzymaniu terenu
przy koñczonym moœcie powy¿ej szkó³ki leœnej.
Zamierzamy tam urz¹dziæ atrakcyjn¹ enklawê dla
turystów, a od gminy oczekujemy, ¿e zajmie siê
wywozem œmieci.
Pozostaje wci¹¿ nierozwi¹zana sprawa
przekazania samorz¹dowi – w sposób satysfakcjonuj¹cy obie strony - dróg, mostów czy gruntów. Niekiedy dochodzi do
absurdów, jak w przypadku czêœci ul. Zakopiañskiej, która w waszej ewidencji
wci¹¿ figuruje jako teren pod produkcjê
leœn¹. Na osi czasu æwieræ wieku czy pó³
wieku Lasom Pañstwowym nie robi wielkiej ró¿nicy
proceduryy s¹ równie apteró¿nicy,, tu procedur
karskie, jak w obu agencjach – rolnej i
wojskowej, o PKP nie wspominaj¹c.
- Nie da siê ukryæ, przekazywanie terenów wykazanych jako leœne jest mozolne, a sprawa ul. Zakopiañskiej toczy siê, odk¹d siêgam pamiêci¹, czyli od pocz¹tku mojej pracy w Œwieradowie. Co mogê
powiedzieæ? Ka¿dy szczegó³ jest pilnowany, analizowany oraz weryfikowany. Sama pozytywna opinia nie wystarczy, ale myœlê ¿e w nied³ugim czasie
uda siê zakoñczyæ proces przekazywania gruntów.
Ul. Cicha?
- Uda³o siê j¹ wydzier¿awiæ gminie, która bêdzie mog³a j¹ wyremontowaæ.
Grunt miêdzy ul. Górsk¹ a starym urzêdem?
- Nie trzymamy ich na si³ê, nie s¹ nam niezbêdne, nie zamykamy siê te¿ na mo¿liwoœæ ich
sprzeda¿y, a gmina mia³aby wtedy prawdopodobnie prawo pierwokupu zgodnie z wycen¹ bieg³ego.
W ka¿dym razie wszystko musi siê odbyæ zgodnie z
procedurami, a to wymaga czasu. Na chwilê obecn¹
deklarujê, ¿e gotów jestem we wszystkich spornych kwestiach rozmawiaæ z burmistrzem, nawet w
takich, które na pocz¹tku mog¹ wydawaæ siê trudne czy wrêcz nie do zrealizowania.
Dziêkujê za
rozmowê.
Œwieradów
2 czerwca 2014

¯yciówki pobite!

12 maja odby³ siê fina³ powiatowy uczniów
gimnazjów w lekkiej atletyce. W zawodach brali
równie¿ udzia³ m³odzi sportowcy ucz¹cy siê w
naszym gimnazjum. Najbardziej wartoœciowe
wyniki uzyskali:
Alicja Dobrzyñska (z lewej) w pchniêciu kul¹
(3kg) z wynikiem 10 m – I miejsce, Mateusz Czerwiñski (z prawej u góry) w biegu na dystansie
100 m z czasem 12,48 – I miejsce, Laura Ozkul
(powy¿ej)w biegu na dystansie 1000 m z czasem 3:52,76 – III miejsce.
Wymieniona trójka startowa³a w finale strefy jeleniogórskiej, który odby³ siê 22 maja w Zgorzelcu. Wszyscy poprawili swoje rekordy ¿yciowe i zajêli miejsca: Alicja Dobrzyñska - 10,48 m
(IV miejsce i awans do fina³u wojewódzkiego),
Mateusz Czerwiñski - 12,45 (VIII), Laura Ozkul
3:51,57 (IX). MK

Wynik na maksa w minipi³ce
13 maja w Radogoszczy odby³ siê fina³
powiatowy pi³ki no¿nej
ch³opców uczniów
szkó³ podstawowych.
Do zawodów po eliminacjach gminnych zakwalifikowa³o siê
szeœæ szkó³ podstawowych ze Smolnika, Koœcielnika, Siekierczyna, Lubania (SP nr 4),
Biedrzychowic i Œwieradowa (SP nr 1).
Dru¿yny zosta³y
podzielone na dwie
grupy, w których wyst¹pi³y po trzy zespo³y, w fazie grupowej
gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a do fina³ów kwalifikowa³y siê po dwie pierwsze z
ka¿dej z grup. Nasi pi³karze w fazie grupowej pokonali Koœcielnik 3:0, zremisowali ze
Smolnikiem 0:0 i zajêli I miejsce w swojej grupie. W pó³finale pokonali Siekierczyn 3:0,
by w finale ponownie spotkaæ siê ze Smolnikiem, któremu niestety ulegli 0:3. Ostatecznie nasza szkolna dru¿yna zosta³a sklasyfikowana na II miejscu w powiecie, co jest
bardzo dobrym osi¹gniêciem m³odych pi³karzy.
Podczas fina³u powiatowego dru¿yna
wystêpowa³a w sk³adzie: Kacper Baudur,
Szymon Chmielowiec, Jakub Gruszecki, Micha³ Jab³onowski, Krystian Karwata, Tymoteusz Kolejewski, Konrad Minkus, Aleksander Pal i Szymon Sautycz.
W trakcie rozgrywek przeprowadzono
konkurs na najlepszego zawodnika turnieju. Najwy¿ej oceniono pi³karskie umiejêtnoœci ucznia naszej szko³y Szymona Chmielowca (obok), za co na pami¹tkê otrzyma³ piêkny puchar.
Miros³aw Kijewski

POWIATOWA WIOSNA LEKKOATLETYCZNA

12 maja w Lubaniu odby³ siê fina³ powiatowy
w indywidualnych mistrzostwach uczniów szkó³

KONKURS

podstawowych w
lekkiej atletyce. Z
uczniów SP nr 1 w
Œwieradowie najlepsze wyniki uzyskali:
Szymon Chmielowiec w biegu na dystansie 300 m
(49,84) - I miejsce;
Natalia Rewers w
pchniêciu kul¹ (3 kg)
(7,97 m) – II; Joanna Michalak w biegu
na dystansie 600 m
(2 min. 17 s) – III; Karolina Ho³oga, Aleksandra
Andziulewicz, Bernadetta Adamkiewicz i Gabriela

COTTONINA VILLA MINERAL SPA & RESORT
zaprasza wszystkich do wziêcia udzia³u w
konkursie dotycz¹cym wiedzy o historii tego niezwyk³ego miejsca. W trakcie rewitalizacji zabytkowych budynków staraliœmy siê jak najwierniej zachowaæ ich stan oryginalny. Te odnowione
mury to ponad 150 lat historii, o której dowiadujemy siê nieustannie czegoœ nowego. Jednak to wyj¹tkowe miejsce kryje w sobie jeszcze wiele
tajemnic.
Zachêcamy wszystkich Pañstwa do podzielenia siê z nami cenn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ historii Willi
Fabrykanta i mieszcz¹cej siê w niej niegdyœ fabryki. Najbardziej wartoœciowymi znaleziskami bêd¹
fakty, opowieœci, anegdoty, dokumenty, zdjêcia oraz pocztówki.
Mamy nadziejê, ¿e pomog¹ nam Pañstwo w zachowaniu historii Hotelu, która jest czêœci¹ historii tych piêknych okolic.
Dla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjne
nagrody! Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie informacji na adres mailowy info@cottonina.pl
lub o kontakt z Bartoszem Sójk¹ pod numerem telefonu 75 78
45 500

Andziulewicz w sztafecie 4 x 100 m
(1 min. 5 s) – II (fot z lewej).
Wymienieni uczniowie zakwalifikowali siê do fina³u strefy jeleniogórskiej, który odbêdzie siê w
Zgorzelcu.


20 maja w Lubaniu odby³ siê
fina³ powiatowy w trójboju lekkoatletycznym, w którym wziê³o udzia³
szeœæ szkó³ powiatu lubañskiego.
Bardzo dobre wyniki uzyskali m³odzi lekkoatleci SP nr 1, którzy w swojej kategorii
wiekowej zajêli drugie miejsce w powiecie, przegrywaj¹c z dru¿yn¹ ze Smolnika zaledwie jednym
punktem. Tytu³ wicemistrza powiatu jest du¿ym osi¹gniêciem naszych m³odych sportowców, dlatego
wszyscy uczestnicy zawodów wrócili do domów

uœmiechniêci i zadowoleni. Dru¿yna wystêpowa³a
w sk³adzie: Kacper Baudur, Micha³ Jab³onowski,
Alicja Jasku³owska, Wiktoria Kolasiñska, Kacper
Mandrak, Martyna Marszolik, Wiktoria Pazowska,
Wojciech Pó³torak, Ewelina Prusiewicz i Marcel
Twardygrosz (na zdjêciu powy¿ej). MK

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŚWIERADÓW−ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo−
darowania przestrzennego miasta Świeradów−Zdrój dla terenu dolnej Stacji Kolei
Gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul. Zródlanej i
ul. Strażackiej w granicach miasta Świeradów−Zdrój, wraz z prognozą oddziały−
wania na środowisko oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235) w związku z uchwałą Nr XLII/210/2013 Rady Miasta Świeradów−
Zdrój z 27 marca 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świera−
dów−Zdrój obejmującego obszar dolnej Stacji Kolei Gondolowej na Stóg Izerski i
fragment trasy zjazdowej w rejonie ul. Zródlanej i ul. Strażackiej w granicach
miasta Świeradów−Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko − w
dniach od 23 czerwca do 25 lipca 2014 r., od poniedziałku do piątku w godz.
7.30−15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów−Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59−
850 Świeradów−Zdrój, pok nr 2 (parter).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko
rozwiązaniami odbędzie się 18 lipca br. (piątek) w siedzi−
b i e U r z ę d u M i a s t a o g o d z . 1 5 0 0, p o k 2 4 a ( I I p . ) .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647),
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożo−
nym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapozna−
nia się z dokumentacją wyżej wymienionego projektu w ramach prowadzonej
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wśród dokumentacji dostęp−
ne są w szczególności prognoza oddziaływania na środowiskowo, opinie i
uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także stano−
wiska innych właściwych organów dotyczące przedmiotu opracowania. Każdy
ma prawo składania uwag i wniosków do planu i prognozy oddziaływania na
środowisko w ramach strategicznej oceny.
Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój, a należy je
składać na piśmie na adres Urzędu Miasta − ul. 11 Listopada 35, 59−850 Świera−
dów−Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektro−
nicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz−

nym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001r. o podpisie elektronicz−
nym), na adres: um@swieradowzdroj.pl − z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa−
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia br.


Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój ogłasza pierwszy nieograniczony prze−
targ ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 102/1, am. 3, obręb V, o powierzchni 0,0116 ha (B). KW – JG1S/
00032258/2.
Cena wywoławcza – 9.000 zł + 23 proc. podatek VAT. Wadium – 900 zł.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia
w wysokości 421 zł, na które składają się koszt wyceny, wypisu i wyrysu z
rejestru gruntów. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt i
staraniem nabywcy.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centrum miasta przy
ul. Wolnej. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd z drogi gminnej ul.
Wolnej.
Uzbrojenie: dostępne sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna,
gazowa. Obciążenia: na terenie działki posadowione są słupy telefoniczny i
energetyczny, nad działka przebiegają linie energetyczna i telefoniczna.
Nieruchomość położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską z
uwagi na wpisanie Miasta Świeradów−Zdrój do rejestru zabytków. Nieruchomość
położona na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Świeradów−
Zdrój na terenie obszaru górniczego.
Działka zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze−
strzennego na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (działka nie
stanowi działki budowlanej).
Przetarg odbędzie się 16 lipca o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta,
sala nr 24a (II piętro).
Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój ogłasza pierwszy nieograniczony prze−
targ ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 30, am. 4 obręb IV, o powierzchni 0,0579 ha (Bp). KW – JG1S/
00009718/5.
Cena wywoławcza – 33.000 zł + 23 proc. podatek VAT. Wadium − 3.000 zł.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia

Wadia należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta − nr 48 1090
1997 0000 0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Świeradów−Zdrój
− do 13 lipca br. Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę
uznania konta Urzędu Miasta.
Wadia zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku
uchylania się zwycięzców przetargów od zawarcia umowy notarialnej wadia nie
podlegają zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną przela−
ne na wskazane przed przetargami nr kont bankowych, w terminie 3 dni robo−
czych od daty zakończenia przetargów.
Koszty sporządzenia aktów notarialnych i ich wypisów oraz opłat sądo−
wych księgi wieczystej ponoszą nabywcy w kancelarii notarialnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr
2, tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, na stronie miasta − www.swie−
radowzdroj.pl − lub drogą elektroniczną − um@swieradowzdroj.pl

Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności lokalu użytkowego położonego
na parterze (I kondygnacja nadziemna) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 10 (dawne Miejskie Biuro Informacji Turystycz−
nej).
Cena wywoławcza − 154.500 zł, w tym cena lokalu − 150.000 zł, cena ułamkowej części gruntu − 4.500 zł. Wadium w wys. 15.000 zł należy wpłacić
na konto UM − nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Świeradów−Zdrój − do
9 lipca br.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 640 zł, na które składają się
koszt wyceny, zaświadczenia o samodzielności lokalu, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Okazanie granic nieruchomości
może nastąpić na koszt i staraniem nabywcy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w
kancelarii notarialnej.

OGŁOSZENIA
DROBNE
T. Aficki, tel. 604 499 175
R. Bia³y, tel. 609 072 889
T. Bogdan, tel. 510 624 179
S. Garsztecki, tel. 601 566 304
M. G³ozak, tel. 665 990 877
J. Harasim, tel. 609 761 678
J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
M. Metelica, tel. 511 667 343
J. Rokosz, tel. 661 386 078
R. Struga³a, tel. 889 096 999
M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
B. Wilczacki, tel. 693 778 400

w wysokości 421 zł, na które składają się koszt wyceny, wypisu i wyrysu z
rejestru gruntów.
Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt i staraniem nabyw−
cy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Brzozowej. Te−
ren działki niezagospodarowany i nieurządzony, częściowo ogrodzony. Działka
porośnięta porostem miękkim oraz w małej części drzewami i krzewami. Kształt
działki foremny, zbliżony do trapezu. Działka położona na skłonie, dojazd z drogi
gruntowej ul. Brzozowej. Uzbrojenie: dostępne sieci: energetyczna, wodociągo−
wa, kanalizacyjna, gazowa.
Obciążenia: przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna,
gazociąg i kanalizacja sanitarna.
Nieruchomość położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską z
uwagi na wpisanie Miasta Świeradów−Zdrój do rejestru zabytków.
Nieruchomość położona na terenie strefy „C” ochrony uzdrowiskowej Uzdro−
wiska Świeradów−Zdrój na terenie obszaru górniczego.
Działka zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze−
strzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem
komunikacji samochodowej (w zakresie niezbędnym zapewnieniu miejsc parkin−
gowych dla użytkowników), innych nieuciążliwych usług, zabudowy gospodar−
czej, w tym garaży, zieleni urządzonej. Wysokość zabudowy do dwóch kondy−
gnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m do kalenicy, maksymalna powierzchnia
zabudowy – 45 proc. pow. działki.
Przetarg odbędzie się 16 lipca o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta,
sala nr 24a (II piętro).

· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17
288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924,
601 835 007 · Manicure i pedicure
z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285
666 · Kupiê stary dom do remontu (z
ma³¹ dzia³k¹). Tel. 730152 414 · Do
wynajêcia lokal gastronomiczny o
pow. 113 m2 w centrum os. Czerniawa. Sala g³ówna o pow. 60 m2, z zapleczem. Lokal czêœciowo wyposa¿ony w sprzêt gastronomiczny. Tel.
601 230 592.

Lokal samodzielny, przeznaczony na cele inne niż mieszkalne, do którego wchodzi się bezpośrednio z ulicy. Lokal
składa się z 2 pomieszczeń użytkowych, przedsionka, zaplecza i WC, o łącznej powierzchni użytkowej 45,66 m2. Do lokalu
nie przynależą żadne pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z
lokalnej gazowej kotłowni. Nasłonecznienie lokalu słabe, niefunkcjonalny układ − pomieszczenia przechodnie. W lokalu
widoczne ślady wilgoci.
Z własnością lokalu łączy się udział wynoszący 7,54 proc. w prawie własności wszelkich części nieruchomości
niesprzedanych i niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział w prawie własności
działki gruntu nr 40/2, am. 9, obr. IV, o powierzchni 488 m 2, na której jest wzniesiony budynek. Dla
zabudowanej działki urządzona jest księga wieczysta nr JG1S/00020722/9 (dla lokalu brak KW).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świeradów−Zdrój są to tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Miasto Świeradów−Zdrój jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod nr 336/612/J z 28 lutego 1980 r. i
podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zmianami). Wszelkie prace budowlane na terenie zabytku wymagają uzyskania wytycznych
konserwatorskich, a następnie decyzji – pozwolenia na ich prowadzenie.
Przetarg odbędzie się 11 lipca br. (piątek) o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta, pok. nr 24a (II p.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodaro−
wania Przestrzennego UM, pok. nr 2, tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, na stronie miasta − www.swie−
radowzdroj.pl − lub drogą elektroniczną − um@swieradowzdroj.pl

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

Oznacz siê - poka¿, ¿e jesteœ! Krzy¿e i kamienie pamiêci

Od po³owy maja w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu w³aœciciele obiektów noclegowych
wpisanych do Ewidencji
Obiektów Œwiadcz¹cych Us³ugi Hotelarskie Nie Bêd¹cych
Takimi Obiektami prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój, odbieraj¹
specjalnie dla nich przygotowane niebieskie tabliczki z herbem miasta i napisem:
OBIEKT WPISANY DO EWIDENCJI BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ. OBIEKT NOCLEGOWY.
Chc¹c zadbaæ o w³aœciw¹ identyfikacjê
obiektów noclegowych, wprowadziliœmy
jednolity system ich oznakowania. Ka¿dy
nowo wpisany obiekt na bie¿¹co otrzymuje
tak¹ tabliczkê, natomiast pozosta³e obiekty,
a jest ich oko³o 100, sukcesywnie pobieraj¹
tabliczki i umieszczaj¹ je na swoich budynkach; do tej pory rozdaliœmy ich 32. Umiesz-

czenie tych tabliczek (w widocznym miejscu)
jest informacj¹ dla naszych goœci, ¿e obiekt
zosta³ zg³oszony do ewidencji i dzia³a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Tych z Pañstwa, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ hotelarsk¹, a jeszcze nie odebrali tabliczki, zapraszamy do do referatu promocji
UM – II piêtro, pok. 24b, tel. 75 71 36 482.
Przypominamy, ¿e tabliczki s¹ rozdawane nieodp³atnie.

Nowy Niezbêdnik Turysty
W kwietniu br. Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój wyda³a ju¿ po raz trzeci, w nak³adzie 70 tys. egz. - informator turystyczny pn.
NIEZBÊDNIK TURYSTY, w formacie nieco
mniejszym ni¿ A4 (205 mm x 290 mm), licz¹cy sobie 36 stron, w trzech wersjach jêzykowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.
Na stronach Niezbêdnika znalaz³y siê informacje o atrakcjach turystycznych miasta
i okolic w promieniu do 80 km, plan miasta,
informacje o mo¿liwoœciach spêdzania czasu wolnego w mieœcie, Single Trackach oraz
szlakach turystycznych pieszych, wyci¹gach
narciarskich, gondoli, trasach biegowych, a
tak¿e reklamy obiektów gastronomicznych,
obiektów SPA i Wellnes i inne skierowane
do turystów.
Wydawnictwo rozpowszechniane jest
przede wszystkim w œwieradowskich obiektach noclegowych, ale mo¿na je równie¿
otrzymaæ w restauracjach, kantorach oraz w
Urzêdzie Miasta w referacie Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu na II piêtrze.
Dot¹d Niezbêdnik pobra³o 50 na 130
obiektów noclegowych (w tym 35 du¿ych),
co w sumie daje oko³o 25 tys. egz. Zachêca-

my w³aœcicieli mniejszych oœrodków i kwater prywatnych, aby zg³aszali siê do nas po
odbiór wydawnictwa, aby tak¿e ich goœcie
mogli zapoznaæ siê z nasz¹ ofert¹. (MHD)
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Niedaleko Rozdro¿a Izerskiego, ok. 1,2
km w stronê Szklarskiej Porêby, po lewej
stronie drogi stoi ma³y drewniany krzy¿,
na którym wyryty zosta³ napis: Tutaj zmar³
dyrektor A. Traupe z Mertschütz (Mierczyce k. Jawora).
Kim by³ Albert Traupe? Urodzi³ siê w
Negenborn ko³o Einbeck w Dolnej Saksonii. Po odbyciu s³u¿by w cesarskiej armii obj¹³
posadê w zarz¹dzie mleczarni w ró¿nych miejscowoœciach w Dolnej Saksonii, a od 29
wrzeœnia 1905 r. zarz¹dza³ mleczarni¹ w Mierczycach w powiecie legnickim. Jako dyrektor tego przedsiêbiorstwa pracowa³ do roku
1934. W paŸdzierniku 1934 r. przeprowadzi³
siê wraz z ¿on¹ do Jeleniej Góry. Ju¿ w tamtym czasie uskar¿a³ siê na swój stan zdrowia. Do jego problemów z sercem do³¹czy³a
choroba skóry. Leczenie nie przynosi³o oczekiwanych rezultatów, jednak Albert Traupe
nie chcia³ zrezygnowaæ z aktywnego trybu
¿ycia. Chêtnie podró¿owa³ i spacerowa³. Tak
by³o te¿ 21 paŸdziernika 1937 r. - oko³o godziny 12.30 postanowi³ wybraæ siê z ¿on¹ i
przyjacielem na wycieczkê w Góry Izerskie.
Samochodem dojechali do budy Ludwika na
Rozdro¿u Izerskim. Zaparkowali tam auto i
postanowili pospacerowaæ po lesie. W drodze powrotnej, ok. 1,2 km od schroniska,
oœwiadczy³ swym towarzyszom, ¿e nie czuje
siê dobrze i nie bêdzie dla nich dzisiaj „dobrym kompanem do wêdrówki”. W czasie
tej krótkiej rozmowy zas³ab³. ¯ona z przyjacielem posadzili go i próbowali znaleŸæ lekarza, zatrzymuj¹c przeje¿d¿aj¹ce drog¹ samochody. Daremnie jednak jeden z kierowców
poinformowa³ w Bad Flinsberg lekarza
uzdrowiskowego i k¹pielowego dr. Sarawarê, przyby³ na miejsce zdarzenia. Móg³ on
5. listopada 1890 r. leœniczy Weniger
podczas obchodu swego rewiru Kopaniec
zauwa¿y³ k³usownika. Ten zaskoczony nag³ym spotkaniem z opiekunem lasu wystrzeli³
ze swej broni rani¹c leœniczego w klatkê piersiow¹. Weniger zd¹¿y³ oddaæ w stronê nielegalnego myœliwego dwa strza³y, jednak
obra¿enia nie pozwoli³y mu na dalszy poœcig. Strzelaninê i krzyki us³ysza³ gospodarz budy Ludwika na Rozdro¿u Izerskim.
Odnalaz³ on leœniczego i przeniós³ go do
schroniska. Mimo opatrzenia ran i doœæ
szybko udzielonej pomocy, Weniger zmar³.
K³usownikowi uda³o siê uciec. Nie chc¹c
oddaæ siê w rêce wymiaru sprawiedliwoœci
schroni³ siê w Czechach, a nastêpnie wyemigrowa³ do Ameryki. Tam dorobi³ siê okaza³ego maj¹tku, jednak nêkany wyrzutami
sumienia postanowi³ finansowo wspieraæ
rodzinê leœniczego Wenigera przesy³aj¹c jej
anonimowe datki. Rodzina Wenigera na miejscu zdarzenia postawi³a kamienny pomnik,
a las, w którym dosz³o do spotkania leœnika
z k³usownikiem nazywano „œmierci¹ Wenigera” (Wenigerstod).
M. Olszewska

stwierdziæ jedynie zgon Alberta Traupe. Pani
Traupe ¿¹da³a od niego, by spróbowa³ ratowaæ go jeszcze zastrzykiem, ten jednak mia³
jej odpowiedzieæ, ¿e „to ju¿ jest koniec, je¿eli serce pêka, to ju¿ nie ma ratunku”. Karetka
ze Szklarskiej Porêby, wezwana telefonicznie przez dr. Sarawarê, pojecha³a z powrotem, wezwano natomiast karawan. Na miejscu zmar³ego umieszczono w trumnie zastêpczej i przetransportowano do Piechowic. Po
prze³o¿eniu go do kupionej trumny i za³atwieniu wszelkich formalnoœci przewieziono
cia³o do Mierczyc, gdzie 23 paŸdziernika na
tamtejszym cmentarzu odby³ siê uroczysty
pogrzeb, na który przyby³o ok. 500 osób.
W 1937 r. wdowa po Albercie Traupe
wystosowa³a proœbê do hrabiowskiego zarz¹du lasów o postawienie pami¹tkowego
krzy¿a w miejscu œmierci jej mê¿a. Otrzyma³a
zgodê, jednak krzy¿ stan¹³ w tym miejscu
dopiero 14 maja 1941 r. i stoi tam do dziœ.
Magda Olszewska

