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Œwieradowska zima ma to do siebie, ¿e zanim ujawni swe piêkno, najpierw pokazuje pazury, czego doœwiadczamy na co dzieñ, gdy usi³ujemy wyjechaæ samochodem z posesji, podjechaæ
na parking przy Biedronce, zaparkowaæ na Zdrojowej, gdy id¹c ulic¹ uskakujemy przed autami, bo nie ma dla nas chodników. Ale opady ustaj¹, wichry cichn¹, pobocza zostaj¹ przedmu-
chane (fot. z lewej), wyjdzie s³oñce - wtedy zima w górskiej miejscowoœæi jest cudem natury, nad którym i tak nie mamy czasu sie pozachwycaæ. U³atwimy zatem zachwyt, pokazuj¹c ul.
Zdrojow¹ (fot. z prawej - autor Tomasz Chmielowiec), która w tym fragmencie jako ¿ywo przypomina Bad Flinsberg z przedwojennych widokówek. O k³opotach z zim¹ piszemy na str. 3.

Najwiêkszy - tradycyjnie ju¿ - bal sylwestrowy zorganizowa³o Uzdrowisko (z lewej - fot. Tomasz Chmielowiec), choæ przy zespo³ach i muzyce mechanicznej goœcie bawili siê te¿ w licznych
hotelach i pensjonatach. Niew¹tpliwie najwiêkszy t³um zgromadzi³ siê na gondoli (z prawej), a najmniejszy - na stoku Kamieñca. Krótko i refleksyjnie o sylwestrowej nocy piszemy na str. 11.

Zimowe         klimaty
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URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna Bar-
czyszyn, Anna Bardziñska-Krzewina, Dorota
Lichwa³a: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. nr 1c; Jowita Worotnicka, Ewa
Sokó³ - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospo-
darcza – 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 se-
kretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomo-
œciami i Zagospodarowania Przestrzennego,
kierownik – Rafa³ May,  Joanna Szczekulska
- 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska –
Boles³aw Sautycz: 500-231-708, Damian
Hryciew: 512-243-901 - pok. nr 5.

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

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk: 75 78-16-471;
zamówienia publiczne – Monika Sautycz,
Maria Stefanowicz: 75 78-17-297 - pok. nr
21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324
- pok. nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak:
75 78-16-343. Referat Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu, kierownik  – Dorota
Marek-Miakienko:  75 71-36-482 - pok. nr
23; organizacja imprez i infrastruktury tury-
stycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena
Zarzycka: 75 71-36-483; wspó³praca z me-
diami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska:
75-78-71-36-482 - pok. nr 24b, Izerskie Cen-
trum Wspierania Przedsiêbiorczoœci - 75 71-
36-483, fax 78-16-221 - pok. nr 24b; infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec - pok. nr 24b.
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul.
Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax  78-16-
100.

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

OSP Œwieradów:
696 -068-170, 602-
639-196. PSP Lu-
bañ - tel. 998.

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

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
OSP Œwieradów-Czerniawa: 500-798-806;

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

SPIS POWSZECHNY 2011
Powszechny spis ludnoœci i mieszkañ zostanie przeprowadzony 1

kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (wed³ug stanu na 31 marca 2011 r.) i
bêdzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, gdy Rzeczpospo-
lita Polska sta³a siê pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej. Z tego
faktu wynika szereg zobowi¹zañ, m.in. koniecznoœæ dostarczenia in-
formacji z dziedziny demograficzno-spo³ecznej oraz spo³eczno-eko-
nomicznej, w zakresie i terminach okreœlonych przez Komisjê Euro-
pejsk¹.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegó³owych informacji o
liczbie ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demogra-
ficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak¿e o spo³eczno-ekonomicznej cha-
rakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i
warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u tery-
torialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Siedziba Miejskiego Biura Spisowego znajduje siê w Urzêdzie Mia-
sta przy ul. 11 Listopada 35, pokój nr 1f.

Szczegó³y dotycz¹ce Spisu dostêpne s¹ równie¿ na stronie -
www.stat.gov.pl

BURMISTRZ MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146) oraz realizuj¹c Uchwa³ê nr III/17/
2010 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu
wspó³pracy miasta Œwieradów-Zdrój na lata 2011-2012 z organizacjami pozarz¹dowymi, pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego wolontariacie,

OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ gminy w 2011 roku
przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie:
A - Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych przez Gminê na realizacjê zadañ:
1/2011 - utrzymanie sekcji pi³ki no¿nej – 50.000 z³
2/2011 - organizacja czasu wolnego dla dzieci m³odzie¿y – 10.000 z³.
B - Zadania ratownictwa górskiego.
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych przez Gminê na realizacjê zadania:
3/2011 - Zakup sprzêtu specjalistycznego, szkolenia ratowników i dofinansowanie ubezpie-
czenia sprzêtu ratowniczego – 10.000 z³.
Termin sk³adania ofert - 30 dni, licz¹c od 12 stycznia 2011 r.
Wiêcej informacji na temat warunków konkursu, wzór wniosku i sprawozdania w BIP oraz na
stronie www.swieradowzdroj.pl
Szczegó³owych informacji udziela Monika Hajny-Daszko, inspektor ds. turystyki, kultury i
sportu, tel. 75 71 36 482.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój in-
formuje, że 27 grudnia ub.r. na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta został wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz w sprawie wyznacze-
nia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu
nieograniczonego działki nr 20, am. 12, obr.
IV.

31 grudnia ub.r. został wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz w sprawie przeznacze-
nia do odpłatnego oddania w użytkowanie
wieczyste w drodze bezprzetargowej  nieru-
chomości stanowiącej działkę nr 75/17, am.
10, obr. IV z przeznaczeniem na poprawę
zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej geodezyjnie nr 26/2, am. 10, obr.
IV.

4 stycznia br. zostały wywieszone- na
okres 21 dni - wykazy w sprawie wyznacze-
nia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- lokali mieszkalnych numer 5 i 7, znaj-
dujących się w budynku przy ul. Zdrojowej
14 na rzecz najemców, wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części
działki nr 25/1, am. 9, obr. IV.

- lokalu mieszkalnego numer 6 w budyn-
ku przy ul. Grunwaldzkiej 21, wraz z odda-
niem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części działki nr 4, am. 12, obr. IV.

5 stycznia br. został wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz w sprawie wyznacze-
nia do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nu-
mer 2 znajdującego się w budynku przy ul.
Stokowej 2, wraz z oddaniem w użytkowa-
nie wieczyste ułamkowej części działki nr
35/7, am. 8, obr. IV.

Wykazy są dostępne do wglądu w go-
dzinach pracy UM.

UM wykazuje OBWIESZCZENIE

Już tylko dwa dni zostały do wyznaczonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejo-
nowym we Lwówku Śl.

DRUGIEJ LICYTACJI
nieruchomości zabudowanej budynkiem wypoczynkowym w Świeradowie-Czerniawie

(„Kwarcyt”) o pow. użytkowej 1.160 m2. Licytacja odbędzie się 14 stycznia o godz. 1200 na
Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego - sala 304.

Nieruchomość szacowana jest na kwotę 910.500 zł, a cena wywoławcza licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, czyli 607.000 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złozyć rękojmię w wysokości 10 proc. ceny
oszacowania nieruchomości, najpóźniej do godz. 1130 w dniu licytacji - w gotówce lub w
postaci książeczki oszczędnosciowej w Kancelarii Komornika.

Nieruchomość można oglądać codziennie, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu
w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

O B W I E S Z C Z E N I E

Monika Sautycz, inspektor ds. zamówień
publicznych w Urzędzie Miasta, informuje:

W październiku i listopadzie przy realiza-
cji robót budowlanych z powodu niedosko-
nałości projektów i chęci uwzględniania licz-
nych wniosków mieszkańców, które pojawi-
ły się w trakcie wykonywania robót na dro-
gach, gmina zawarła kilka umów na roboty
dodatkowe:

- trzykrotnie z firmą Edwarda Górskiego
z Męcinki (w ramach kontraktu na przebudo-

Przetarg za przetargiem (1/2011)
wę ul. Wczasowej i Sienkiewicza) – na łączną
kwotę 116.525 zł

- dwukrotnie z firmą Ziajka z Wrocławia
(budowa nowej drogi) – na łączną kwotę
128.900 zł.

Gmina zawarła też dodatkowe umowy na
zimowe utrzymanie dróg - w związku z in-
tensywnymi opadami śniegu 6 i 7 listopada -
z firmami, które w myśl umów głównych mia-
ły odśnieżać miasto od 15 listopada. I tak na
zadanie nr 1 (centrum) - z konsorcjum: RO-
BEN i Firma Wielobranżowa S. Góra -
12.1123 zł; zadanie 2 (przedmieścia) - z P. Pi-
lawskim - 5.617,50 zł; zadanie 3 (Czerniawa)
- z ZUH Leopold - 6.160 zł; zadanie 4 (chod-
niki) - z M. Stachurskim - 4.550 zł.
Umowy obowiązywały od 8 do 14 listopada.

17 grudnia ogłoszono przetarg na wywóz
odpadów komunalnych z terenu gminy przez
cały rok 2011. Podzielono go na 4 zadania:
odpady z nieruchomości komunalnych; wio-
senna wystawka (jednorazowa); kosze ulicz-
ne; likwidacja dzikich wysypisk (sześć razy).

28 grudnia rozpatrzono 2 oferty: EKO-
BARTU ze Świeradowa (1 - 64.387 zł, 2 -
39.800 zł, 3 - 65.400 zł, 4 - 11.880 zł) oraz
IZER z Lubomierza (1 - 70.362 zł, 2 - 50.000
zł, 3 - 79.200 zł). Tymczasem gmina zamie-
rzała przeznaczyć odpowiednio na zadanie nr
1 - 30.000 zł, 2 - 20.000 zł, 3 - 50.000 zł, 4 -
11.000 zł).

29 grudnia unieważniono przetarg we
wszystkich częściach, a 10 stycznia podpisa-
no tymczasowe umowy (trzymiesięczne – jako
zamówienie uzupełniające): 1. Z firmą RO-
BEN na opróżnianie koszy (wykonywała to
zadanie w r. 2010) - na kwotę 9.000 zł; 2. Z
EKO-BARTEM na wywóz odpadów komu-
nalnych - na kwotę 14.301,33 zł. Pozostałe
dwa zadania z powodu braku zabezpieczenia
w budżecie środków finansowych zostały
chwilowo wstrzymane.

W połowie grudnia w związku ze wzra-
stającą nieprzejezdnością ulic po obfitych opa-
dach śniegu gmina w celu zapewnienia prze-
jezdności dróg - do i z miasta oraz w centrum
- zmuszona była do zawarcia umów na od-
śnieżanie dróg wojewódzkich i powiatowych
oraz na wykonanie zastępcze na zadanie nr 1
(centrum). I tak Jakub Plitt podpisał umowę
na 4.443 zł za oczyszczanie dróg woj., Paweł
Pilawski - na 4.189 zł za drogi woj. i na 3.392
zł za wykonanie zastępcze, Paweł Pasierb -
961 zł za drogi woj., 192 zł - za powiatowe, i
3.324 zł za wykonanie zastępcze, a Mariusz
Stachurski – 732 zł za wykonanie zastępcze.

(opr. aka)
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Zima to czas, na który czeka wiele pod-
miotów gospodarczych, mieszkańców nasze-
go miasta i okolic. Turystyczno-uzdrowisko-
wy profil Świeradowa oraz jego górskie po-
łożenie sprawiają, iż właśnie wtedy następu-
je ożywienie gospodarcze, w mieście przyby-
wa kuracjuszy i turystów. Kolej gondolowa i
wyciągi przyciągają narciarzy.

W tym roku, a w zasadzie ubiegłym zima
przyszła jeszcze jesienią. Rozpoczął się czas
próby i sprawności dla samorządu oraz ludzi
odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i chod-
ników. Obfite opady śniegu i utrzymujące się
niskie temperatury powodują konieczność cią-
głej pracy firm, którym powierzono zimowe
utrzymanie miasta. Firmy są cztery, co pozwa-
la na w miarę szybkie działanie pozwalające
na utrzymanie przejezdności dróg. Zimowy
stan dróg i chodników wpływa znacząco na
wizerunek miasta. Powoduje to konieczność
szczególnego nadzoru nad jakością świadczo-
nych usług przez firmy utrzymujące drogi i
chodniki. Z tego tytułu firmy otrzymują wy-

ciski czynione na zarządców dróg powiato-
wych i wojewódzkich nie przynoszą efektu.
Ulice Główną i Długą w Czerniawie należy
zaliczyć do najgorzej utrzymanych w gminie.
Ze składanych nam wyjaśnień wynika, iż
wszystkiemu winne są standardy zimowego
utrzymania dróg, które np. dla dróg woje-
wódzkich ustalane są w Urzędzie Marszał-
kowskim we Wrocławiu. Zakładają one takie,
a nie inne parametry odśnieżania, które po-
wiązane są ze zbyt małymi środkami przezna-
czonymi na ten cel. Wieloletnie starania władz
miasta oraz okolicznych gmin o podwyższe-
nie standardu nie przyniosły efektu.

Z utrzymaniem przez mieszkańców  chod-
ników przyległych do nieruchomości też bywa
różnie, choć trzeba przyznać, iż obecnej zimy
jest to szczególnie trudne zadanie.

Mamy za sobą dopiero pierwszy miesiąc
zimy, a co będzie w następnych - nie wiado-
mo. W chwili, gdy piszę ten artykuł, wiele
dróg, szczególnie tych położonych na obrze-
żach miasta, jest nieprzejezdnych. Porywisty
wiatr wiejący w nocy z 5 na 6 stycznia dopro-
wadził do powstania kilkumetrowych zasp.
Znów trzeba będzie zaapelować o wyrozumia-
łość i o wspólne działania.

Są też skutki uboczne zimy. Do Urzędu
Miasta napływa coraz więcej sygnałów o pa-
dłych zwierzętach, szczególnie sarnach, a to
oznacza, że społecznym wysiłkiem trzeba
włączyć się w ich dokarmianie.

Eugeniusz Grabas

6 stycznia rozstrzygniêty zosta³
Gminny Konkurs Iluminacji Bo¿ona-
rodzeniowych. Komisja w sk³adzie:
Tadeusz Aficki, Teresa Fierkowicz i
Aleksandra Kasprzak po obejrzeniu
dekoracji œwi¹tecznych na kwaterach
prywatnych, hotelach, pensjonatach,
sklepach i restauracjach uzna³a, i¿
naj³adniej przystrojonymi œwi¹tecznie
hotelami s¹ wszystkie trzy „Magno-
lie” (fot. 2). Wyró¿nienia w tej kate-
gorii otrzyma³y: „Pod Jeleniem”,
„Park Hotel SPA”, „Kwisa 2”, „St. Lu-
kas” (fot. 3), Dom Uzdrowiskowy
„Ewa” oraz Centrum Rehabilitacji
Czerniawa-Zdrój.

Wœród restauracji zwyciêstwo
przypad³o „Zajazdowi Na Stoku”, a
wyró¿nienia otrzyma³y: „Zapiecek”,
„Czarny Potok” i „La Gondola”.

Nadleœnictwo „Œwieradów” by³o
jedynym kandydatem do nagrody
wœród zak³adów pracy i zwyciêzc¹ zo-
sta³o niejako automatycznie.

Swe domy najefektowniej roz-
œwietlili: Edmund Majewski w Czer-

Na zdjêciu u góry telewizyjna rozmowa z Janem Wygodzkim z Czerniawy, który sfrustrowany nieskutecznym odœnie¿aniem drogi powiatowej (ul.
D³uga) wsiad³ na swoj¹ ³adowarkê i bezinteresownie j¹³ wspomagaæ powiatowe (i wspieraj¹ce je gminne) s³u¿by zimowe. Po prawej - scena z 15
grudnia na placu sk³adowym za tartakiem, gdzie zwo¿ono œnieg z ca³ego miasta - mróz by³ taki, ¿e unieruchomi³ jedno z ramion dmuchawy, trzeba
wiêc je by³o odmroziæ p³on¹cymi szmatami, by wreszcie zmarzlina puœci³a i mo¿na by³o kontynuowaæ akcjê.

nagrodzenie ryczałtowe wynikające z zawar-
tych umów, płatne za dobę ,,jezdną” - gdy
usługa jest świadczona, oraz za tzw. gotowość
dobową - kiedy nie występuje potrzeba świad-
czenia usługi. Dodatkowe wynagrodzenie
przysługuje za wywóz śniegu.

W grudniu ubiegłego roku koszty zimo-
wego utrzymania miasta były bardzo duże,
wyniosły aż 150.851,82 zł, w tym sam wy-
wóz śniegu kosztował 11.862 zł. Z rozmów
prowadzonych z mieszkańcami oraz przyjezd-
nymi wynika, iż w większości oceny jakości
zimowego utrzymania dróg są pozytywne.

Nie oznacza to, że nie ma narzekań i skarg.
Pracujące pługi zasypują chodniki i wjazdy
na nieruchomości. Stosowanie środków che-
micznych do zwalczania śliskości, szczegól-
nie przy obfitych opadach, powoduje okre-
sowe powstawanie błota pośniegowego, któ-
re utrudnia poruszanie się po drogach. W nie-
których rejonach miasta kontynuować trzeba
wywóz śniegu.

Szczególnie trudny był okres od 15 do 19
grudnia, gdzie po obfitych opadach z trudem
udało się utrzymać komunikację, zagrożone
wręcz było funkcjonowanie miasta. By za-
pewnić przejezdność dróg, trzeba było zmo-
bilizować wszystkie służby. Dotyczyło to rów-
nież dróg wojewódzkich i powiatowych, do
odśnieżania których i wywożenia z nich śnie-
gu skierowane zostały firmy zatrudnione
przez gminę.

W tym miejscu trzeba powiedzieć, że na-

Œnieg zgarnia³o siê wszêdzie, gdzie by³o choæ trochê wolnego miejsca (w centrum by³o raczej
trudno je znaleŸæ) - tu bia³a pryzma ros³a w pobli¿u hotelu Œwieradów przy ul. Pi³sudskiego.

Nasze ma³e œwiate³ko do nieba

niawie i Regina Sroka (fot. 1) w Œwieradowie. Wyró¿nienia otrzymali: Izabela
i Piotr Salawowie, Danuta Iwiñska oraz Bogus³awa i Marek Broniccy.

Za naj³adniej rozœwietlony balkon uznano ten nale¿¹cy do Barbary Guœliñ-
skiej, a wyró¿nienie w tej kategorii przyznano Józefowi i Helenie Jankowskim.

Wœród sklepów wyró¿nienie otrzyma³ Dom Handlowy „Pod Or³em”.

1. 2.

3.
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· wykonawstwo elektryczne, usuwanie awarii instalacji
· pomiary elektryczne odbiorcze, okresowe, poremontowe
· pomiary oœwietlenia ewakuacyjnego i stanowisk pracy
· projektowanie linii kablowych, instalacji wewnêtrznych
· odbiory techniczne, nadzór nad wykonawstwem, oœwiadczenia
· konserwacji urz¹dzeñ dŸwigowych kat. III  i IV

Nasze motto:  D¹¿ymy do perfekcji, doskona³oœæ tolerujemy

  tel. 0608 857 632, 075 78 34 322, zetha@poczta.fm

Pomagamy przy za³atwianiu spraw formalnych w energetyce. Stoi
za nami doœwiadczenie, wiedza, solidnoœæ. Dysponujemy reno-
mowanym sprzêtem, uprawnieniami budowlanymi, zaœwiadcze-
niami kwalifikacyjnymi E i D (bez ograniczeñ napiêcia).

Od 1990 r. znany i rozpoznawany jako DOBRY ELEKTRYK
mgr in¿. Zbigniew Hajduczenia

59-630 Mirsk, al. Wojska Polskiego 41/1
www.zetha.kei.pl

 Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój realizowane w roku 2010

1. Remont cz¹stkowy dróg gminnych
2. Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych
3. Usuniêcie uszkodzeñ instalacji wodnej oraz naprawa i pomalowanie œcian wewnêtrznych szatni „Orlika”
4. Przebudowa przepustu w ulicy Zakopiañskiej
5. Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej

6. Obudowa kolektora deszczowego  (800 mm) na odcinku od ul. Zdrojojwej do ul. Wyszyñskiego – etap I

7. Odbudowa mostu w ci¹gu ulicy Wczasowej

8. Wymiana rozdzielni oœwietlenia ulicznego
9. Wykonanie zjazdów z kostki granitowej przy ulicy Nad Basenem

10. Wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi na ulicy Sosnowej
11. Wykonanie przepustu na ulicy ¯wirki i Wigury
12. Usuniêcie awarii mostu drogowego nad rzek¹ Kwis¹ przy ulicy Dolnej
13. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w drodze stanowi¹cej dojazd do nieruchomoœci  przy ul. Nadrzecznej
14. Remont muru oporowego z kamienia naturalnego zlokalizowanego przy ulicy Ratowników Górskich
15. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Górzysta - etap I

16. Odbudowa nawierzchni drogi, czêœci szlaku turystycznego oraz systemu dowodnienia ulicy Korczaka

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2446 D na odcinku Pobiedna – Czerniawa w (od 9,260 do 10,161 km)
18. Uporz¹dkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie oisedla Czerniawa-Zdrój

19. Odbudowa ujêcia wody pitnej „Wrzos”

20. Budowa skateparku wraz z modernizacj¹ stadionu miejskiego celem podniesienia atrakcyjnoœci
        turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego
21. Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych

22. Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej
        w Œwieradowie-Zdroju

23.  „Zobaczyæ krajobraz – dotkn¹æ przesz³oœæ” - wykorzystanie potencja³u kultury i dziedzictwa przesz³oœci
         na terenie subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich

24. Monta¿ telewizji przemys³owej i systemu alarmowego
25. Budowa linii oœwietlenia drogowego przy ulicy Strumykowej

Us³ugi Drogowo-Budowlane - Anna Sikora, Wie¿a
TADEX - Tadeusz Wasilewski, Mirsk
Zak³ad Przemys³u Drzewnego ŒWIERAD
DIGGER  Teofil Mioduszewski, Piechowice
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ - Marek Bronicki, Œwieradów
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
Przedsiêbiorstwo Drogowe - Zbigniew Ziajka, Wroc³aw
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
Zak³ad Budownictwa Wodno-In¿. E. Górski, Mêcinka
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
ENERKOM Robert Nowosad, Gorzów Wielkopolski
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ - Marek Bronicki, Œwieradów
Us³ugi Drogowo-Budowlane - Anna Sikora, Wie¿a
Firma PAWE£ Pawe³ Pilawski, Szklarska Porêba
NAVIGA-TRANS Sp. z o.o., Wroc³aw
Us³ugi Drogowo-Budowlane - Anna Sikora, Wie¿a
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ - Marek Bronicki, Œwieradów
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ - Marek Bronicki, Œwieradów
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
DROG-MAK Tadeusz Mak, Zgorzelec
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
PRD Lubañ, Ja³owiec (wk³ad gminy)
PARK-M Krzysztof Mróz, Stary S¹cz (ca³oœæ 764.607 z³)
(w tym dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
SPECBUD Sp. z o.o. Zgorzelec
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
axyo.pl Jacek Wojciechowski, Jelenia Góra
(w tym dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Konsorcjum: OGRÓD Us³ugi Ogrodnicze Leszek Ku³ak,
Skwierzyna; KIM-77 Pawe³ Nowak, Kielce; ENERKOM,
Gorzów Wlkp; HELMAR Sp. z o. o., Komorów
(ca³oœæ w roku 2009 i 2010 - 5.694.570 z³)
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
1) Przedsiêbiorstwo Drogowe Ziajka Zbigniew, Wroc³aw;
2) Zak³ad Budownictwa Wodno-In¿ynieryjnego Edward
Górski, Mêcinka; 3) Budromax sc. Agnieszka Martynowska,
Dorota Martynowwska, Rz¹siny
(ca³oœæ w roku 2009 i 2010 - 7.029.900 z³)
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
PRO-BUD, Janusz Paw³owski i Wspólnicy Sp. j., Legnica
ca³oœæ w latach 2009-2012 - 2.021378 z³
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
Polalarm Service, Zbigniew Kasprzyk, Jelenia Góra
EnergiaPro SA, Oddzia³ w Jeleniej Górze

91.385
13.084

4.350
24.693

570.000
570.000
525.000
525.000
140.997
140.997

6.429
4.026
6.616
5.000

57.991
2.875
5.000

242.260
170.500
185.659
121.000
212.191
534.006
420.012
214.743
214.743
615.000
405.528

2.137.925
1.416.061

3.019.162
1.341.836

429.649
300.711

5.768
5.928

N A Z W A  Z A D A N I A W Y K O N A W C A KOSZT
W Z£

Wy¿e i ni¿e demograficzne
                     2009

Urodzenia
Zgony
Ma³¿eñstwa
Zameldowania spoza gminy
Wymeldowania z pobytu sta³ego
Liczba mieszkañców ( 31 XII)

2010
46
58
53
37
75

4.540

46
41
32
45
54

4.522

Œwieradów-Zdrój

NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM - 9.059.238 zł W TYM DOTACJE - 5.455.888 zł

P O D Z IĘKO WA N I A
Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych - Sekcja Mirsk,
pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania burmistrzowi Rolan-
dowi Marciniakowi za objêcie patronatem lotów go³êbi m³o-
dych w sezonie lotowym 2010 - Zarz¹d i cz³onkowie Sekcji
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Roland Marciniak

POLE DO MINIGOLFA

ŹRÓDEŁKA NA ZDROJOWEJ

Zakończyliśmy dokumentację pola do
minigolfa na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej
i Krótkiej. Działka ma 0.8 ha, a samo pole –
pół ha. Wartość kosztorysowa robót – 250 tys.
zł. Staramy się o dofinansowanie unijne tej
inwestycji. Będę chciał namówić sąsiadują-
cych z polem restauratorów do wynajmowa-
nia sprzętu do gry w minigolfa za niewielką
odpłatnością – samo korzystanie z pola bę-
dzie bezpłatne.

To kolejny pomysł w ramach upiększania

i zarazem uatrakcyjniania naszego miasta,
gdyż będzie to nie tylko miejsce do gry, lecz
także do wypoczynku – w sąsiedztwie płynie
coraz czystsza Santa Maria, obok postawimy
kilka altan i ławek, gdzie będzie można scho-
wać się przed słońcem czy deszczem.

Wykonawcę wyłonimy w przetargu do
końca lutego, wykonawca wjedzie na plac
budowy w kwietniu, a pierwszą piłkę uderzy-
my w czerwcu.

W Czerniawie udało się zrobić dwa ładne,
nowoczesne i bezpieczne place zabaw, teraz
podobne urządzenia chcemy postawić w
Świeradowie, gdzie inwestycja będzie dwu-
krotnie droższa niż w Czerniawie, bo tu wy-
damy prawie 400 tys. zł. W tym roku przewi-

PLAC ZABAW
WYSZYÑSKIEGO

dujemy wykonanie I etapu zadania – uporząd-
kowanie placu przy ul. Wyszyńskiego (na
resztce istniejącego placu zabaw), ogrodze-
nie, wykonanie wejść i alejek spacerowych.
W przyszłym roku do budżetu wpiszemy za-
kup i montaż urządzeń zabawowych.

1/2 str. (255 x 175 mm) - 244 z³ , 1/4  (175 x 125 mm) - 122 z³ , 1/8 str.
(125 x   85 mm) -   61 z³, 1/16  (85  x  60 mm) -   33 z³.

Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm  - 122 z³  oraz 225 x 85 mm  - 244 z³

CENNIK REKLAM W «NOTATNIKU»

1. Gotow¹ reklamê prosimy wys³aæ w formie pliku (zgodnie z podanymi w cenniku wymiarami) na
adres internetowy -

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy najlepiej przes³aæ przelewem na konto Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój - nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy
jednorazowej op³acie za minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.

3. Potwierdzenie wp³aty mo¿na wys³aæ majlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ
osobiœcie do Izerskiego Centrum  Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada 35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu 7. dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak
najszybciej skontaktowaæ  z Magdalen¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM - pok. 1c,  lub telefonicznie -
nr 75 78 16 452, i podaæ niezbêdne dane.

i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l

W tym roku w ramach rewitalizacji ul.
Zdrojowej i centrum miasta między ul. Sien-
kiewicza a Słowackiego (w kolejnym etapie
– także ul. 3 Maja) wykonamy deptaki, za-
mierzamy również przeprowadzić przebudo-
wę ul. Zdrojowej między Szarotką a Goplaną,
której częścią będzie zainstalowanie jednego
lub dwóch źródełek z wodą mineralną, pocho-
dzącą z pobliskiej studni (poniżej dolnego
tarasu zdrojowego), niewykorzystywanej od
wielu lat. 5 stycznia odbyłem wstępną rozmo-
wę z panią prezes Dorotą Giżewską, w trak-
cie której określiliśmy zakres projektu, a w
najbliższych tygodniach przejdziemy do
szczegółów. Jest to o tyle ważne wydarzenie,

Dzięki inicjatywie prezes Doroty Giżew-
skiej i dr Elżbiety Wegner spróbujemy sięgnąć
po unijne pieniądze na rewitalizację Uzdro-
wiska wspólnie ze spółką. Do 12 stycznia
musimy przedstawić gminne projekty rewita-
lizacyjne, które spółka przedstawi na forum
Stowarzyszenia Euroradon w saksońskim ra-
donowym kurorcie Bad Schlema.

EURORADON

W tym roku rozpoczniemy inwestycje w
nowe założenia zieleni urządzonej na terenie
całego miasta. Jest wiele zaniedbanych bądź
niewykorzystanych miejsc, które  mogą peł-
nić rolę parków, skwerów, punktów widoko-
wych itp., np. przy ul. Polnej, Nadbrzeżnej,
Leśnej, Długiej, Starowiejskiej, Rolniczej.

NOWE ZAŁOŻENIA ZIELENI

TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO

Po raz pierwszy od wielu lat w Świerado-
wie mamy czynnych 7 wyciągów narciarskich:
trasa gondolowa, Kamieniec, Izery, Bambino-
Ski, Barbara, Bajtek i Malinowy Dwór. Aura
zimowa sprzyja (z przerwami), goście dopi-
sują, mam zatem nadzieję, że w przyszłym
roku pojawią się kolejne – mniejsze lub więk-
sze, krótsze bądź dłuższe  wyciągi. Ważne jest
to, że nasz gość może skorzystać z tras o róż-
nym stopniu trudności i nim trafi na trud-
niejszą trasę gondolową, ma możliwość spró-
bowania swych sił na łatwiejszych stokach.

Myślę, że w naszym mieście i górach jest
jeszcze miejsce na kilka nowych wyciągów i
tras zjazdowych. Ale bez przesady. Uważam,
że nie nowa trasa przy gondoli i uruchomie-
nie Świeradowca, to w zupełności wystarcza-
jąco jak na nasze miasto. Atutem naszej miej-
scowości jest uzdrowisko i to jest nr 1, ale
trzeba pozyskiwać również nowych klientów
o różnych porach roku. Zimą to np. narciarze
zjazdowi i  biegowi. Wiosną, latem, jesienią

7 WYCIĄGÓW - I CO DALEJ?
5 stycznia gościłem nowego burmistrza

Leśnej - Jana Surowca oraz jego zastępcę -
Małgorzatę Gut-Twardowską. Rozmawiali-
śmy o naszych wspólnych sprawach, takich
jak kanalizowanie Czerniawy i Pobiednej,
promocja turystyczna. Goście interesowali się
też naszymi doświadczeniami przy likwida-
cji zakładu budżetowego.

14 grudnia podczas sesji Rady Miasta Roland Mar-
ciniak odebra³ z r¹k Danuty ¯y³kiewicz - przewodni-
cz¹cej Miejskiej Komisji Wyborczej - zaœwiadczenie
o wyborze na Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Poni¿ej - moment sk³adania przysiêgi na rêce prze-
wodnicz¹cej RM, Wioletty Urbañczyk

Na bieżąco

SPOTKANIE Z NOWYM
BURMISTRZEM LEŚNEJ

to rowerzyści, spa-
cerowicze, miłośni-
cy gór.

15 stycznia rozpoczynamy systematyczne
zakładanie śladów pod trasy narciarstwa bie-
gowego w masywie Zajęcznika, oczywiście
jeżeli nie zabraknie śniegu.  Na początek po-
wstanie tam ok. 5 km „uprawianych” tras o
zróżnicowanym stopniu trudności. Gmina
otrzymała ofertę na cały sezon zimowy od An-
drzeja Malickiego z Krobicy na kwotę 8000
zł. W zamian wykonawca zobowiązuje się do
codziennego zakładania i ubijania torów, tak-
że po opadach śniegu i zawiejach. Od kilku
lat rozmawiamy i planujemy trasy biegowe,
ale bez widocznego efektu. W tym roku chce-
my to zmienić zaczynając od tras na Zajęcz-
niku. Początki będą trudne, bo nie mamy do-
świadczenia i wystarczającej wiedzy o zakła-
daniu i uprawianiu szlaków dla narciarzy bie-
gowych, brakuje też odpowiedniego oznako-

że będą to pierwsze uliczne poidełka na ul.
Zdrojowej w dziejach miasta. Jest bardzo wie-
le nieczynnych źródełek na terenie miasta.
Niektóre z nich można uruchomić przy nie-
wielkich nakładach finansowych.

wania, ale z czasem nadrobimy zaległości i
na stałe narciarstwo biegowe będzie ciekawą
zimową ofertą naszego miasta.
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Przypominamy, ¿e nastêpny numer „Notatnika Œwieradowskie- O umiar i wstrzemiêŸliwoœæ w
okresie przed- i œwi¹tecznym na-
mawia³ ks. proboszcz M. Balce-
wicz. Obok u góry - wystawka
stroików zadziwia³a bogactwem
pomys³ów, po prawej - goœcie
spotkania wigilijnego.

Bezkonkurencyjny, bo najsmaczniejszy - wszak w ca³oœci wykonany z piernika - a przy tym rzadkiej urody stroik autorstwa Piotra Bigusa (na
zdjêciu po prawej), sprawiaj¹cego jedynie takie wra¿enie, ¿e nie mo¿e siê napatrzeæ na swoje dzie³o.

Ponad 100 osób przysz³o w nie-
dzielne popo³udnie 21 grudnia 2010
roku do Leopoldówki na tradycyjne
spotkanie wigilijne, zorganizowane
przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-
Czerniawa, podczas którego rozstrzy-
gniêty zosta³ konkurs prac bo¿onaro-
dzeniowych.

Ogó³em wp³ynê³o 66 prac, w tym 18
ozdób choinkowych, 25 stroików i 23 kart-
ki œwi¹teczne (kategoria wprowadzona na
wniosek mieszkañców).

W grupie przedszkolaków i uczniów
kl. I-III zwyciêski laur za naj³adniejszy stro-
ik trafi³ w rêce Angeliki Lipnickiej, która
wyprzedzi³a Aleksandra Hryñkê oraz ex
equo Sarê Tomaszewsk¹ i Nikolê Joya.

W grupie kl. IV-VI i gimnazjum wygra-
³a Dominika Œliwiñska przed Zuzann¹
Walszewsk¹ i Agat¹ Stettner. Kolejnoœæ
wœród doros³ych: Piotr Bigus (I), Urszula
Lipnicka (II), Ewelina Krawczyk (II).

Naj³adniejsze ozdoby w grupie naj-
m³odszej wykona³y: Roksana Rogulska,
Dominik Kowalczyk i Jakub Grurzecki.

Wœród uczniów starszych nie przyzna-
no pierwszej i trzeciej nagrody, a jedynie
drug¹, któr¹ otrzyma³a Maria Salawa.

A wœród doros³ych najlepiej ozdabia³y
Marzena Prusiewicz, Agata Madej i Ma-
rianna Kralewska.

W kategorii kartek œwi¹tecznych lista
nagrodzonych przedstawia siê nastêpu-
j¹co:

Najm³odsi: I - Wiktoria Stettner, II - Ni-
kola Joya i Daria Dziemitko, III - Wiktoria
S³adek i Szymon Sautycz.

Uczniowie starsi: I - Patryk Poddêb-
ski, II - Ada Mazurkiewicz (trzeciego nie
przyznano).

Doroœli: I - Krystyna Liber, II - Teresa
Paciejewska, III - Anna Wielogórska.

Spotkanie uœwietni³y dzieci pokazem
jase³ek, a zespó³ £u¿yczanki odœpiewa³
kilka kolêd, Urszula Wyszomirska odczy-
ta³a odpowiadaj¹cy chwili fragment ewan-
gelii wed³ug œw. Jana, a proboszcz Ma-
rian Balcewicz z³o¿y³ ¿yczenia. Goœciem
imprezy by³ burmistrz Roland Marciniak,
który równie¿ z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne, zaproszenie
przyjê³a te¿ Karolina Mal¹g z Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych w
Wa³brzychu, z którym Fundacja utrzymu-
je œcis³e kontakty.

Organizatorzy spotkania sk³adaj¹ po-
dziêkowania gospodarzom Leopoldówki
- rodzinie Pañstwa Ochramowiczów - za
bezinteresowne przyjêcie goœci, Alicji Pie-
trasz, Piotrowi Bigusowi, Mariannie Kra-
lewskiej i Hannie Duliñskiej - za przygo-
towanie tradycyjnych potraw wigilijnych,
które urozmaici³y poczêstunek przygoto-
wany przez firmê Ireny i Henryka Szusz-
kiewiczów, Gminie Miejskiej Œwieradów-
Zdrój za dofinansowanie imprezy, a tak-
¿e mieszkañcom naszego miasta i okolic
- za zaszczycenie nas swoj¹ obecnoœci¹.

go” w punktach kolporta¿u znajdzie siê 9 lute-
go 2011 r. Reklamy do tego numeru prosimy
sk³adaæ do 31 stycznia br.

Anna Abramczyk

I có¿ tam do wora Miko³aj w³o¿y³ Angelice
Lipnickiej w nagrodê za zwyciêsk¹ pracê?

Urszula Wyszomirska odczyta³a fragemnt
ewangelii wed³ug œw. Jana.

Dzieci pod kierunkiem El¿biety Kar³owicz zaprezentowa³y przedstawienie jase³kowe.
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KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawartoœci tlenu we krwi do okreœlenia

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

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

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

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

Z uwagi na czêsto przekazywane z³e informacje dla pacjentów, którzy zdecydowali siê
na wybór pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej (Barbara Ozga) dzia³aj¹cej na terenie
miasta Œwieradów-Zdrój, pragnê wyjaœniæ pewne nieprawid³owoœci, które mog¹ mieæ
wp³yw na Ÿle podejmowane przez Pañstwa decyzje.

1. Deklaracja, któr¹ Pañstwo wype³niaj¹, posiada trzy mo¿liwoœci wyboru: do lekarza ro-
dzinnego, pielêgniarki POZ (œrodowiskowo-rodzinnej), po³o¿nej POZ (œrodowiskowo-rodzin-
nej). Nie maj¹ Pañstwo obowi¹zku nale¿eæ do wszystkich trzech œwiadczeniodawców w
jednej przychodni, dzisiaj to Pañstwo decyduj¹, gdzie przekazywane s¹ Ich pieni¹dze i kto
ma pe³niæ nad Pañstwa rodzinami opiekê tak¹, jakiej sami by sobie ¿yczyli.

2. Ka¿da przychodnia zawieraj¹c kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, posiada w
swojej umowie dostêp do gabinetu zabiegowego, w którym wykonuje siê wszystkie bada-
nia, potrzebne dla ustalenia dalszego leczenia, jak równie¿ pomiar ciœnienia, cukru, wykona-
nie badañ podstawowych w laboratorium, podanie zastrzyku, gdy jest taka potrzeba. W tym
gabinecie pracuje pielêgniarka POZ, ale nie pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna, do której
chcieliby Pañstwo nale¿eæ przy dobrowolnym wyborze.

3. O zleceniu wydanym przez lekarza pacjent, który zapisa³ siê do pielêgniarki œrodowi-
skowo- rodzinnej (Barbara Ozga), informuje j¹ o tym i dalej to ona kontynuuje leczenie w
œcis³ej wspó³pracy z lekarzem zlecaj¹cym. W ten oto sposób pacjent, przebywaj¹c spokojnie
w domu, nie musi siê martwiæ o przebieg swojego leczenia, poniewa¿ jest pod kontrol¹
pielêgniarsk¹, na któr¹ zawsze mo¿e liczyæ o ka¿dej porze, oraz pod kontrol¹ lekarza POZ,
który ma obowi¹zek œciœle wspó³pracowaæ z pielêgniark¹ przez Pañstwa wybran¹.

4. Pielêgniarka œrodowiskowa równie¿ ma przygotowanie do pracy przy niemowlakach i
ma³ych dzieciach, o czym pisa³am w poprzedniej notatce, a co zosta³o mi przypisane jako
nieprawda. To Narodowy Fundusz Zdrowia okreœla zakres mojej pracy i tam w³aœnie jest
wyraŸnie napisane, i¿ odwiedziny u noworodków po 4. miesi¹cu ¿ycia równie¿ nale¿¹ do
moich obowi¹zków. Rodzice ma³ych dzieci mog¹ zawsze liczyæ na moj¹ pomoc w zakresie
pomocy przy pielêgnacji, wykonywaniu zleceñ lekarskich.

5. Jak zatem Pañstwo widz¹, przynale¿noœæ do pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej prak-
tycznie nie oznacza dla Pañstwa ¿adnych ograniczeñ, powiedzia³abym nawet, ¿e jestem bar-
dziej dostêpna, poniewa¿ nie pracujê w przychodni, tylko w Pañstwa domach, a Pañstwo
mog¹ skorzystaæ z otwartego dla PACJENTÓW gabinetu zabiegowego, który znajduje siê
przy ul. Sosnowej 59 - z pe³n¹ dostêpnoœci¹.

6. Serdecznie zapraszam do wspó³pracy, która z wieloma pacjentami trwa ju¿ d³ugo, po-
niewa¿ od 25 lat pracujê w œrodowisku i w domach Pañstwa, tyle ¿e od kilku miesiêcy na
swojej indywidualnej praktyce. Postaram siê Pañstwa nie zawieœæ.

TELEFON KONTAKTOWY – 501 082 740 lub 757 817 266

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
OG£OSZENIE P£ATNE

Indywidualna Praktyka Pielêgniarki Œrodowisko-Rodzinnej - Barbara Ozga

Kronika
policyjna

5 grudnia dokonano wybicia szyby w
Miejskim Zespole Szkół. Kamery zarejestro-
wały mężczyznę, który dostał się do wnętrza,
przebywał w nim jakiś czas, po czym opuścił
szkołę niczego nie zabierając. Trwają czyn-
ności identyfikacyjne.

20 grudnia ochrona Biedronki zatrzyma-
ła mężczyznę, który usiłował przywłaszczyć
sobie dezodorant wartości 4,49 zł. Okazało
się, że sprawcą jest osoba niedawno zwolnio-
na z więzienia za kradzieże. Mała wartość
skradzionego towaru sprawiła, że złodziejo-
wi wlepiono jedynie stuzłotowy madat.

22 grudnia z dachu jednego z domów
przy ul. Zdrojowej spadł duży kawałek zbry-
lowanego śniegu na auto terenowe ssangyong,
powodując uszkodzenia lakieru. Trwa postę-
powanie przeciwko zarządcy budynku, który
odpowie za szkody.

26 grudnia z parkingu przy dolnej stacji
gondoli skradziono niemiecką tablicę z volks-
wagena golfa.

30 grudnia do otwartej kabiny dostaw-
czej ciężarówki z Jeleniej Góry, której kierow-
ca wraz z konwojentem wyładowywali towar
do jednego ze sklepów przy ul. Zdrojowej,
dostał się złodziej, który zabrał saszetkę kie-
rowcy z dokumentami i gotówką w wysoko-
ści 5600 zł (zapłata za towar). Oczywiście, go-
tówka byłaby lepiej chroniona, gdyby drzwi
kabiny były zamknięte, ale dla obsługi pojaz-
du było to zadanie niewykonalne, jako że za-

niebezpieczeństwo.
Noc sylwestrowa w zasadzie minęła bez

zakłóceń, poza incydentem na ul. Sienkiewi-
cza, gdzie doszło do bójki dwóch świerado-
wian, którzy mieli jakieś zadawnione pora-
chunki i postanowili zamknąć bilans roczny
bez udziału rozjemców. Skutkiem rękoczy-
nów, spowodowanych - jak się okazało - są-
siedzkim konfliktem, były siniaki i krwawie-
nie z nosa jednego z uczestników. Policja nie
potraktowała wyczynu jak chuligańskiego
wybryku, a jedynie rozdzieliła walczących po-
uczając ich o tym, iż panowie mogą się „ści-
gać” jedynie z oskarżenia prywatnego.

Inaczej tę noc zapamięta pewna gdańsz-
czanka, której na dolnej stacji ktoś podpro-
wadził narty atomic wartości 750 zł.

Atak zimy sprawił, że warunki na jezd-
niach znacznie się pogorszyły i nie wszyscy
kierowcy dostosowali swe umiejętności do
utrudnień, co dla siedmiu z nich skończyło
się kolizjami. Na szczęście nikt nie doznał
uszczerbku na zdrowiu, żadna kolizja nie była
też spowodowana zawartością alkoholu u pro-
wadzących pojazdy.

Sroga zima i mroźne dni nie stanowiły
natomiast żadnej przeszkody dla spożywa-
jących alkohol pod chmurką, co skończyło się
15 wnioskami do sądu za nieobyczajne pro-
wadzenie się (plus jeden mandat za wykro-
czenie „lżejszego” kalibru).

Kierowcy starali się jednak nie sięgać

po coś rozgrzewającego, dlatego w grudniu
policja przyłapała tylko jednego z nich, jak
po kielichu siadł za kółkiem. Zastanawiający
za to był przypadek rowerzysty, jako że jazda
jednośladem w skrajnych zimowych warun-
kach sama w sobie jest nie lada wyzwaniem i
wymaga niezwyczajnych umiejętności, a za-
chowanie jako takiej równowagi na śliskim
podłożu po niemałej wódeczce wydaje się
wręcz niemożliwe. Mimo to rowerzysta jechał
– do czasu, aż go złapano.

7 stycznia odbyło się przekazanie Rewi-
ru Dzielnicowych w Świeradowie w ręce no-
wego kierownika placówki. Posterunek zda-
wał podinsp. Tadeusz Półtorak, który po 23
latach służby w policji, w tym po 15 latach
kierowania świeradowską jednostką, a przej-
mował go asp. Sebastian Pstrak z Leśnej (na
zdjęciu z lewej), który będzie na razie pełnić
obowiązki szefa.

O pokoleniowej wymianie kadr policyj-

mek w drzwiach był
zepsuty.

31 grudnia rano
policja została we-
zwana na ul. Górską.
Funkcjonariuszy za-
alarmowali miesz-
kańcy zaniepokojeni
tym, że ich sąsiad w
nocy wzywał pomo-
cy, a rano nie reago-
wał na dobijanie się
do drzwi. Wezwany
ślusarz w towarzy-
stwie otworzył za-
mek, a w mieszkaniu
policjanci i strażnicy
miejscy zastali 71-
letniego leżącego
mężczyznę. Był przy-
tomny, wezwano więc pogotowie, które za-
brało go do szpitala. Jego życiu nie zagraża

nych więcej napisze-
my w następnym nu-
merze „Notatnika”.

    opr. A.Karolczuk

W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi opadami œniegu w czasie zimy i koniecznoœci¹ od-
œnie¿ania chodników Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju przypomina o obowi¹z-
kach, jakie ci¹¿¹ na w³aœcicielach nieruchomoœci. Podstaw¹ do egzekwowania tych
obowi¹zków przez SM jest art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, z póŸn. zmianami)

W³aœciciele, u¿ytkownicy, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœæ w zarz¹dzie, a tak¿e
inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami zobowi¹zane s¹ do utrzymania czysto-
œci i porz¹dku na chodnikach po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Do ich obowi¹z-
ków nale¿y oczyszczenie ze œniegu i lodu oraz usuwanie b³ota i innych zanieczysz-
czeñ. Œliskoœæ chodników powinna byæ likwidowana poprzez np. posypywanie chod-
ników piaskiem (bez zastosowania œrodków chemicznych). Zalegaj¹cy œnieg na
chodnikach powoduje ich œliskoœæ, a tym samym stanowi zagro¿enie dla zdrowia i
¿ycia osób z nich korzystaj¹cych. Sople lodowe i nawisy œniegu nale¿y równie¿ usu-
waæ z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z dro-
gami i chodnikami, niezw³ocznie po ich powstaniu.

Na osoby, które nie wywi¹zuj¹ siê z na³o¿onych obowi¹zków, stra¿nicy miejscy
mog¹ na³o¿yæ mandat karny do 500 z³ lub sporz¹dziæ wniosek o ukaranie do S¹du
Grodzkiego.

Osoby, które doznaj¹ uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywi¹zywania siê w³a-
œcicieli z obowi¹zku odœnie¿ania chodników, mog¹ domagaæ siê z tego tytu³u od-
szkodowania z powództwa cywilnego.

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
Anna Stanek – kier. s³u¿by drogowej, tel. 604 981 595
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU

Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?

Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od strony Szklarskiej Por.
prowadzi do granicy ulicami: Nadbrze¿n¹, 11. Listopada,  Grunwaldzk¹, Lwóweck¹,
Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹. Tel. dy¿urny (24 h) - 75 78 44 276, Andrzej G³owiak -
tel. 609 990 926,  Jolanta Kolim -  tel. 609 990 929, Adam Trznadel - tel. 609 990 924
DROGI GMINNE
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
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12 lutego o godz. 1900 w kawiarni „Zdrojowej” rozpocznie siê
XI Bal Karnawa³owy organizowany przez Radê Rodziców Miej-
skiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju. Bilety w cenie 100
z³ od osoby s¹ do nabycia w sekretariacie szko³y i recepcji
Domu Zdrojowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
maj¹ ochotê na dobr¹ zabawê. Zapewniamy wiele atrakcji!

Z A P R O S Z E N I E

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała 9 stycznia po raz 19. zbierając pienią-
dze dla dzieci z chorobami urologicznymi i
nefrologicznymi.

31 wolontariuszy (Maria Bronicka, Karol
Burawski, Sylwia Elias, Kamila Fierkowicz,
Patryk Głowacki, Paulina Główczyk, Daria
Jaworska, Marta Kacik, Mateusz Kołosowski,
Bartosz Krakowski, Marta Krawczyk, Michał
Krawczyk, Nikola Lewandowska, Paweł Łyn-
sza, Ewelina Maguda, Mateusz Maguda, Gra-
żyna Małolepsza, Katarzyna Mandziej, Patry-
cja Marcinowska, Edyta Pachciarek,Aleksan-
dra Półtorak,  Maria Salawa, Justyna Serda-
kowska, Paulina Sosnowska, Marta Sumiń-
ska, Marta Teklińska, Małgorzata Wojcie-
chów, Gabriela Wojsa i Grupa Młodzieżowa
„Spinacz” w składzie: Agnieszka Szwarc,
Aleksandra Szwarc i Justyna Wądołowska) o
godz. 900 wyruszyło kwestować na ulicach
Świeradowa i Czerniawy. Razem uzbierali:
7.021,41 zł i 79,30 euro. „Liderami” byli: G.
Wojsa - 533,73 zł, G. Małolepsza - 519,12 zł,
i E. Maguda - 502,18 zł.

Świeradowski Sztab WOŚP o godz. 1400

w Miejskim Zespole Szkół przygotował lote-
rię fantową, którą prowadziła Izabela Salawa
i Kinga Miakienko, kawiarenkę z ciastami
(upiekły je: Danuta Roskowińska, Iza Sala-
wa, Wioletta Urbańczyk, Jolanta Harasim, Ola
Kasprzak i Dorota Tomaszewska) prowadziła
Basia Krakowska i Grażyna Kasprzak. Placem
zabaw dla najmłodszych zarządzały Agata
Kasprzak i Barbara Erling, nad kafejką inter-
netową czuwała Zuzanna Białkowska, a strza-
ły do celu z broni laserowej kontrolowały Ju-
styna Majczak, Izabela Komar i Dominika
Fila.

Całą imprezę uświetniły występy jasełko-
we uczniów klasy Ia i Ib oraz IIIa, śpiewy so-
listek – Marysi Salawy i Klaudii Mandziej,
oraz mecz piłki siatkowej nauczycieli z VIP-
ami (połączone siły Nadleśnictwa i Urzędu
Miasta), który zakończył się zwycięstwem
gospodarzy.

Dochód z atrakcji wyniósł 888,99 zł.
O godz. 1700 na hali spacerowej Zbigniew

Dyrektor i Rada Rodziców  MZS

Fundusze pozyskane podczas balu wykorzystane
zostan¹ miêdzy innymi na wymianê sprzêtu w si-
³owni szko³y.

W œwietlicy UL mieœci³o siê sztabowe centrum obliczeniowe, w którym grosiki i gru-
be nomina³y przeliczali - od lewej: Wojciech Tomków (i nieujêta na zdjêciu ¿ona
Katarzyna), Katarzyna Matelska, Ma³gorzata Ryczkowska i Paulina £ojko.

dokoñczenie obok

Zabawy przy quizie by³o co niemiary i wiadomo, ¿e rywalizacja zakoñczy siê remisem. Publicznoœæ bawi³a siê nie gorzej od przyozdobionych w peruki ekip konkursowych.

Dzieci jak to dzieci - im nie trzeba dwa razy powtarzaæ, by zachêciæ ich do zabawy. W „orkiestrowy” nastrój wprowadzi³a wszystkich kapela TREND MUSIC.

Pytania by³y tendecyjne i podchwytliwe, dlatego Z. Kamiñski podpowiada³ na potêgê. Zaprawiona w bojach dru¿yna nauczycielska rozgromi³a VIP-ów 3:0.
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1. Dochody maj¹tkowe
- 6.535.676 z³

w tym  œrodki pochodz¹ce
z bud¿etu Unii Europejskiej

- 5.025.676 z³
- pozosta³e dochody
maj¹tkowe       - 1.510.000 z³
2. Dochody bie¿¹ce

-  17.958.232 z³
w tym:
- subwencja  ogólna

- 3.233.396 z³
- dotacje celowe z bud¿etu
pañstwa              - 3.074.270 z³
- wp³ywy z podatków op³at
lokalnych        - 6.275.260 z³
- udzia³y we wp³ywach
z podatku dochodowego

- 1.930.904 z³
- œrodki pochodz¹ce
z bud¿etu Unii Europejskiej

- 290.302 z³

DOCHODY BUD¯ETU W LATACH 2007-2011

- wp³ywy z dostarczania wody i odprowadzania œcieków - 1.547.000 z³
- pozosta³e dochody bie¿¹ce - 1.607.100 z³

WYDATKI BUD¯ETOWE W ROKU 2011
Serduszko za grosik dany do puszki z czystego sercaW. Krzewina przekazuje tort „Spinaczowi”.Ma³gosia Roztoczyñska o anielskim g³osie.

Kamiński przygotował i prowadził konkursy
na wesoło dla dwóch drużyn, które składały
się z przedstawicieli zakładów pracy z terenu
naszego miasta. Następnym punktem była li-
cytacja prowadzona przez burmistrza Rolan-
da Marciniaka i Zbigniewa Kamińskiego, któ-
rej przedmiotem były m.in. gadżety WOŚP
(kubek poszedł za 200 zł!), dwa metry sze-
ścienne drewna kominkowego (poszło za 460
zł!), wycieczka rodzinna dla 4 osób z prze-
wodnikiem po Górach Izerskich ofiarowana
przez Nadleśnictwo „Świeradów” (180 zł),
tort z cukierni Józefa Drużgi (za 200 zł „wy-
kupił” go M. Szwarc, oddał grupie „Spinacz”,
a ta rozdzieliła słodycz między widzów), zdję-
cie z autografem Artura Żmijewskiego, mie-
dziana sztabka z grawerką XI finału Orkie-
stry, koszulka Grupy Młodzieżowej „Spi-
nacz”, kalendarz Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego Sudety Zachodnie.

Całkowity dochód z licytacji wyniósł
2.112,75 zł.

Zakończenie XIX Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy poprzedził koncert
zespołu TREND MUSIC ze Świerzawy, w
którym gościnnie wystąpiła Natalia Baran, Na-
talia Kruczek, Mateusz Maleńczuk i Małgo-
rzata Roztoczyńska - zdobywczyni pierwsze-
go miejsca w programie telewizyjnym „Śpie-
waj i Walcz”, które dało jej prawo do wystę-
pu w ubiegłorocznych opolskich debiutach,
gdzie zajęła III miejsce.

Punktualnie o godz. 2000 nad Domem
Zdrojowym rozbłysło „światełko do nieba” -
pokaz sztucznych ogni nad naszym miastem,
w którym zebraliśmy zł 10.023,15 zł i 79,30
euro.

Sztab WOŚP serdecznie dziękuje Burmi-
strzowi Miasta Rolandowi Marciniakowi i
Kierownikowi Referatu Promocji Gminy, Tu-
rystyki, Kultury i Sportu - Dorocie Marek-
Miakienko, radnym: Tadeuszowi Afickiemu,
Azizowi Joya, Aleksandrze Kasprzak, Wiesła-
wowi Krzewinie, Mieczysławowi Szwarcowi,
Annie Tkaczyk i Wiolecie Urbańczyk, wolon-
tariuszom: Zuzannie Białkowskiej, Zbignie-
wowi Kamińskiemu, Grażynie Kasprzak, Bar-
barze Krakowskiej, Aleksandrze Kukli, Kata-
rzynie Matelskiej, Izabeli Salawie oraz spon-
sorom: Józefowi Drużdze, Danucie Rosko-
wińskiej, Jolancie Harasim, Agacie Kasprzak,
Barbarze Erling, Jadwidze Romanowicz, Kin-
dze Miakienko, Iwonie, Szczepanowi i Ga-
brieli Wojsom, Wiesławie i Zdzisławowi Sta-
sikom, Grupie Młodzieżowej „Spinacz”,
uczniom klasy Ia, Ib i IIIa, a przede wszyst-
kim tym 31. kwestorom, którzy chodzili od
godz. 900 do 1900 po mieście i zbierali na rzecz
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której
wspólnie z Mirskiem zebraliśmy 18.566,84 zł,
119 euro i 312 koron.

Dziękujemy zarządowi Uzdrowiska - za
udostępnienie hali spacerowej, a Janowi Pio-
trowskiemu – za ufundowanie obiadów dzie-
ciom z Czerniawy i Pobiednej kwestującym
na rzecz Orkiestry.

Dziękujemy za okazane serce i hojność -
Teresa Fierkowicz i Joanna Pacuła

Kubek WOŒP burmistrzowi uda³o siê sprzedaæ za 200 z³.
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S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I  Œ W I E R A D O W S K I E
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936

Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY

DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ W BIURZE):

www.scheiner.pl

  1. Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 90.000 z³
  2. Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
  3. Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
  4. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
  5. Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygnacji, 570.000 z³
  6. Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
  7. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
  8. Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
  9. Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê  jednorodzinn¹
10. Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
11. Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
12. Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
13. Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
14. Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
15. Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
16. Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
17. Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
18. Czerniawa – dom przedwojenny, 150 m2, zadbany, dzia³ka ok. 4.000 m2, 320.000 z³
19. Czerniawa – dzia³ka rolna, 7.300 m2, 200 m do zabudowañ, ³adne widoki, 50.000 z³
20. Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
21. Czerniawa –  piêkna willa, 470 m2, czêœciowo po remoncie, dzia³ka ok. 2.500 m2

22. Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
23. Czerniawa – dom wolno stoj¹cy do wynajêcia, 5 pokoi, piece, 1.400 z³
24. Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji
25. Czerniawa – lokal sklepowy (czynny, spo¿ywczy), 37,5 m2, 115.000 z³
26. Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
27. Pobiedna – mieszkanie w bloku, 62 m2, II piêtro, trzy pokoje, 80.000 z³
28. Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.800 m2, 47.000 z³
29. Or³owice – mieszkanie  65,7 m2, 3 pokoje po remoncie, bez czynszu, 110.000 z³
30. Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 69.000 z³
31. Ml¹dz – dzia³ka 1.338 m2, przy asfalcie, 40.000 z³
32. Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
33. Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
34. Krobica – dzia³ka 4.200 m2 pod dom, przy asfalcie, 77.000 z³
35. Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 59.000 z³
36. Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 220.000 z³
37. Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, pozwolenie na budowê, studnia g³êbinowa
38. Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
39. Z³oty Potok – nad Zalewem, dom 735 m2, sala ze scen¹ 180 m2, dzia³ka 1 ha, 430.000 z³
40. Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
W grudniu Straż Miejska w ramach kon-

troli czystości i porządku na terenie gminy
przeprowadziła 9 kontroli posesji pod kątem
przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (w szczególności
dotyczyły one sprawdzania umów na odbiór
odpadów komunalnych). A ponadto:

– na bieżąco patrolowano teren przyszkol-
ny w celu zwalczania palących gimnazjalistów
(złapano 6 uczniów, z którymi przeprowadzo-
no rozmowę w obecności dyrektora szkoły, a
o zajściu powiadomiono rodziców);

– kilkakrotnie podejmowano interwencje
w stosunku do osób nieletnich w związku z
posiadaniem i używaniem wyrobów pirotech-
nicznych (fajerwerki, petardy);

– dokonano 4  kontrole oświetlenia ulicz-
nego;

– przeprowadzono 7 kontroli prawidłowo-
ści oznakowania ulicznego i czytelności zna-
ków;

– podjęto kilkanaście interwencji związa-
nych ze zgłoszeniami mieszkańców;

– przeprowadzono 10 interwencji w reak-
cji na sygnały mieszkańców o niezachowaniu
ostrożności przy trzymaniu psów przez ich

skości chodnika
przez firmę wynajętą
przez Urząd Miasta.

– przeprowadzano
na bieżąco kontrole
miejsc, w których groma-
dzi się tzw. element patologiczny, oraz kon-
trolowano pustostany pod katem przebywa-
nia w nich osób bezdomnych w związku z ob-
fitymi opadami śniegu i mrozami;

– na bieżąco przekazywano informacje do
odpowiednich służb związane z nieprawidło-
wościami;

– w  okresie zimowym Straż Miejska bę-
dzie przywiązywała szczególną uwagę do
ośnieżania i  usuwania śliskości z chodników
przyległych do posesji, oraz nawisów śnie-
żnych i sopli.

* Straż Miejska ma swoją siedzibę w Urzę-
dzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a straż-
nicy czekają na sygnały od mieszkańców w
poniedziałki w godz. 800-1600 oraz od wtor-
ku do piątku w godz. 730-1530.

Telefony kontaktowe: Bolesław Sautycz -
500 231 708, Damian Hryciew - 512 243 901.
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Na straży ognia i wody
2 grudnia po południu strażacy przez dwie

godziny gasili pożar sadzy w kominie budyn-
ku przy ul. Głównej.

Tego samego dnia wieczorem aż dwa za-
stępy trzeba było posłać do jednego z miesz-
kań na os. Korczaka, gdzie od kominka zapa-
liła się podłoga. Powodem pojawienia się
ognia była nadmierna temperatura w paleni-
sku. Szczególne warunki mieszkaniowe spra-
wiły, że w celu poskromienia pożaru trzeba
było rozebrać kominek (na zdjęciu).

cja gaśnicza trwała
aż 4 godziny.

18 grudnia rano PSP
posłała świeradowski zastęp do uwolnienia
sarenki z ogrodzonej posesji przy ul. Górskiej.
Wystarczyło pół godziny, by spłoszone zwie-
rzę czmychnęło na pobliskie łąki.

Jeszcze przed południem tego samego
dnia OSP wezwana została do sklepu EKO
na usuwanie nawisu śnieżnego z dachu.

30 grudnia wieczorem dwugodzinne zma-

ADMINISTRATOR CMENTARZY
KOMUNALNYCH W ŚWIERADOWIE
ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

 ARES
     ŚWIERADÓW-ZDRÓJ,  ul. Grunwaldzka
     tel. (24 h) - 600 291 789, 606 884 741

OFERUJE:
n CAŁODOBOWY TRANSPORT ZWŁOK
n KREMACJE  ZWŁOK n EKSHUMACJE
n TRUMNY n URNY n KRZYŻE n ZNICZE
n WIĄZANKI n BUDOWA GROBOWCÓW

n FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM
n KREDYTOWANIE POGRZEBÓW

W RAMACH ZASIŁKU ZUS
n KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBAMI

n NAGROBKI GRANITOWE

PROFESJONALIZM I SOLIDNOŚĆ!

3 grudnia wieczorem zapaliła się
sadza w kominie domu przy ul.
Grunwaldzkiej. Gaszenie zajęło
strażakom półtorej godziny.

6 grudnia strażacy pomagali
przy zabezpieczeniu przyjazdu Mi-
kołaja na ul. Zdrojową.

12 grudnia wezwano strażaków
do udrożnienia rowu u zbiegu ul.
Strażackiej i Zakopiańskiej, zasypa-
nego przy akcji zimowej. Pługi tak
niefortunnie zgarnęły śnieg, że
woda zaczęła wylewać się na dro-
gę, powodując jeszcze większe za-
grożenie dla kierowców.

14 grudnia wieczorem oficer
dyżurny PSP w Lubaniu zadyspono-
wał zastęp świeradowskiej OSP do
wyciągnięcia autokaru pełnego tu-
rystów, który ugrzązł w śniegu na ul. Batore-
go.

15 grudnia zima rozhulała się na dobre i
świeradowski zastęp nie ustawał w niesieniu
pomocy przy wyciąganiu pojazdów, które
utknęły w zwałach śniegu.

16 grudnia wieczorem zapaliła się sadza
w kominie domu przy ul. Żwirki Wigury. Ak-

gania strażaków z palącą się sadzą w kominie
budynku przy ul. Dąbrowskiego zakończyło
się powodzeniem. Dzielnym ochotnikom nie
dane było jednak odpocząć, bo już o godz. 22
wysłano ich na ul. Zdrojową, gdzie w jednym
z domów zaczął się wydobywać dym z nie-
szczelnego przewodu kominowego. Do pół-
nocy było po akcji. (TB)

STOP!
Miejska Komisja

Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w
Œwieradowie-Zdroju in-
formuje, ¿e w Urzêdzie
Miasta przy ul. 11 Listo-
pada 35, pok. nr 24a (II
p.), w ka¿dy poniedzia-
³ek  w godzinach 1600-
1900 czynny jest Punkt
Konsultacyjno–Informa-
cyjny dla uzale¿nionych
- doros³ych osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest
alkohol, oraz ofiar prze-
mocy w rodzinie.

Zapewniamy dys-
krecjê i pomoc w rozwi¹-
zywaniu problemów uza-
le¿nienia, wspó³uzale¿-
nienia i przemocy domo-
wej.

Tel. 75 78 17 668
- w dniach konsultacji w
godz. 1600-1900.

Czasami warto siêgn¹æ do wora ze œmieciami rzuconego gdzie b¹dŸ (na
zdjêciu - na ul. Sosonowej), by trafiæ na œlad w³aœciciela niechcianych
odpadków, który w ten sposób postanowi³ zaoszczêdziæ parê groszy (kosz-
tem, niestety, nas wszystkich).

właścicieli;
– dokonano 5 kon-

troli punktów sprzedaży
alkoholu;

– sześciokrotnie in-
terweniowano w stosun-
ku do osób nietrzeź-
wych;

– aż 38 razy trzeba
było interweniować w
stosunku do kierowców
naruszających przepisy
ruchu drogowego;

– zabezpieczono 6
miejsc kolizji i zdarzeń
losowych;

– podjęto 22 inter-
wencje pod kątem ujaw-
nionych wykroczeń po-
rządkowych, w szcze-
gólności dotyczyły one
nieodśnieżonych chod-
ników przyległych do
posesji. Właściciela nie-
ruchomości obciążono
kosztami usunięcia śli-
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SNS 659 - Œwieradów-Zdrój, ul.
Batorego. Mieszkanie o pow. 110
m2, piêæ pokoi, kuchnia, ³azienka,
weranda, centralne ogrzewanie.
Cena 199.000 z³.

SNS 609 - Œwieradów-Zdrój, ul. Chrobrego. Dzia³ka budow-
lana na stoku. 11.678 m2- mo¿liwoœæ podzia³u. 230.000 z³.

SNS 907 - Przecznica. Okazja - 646 tys. za du¿y
dom w górach o pow. 1.245 m2, mog¹cy pe³niæ
funkcje pensjonatu, domu opieki (tak by³ dot¹d
u¿ytkowany - s³u¿y³ 65 pensjonariuszom), domu
wycieczkowego. 8 km od Œwieradowa. Winda to-
warowo-osobowa dla osób poruszaj¹cych siê na
wózku. Budynek od 2 lat nie u¿ytkowany, w do-
brym stanie technicznym. Sprzeda¿ w formie prze-
targu (wadium 65 tys. z³ do 27 stycznia).

SNS 762 - Przedwojenny dom do remontu, nie-
daleko Œwieradowa przy spokojnej ulicy z oœwietle-
niem nocnym.  Parter: hol, pokój, kuchnia, dwa po-
mieszczenia gospodarcze do adaptacji. W bryle bu-
dynku stodo³a - na salon lub gara¿. Poddasze do ada-
ptacji na pokoje. Zdrowa wiêŸba dachowa. W³asna
studnia, wodoci¹g i kanalizacja w drodze. Dom mo¿e
byæ sprzedany na dzia³ce 734 m2 za 130.000 z³.

SNS 192 - Œwieradów. Nowy dom wolnosto-
j¹cy, ok.150 m2. Du¿a dzia³ka - 2.348 m2 - po³o-
¿ona w spokojnej czêœci miasta, z piêknymi wi-
dokami, z dala od zgie³ku i ha³asu. Parter - salon
po³¹czony z kuchni¹, hol, gabinet, pomieszcze-
nie gospodarcze, WC. Piêtro - trzy sypialnie,
³azienka z WC i hol. Ogrzewanie elektryczne oraz
dodatkowo piêkny piec typu koza. Dach kryty da-
chówk¹ cementow¹.  Znakomite miejsce do
mieszkania i wypoczynku. Cena 650.000 z³

14 grudnia w Lubaniu odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród dla laureatów konkursu plastycznego i fotograficz-
nego pod nazw¹ „Domy przys³upowe w moim re-
gionie”. Konkurs zorganizowa³o Stowarzyszenie Po³udnio-
wo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego „Pogra-
nicze”, a uczestniczy³o w nich  blisko 600 dzieci i m³odzie-
¿y z powiatów: boles³awieckiego, jeleniogórskiego, lubañ-
skiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Nades³ano 503 ry-
sunki i 251 zdjêæ, nagrodami uhonorowano 20 osób, a
wyró¿nieniami – dalszych 50.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e jedn¹ z czterech pierwszych
nagród w konkursie plastycznym w grupie wiekowej 6-9
lat zdoby³a Kasia Salawa, uczennica kl. Ia Szko³y Podsta-
wowej - to jedyne œwieradowskie nazwisko wœród nagro-
dzonych. Drugie znaleŸliœmy na liœcie wyró¿nionych w kon-
kursie fotograficznym – to gimnazjalista Patryk Kubski.

U góry nagrodzona praca Kasi Salawy.
Obok - autorka rysunku.

SIŁA WYOBRAŹNI
W naszej szkole w konkursie uczestniczy-

ły dwie grupy: klasa III i SKKT „Świeradow-
skie Orły“ pod opieką Izabeli Salawy i Teresy
Fierkowicz. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
prowadzonych w oparciu o scenariusze „Lasu
zrównoważonego“, w wycieczkach do lasu -
pod opieką nauczycieli, leśników, myśliwych
i edukatora Centrum Edukacji Ekologicznej
Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklar-
skiej Porębie, dokarmiały zwierzęta, uczest-
niczyły w konkursach plastycznych, fotogra-
ficznych i literackich zdobywając dyplomy i
nagrody.

Podczas uroczystości wręczano certyfikaty
uczestnictwa w projekcie, nagrody dla
uczniów za zwycięstwo w indywidualnym
konkursie wiedzy o lesie (nasi laureaci to:
Katarzyna Korowaj, Paulina Tomaszewska,
Katarzyna Kudyba i Aleksander Sergiejczuk)

oraz nagrody za Szkolny Projekt Edukacji
Leśnej, który w naszej szkole trwał od marca
do grudnia i nosił tytuł „Na Leśnych Dróż-
kach” i „Jesienią w Koszyku – Zimą w Karm-
niku i Paśniku”.

Podczas konferencji Zbigniew Kamiński,
przedstawiciel Nadleśnictwa Świeradów, wy-
głosił referat na temat „Zaangażowanie szkół
w 2011 r. w obchody Międzynarodowego
Roku Lasów”, którego celem jest podjęcie
wspólnego wysiłku w podniesienie świado-
mości na temat zrównoważonego zarządza-
nia, ochrony i zrównoważonego rozwoju
wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów
oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” mają
wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla
przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym
świecie.

Teresa Fierkowicz

Podsumowanie projektu „Las zrównowa¿ony – edukacja leœna spo³eczeñstwa
na rzecz zrównowa¿onego rozwoju”, realizowanego przy wsparciu udzielonym
przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê, dofinansowanego ze œrodków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego, a tak¿e ze œrodków bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ra-
mach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych mia³o miejsce 16 grudnia w Lu-
baniu. Uczestnikami projektu byli nauczyciele i uczniowie powiatów: lubañskiego,
lwóweckiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego w czterech poziomach: kl. I-III, IV-
VI, gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne.

Chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ Pani Prezes Uzdrowiska - Do-
rocie Gi¿ewskiej - za zaproszenie na bal sylwestrowy do Domu Zdrojo-
wego. Dziêkujemy za piêkne chwile spêdzone w mi³ej atmosferze, przy
wspania³ej muzyce oraz licznych atrakcjach, ta-
kich jak choæby niezapomniany pokaz sztucznych
ogni o pó³nocy na tarasie Domu Zdrojowego -

Natalia Bu³kowska i Marek Chwaszcz

VIVAT 2011!

Zdobywcy g³ównej wygranej w œwi¹tecznej krzy-
¿ówce - zaproszenia na bal do Domu Zdrojowego:
Natalia Bu³kowska (z lewej) i Marek Chwaszcz - z
Dorota Gi¿ewsk¹, fundatork¹ nagrody.

P O D Z I Ê K O W A N I A

Bal Sylwestrowy w Domu Zdrojowym zgromadzi³
w hali i kawiarni 450 osób, którym do tañca przygrywa-
³y zespo³y Sax-Duo z Gryfowa i New Gong z Bogatyni.
Atrakcj¹ dla goœci by³ pokaz tañca brzucha przygotowa-
ny przez szko³ê tañca Atma z Jeleniej Góry, a tak¿e po-
kaz fajerwerków, który przyci¹gn¹³ liczne rzesze ogl¹-
daj¹cych, tak¿e spoza balu.

W opinii goœci bal by³ wyj¹tkowy, o czym œwiadcz¹
wypowiedzi: Rewelacyjny, wszyscy œwietnie siê bawi¹,
mo¿na siê zaprzyjaŸniæ z nowo poznanymi osobami,
przyjedziemy tu za rok - Jacek Jaworski. Spêdzi³em w
Domu Zdrojowym prawie trzy tygodnie, ale bal prze-
szed³ nasze najœmielsze oczekiwania. Doskona³a Zaba-
wa, œwietna orkiestra, która potrafi zagraæ na ka¿de ¿ycze-
nie, smaczne i obfite jedzenie - Artur Fu³awka. Nie wy-
obra¿am sobie balu nigdzie indziej, jak tylko w hali spa-
cerowej - Andrzej Lewandowski.

Przed pó³noc¹ przyszli na bal goœcie, którzy posta-
nowili zmieniæ miejsce powitania Nowego Roku, gdy¿
nie podoba³o im siê zupe³nie to, co zaproponowali go-
spodarze ich hotelu. Imprez¹ w hali byli zachwyceni.
Orkiestry gra³y do godz. 500, ostatni goœci opuœcili salê
o godz. 630.

Niewiele da siê powiedzieæ o Sylwestrze na gondo-
li - by³a to tylko t³umniejsza odmiana jazdy nocnej, d³u¿-
szej ni¿ zwykle, bo do godz. 200, a ¿e karnety wykupi³o
blisko 750 osób, narciarze niemi³osiernie (i szybko) zryli
i tak oblodzon¹ trasê.

Chyba o klêsce mog¹ mówiæ organizatorzy Sylwe-
stra w namiocie na Kamieñcu - zerowa promocja i brak
pomys³u na ten wieczór sprawi³y, ¿e spotkanie tam wy-
znaczy³o sobie niespe³na 30 osób.

Potwierdzi³o siê, niestety, ¿e dla œwieradowian nie
mamy oferty sylwestrowej, takiej „poœrodku” - miêdzy
balem w Zdroju a nartami na gondoli.                  (aka)
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Przepisy zobowiązują do
czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji z 21
kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563),
w obiektach, w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych
paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

- dwa razy w roku w domach opalanych
paliwem ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli prze-
pisy miejscowe nie stanowią inaczej od pale-
nisk zakładów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych,

-  co najmniej raz w roku usuwamy zanie-
czyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje
właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kon-
troli - co najmniej raz w roku - stanu tech-
nicznego  instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).

Skąd się bierze czad
i dlaczego jest tak niebezpieczny?

nia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny spo-

sób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe -

sprawdzić poprawność działania wentylacji,
ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki papieru
do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przy-
wrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub
kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rych odbywa się proces spalania (kuchnie,
łazienki wyposażone w termy gazowe), a naj-
lepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczel-
nienie okien,

• nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności, wymio-
tów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w ta-
kiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i
zasięgnąć porady lekarskiej.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla na-
leży:

• zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza; w skrajnych przypadkach wybija-
jąc szyby w oknie,

• wynieść osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagroże-
nia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku
istnienia takiego zagrożenia pozostawić prze-
prowadzenie akcji służbom ratowniczym,

• wezwać służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe, PSP),

• jak najszybciej podać tlen,

• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzymaną akcję serca, należy natych-
miast zastosować sztuczne oddychanie, np. 
metodą usta - usta oraz masaż serca,

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znaj-
dziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience
lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić
do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad

może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdro-
wie i życie naszych bliskich. A wystarczy je-
dynie odrobina przezorności.

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany cza-
dem, w temperaturze pokojowej jest bezbarw-
nym i bezwonnym gazem, mającym silne wła-
sności toksyczne. Gromadzi się głównie pod
sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość
od powierza.

Toksyczne działanie tlenku węgla wynika
z jego większego od tlenu (250-300 razy) po-
winowactwa do hemoglobiny zawartej we
krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksy-
hemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do
transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemo-
globina (połączenie tlenu z hemoglobiną).
Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co
w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80
proc. hemoglobiny, co sprawia, że tylko nie-
wielka ilość hemoglobiny może połączyć się
z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczają-
ca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karbok-
syhemoglobiny powoduje niedotlenienie or-
ganizmu, a w najgorszym przypadku nawet
śmierć przez uduszenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlen-
ku węgla może spowodować zatrucie, silny
ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę
a nawet zgon.

Oprac. Tadeusz Baka

Czad  - cichy  zabójca
Tlenek wêgla zbiera w Polsce tragiczne ¿niwo - nie pomagaj¹ ani ostrze¿enia, ani
kolejne doniesienia o ofiarach czadu: z powodu nieszczelnych pieców i zbyt szczel-
nych okien, zatkanych kominów, lichego opa³u i kiepskiej wentylacji. Œwieradów -
jak dot¹d - nie wzbogaci³ tej ponurej statystyki, ale stra¿acy interweniuj¹cy w na-
szych domach dostrzegaj¹, w jak wielu mieszkaniach tyka czadowa bomba zega-
rowa, któr¹ mo¿emy „rozbroiæ” wy³¹cznie w³asnymi rêkami.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu
niepełnego spalania materiałów palnych, w
tym paliw, które występuje przy niedostatku
tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z
faktu, że tlenek węgla:

• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami
człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawio-
ny smaku),

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w czerwonych
ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym
narażeniu (w większych dawkach) śmierć
przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w

tym sprawdzanie szczelności przewodów ko-
minowych, ich systematyczne czyszczenie
oraz sprawdzanie występowania dostateczne-
go ciągu powietrza,

• użytkować sprawne techniczne urządze-
nia, w których odbywa się proces spalania,
zgodnie z instrukcją producenta,

• stosować urządzenia posiadające do-
puszczenia w zakresie wprowadzenia do ob-
rotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać
okazania wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodno-
ści, czyli dokumentu zawierającego informa-
cje o specyfikacji technicznej oraz przezna-
czeniu i zakresie stosowania danego urządze-

Po wywiadzie zamieszczonym w świą-
tecznym „Notatniku” pytają mnie znajomi,
jak w kuchni można funkcjonować bez go-
towych mieszanek przyprawowych, takich
jak Vegeta czy Kucharek, skoro wymyślo-
no je właśnie po to, by ułatwiać życie. I co
w takim razie mają sypać do zup i mięs?

Przypraw wręcz trzeba używać, tylko omi-
jając szerokim łukiem te uniwersalne mieszan-
ki fabryczne, pasujące do ryb, kurczaków, wie-
przowiny, wołowiny itd. Podstawą moich przy-
praw w kuchni są: sól (kamienna lub morska),
pieprz (zawsze świeżo mielony, w kupiony
ziarnkach, nazwa producenta nie jest ważna,
pieprz to pieprz, zwykle biorą go z którejś z
upraw południowoamerykańskich) i świeże
zioła. Jeśli w zimie zioła są zbyt drogie, po-
winniśmy zrobić sobie zapas latem czy jesie-
nią, susząc je nad kuchnią i zamykając nawet
w zwykłym słoiku.

O jakich ziołach myślę? O bazylii, rozma-
rynie, cząbrze, oregano, tymianku, lubczyku,
nie zapominając oczywiście o naszej zielenin-
ce, czyli natce pietruszki i kopru (które może-
my opcjonalnie zamrozić). Wszystkie te zioła
możemy też wyhodować sobie w ogródku lub
na balkonie, w ostateczności na parapecie w
kuchni, a nasionka bez problemu dostaniemy
w każdym sklepie ogrodniczym.

Reszta to już tylko kwestia fantazji i wy-
obraźni, która powinna nam towarzyszyć w
kuchni. Jak, dla przykładu, skomponować
mieszankę do ryb? Bierzemy koper, sól, odro-

rybę, odstawiamy na godzinę do lodówki i
smażymy, dusimy lub parujemy.

A zestaw do karkówki? Sól, pieprz, odro-
bina miodu, odrobina rozmarynu, tymianek.
Składniki mieszamy z miodem, nacieramy
mocno karczek, wkładamy do lodówki na 20
minut, po czym dusimy, smażymy lub piecze-
my.

Wystrzegajmy się przypraw, jakie często
widujemy w reklamach TV, takich jak kostki
rosołowe czy mięsne. Oczywiście, podczas
zakupów nie zawsze mamy czas na lekturę
składu, ale warto czasami zajrzeć na odwrotną
stronę torebki, gdy np. sprawdzamy datę waż-
ności. Dowiemy się wtedy, czego tak napraw-
dę używamy w kuchni: nadmanganianu sodu,
benzeonsanu sodu, glutaminianu sodu, nukle-

otydów, barwników typu E i tylko 40-50 proc.
naturalnych przypraw.

Gdy decydujemy się na zakup suszonych
przypraw w torebeczkach, to upewnijmy się,
że zawierają 100 proc. czystego produktu;
jeśli napisane jest, iż torebka zawiera suszoną
pietruszkę, to w środku jest tylko suszona pie-
truszka!

Tym, którzy nie wyobrażają już sobie go-
towania bez mieszanek wegetopodobnych,
proponuję, by sobie sami taką stworzyli. To
jest klasyczna mieszanka suszonych warzyw
bez soli  (można ją spotkać w sklepach wa-
rzywniczych), które wysypujemy do miski,
lekko posypujemy solą, mieszamy i nasz mix
jest gotowy do użycia wedle uznania.

Myślę, że w miarę nabywania doświad-
czeń każdy kucharz sam potrafi skompono-
wać sobie zestawy pasujące do mięs, ryb,
warzyw, bigosu itp.

Wspomniałem ostatnio, że są dwie naj-
lepsze kuchnie na świecie – francuska i na-
szych babć. Francuską chwilowo sobie poda-
rujmy, tymczasem sięgnijmy do babcinego
skarbca i uwarzmy rosół.

Składniki na 4-6 osób: Jedna kura, jeden
korpus kaczki - 30 dag, wołowina z kością
(szponder) - 80 dag, pół kilo marchwi, ko-
rzeń pietruchy - 30 dag, seler - 30 dag, trzy
średnie cebule, trzy liście laurowe, kilka zia-
renek ziela angielskiego, sól, pieprz i lubczyk
do smaku.

Przygotowanie: mięsa myjemy pod zimną
wodą, wrzucamy do gara, zalewamy zimną
wodą, nastawiamy na palnik lub płytę cera-
miczną, czekamy, aż zawrze, zgarniamy
pierwsze szumowiny, dodajemy obrane wa-
rzywa w całości, liść, ziele oraz lubczyk. Go-
tujemy to ok. 15 min, w tym czasie obraną
cebulę opalamy nad ogniem, a jeśli mamy tyl-
ko płytę ceramiczną – wystarczy potrzymać
na suchej patelni (opalona cebula nadaje ro-

SZUKAM PRACY
jako kucharz
Mam uprawnienia

(świadectwo czeladnicze)
i doświadczenie w zawodzie.

Odpowiada mi praca
w systemie 12-godzinnym.

sołowi klasyczny żółty kolor), dodajemy ją do
wywaru, który doprawiamy solą i pieprzem, i
gotujemy ok. 3 godzin na bardzo małym ogniu
- nie przykrywając garnka!

Jeśli po ściągnięciu pierwszej szumowiny
pojawią się następne, nie należy ich ściągać,
ponieważ szumowina z drobiu to czyste biał-
ko, a białko klaruje rosół. Wystarczy lekko
potrząsnąć garnkiem, szum spadnie na dno i
wyklaruje zupę.

Do tak przygotowanego rosołu możemy
użyć kupnego makaronu, najlepiej „nitki ba-
buni”, ale skoro od wielkiego dzwonu zdecy-
dowaliśmy się już rosół ugotować, poświęć-
my jeszcze odrobinę czasu na zrobienie ma-
karonu własnymi rękami. Smacznego!

A w następnej pogadance zajmiemy się
sosami.

Szymon Przystupa

Gotuj z Przystup¹

binę cukru, cząber,
bazylię i pieprz,
wszystko mieszamy,
posypujemy tym

tel. 798 608 967
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Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych
Mieczys³aw Siergun

59-630 Mirsk - Mroczkowice 68
tel. 603 79 66 87, 609 55 79 79, tel. domowy 75 78 97 011
Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka

zmar³ych, trumny, urny,wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.

Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe.

Po wykonaniu kompleksowej us³ugi  - rabaty na nagrobki

Przy okazji wymiany zniszczonych ubie-
głoroczną zimą rynien na budynku Miejskie-
go Zespołu Szkół zdecydowaliśmy się na pi-
lotażowy montaż odcinka systemu przeciwo-
blodzeniowego, który składa się z kabli grzej-
nych (u nas dokładnie 106 mb) oraz termo-
statów i czujników. Nowoczesne termostaty
zapewniają dużą skuteczność systemu grzej-
nego (przy minimalnym zużyciu energii elek-
trycznej); współpracując z zewnętrznymi czuj-
nikami wilgotności i temperatury „zmuszają”
system, by dostosował swą wydajność do ak-
tualnych warunków atmosferycznych (włącze-
nie i wyłączenie zasilania następuje w odpo-

Hu-hu-ha, zima wcale nie taka z³a!
wiednio dobranych momen-
tach).

Instalację zamontowali-
śmy w rynnach nad głównym
chodnikiem prowadzącym do
szkoły, gdzie zwisające sople
zagrażały bezpieczeństwu pie-
szych. System po wstępnej ka-
libracji został pozostawiony
samemu sobie i działa już w
pełni automatycznie. Już po
kilku godzinach zauważali-
śmy, że zalegający w rynnach
śnieg i lód został wytopiony,
a spływająca z dachu woda ma
gdzie odpływać, nie tworząc
sopli.

Instalacja ma moc 1,8 KW
i działając - w zależności od
warunków - od 2 do 4 godzin
dziennie  zużywa miesięcznie
prądu za 65 zł. Dotychczas
konserwator szkolny wchodził
dwa razy dziennie na dach,
narażając zdrowie i życie, i
zrzucał ręcznie sople. Samo
zabezpieczenie się przed wej-
ściem na dach trwało pół go-
dziny, nie mówiąc już o tym,
że chodzenie po dachu przy
silnym mrozie groziło uszko-
dzeniem jego pokrycia, zaś
ręczne skuwanie lodu z rynien
prowadziło do ich dewastacji.

Po dwóch miesiącach obserwacji, jak sys-
tem sprawdza się w praktyce, podjęliśmy de-
cyzję o zamontowaniu go – kosztem ok. 2500
zł - również w rynnach na sali gimnastycznej.
Sądzę, że wszędzie tam, gdzie istnieje zagro-
żenie soplami, zwłaszcza nad chodnikami i w
budynkach użyteczności publicznej, powin-
no się w ten mało kosztowny sposób zapo-
biegać powstawaniu groźnych sopli, szczegól-
nie że urzędowe i ustawowe nakazy ich strą-
cania nie odnoszą spodziewanych rezultatów.

To jeszcze nie koniec szkolnych zimowych
inwestycji - już w listopadzie kupiliśmy od-
śnieżarkę Husqvarny, zbijając w negocja-
cjach cenę o kilkaset zł – do 6600 (wraz ze
wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i przy-
wozem). W ubiegłych latach przy dużych opa-
dach chodnik do szkoły odśnieżali wszyscy,
którzy byli pod ręką, a do odśnieżania par-
kingu wynajmowaliśmy firmę, której płacili-
śmy około 1000 zł miesięcznie. Obecnie
czyszczenie chodnika i parkingu trwa około
3 godzin a co najważniejsze - sprzęt jest za-
wsze dostępny.

Po raz pierwszy szkoła odśnieżana jest
dookoła, a wszystkie drogi ewakuacyjne są
dostępne i umożliwiają poprawną ewakuację.
W latach poprzednich nawet przy zaangażo-
waniu wielu rąk nie bylibyśmy w stanie tego
zrobić.

Przy zakupie trochę ryzykowaliśmy, bo nie
wiedzieliśmy, czy maszyna będzie miała co
odśnieżać, ale zima uderzyła mocno i sprzęt
pracuje na 100 proc. swoich możliwości. Z
obliczeń wynika, że inwestycja zwróci się już
po dwóch latach użytkowania - przy takiej
zimie, jak w tym roku, albo po trzech – przy
średnich opadach. Potem to już czysta
oszczędność!

Rafał Matelski

Zdjêcie z lewej przedstawia sposób zainstalowania przewodów
w rynnie. U góry - rynna z czynn¹ instalacj¹ pozbawiona jest
sopli. Poni¿ej - tak osadza siê lód na rynnie bez instalacji. Z
prawej - nie ma takiej pryzmy œniegu, której Huquarna nie da-
³aby rady zdmuchn¹æ.

 LIST Y
Szanowna Redakcjo,
mam kilka uwag odnoœnie dzia³alnoœci na-

szej Stra¿y Miejskiej.
Po pierwsze, ich dzia³ania nie s¹ w ogóle

zauwa¿ane w Czerniawie (chocia¿ to najmniej-
szy problem). W tym miejscu chcia³am przejœæ
raczej do meritum sprawy.

W poniedzia³ek 15 listopada 2010 r. zjawi-
³am siê jak zwykle w pracy, gdzie ku nie tylko
mojemu zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e mamy go-
œcia w postaci sporej wielkoœci wilczura (nie
muszê dodawaæ, jakie zagro¿enie stanowi obcy
wa³êsaj¹cy siê pies w obiekcie hotelowym). Po
wielu nieudanych próbach wyprowadzenia owe-
go psa postanowi³am zadzwoniæ do Stra¿y Miej-
skiej. Pocz¹tkowo ¿aden z panów nie odbiera³
telefonu, a kiedy uda³o mi siê po³¹czyæ z jed-
nym z nich (szczêœciara) us³ysza³am, ¿e w tym
dniu maj¹ oni wolne i nie podejm¹ interwencji.
Nie wiem, czy by³o to spowodowane nieobec-
noœci¹ burmistrza i rozprê¿eniem spowodowa-
nym kampani¹ wyborcz¹, czy rzeczywiœcie ów
poniedzia³ek z jakiejœ przyczyny by³ dla stra¿ni-
ków dniem wolnym, bo ka¿dy normalny cz³o-
wiek pracuje w takim dniu. Od burmistrza w tej
sprawie te¿ nie doczeka³am siê wyjaœnieñ.

W zwi¹zku z powy¿szym pracownicy mu-
sieli sobie poradziæ z intruzem sami.

Po drugie, mieszkaj¹cy w okolicach ul.
G³ównej (notabene piêknie wyremontowanej)

Czerniawianie odk¹d rozpoczê³a siê zima, na-
rzekaj¹ na nieodœnie¿ony chodnik. Podjête prze-
ze mnie i s¹siadkê interwencje nic nie da³y, po-
niewa¿ ja nie dost¹pi³am zaszczytu dodzwonie-
nia siê do SM. Moja s¹siadka mia³a nieco wiê-
cej szczêœcia, niestety, tylko pozornie, ponie-
wa¿ na interwencjê dotycz¹c¹ chodnika nie
doczeka³a siê w ogóle (czeka³a trzy dni). W ten
oto sposób mieszkañcy osiedla nadal musz¹
sobie radziæ bez chodnika, z którego chcieliby
korzystaæ nie tylko wiosn¹ i latem, bo powinien
on spe³niaæ swoj¹ funkcje zarówno zim¹.

Jak domyœlam siê, zapewne w tej sprawie
stosuje siê tzw. spychologiê, czyli nie przyzna-
je siê do tego chodnika ani powiat, ani gmina.
Ktoœ chyba zapomnia³ o rozwi¹zaniu tej spra-
wy, co ujawni³a nam przyroda.

Generalnie z nasz¹ Stra¿¹ Miejsk¹ jest pro-
blem taki, ¿e panowie w znakomitej wiêkszoœci
przypadków nie odbieraj¹ telefonów i niech nikt
mi nie wmawia, ¿e maj¹ problemy z zasiêgiem,
bo sama posiadam telefon w tej samej sieci, co
oni, i tak siê sk³ada, ¿e w Œwieradowie nie mo¿-
na narzekaæ na brak zasiêgu ze strony operato-
ra. Oczywiœcie, kiedy s¹ na interwencji to inna
sprawa, ale zapewne wyœwietlaj¹ siê numery
dzwoni¹cych, wiêc mo¿na oddzwoniæ, czy tak
trudno w tej pracy wykazaæ siê odrobin¹ zwy-
czajnej ¿yczliwoœci? A mo¿e nale¿y wys³aæ pa-
nów na dodatkowe
kursy?

Z powa¿aniem –
Adriana Kralewska
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SZOPKĘ KAŻDY ZROBIĆ MOŻE

Oto fidel, któr¹ wykona³em wed³ug w³asnego projektu w oparciu o ikonografiê. W du¿ym stopniu
opar³em siê równie¿ na wizerunku instrumentów z XVI w. zaprojektowanych przez Silvestro Ganas-
siego.

Instrument posiada struny naturalne - skrêcane z jelit baranich, oczywiœcie, stosownie spreparo-
wanych. Struny pochodz¹ z Niemiec, w Polsce nikt ich nie wytwarza. Fidel zosta³a wykonana z kilku
gatunków drewna: lico - ze œwierku, szyjka, komora ko³kowa, plecki, podstrunnica i strunoci¹g - z
czereœni, rozeta - z olchy, a ko³ki - z grabu. Poniewa¿ instrument zosta³ opracowany przeze mnie,
model swój nazwa³em „Dominikanda”.

Pierwszy egzemplarz (na zdjêciach) zrobi³em dla bia³ostockiego Zespo³u Muzyki Dawnej AU-
LOS, z którym zaprzyjaŸniona jest nasza ROCAL FUZA i który prawie co roku uczestniczy w œwiera-
dowskich spotkaniach z muzyk¹ dawn¹.

Fidel „Dominikanda” zostanie, wraz z innymi moimi instrumentami, wystawiona w Muzeum Zie-
mi Kaliskiej podczas tegorocznej „Scholi Cantorum” - Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Kolejne dawne instrumenty, które znajduj¹ siê w koñcowej fazie wykonywania przeze mnie, to
cister z prze³omu XVI i XVII w. oraz citola z XIV w.

Tekst Dominik Dembiñski, zdjêcia Tomasz Chmielowiec

CO TAK GRA?
DOMINIKANDA!

Piêkny zwyczaj wprowadzi³ œw. Franci-
szek z Asy¿u w 1223 roku - to on poprosi³
swoich wspó³braci, by w nocy 24 grudnia
urz¹dzili we w³oskim Greccio religijne
przedstawienie. Œw. Franciszek powiedzia³
„Chcia³bym przedstawiæ Dzieci¹tko urodzo-
ne w Betlejem i w jakiœ sposób pokazaæ
ubóstwo Jezusa”.

I tak zosta³a urz¹dzona pierwsza szop-
ka; franciszkanie zainicjowali tradycjê roz-
wijan¹ nastêpnie przez dominikanów i je-
zuitów. Szopka przekszta³ci³a siê wkrótce
w stajenkê na u¿ytek domowy, by³ to bo-
wiem najprostszy sposób posiadania frag-
mentu Betlejem z przedstawieniem Œwiê-
tej Rodziny. Najwspanialsze Szopki powsta-
³y w Neapolu.

Pocz¹tkowo szopki urz¹dzano tylko w
koœcio³ach. Ekspozycje z figur drewnianych
ubierano w szaty i ustawiano wœród ska³,

sztucznych grot, egzotycznych roœlin. Czêsto
fundowali je królowie. Z czasem wysz³y tak¿e
poza koœcio³y, zaczê³y przybieraæ formy archi-
tektury sakralnej. Z inicjatywy Jana Paw³a II na
placu œw. Piotra w Rzymie jest ustawiona ka¿-
dego roku ogromnych rozmiarów szopka bo-
¿onarodzeniowa, z choink¹ przywo¿on¹ spe-
cjalnie dla papie¿a.

Szopka mo¿e staæ siê rodzajem teatru,
m.in. „œwietlista kometa zwiastuje cud naro-
dzin, a unosz¹ce anio³y w powietrzu g³osz¹ ra-
dosn¹ wieœæ pasterzom i œpiewaj¹ pieœni na
czeœæ Pana”. I tak z Greccio, które sta³o siê jak-
by Nowym Betlejem, rozprzestrzeni³ siê na ca³¹
Italiê, na Europê, na ca³y œwiat nowy zwyczaj,
zachowuj¹cy nienaruszon¹ - mimo ró¿nicy
kultur - sw¹ zasadnicz¹ treœæ, czyli narodziny
Jezusa.

Informacje pochodz¹ z dostêpnego w bi-
bliotece przepiêknego albumu „Bóg siê rodzi.
Najpiêkniejsze dzie³a sztuki”, który polecamy
wszystkim czytelnikom.

Ju¿ po raz drugi wspólnie ze œwieradowsk¹
parafi¹ œw. Józefa, pomys³odawc¹ wikarym B.
Bednarczykiem i Urzêdem Miasta og³oszony
zosta³ konkurs na budowanie szopek bo¿ona-
rodzeniowych. Wp³ynê³o 14 prac, które wyko-
nywane by³y przewa¿nie rodzinnie. Dostarczo-
no najczêœciej makiety przedstawiaj¹ce wnê-
trze stajenki betlejemskiej w noc, podczas któ-
rej narodzi³ siê Jezus Chrystus. W ka¿dej szop-
ce znajdowa³ siê ma³y Jezus, Maria oraz Józef,
ponadto najczêœciej elementem by³y zwierzêta
i trzej królowie.

Wykonawcy wykazali siê pomys³owoœci¹,
bogactwem u¿ytych materia³ów, ka¿da praca
stanowi swoist¹ kompozycjê œwiadcz¹c¹ o

technikach.
Niezwykle oryginaln¹ szopkê zrobi³a rodzi-

na Dominika Adama (fot. nr 2), wyró¿niaj¹c¹
siê tym, ¿e wszystkie figurki, w³¹cznie z ma-
³ym Jezuskiem, wykonane zosta³y samodziel-
nie z masy solnej, autorzy u¿yli te¿ nasion (czyli
elementów przyrodniczych). Szopka by³a naj-
wiêksza z wykonanych i dla oceniaj¹cych sta-
nowi³a swoiste dzie³o sztuki. Poziomem samo-
dzielnoœci i zaanga¿owanie wielu cz³onków ro-
dziny dorówna³a jej szopka Micha³a Najdy z
Krobicy (fot. nr 1).

Drugie miejsce otrzyma³y ex equo dwie
szopki - Kacpra Dulkowskiego i Jakuba Olszew-
skiego.

Za w³asnorêczne stworzenie figurek, tak¿e
zwierzêcych, komisja doceni³a trud Konrada
Minkusa (fot. nr 3) i Jakuba Gruszeckiego,
przyznaj¹c im trzecie miejsce.

Wyró¿nienia specjalne trafi³o do grupy
przedszkolnej STOKROTKI, które s¹ jak zwy-
kle aktywne w ka¿dym organizowanym kon-
kursie plastyczno-technicznym. Ich szopka jest
kolorowa, wrêcz bajeczna.

Od pracowników biblioteki specjalne wy-
ró¿nienie otrzyma³ przedszkolak Kacper Sawicz
- za prostotê i nieco inny pomys³ na szopkê.
Ponadto specjaln¹ nagrodê przyznano Sarze
Tomaszewskiej - za wytrwa³oœæ, pomys³owoœæ,
oryginalnoœæ, gdy¿ nie ma konkursu, w któ-
rym nie uczestniczy³aby wraz z rodzin¹. Du¿e
brawa nale¿¹ siê te¿ dzieciom z filii MBP nr 1 -
Kacprowi Hajduczenia i Olkowi Hryñce.

Miejmy nadzieje, i¿ tradycja wykonywania
oka¿e siê trwa³a, tym bardziej, ¿e trud autorów
zostaje doceniony przez burmistrza, w³aœcicieli
wyci¹gów narciarskich „Kamieniec” i „Izery”,
krêgielni i Centrum Relaksacyjnego SANTE,
którzy ufundowali wspania³e rodzinne nagro-
dy.

Dorota Marek-Miakienko jak zwykle stanê-
³a na wysokoœci zadania i dziêki jej zaanga¿o-

wyobraŸni twórców.
Na wystawie zaprezen-
towa³y siê szopki wy-
konane w ró¿nych

waniu komisja mog³a wynagrodziæ wiele niezwyk³ych dzie³.
Mo¿e za rok uda nam siê wprowadziæ zwyczaj wykonywania szopek

przed domami - by³oby to niezwyk³e widowisko dla mieszkañców i licz-
nych turystów.

Szopki z obecnego konkursu mo¿na ogl¹daæ do koñca stycznia w
naszym koœciele. Krystyna Piotrowska

1.

2.

3.
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OG£OSZENIA  DROBNE

Orły fruną coraz wyżej

Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewen-
tualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci 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 przereda-
gowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

KONKURENCYJNE CENY - MO¯LIWE RATY
Og³aszamy sta³e zapisy na kurs nauki jazdy kat. B i C

Tel. 0601 224 100

Gala laureatów VIII edycji ogól-
nopolskiego konkursu na najlep-
szy Szkolny Klub Krajoznawczo-
Turystyczny, w którym „Świera-
dowskie Orły” otrzymały wyróż-
nienie, odbyła się 14 grudnia w
Warszawie w siedzibie Zarządu
PTTK. Wśród obecnych byli opie-
kunowie wyróżnionych kół, przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Zarządu PTTK oraz
redaktor naczelny miesięcznika
turystyczno-krajoznawczego „Po-
znaj swój kraj”.

Wręczenie dyplomów i nagród
zostało poprzedzone przemówienia-
mi na temat przyszłości turystyki w
szkołach, powstawaniem nowych
kół turystyczno-krajoznawczych,
mówiono też o tym, jak skutecznie
zachęcić dzieci i młodzież do pozna-
wania ziemi ojczystej podczas wy-
cieczek, rajdów, wędrówki z rodzi-

cami lub w gronie najbliższych.
Na mocy ubiegłorocznej uchwa-

ły z 16 października 2011 rok zo-
stał ustanowiony Rokiem Turystyki
Rodzinnej w PTTK – warto sobie
uświadomić, że uprawianie aktyw-
ności fizycznej w gronie rodzinnym
wzmacnia poczucie wspólnoty oraz
pomaga w tworzeniu atmosfery peł-
nej miłości, życzliwości i radości.
Pod opieką dorosłych dzieci do lat
10 mogą zdobywać punkty do od-
znak: Siedmiomilowe Buty, Dzie-
cięca Odznaka Turystyczna PTTK,
Turysta Przyrodnik i wiele innych.
Informacje o nich są dostępne na
stronie www.pttk.pl - serdecznie
zachęcam do jej odwiedzenia.

Dziękuję wszystkim „Orłom”,
„Orlikom”, Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Świeradowie-Zdroju, a tak-
że Grażynie Kasprzak, Adamowi

Palbowowi, Ra-
fałowi Matel-
skiemu, Wiesła-
wie Stasik i wie-
lu innym oso-
bom, dzięki któ-
rym po raz drugi
znaleźliśmy się
w czołówce naj-
lepszych klu-
bów SKKT w
Polsce.

T. Fierkowicz

Teresa Fierkowicz (w œrodku) w towarzystwie córki Kamili (z lewej) i Ma-
rysi Salawy (z prawej) odbiera nagrodê z r¹k prezesa Zarz¹du G³ównego
PTTK - Lecha Dro¿d¿yñskiego.

W dzisiejszych czasach ludzie są
często „zabiegani” i rzadko znajdują
dla siebie czas. Dlatego pewnie nie-
wielu z nas zastanawiało się, czym
tak naprawdę jest muzyka.

Na początku chcę zaznaczyć, że
jest ona sztuką, której nie można
nabyć. Trzeba ją kochać i wciąż roz-
wijać tak, aby dawała przyjemność
nie tylko słuchaczowi, ale także ar-
tyście. W zależności od gustów, jed-
ni z nas lubią muzykę poważną, inni
szybkie tempo muzyki tanecznej,
jak również ciężkie brzmienie hard
rocka lub heavy metalu.

Po trudnym dniu w szkole, peł-
nym problemów i stresów, najlep-
szym lekarstwem na zmęczenie jest
muzyka klasyczna. Sprawia, że za-
pominam o rzeczywistości, a myśla-
mi „wędruję” w zupełnie inny, nie-
realny świat. Pomaga mi również
spojrzeć na wszelkie problemy z in-
nej, bardziej optymistycznej per-
spektywy tak, że sytuacje bez wyj-
ścia stają się jasne i oczywiste do
rozwiązania. Nawet bardzo krótki
czas poświęcony na słuchanie mu-
zyki poważnej pozwala mi się zre-
laksować. To balsam dla duszy.
Sprawia, że przenoszę się do wy-
imaginowanej, cudownej krainy,
ogarnia mnie błogi nastrój.

Za każdym razem staram się
dostrzegać w niej coś więcej niż ciąg
dźwięków. Próbuję przede wszyst-
kim zrozumieć zawarty w niej prze-
kaz. Treści ujęte w nutach czasem
mnie wzruszają, śmieszą, a nawet
zmuszają do refleksji. Muzyka jest
niedyskretną powiernicą: zdradza
najtajniejsze myśli – tak pisał Ro-
main Rolland. Zgadzam się z tym
stwierdzeniem, gdyż wyraża ona

uczucia i pragnienia każdego arty-
sty.

Jak wspominałam wcześniej,
muzyka jest dla mnie wszystkim. W
roku szkolnym nie zawsze mam czas
na uczestniczenie w różnych kon-
certach, których i tak w Dębicy jest
mało. Dlatego też ze zniecierpliwie-
niem oczekuję wyjazdu z orkiestrą
do Świeradowa-Zdroju. Tam rozwi-
jam swoje zainteresowania, umiejęt-
ności i dopracowuję brzmienie gry
w orkiestrze. Praca i trud włożony
w udoskonalenie każdego utworu

wiąże się z ogromną satysfakcją i
przyjemnością grania na ukocha-
nym instrumencie. Chcę zaznaczyć
również, że podczas takiego wyjaz-
du poznaję wielu ciekawych, utalen-
towanych artystów, którzy mają ta-
kie same zainteresowania jak ja. Są
to ludzie życzliwi i wrażliwi na pięk-
no sztuki. W czasie porannych prób
w Domu Zdrojowym panuje niesa-
mowita, radosna i ciepła atmosfera,
którą na co dzień bardzo trudno jest
doświadczyć.

Podczas moich kilkakrotnych

wyjazdów do Świeradowa miałam
okazję usłyszeć występy interesują-
cych zespołów. Tworzyli je młodzi
muzycy, którzy zaskakiwali publicz-
ność nową interpretacją znanych
utworów zarówno muzyki klasycz-
nej, jak i rozrywkowej. Wspaniale
jest zresztą uczestniczyć w koncer-
cie niemalże rówieśników i mieć
świadomość, że są to moi koledzy.

Uwieńczeniem naszych co-
dziennych prób jest koncert finało-
wy, w którym uczestniczą połączo-
ne orkiestry z miast, które przyje-

chały do Świeradowa.  Podczas tego
występu gramy różnego rodzaju
standardy, które na pewno przy-
padną Państwu do gustu. Dlatego
też chciałabym serdecznie zaprosić
na nasze koncerty, które odbędą się
na wakacjach już tego roku. Jestem
pewna, że Państwu również się
spodobają.

Jagoda Prucnal
Autorka jest członkiem szkolnej

orkiestry z Dębicy, kilkakrotną
uczestniczką świeradowskich Euro-
unionorchestries.

Czekam znów na Świeradów

Promienie s³oneczne mog¹ Ciê spaliæ, jedzenie – otruæ,
s³owa – potêpiæ, obrazy – obraziæ. Tylko  m u z y k a  nie
mo¿e byæ kar¹ – jest  b ³ o g o s ³ a w i e ñ s t w e m –

A. Schnabel.

W drugim pó³roczu 2010 r. Z³ote Gody
- jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskie-
go - obchodzi³y pary:

Bronis³awa i Feliks Borowcowie
oraz

Danuta i Tadeusz Szymankowie.

Jubilatom sk³adamy serdeczne gra-
tulacje i ¿yczymy dalszych szczêœliwych
lat ¿ycia.

Burmistrz Miasta - Roland Marciniak
Kierownik USC - Danuta ¯y³kiewicz

HONORUJMY OBYWATELI, ŒWIÊTUJMY Z NIMI
Zainteresowani zorganizowaniem uroczy-

stoœci jubileuszowej 50-lecia po¿ycia ma³¿eñ-
skiego w miejscowym Urzêdzie Stanu Cywil-
nego prosimy o kontakt osobisty u D. ¯y³kie-
wicz lub telefoniczny pod numerem telefonu
75 78 16 344.

res majlowy miesiêcznika.
(AK)

k

Redakcja NOTATNIKA ŒWIERADOW-
SKIEGO zachêca Szanownych Czytelników do
sk³adania swym bliskim ¿yczeñ zwi¹zanych z
donios³ymi wydarzeniami w ich ¿yciu, takich
jak narodziny, dostojne jubileusze, œluby, Srebr-
ne i Z³ote Gody.

Krótkie notatki (¿yczenia i notki biograficz-
ne) wraz ze zdjêciami prosimy nadsy³aæ na ad-
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Góry Izerskie wyśmienicie nadają się do
spacerów w karplach1. Cisza, spokój, pięk-
ne krajobrazy i płaskie grzbiety górskie.
Lepszego prezentu dla swej duszy sprezen-
tować nie można.

Wybieramy krótki spacer na Smrek, nieco
dłuższy do Chatki Górzystów czy bardzo dłu-
gi do Szklarskiej Poręby, zależnie od kondy-
cji i czasu, jakim dysponujemy. Cele wędró-
wek niewymagających poświęcenia całego
dnia, to - przykładowo - Zajęcznik i Święto-
janki.

Rakiety śnieżne, to nie tylko wędrowanie,
ale także ruch dla zdrowia. Tak jak w sezonie
letnim mamy do dyspozycji kije i Nordic
Walking, tak zimą do kijów dokładamy rakiety
i uprawiamy Nordic Snowshoeing, czyli Nor-
dick Walking na rakietach śnieżnych.

W związku z tym, że środek lokomocji
odkryty w XVI wieku przez Francuzów przy-
pominał rakietę do gry w tenisa – nazwali je
oni Raquettes. Stąd mamy nazwę rakiety śnie-
żne, ale podobny sprzęt używany u nas w gó-
rach zyskał sobie swoją lokalną nazwę - gó-
rale w Karpatach nazywali go karplami. Mia-
łam w ręku i stary model rakiet śnieżnych, i
zabytkowe góralskie karple, śmiało więc mogę
powiedzieć, że dziś słowo „karple” i określe-
nie „rakiety śnieżne” mogą być używane za-

Od wyposażenia myśliwego
do sprzętu turystyczno-sportowego

CENNIK ZIMOWY SKIPASSÓW I BILETÓW

Bilety jednorazowe, bilety na snowpark, SKIPASS dla grup (powy¿ej 15
osób)  10 proc. rabatu. Kaucja zwrotna za SKIPASS - 20 z³ (zwracana do 31
marca 2011 r.).  SKIPASSY USZKODZONE NIE PODLEGAJ¥ ZWROTOWI.

miennie.
Niestety nie znam źródła, które jasno okre-

śla, skąd i kiedy przywędrowały do Polski
pierwsze rakiety śnieżne - z Europy Zachod-
niej czy z Azji?

Miejsce gdzie odkryto ślady wskazujące
na używanie rakiet około 10.000 lat temu, to
azjatycka część Rosji, gdzie znajdują się góry
Ałtaj. Ludzie pokonywali śnieg przy pomocy
drewnianych konstrukcji przymocowywanych
do stóp.

Pierwsze pisemne źródło informacji po-
chodzi sprzed 2000 lat. Autorem jest grecki
geograf i podróżnik Strabon, który wspomina
o Armeńczykach, którzy używają drewnianych
konstrukcji i dzięki nim nie zapadają się w
śnieg. Wspomina też mieszkańców Kaukazu,
którzy przymocowują te konstrukcje do skó-
rzanych butów, co umacnia przekonanie o
azjatyckich korzeniach karpli. Niewykluczo-
ne, że dopiero stąd pomysł przewędrował da-
leko na zachód - w Karpaty.

Ówczesny powód używania takich kon-
strukcji był oczywisty – zdobywanie pożywie-
nia. W tym samym czasie - co rakiety - miały
też powstać narty, które wykazywały duże
podobieństwo, a na pewno miały zbliżone do
rakiet śnieżnych zastosowanie.

Rozwój nart nastąpił w Skandynawii,

gdzie zima trwała długo,
a odległości do pokona-
nia w celu znalezienia
zwierzyny łownej były
większe, i tam narty
przechodziły swoją
ewolucję. Stamtąd do-
cierają na południe, aby
w XIX w. już stać się
modnym sposobem na
spędzenie wolnego cza-
su, między innymi w Al-
pach.

Nam rakiety kojarzą
się z północną częścią
kontynentu amerykań-
skiego i nie ma się cze-
mu dziwić, bo to tam
właśnie Europa w XVI
wieku zwróciła uwagę
na sposób, w jaki India-
nie przemieszczają się
po głębokim śniegu.
Pierwsi Europejczycy,
którzy wdziali na swe
nogi rekreacyjnie rakie-
ty, to Francuzi – tak opo-
wiadają francuscy prze-
wodnicy górscy, którzy
prowadzają po Alpach
swoje wycieczki. Nie
można tego wykluczyć,
ale i nie da się na 100
proc. potwierdzić.

Na początku XX w.
odzież. Ubranie powinno być nieprzewiew-
ne, termoaktywne i lekkie. Należy pamiętać o
okularach przeciwsłonecznych, gdyż odbija-
jące się od śniegu promienie słoneczne mogą
nam trwale uszkodzić wzrok. A że słońce w
towarzystwie śniegu bardzo szybko przypie-
ka cerę, należy pamiętać o kremie z filtrem
zabezpieczającym.

Osoba odpowiednio przeszkolona wie,
jakich terenów unikać ze względu na zbyt stro-
me zbocza, ponieważ rakiety to mimo wszyst-
ko nie raki, a kije to nie czekany. Dobry prze-
wodnik potrafi też wesprzeć grupę psychicz-
nie w razie kryzysu wywołanego zmęczeniem,
poinformuje przed wycieczką, jak się do niej
przygotować, dobierze trasę do możliwości
grupy, opowie ciekawe historie po drodze i
sprawi, że wędrówka będzie niezapomnianym
przeżyciem.

Patrycja Oœciak
Instruktor Nordic Snowshoeing

i Nordic Walking, przewodnik górski sudecki
patrycja@wyrypa.com

1 Karple - sprzęt myśliwski, także alpini-
styczny i narciarski, zapobiegający zapadaniu
się nóg w głębokim śniegu: owalne obręcze
wyplatane w środku łykiem, rzemieniem itp.,
przywiązane do butów.

powstają pierwsze kluby zrzeszające chodzą-
cych na rakietach śnieżnych. Później karpli
używali także żołnierze podczas obu wojen
światowych. Rakiety śnieżne rozwijają się w
turystyce właśnie we Francji, która uchodzi
za europejską kolebkę tego zimowego środka
lokomocji. Od 1970 roku rakiety śnieżne są
we Francji ważnym elementem programu
kształcenia przewodników górskich.

Polska i Francja były w niektórych wie-
kach powiązane na różnych płaszczyznach,
więc niewykluczone, że i rakiety śnieżne stąd
do nas zawędrowały.

Dzisiaj u nas rozwijają się różne dziedzi-
ny sportu i rekreacji, każdy szuka czegoś dla
siebie, a rakiety śnieżne zyskują coraz więcej
zwolenników. Niestety, jak i w innych formach
rekreacji ludzie zapominają o niezbędnych
środkach bezpieczeństwa. Wybierając się zimą
na dłuższą wędrówkę górską warto ponieść
dodatkowy koszt i zdać się na przewodnika
górskiego, warto też pomyśleć o właściwym
doborze żywności i napojów (bądź co bądź
zamierzamy pokonywać pewne odległości w
niesprzyjających górskich warunkach), nale-
ży wreszcie zadbać o odpowiedni ekwipunek.

Sprzęt można kupić w sklepach górskich
i niektórych sportowych, można go też wy-
pożyczyć. Warto przy okazji zainwestować w

fot. S³awomir Lupus Krawczyk-Demczuk

Na rakietach piechur œwietnie sobie radzi zarówno przy æwiczebnym
podchodzeniu na ubit¹ górkê przy gondoli (powy¿ej), jak i w skraj-
nych warunkach izerskiej zimy w wysokich partiach gór (poni¿ej).

fot. Adam Karolczuk
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