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Zmiany, zmiany...

Na stronie g³ównej miasta - www.swieradowzdroj.pl - po lewej stronie zamieszczono sondê zatytu³owan¹ „Który z kierunków rozwoju jest dla Œwieradowa-Zdroju wed³ug Ciebie najwa¿niejszy”. I mo¿liwoœci do wyboru: uzdrowisko (wody,
zabiegi; SPA & wellness; narciarstwo zjazdowe; narciarstwo biegowe; turystyka górska (piesza); turystyka rowerowa; geotermia; lotniarstwo; przemys³ drzewny. Do chwili zamkniêcia gazety procentowym „zwyciêzc¹” by³o narciarstwo zjazdowe,
które zdecydowanie wyprzedzi³o uzdrowisko i turystykê piesz¹. Zastanawia³a s³aba pozycja turystyki rowerowej i nart biegowych. Wprawdzie sonda skierowana jest g³ównie do goœci odwiedzaj¹cych nasze miasto, ale zachêcamy równie¿ mieszkañców do g³osowania. A nasz rysownik po swojemu komentuje sondê, uzupe³niaj¹c j¹ o nieujête w niej kierunki rozwoju.

Głośniej nad tą książką!

2 marca burmistrz Roland Marciniak zainaugurowa³ w bibliotece 10. sezon g³oœnego czytania ksia¿ek. Wiêcej na str. 6.

Po 6 latach i wydaniu blisko 70 numerów NOTATNIKA ŚWIERADOWSKIEGO pod jedną winietą wydawca
uznał, że pora zmienić nieco wizerunek gazety. Przez minionych 6 lat w
krajowej prasie zachodziły zmiany
wielorakie: winiet i winietek, układu
szpalt i stron, czcionek tekstowych i
tytułowych, w niektórych wydawnictwach nawet parokrotnie.
Mamy nadzieję, że nasza nowa czołówka (i winieta turystyczna, która
zmieniać się będzie wraz ze zmianą
pór roku) bardziej oddaje ducha zmieniającej się rzeczywistości, jest dynamiczniejsza i nowocześniejsza, a
zarazem – poprzez oszczędniejszą
symbolikę – czytelniejsza. Siłą rzeczy
zmienione zostały też numeracje
stron, nawiązujące teraz skrótowo do
winiety tytułowej.
Oczywiście, obecny układ ani nie
jest uznawany za ostateczny, ani nie
zamyka drogi do wnoszenia uwag
przez naszych Czytelników; będziemy nawet wdzięczni za wszelkie uwagi mogące tchnąć ożywczego ducha
w proponowane rozwiązania graficzne, których autorem jest Tomasz
Chmielowiec.

Kwisia szusuje

5 marca na stoku Kamieniec ju¿ po raz drugi rywalizowano w zawodach narciarskich o Puchar ¯abki Kwisi. Wystartowa³o 39
zawodników i zawodniczek, a wszyscy szczêœliwie dojechali do mety. Relacja z imprezy na str. 14.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

10 lutego na starym cmentarzu świeradowskim pożegnaliśmy

WOJCIECHA
BRUTKOWSKIEGO

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Boles³aw Sautycz: 500-231-708, Damian Hryciew: 512-243-901 - pok. nr 5.

mieszkańca naszego miasta, życzliwego wszystkim lekarza,
Kolegę Radnego, który w ostatniej kadencji pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Miasta, dobrego człowieka,
który miał uśmiech na twarzy zawsze i dla każdego.
Takim go zapamiętamy!
Rodzinie i osobom bliskim składamy szczere wyrazy współczucia
Radni Rady Miasta Świeradów-Zdrój

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Anna Salach: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena Zarzycka: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

oraz okazali w tych bolesnych dla mnie chwilach
wiele ¿yczliwoœci i duchowego wsparcia,
pragnê wyraziæ serdeczne podziêkowania
¯ona

I PIÊTRO

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, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482 - pok. nr 24b,
Izerskie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci
- 75 71-36-483, fax 78-16-221 - pok. nr 24b;
informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok. nr 24b.
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul.
Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16100.

III PIÊTRO

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

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

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

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

Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze mojego Mê¿a

Œ .P. W O J C I E C H A
BRUTKOWSKIEGO

Eugeniuszowi Grabasowi
wyrazy g³êbokiego ¿alu
z powodu œmierci

OJCA
sk³adaj¹
wspó³pracownicy z Urzêdu Miasta
w Œwieradowie-Zdroju

Gor¹ce podziêkowania
za uczestnictwo
w uroczystoœciach pogrzebowych
mojego Ojca

MIKO£AJA GRABASA
oraz za z³o¿one
wyrazy wspó³czucia
sk³ada
Syn z rodzin¹
Wszystkim, którzy wziêli udzia³
w ostatnim po¿egnaniu
naszego Ojca, Mê¿a, Dziadka i Teœcia

ZBIGNIEWA SAUTYCZA
Jego bliskim i Przyjacio³om,
a tak¿e Pocztowi Sztandarowemu
Ko³a £owieckiego HUBERT z Gryfowa
i delegacjom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Rêbiszowa i Œwieradowa-Zdroju
serdeczne podziêkowania sk³ada
Rodzina

INFORMUJEMY PODA
TNIKÓW
AWKI PODA
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TNIKÓW,, ¯E WSZYSTKIE ST
STA
PODATTKOWE W 2011 ROKU POZOST
AJ¥ NA UBIEG£OROCZNYM POPOZOSTAJ¥
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ABELA:
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Stawki podatkowe w 2011 rr..

z³

Od budynków mieszkalnych

0,61

Od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

19,50

Od budynków - krêgielni i kortów tenisowych

12,00

Od budynków z obrotem materia³u siewnego

9,57

Od budynków z us³ugami zdrowotnymi

4,16

Od pozosta³ych budynków

6,50

Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

0,74

Od gruntów pod krêgielniami, wyci¹gami,
nartostradami i kolejami linowymi

0,25

Od pozosta³ych gruntów

0,37

Op³ata uzdrowiskowa (miejscowa) za dzieñ

2,50

Od samochdów ciê¿arowych o dopuszczalnej
³adownoœci pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

660

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

1.101

powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

1.321

Od autobusów w zale¿noœci od miejsc
do siedzenia do 30 miejsc

1.347

równy lub powy¿ej 30 miejsc

1.948

PRZEPRASZAMY!
Jak zapewne nasi Czytelnicy zauwa¿yli, w lutowym numerze druga
strona „Notatnika” pochodzi³a z numeru styczniowego – sta³o siê to wskutek niefortunnego zbiegu okolicznoœci podczas wysy³ki gazety do drukarni, co oczywiœcie redakcji nie usprawiedliwia w ¿adnej mierze.
Za b³¹d przepraszamy wszystkich Czytelników, przykro jest nam zw³aszcza z tego powodu, ¿e zawiedliœmy zaufanie osób, które mia³y prawo
oczekiwaæ, ¿e znajd¹ na tej stronie nekrologi.
Redakcja

Boles³awowi i Monice
wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu œmierci Ojca i Teœcia

ZBIGNIEWA
SAUTYCZA
sk³adaj¹
wspó³pracownicy z Urzêdu Miasta
w Œwieradowie-Zdroju

„Niebo jest nasz¹ ojczyzn¹ poniewa¿ jest domem Ojca”
J. H. Pestalozzi
Drodzy Przyjaciele, Nauczyciele, S¹siedzi, Kole¿anki
i Koledzy - pragniemy z ca³ego serca podziêkowaæ za
uczestnictwo w uroczystoœci pogrzebowej naszej córeczki

Œ.P. MARII LUIZY

ULBRICH
Dziêkujemy równie¿ za ofiarowan¹ przyjaŸñ,
wsparcie duchowe, finansowe i wspóln¹ modlitwê.
Pogr¹¿eni w smutku Rodzice

Drugie SŁONECZKO pier wszą „gwiazdką”
11 lutego pogoda zwariowa³a – zacina³
deszcz, wiatr zrzuca³ kapelusze z g³ów i wydawa³o siê, ¿e ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego na budowie „S³oneczka II” przebiegaæ
bêdzie w nastroju irytacji i przygnêbienia. Ale
nie na darmo media od rana tr¹bi³y, ¿e data jest
magiczna, bo pisana od przodu i od ty³u dawa³a
nieodmiennie 11.02.2011 (co zdarza siê nieczêsto - nastêpna 21.02.2012), wiêc magia zadzia³a³a – do popo³udnia wypogodzi³o siê i przy zapadaj¹cym szybko zmierzchu uroczystoœæ przebieg³a bez ¿adnych niespodzianek.

Andrzej Skowron jako pierwszy rzuca³ zaprawê na kamieñ wêgielny.

Od lewej: W. Sarnawski, B. Karczyñska, D. Gi¿ewska, J. Filipek.

Podpis na akcie erekcyjnym sk³ada ks. pra³at W³adyslaw Dziêgiel.

Dorota Gi¿ewska odbiera certyfikat ISO z r¹k Marcina Sobczaka.

Ks. Franciszek Molski poœwiêci³ kamieñ wêgielny, akt erekcyjny i pami¹tkow¹ tablicê,
która w przysz³oœci zawiœnie na budynku.

szefowa Rady Nadzorczej spó³ki, projektant
„S³oneczka” W³adys³aw Sarnawski, Jan Filipek
- szef podwroc³awskiego Westbudu, firmy wykonawczej, burmistrz Roland Marciniak, ksiê¿a: Franciszek Molski i W³adys³aw Dziêgiel, liczna reprezentacja pracowników Uzdrowiska.
W kawiarni „Zdrojowej”, dok¹d goœcie udali

Mariusz Kiedrzyn do tuby z podpisanym aktem erekcyjnym wrzuca grosz z dat¹ emisji
2010 - to rok, gdy rozpoczêto budowê.
11 lutego przypada³ te¿ Œwiatowy Dzieñ
Chorego, a ponadto Unia Europejska obchodzi³a
Dzieñ Numeru 112 (który te¿ ratuje ¿ycie i zdrowie), wybór tego
dnia jak najbardziej zatem pasowa³ do charakteru uroczystoœci –
wmurowywania kamienia wêgielnego pod budowê budynku sanatoryjnego.
Z jeszcze jednego powodu by³
to dzieñ szczególny, co sygnalizuje tajemnicza pierwsza
„gwiazdka” w tytule - jest ni¹
pierwszy w dziejach œwieradowskiego uzdrowiska obiekt sanatoryjny budowany od podstaw
w³asnymi si³ami. Ktoœ w tym
miejscu przypomni kubaturê zak³adu przyrodoleczniczego (dziœ
St. Lukas) – ale to by³a inwestycja centralna, nigdy nie dokoñczona, za to sprzedana z koniecznoœci przez spó³kê uzdrowiskow¹.
Po powitaniu goœci, przemowach i obrazowym opisaniu inwestycji ka¿dy, kto chcia³, móg³
siê podpisaæ pod aktem erekcyjnym. Œwiadkami tego donios³ego wydarzenia byli m.in. Barbara
Karczyñska – przedstawicielka
Ministerstwa Skarbu i zarazem

siê z placu budowy, do³¹czy³ wicestarosta lubañski Konrad Rowiñski, tam te¿ prezes Dorota Gi¿ewska odebra³a certyfikat ISO z r¹k Marcina Sobczaka z wroc³awskiego oddzia³u firmy
certyfikuj¹cej DEKRA.
Tekst Adam Karolczuk, zdjêcia Wies³aw
Biernat, grafika Tomasz Chmielowiec

Pij mleko bêdziesz kolorowy!
Goœcie najpierw obejrzeli pokaz taneczny, a potem mogli pobrane nauki wykorzystaæ na wieczorku tanecznym.

Zuchy z 10 Gromady Zuchowej EKOLUDKI, dzia³aj¹cej w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie pod opiek¹ Danuty i Mateusza Koczurów, wychodz¹c naprzeciw potrzebie reklamowania i krzewienia wiadomoœci na temat zdrowego od¿ywiania siê
oraz picia mleka i napojów z nim zwi¹zanych (a tak¿e sportów zimowych), zorganizowa³a akcjê zbierania etykiet z mleka, za które
po wys³aniu do programu pond nazw¹ „Mleko z klas¹” otrzyma³a
mi³y prezent - bluzeczki dla naszych milusiñskich, jednakowo ró¿owe i radosne, w których dzieci ³adnie siê prezentuj¹.
Warto braæ udzia³ w konkursach!

Na straży ognia i wody
W lutym na œwieradowskie domostwa spad³a plaga p³on¹cych i nieszczelnych kominów.
7 lutego po po³udniu dwie jednostki –
OSP Czerniawa i PSP Lubañ – potrzebowa³y
pó³torej godziny, by ugasiæ sadze w kominie
domu przy ul. Krótkiej.
10 lutego zapali³y siê sadze w budynku
przy ul. Górzystej – oba œwieradowskie zastêpy gasi³y je od godz. 15 do 16.
Jeszcze dobrze nie wystyg³ komin przy
Górzystej, gdy wieczorem znów oba nasze
wozy wspomagane przez lubañsk¹ PSP pojecha³y gasiæ sadze na ul. G³ówn¹ i potrzebowa³y na to pó³torej godziny.
23 lutego po po³udniu œwieradowska stra¿
oraz PSP uda³y siê na ul. 11 Listopada, gdzie
w kwadrans upora³y siê z ogniem w kominie.
24 lutego po pó³nocy sadze zapali³y siê w
kominie domu przy ul. Zau³ek. Z uwagi na
trudne warunki podczas gaszenia dy¿urny PSP
zadysponowa³, by do akcji w³¹czy³ siê zastêp
z Czerniawy, pos³a³ te¿ wóz z Lubania. Akcja
trwa³a od godz. 2.10 do 3.40.
18 lutego wieczorem zadymi³o siê na ca³ego w budynku przy ul. Sanatoryjnej. Sta³o
siê tak z powodu nieszczelnoœci w przewodzie kominowym.
Do podobnego zdarzenia dosz³o 21 lutego przed pó³noc¹ przy ul. G³ównej, z tym, ¿e
tam stra¿acy udali siê z drug¹ interwencj¹ w
krótkim czasie, a w³aœciciel mieszkania dopuœci³ siê z³amania przepisów, jako ¿e mia³
urzêdowy zakaz palenia w piecu do czasu usuniêcia nieszczelnoœci. Otrzyma³ mandat za
lekcewa¿enie zasad bezpieczeñstwa, czy jednak go to czegoœ nauczy?
W tym samym miesi¹cu dosz³o te¿ do
wzniecenia a¿ trzech po¿arów.
7 lutego o godz. 19 w wyniku ewidentnego podpalenia zacz¹³ p³on¹æ budynek gospodarczy przy „Junaku” (dawne sanatorium
dzieciêce przy ul. Izerskiej). Szybka akcja obu
œwieradowskich jednostek pozwoli³a w godzinê ugasiæ ogieñ i uratowaæ obiekt.
Nie uda³o siê to natomiast 13 lutego, gdy
wieczorem zapali³a siê stodo³a przy ul. Izerskiej, te¿ ewidentnie podpalona (policja prowadzi postêpowanie w obu przypadkach, w
których sprawcy zostali ustaleni). Z powodu
mrozów nie zdo³ano szybko zapaliæ silnika
blisko 30-letniego stara w remizie w Czerniawie, uruchomienie zajê³o stra¿akom ok. 20
minut.
Do po¿aru zadysponowano najpierw dwa
nasze zastêpy, potem kolejne dwa z Pobiednej i jednostkê PSP. Stodo³a i tak posz³a z
dymem, a ca³y wysi³ek gaœniczy skierowany
by³ na ocalenie mieszkalnego pustostanu znaj-

duj¹cego siê w pobli¿u p³on¹cej stodo³y.
Gdy wszystkie zastêpy
wróci³y do swych remiz, dy¿urny PSP zadysponowa³ wyjazd OSP na budowany ³¹cznik
miêdzy ul. Zdrojow¹ a Wyszyñskiego, gdzie
nieznani sprawcy do stoj¹cego tam wa³u drogowego wrzucili szmaty nas¹czone rop¹ i...
podpalili je. Pierwszy zareagowa³ kierowca,
który bêd¹c najbli¿ej wydarzenia doskoczy³
do ognia z gaœnic¹ samochodow¹, a przybyli
stra¿acy tylko dope³nili reszty; ca³a akcja trwa³a 20 minut. Teraz postêpowanie policyjne ma
wyjaœniæ, kto dopuœci³ siê tego niemieszcz¹cego siê w g³owie wybryku.
25 lutego tu¿ przed po³udniem nadesz³o
powiadomienie od dy¿urnego PSP o pal¹cym
siê agregacie na budowie przy ul. Ratowników Górskich. Najszybciej na miejsce dotar³a jednostka œwieradowska, niestety, 30-letnia pompa, która 2 dni wczeœniej, te¿ na mrozie, zapali³a bez problemu i dzia³a³a przez ca³y
czas trwania akcji bez zastrze¿eñ, tym razem
nie sprosta³a zadaniu: wprawdzie da³a siê uruchomiæ, ale gdy w³aœnie mia³a podaæ wodê –
zgas³a i kolejne, coraz bardziej nerwowe próby rêcznego jej odpalenia spe³z³y na niczym.
Dopiero stra¿acy OSP z Czerniawy (te¿ z 30letni¹ pomp¹ na równie wiekowym starze)
ugasili ogieñ.
Przyjecha³ te¿ wóz PSP z Lubania i nasza
scania, która najpierw musia³a nabraæ wody
do zbiorników.
Tego samego dnia wieczorem czerniawscy stra¿acy wezwani zostali do wypadku na
ul. Stra¿ackiej, gdzie niemiecki kierowca potr¹ci³ jelenia, powa¿nie uszkodzi³ swój samochód i trzeba by³o posprz¹taæ ten odcinek drogi.
26 lutego wypadek na ul. 11 listopada
(opisany w kronice policyjnej) œci¹gn¹³ na
miejsce wóz ratownictwa drogowego i wóz
gaœniczy œwieradowskiej OSP, a tak¿e jednostkê ratownictwa z PSP Lubañ.
Opr. Tadeusz Baka
Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego zastêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.
W Czerniawie naczelnikiem jest Grzegorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego zastêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.
Informujemy, ¿e w strukturze œwieradowskiej OSP nie ma funkcji komendanta, a obowi¹zki w zakresie ochrony ppo¿. wykonuje
podinsp. ds. obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzysowego i ochrony ppo¿. Tadeusz Baka, tel.
75 78 16 841, 75 78 16 155 i 512 243 887.
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minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ majlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu 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 przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez
którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Kronika
policyjna
Wprawdzie nietrzeŸwych kierowców na
œwieradowskich ulicach jest coraz mniej, niemniej co rusz któryœ z nich wpada na rutynow¹ kontrolê policyjn¹ i wtedy wszelkie zaklêcia trac¹ moc.
15 lutego œwieradowianin zasiad³ za kierownic¹ renault talia maj¹c 1 promil alkoholu w organizmie, co dziwne – w godzinach
porannych. Wpad³ na ul. Stra¿ackiej nieopodal gondoli, teraz toczy siê wobec niego postêpowanie karne.
19 lutego kolejny mieszkaniec miasta zaryzykowa³ i wpad³ na ul. Górskiej, gdzie policja powstrzyma³a wieczorem kierowane
przezeñ mitsubishi pajero i da³a kierowcy
wydmuchaæ a¿ 1,3 promila. Teraz odpowie za
to przed s¹dem (i zabior¹ mu prawo jazdy).
26 lutego w godzinach wieczornym nietrzeŸwy œwieradowianin (1,6 promila) jad¹c
z nadmiern¹ prêdkoœci¹ oplem vectr¹ ul. 11
Listopada w kierunku Szklarskiej Porêby
wpad³ w poœlizg i najpierw uderzy³ w œcianê
budynku, gdzie mieœci siê sklep motoryzacyjny, nastêpnie przelecia³ na drug¹ stronê jezdni i zawis³ na murku. Wóz zosta³ powa¿nie
uszkodzony, ale kierowcy nic siê nie sta³o stanie siê dopiero wtedy, gdy stanie przed s¹dem, który mo¿e mu wymierzyæ do 2 lat odsiadki.
Inn¹ przygodê z pijanym obywatelem mieli policjanci 12 lutego – mieszkaniec Poznania znajduj¹c siê pod bardzo znacznym „wp³ywem” (a¿ 2,5 promila) próbowa³ namolnie,
³ami¹c wszelkie zasady dobrych obyczajów i
lekcewa¿¹c ostrze¿enia, dostaæ siê do Domu
Zdrojowego na zamkniêt¹ imprezê. Ochrona

nie daj¹c sobie z nim rady wezwa³a policjantów, których Wielkopolanin zniewa¿y³ s³owem i czynem, ci nie mieli wiêc wielkiego
wyboru, tylko wsadzili go do radiowozu i odwieŸli do Lubania, gdzie w policyjnej „przechowalni” spêdzi³ noc. Gdy wytrzeŸwia³ i
poj¹³, co zrobi³, wyrazi³ skruchê, przyzna³ siê
do wszystkich zarzucanych mu czynów i podda³ siê dobrowolnej karze, co oznacza, ¿e pewnie dostanie mniej ni¿ przewidziane w kodeksie 3 lata.
18 lutego w godzinach bardzo rannych na
ul. 11 Listopada kierowca prowadz¹c dostawczego renault master, jad¹c w kierunku Szklarskiej Porêby nagle straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w prawid³owo jad¹cego z
przeciwka forda mondeo. W wyniku zderzenia oba pojazdy uleg³y uszkodzeniu, a najbardziej poszkodowana okaza³a siê pasa¿erka
forda, która ze z³amaniem rêki wyl¹dowa³a w
szpitalu. Obaj kierowcy byli trzeŸwi.
Na pocz¹tku lutego pe³noletni mê¿czyzna wspólnie z grup¹ nieletnich m³odzieñców
dokona³ w³amania siê do imbissu przy ul.
Górskiej, sk¹d wynieœli artyku³y spo¿ywcze i
napoje o ³¹cznej wartoœci 1500 z³. Sprawcy
zostali zatrzymani i teraz toczy siê wobec nich
postêpowanie.
MroŸny luty nie wystraszy³ amatorów
popijania napojów wyskokowych pod
chmurk¹; a¿ 11 prze³ama³o swe s³aboœci, niestety, skutkiem stanów niewa¿koœci by³o zaœmiecanie miasta oraz nieobyczajne zachowanie siê w miejscach publicznych. Nowicjusze
zap³acili mandaty, recydywiœci trafi¹ przed
s¹d.
(opr. aka)
Od redakcji: Na budowie zapali³ siê agregat, powiadomiono OSP, stra¿acy potrzebowali zaledwie 8
minut, by dotrzeæ do remizy i wyjechaæ z niej wozem,
po paru minutach byli na miejscu, w³¹czyli pompê,
której silnik jednak szybko zgas³, a kolejne niezliczone próby rêcznego uruchomienia (na zdjêciu) nie da³y
¿adnego rezultatu. Ogieñ buzowa³ w najlepsze, stra¿acy szarpali rozrusznikiem, a gapie zastanawiali siê,
czemu nie przyjecha³a nowoczesna scania, za któr¹
zap³acono ponad pó³ mln z³, i nie chlusnê³a strumieniem wody ze swych pojemnych zbiorników? Okaza³o siê, ¿e wodê to ona dopiero nabiera, bo w nieogrzewanym gara¿u przy 10-stopniowym mrozie
zbiorniki musz¹ byæ opró¿nione. Nikomu jakoœ nie
przysz³o do g³owy, ¿e skoro ogieñ nie jest wielkiej
mocy, a do³em przep³ywa Kwisa, mo¿e wystarczy³oby - wzorem naszych dziadów - nabraæ wody w wiadra i z r¹k do r¹k je podaj¹c ugasiæ po¿ar? Bojê siê
tylko, ¿e wstyd w ogóle zadaæ pytanie, czy tak nowoczesna stra¿ w ogóle ma wiadra i sznury w pogotowiu, by wodê czerpaæ z rzeki? (aka)

Wspólnoto, w³aœcicielu, administrator
ze - planujesz mniejszy lub wiêkszy remont lub choæby zwyk³e
administratorze
malowanie? Zanim poniesiesz nak³ady
ycznej, bo potem
nak³ady,, sprawdŸ stan techniczny instalacji elektr
elektrycznej,
mo¿esz ¿a³owaæ. Sprawa jest jasna - zrób teraz oglêdziny i pomiar
pomiaryy, zanim Unia Ci tego nie naka¿e!

Firma elektryczna „ZETHA”dzia³aj¹ca w bran¿y od 1990 r.
mgr in¿. Zbigniew Hajduczenia, 59-630 Mirsk, al. Wojska Polskiego 41/1
www.zetha.kei.pl
· 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
· konserwacja urz¹dzeñ dŸwigowych kat. III i IV
· przegl¹dy , oglêdziny , oceny stanu technicznego

Nasze motto: Jakoœæ nic nie kosztuje - kosztuje brak jakoœci

Pomagamy przy za³atwianiu spraw formalnych w energetyce. Stoi za nami doœwiadczenie, wiedza, solidnoœæ. Dysponujemy renomowanym sprzêtem, uprawnieniami
budowlanymi, zaœwiadczeniami kwalifikacyjnymi E i D (bez ograniczeñ napiêcia).
tel. 0608 857 632, 075 78 34 322, zetha@poczta.fm

OBIECUJĄCY POWRÓT HISZPANA
W dniach 10-14 lutego w Œwieradowie przebywali przedstawiciele hiszpañskiej grupy ALSTAN – prezes Juan CruzNuez, cz³onek zarz¹du Albert Canadell-Rion oraz Stanis³aw
Husar (na zdjêciu obok z Rolandem Marciniakiem i Wiolett¹
Urbañczyk). Wizyta mia³a na celu u³o¿enie planu dzia³ania po
blisko dwuletniej stagnacji spowodowanej ogólnoœwiatowym
kryzysem. Hiszpanie zapewniaj¹, ¿e spó³ka otrz¹sa siê powoli z zapaœci i deklaruje, ¿e ju¿ latem rozpoczn¹ siê roboty budowlane. My, jako gmina, na tego typu zapowiedzi patrzymy
ch³odno i z rozwag¹, a jeœli inwestor nadal nie bêdzie dotrzymywaæ warunków zapisanych w umowie dzier¿awy, zaczniemy naliczaæ i egzekwowaæ kary umowne, a¿ do wypowiedzenia umów w³¹cznie.
Po korektach planów, wymuszonych uwarunkowaniami
ekologicznymi, inwestor zapowiada budowê kompleksu hotelowo-gastronomicznego w kilku budynkach (na 600 miejsc)
oraz 4-osobow¹ kanapê o d³ugoœci ponad 2 km na szczyt Œwieradowca.
Goœcie odbywali codziennie wycieczki po mieœcie i gdy
na w³asne oczy zobaczyli zachodz¹ce podczas ich nieobecnoœci w Œwieradowie zmiany, nowe inwestycje i kolejne atrakcje, dostrzegli tkwi¹cy w mieœcie potencja³ i utwierdzili siê w
przekonaniu, ¿e powrót do inwestorskich koncepcji jest s³usznym wyborem. Hiszpanie zamierzaj¹ wydaæ u nas kilkadziesi¹t mln z³ w 2-3 lata.

BIAŁE CHMURY NAD CZARNYM POTOKIEM
10 lutego otrzymaliœmy potwierdzenie informacji z Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, ¿e
jeszcze w tym roku rozpocznie siê odbudowa linii brzegowej
Czarnego Potoku, która zosta³a poszarpana kilkoma powodziami, pocz¹wszy od tej najintensywniejszej w 2002 roku. Na
regulacje brzegów RZGW wyda prawie 2 mln z³.

700 TYS. ZŁ NA DROGI
11 lutego we Wroc³awiu odebra³em promesê MSWiA na
odbudowê dróg, które ucierpia³y po wielu powodziach. Dziêki tej dotacji chcemy wyremontowaæ nawierzchnie: dolnego
odcinka ul. Pi³sudskiego, ul. Bronka Czecha i ul. Asnyka.

FERIE NA DZIEŃ DOBRY I NA DO WIDZENIA
13 lutego przy okazji rozpoczêcia dolnoœl¹skich ferii zimowych goœciliœmy ekipê TVP Info, która tego dnia mia³a kilka
wejœæ na ¿ywo. A 27 lutego TVP Info znów zjawi³o w Œwieradowie, by oficjalnie potwierdziæ zakoñczenie uczniowskiego
wypoczynku (i przy okazji zaprezentowaæ zimowe walory
naszego miasta).

SZLAKI NARCIARSTWA BIEGOWEGO
14 lutego w jeleniogórskiej delegaturze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu wspólnie z nadleœniczym Wies³awem Krzewin¹ uzgadnialiœmy przebieg tras
narciarstwa biegowego ze Stogu Izerskiego do schroniska Orle
(przez Chatkê Górzystów). Nasze plany, które maj¹ du¿e szanse
na realizacjê, musz¹ jeszcze zostaæ podparte opiniami fachowców specjalizuj¹cych siê siedliskami przyrodniczymi. Mam
nadziejê, ¿e w przysz³ym sezonie narciarskim pobiegniemy
na nartach po za³o¿onym torze.

ZRÓDŁO PRZY ZDROJOWEJ
15 lutego podczas spotkania z Dorot¹ Gi¿ewsk¹, prezesem spó³ki uzdrowiskowej, rozmawialiœmy o warunkach uruchomienia Ÿróde³ka wody uzdrowiskowej przy ul. Zdrojowej,
k³ad¹c szczególny nacisk na uzgodnienia techniczne. Uzdrowisko wyra¿a zgodê na skorzystanie z ich zasobów wodnych,
teraz musimy uzyskaæ warunki techniczne do spe³nienia, by
zadanie mo¿na by³o zrealizowaæ bez uszczerbku dla z³ó¿ wody

Na bie¿¹co

ne do tych inwestycji w kwocie prawie 100 tys. z³ w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I mamy równie¿
strategiê, dziêki której chcemy osi¹gn¹æ cel, czyli byæ europejskim uzdrowiskiem, do którego przyje¿d¿a siê po zdrowie
i mi³e wra¿enia.
Upraszczaj¹c, moja strategia jest prosta: wiêcej atrakcji
uzdrowiskowo-turystycznych, to wiêcej goœci (klientów), a to
z kolei - wiêcej dzia³alnoœci gospodarczej (pracodawców) i
automatycznie wiêcej nowych miejsc pracy. Przedsiêbiorcy
zasilaj¹ podatkami bud¿et miasta i wtedy z tych pieniêdzy
mo¿emy finansowaæ inwestycje komunalne. Mo¿liwoœci inwestycyjne naszego miasta zale¿¹ od bud¿etu gminy, który
zasilany jest podatkami od przedsiêbiorców i pracowników.

WIELICZKA TEŻ CHCE BYĆ ZDROJEM
Fot. Wies³aw Biernat
mineralnej. Od wiosny do jesieni Ÿróde³ko bêdzie tryskaæ wod¹
- je¿eli nie bêdzie przeciwwskazañ technicznych, to w przysz³ym roku woda pop³ynie do pija³ek.

BEZPIECZNIEJ UL. NADBRZEŻNĄ
Tak¿e 15 lutego nadesz³a informacja z Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu, i¿ przyjêto nasz wniosek wspólnej budowy chodnika wzd³u¿ Nadbrze¿nej - od „Œwierkowej
Karczmy” do mostu przy ul. Kopernika. Wartoœæ ca³ego zadania wyniesie pó³ mln z³, a my siê do³o¿ymy kwot¹ 225 tys. z³.
Od wielu lat zabiegamy o chodnik przy ul. Nadbrze¿nej. Czekamy na informacje od DSDiK co do warunków prawnych i
technicznych realizacji tego przedsiêwziêcia.

TANIE CIEPŁO Z NISKIEJ EMISJI
16 lutego wraz z burmistrzem Mirska z³o¿yliœmy wizytê
w gminie Jod³ownik (pow. Limanowa, Ma³opolska), by zapoznaæ siê z ich osi¹gniêciami w zakresie wykorzystania nowoczesnych Ÿróde³ energii. Tamtejsza szko³a by³a jednym z pierwszych obiektów w kraju, w których do ogrzewania zastosowano pompy ciep³a.
W 2012 roku zamierzamy wraz z Mirskiem z³o¿yæ wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2007-2013. Nam zale¿y na nisko emisyjnych
Ÿród³ach ciep³a przede wszystkim w szkole, nowym przedszkolu i planowanej hali widowiskowo-sportowej, Mirsk natomiast chcia³by tym sposobem ogrzewaæ obiekty publiczne
opalane wêglem. Dofinansowanie unijnie do takich inwestycji mo¿e siêgn¹æ 85 proc., a oszczêdnoœci na zakupie paliwa
do ogrzewania w naszym przypadku mog¹ siêgn¹æ 100 tys. z³
rocznie.

UNIJNE WSPARCIE W NOWE ELEWACJE
18 lutego odby³o siê spotkanie wspólnot mieszkaniowych
poœwiêcone ocenie dofinansowania unijnego na remont wybranych budynków w mieœcie. Otrzymaliœmy informacje z
RPO o b³êdach formalnych we wnioskach wraz z zaleceniem
usuniêcia ich do pocz¹tku marca. Jeœli poprawki zostan¹ przyjête i spe³nimy wszelkie wymogi, gmina bêdzie mog³a og³osiæ
przetarg i w maju rozpoczn¹ siê roboty maj¹ce na celu docieplenie œcian i po³o¿enie nowych elewacji. Przy ustalaniu harmonogramów obowi¹zuj¹ nas terminy RPO.

24-25 lutego uczestniczy³em w Wieliczce w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Wieliczka podjê³a siê organizacyjnego trudu przygotowania spotkania, jako ¿e aspiruje do cz³onkostwa w tym presti¿owym gronie, a nowa ustawa dopuœci mo¿liwoœæ wpisania do rejestru
gmin uzdrowiskowych, jeœli miejscowoœæ ma na swym terenie obiekt taki, jak podziemne sanatorium w kopalni soli (któr¹
przy okazji zwiedziliœmy).
Wybraliœmy nowe w³adze Stowarzyszenia, na czele którego ponownie stan¹³ Jan Golba, burmistrz Muszyny, wytyczyliœmy kierunki dzia³ania na najbli¿sz¹ kadencjê samorz¹dow¹,
za najwa¿niejsze uznaj¹c prezentowanie uzdrowisk w Europie, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Uczestnicy
podkreœlili te¿ wa¿koœæ rozwi¹zañ legislacyjnych dla gmin
uzdrowiskowych.

POZNAŃSKIE SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
26 lutego wpad³ z wizyt¹ do Œwieradowa prezes poznañskiej firmy Lama Gold, Jaros³aw Przyborowski, w³aœciciel
wyci¹gów oraz stoków Kamieniec i Izery. Poniewa¿ po raz
ostatni prezes by³ u nas blisko 6 lat temu, przeciera³ oczy ze
zdumienia widz¹c niemal rewolucyjne zmiany, jakie zasz³y w
mieœcie. Bardzo go zainteresowa³y koncepcje rozwojowe w
obrêbie jego wyci¹gów, zw³aszcza plany hiszpañskich inwestorów.
Prezes zjecha³ na nartach po swoich stokach oraz tras¹
gondolow¹, zwiedzi³ kilka obiektów, zadeklarowa³ szersze
otwarcie jego firmy na Œwieradów i obieca³, ¿e z nastêpn¹
wizyt¹ na pewno nie bêdzie czeka³ 6 lat.

CIEKAWY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
28 lutego dowiedzieliœmy siê, ¿e TVP1 i SARP wylansowa³y nas do projektu „dizajnowe miasto” (eksponujemy g³ównie park uzdrowiskowy), w którym nagrod¹ jest kampania reklamowa na 300 bilbordach rozmieszczonych w ca³ej Polsce.
Œwieradów znajduje siê w gronie 16 miast, które bêd¹ eksponowa³y swoje walory m.in. w programie telewizyjnym „Kawa
czy herbata”.

NAGŁY ZWROT W STRONĘ DWORCA

MINIGOLF - POTRZEBNY CZY NIE?
23 lutego na sesji Rady Miasta d³ugo dyskutowaliœmy o
potrzebie takiej inwestycji. Argumenty przeciwko by³y ró¿ne,
pocz¹wszy od tego, ¿e to jest moja fanaberia, a skoñczywszy
na braku strategii inwestycyjnej. Oczywiœcie, minigolf nie
jest najwa¿niejsz¹ potrzeb¹ naszego miasta. To samo mo¿na
powiedzieæ o skateparku, ju¿ ciesz¹cym siê uznaniem m³odzie¿y, czy fontannie w parku, która kosztowa³a prawie pó³
miliona z³otych, a bêdzie zaledwie zachwycaæ przechodniów.
Nie wspomnê o nowych za³o¿eniach parkowych, które kosztuj¹ miliony, a s³u¿¹ do spacerowania i wypoczywania. Faktem jest równie¿ to, ¿e wymienione
inwestycje nie tworz¹ bezpoœrednio miejsc pracy.
Jednak nie wolno zapominaæ, ¿e nasze miasto
¿yje z uzdrowiska i turystyki. Goœcie przyje¿d¿aj¹cy do Œwieradowa przyje¿d¿aj¹ do miejscowoœci uzdrowiskowej i maj¹ oczekiwania co do wygl¹du miasta, standardu hotelu i wobec oferty spêdzania wolnego czasu. Brakuje nam atrakcji, a
minigolf jest wype³nieniem tej luki.
Inwestycja, realizowana ³¹cznie z pierwszym
etapem placu zabaw przy ul. Wyszyñskiego (œcie¿ki, ogrodzenie), bêdzie kosztowaæ miêdzy 250 a
300 tys. z³. Mamy równie¿ dofinansowanie unij-

Tak¿e 28 lutego we wroc³awskim oddziale PKP rozmawia³em z dyrektorem do spraw obrotu nieruchomoœciami o
przejêciu przez nasz¹ gminê dworca kolejowego wraz z torowiskiem o d³ugoœci ponad 3 km, negocjuj¹c warunki tego
przedsiêwziêcia. Plan dzia³ania zapowiada siê obiecuj¹co ju¿ w marcu wyst¹pimy do PKP z oœwiadczeniem woli przejêcia obiektu wraz z torami. Procedura - przy sprzyjaj¹cym
klimacie dla takich inicjatyw - potrwa rok. Oczywiœcie, stacjê
i torowisko chcemy przej¹æ w konkretnym celu: w poczekalni mog³aby powstaæ restauracja, w pomieszczeniach magazynowych - ma³e muzeum kolei izerskiej, a po torach na
odcinku 3,5 km jeŸdzi³yby drezyny.
Równie¿ tê inwestycje bêdziemy
chcieli finansowaæ ze œrodków unijnych.
Roland Marciniak

XI Bal Char ytatywny MZS
12 lutego w goszcz¹cej nas od lat kawiarni ZDROJOWEJ odby³ siê XI Bal
Charytatywny na rzecz Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju, w którym
uczestniczy³o ponad 140 osób. To rekordowa frekwencja (jak na mo¿liwoœci lokalu).
Powiedzenie mówi, ¿e sukces ma wielu
ojców - tak te¿ by³o w przypadku naszego
balu. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
Rady Rodziców, dyrektor Wies³awy Stasik
oraz hojnoœci darczyñców XI Bal Charytatywny obfitowa³ w wiele atrakcji. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa. Losy
sprzedawa³y siê jak ciep³e bu³eczki, tym bardziej, ¿e ka¿dy by³ pe³ny. Miêdzy innymi
mo¿na by³o wylosowaæ seans w grocie solnej, seriê zabiegów, wizytê w salonie fryzjerskim, pobyt w domku letniskowym, alkohole, poœciel, rêczniki, bambosze, a nawet zestaw kosmetyków do... pielêgnacji samochodu, lawetê i wymianê oleju.
¯elaznym punktem ka¿dego balu jest licytacja. W tym roku najwy¿ej wylicytowanym
przedmiotem by³ herb naszego miasta, który
zosta³ sprzedany za 2500 z³ (fot. obok). Si³a
perswazji w wykonaniu ksiêdza Roberta Kocio³y, który prowadzi³ licytacjê, by³a tak du¿a,

¿e ka¿dy przedmiot wystawiony na licytacjê:
kolczyki, tort, obraz, kalendarz z autografami
kajakarzy, zdjêcie Artura ¯mijewskiego z jego
autografem (na zdjêciu z prawej), okulary,
pi³ka, rzeŸby, pluszowy miœ oraz alkohol z
osprzêtem - znalaz³ swojego nabywcê. Podobnie jak w poprzednim roku, licytowano piosenkê w wykonaniu pani dyrektor oraz taniec.
Ci, którzy chcieli poznaæ swoj¹ charakterystykê zodiakaln¹, mogli kupiæ piernik z odpowiednim dla siebie znakiem. Natomiast panowie mogli
otrzymaæ „rozgrzeszenie” b¹dŸ wyraziæ si³ê swych uczuæ,
wrêczaj¹c swojej
partnerce tulipany i
czekoladê. Na zakoñczenie balu odby³o siê losowanie
kotylionów. W³aœciciele szczêœliwych
numerów otrzymali
m.in. pobyt w SPA,
bi¿uteriê, naukê jazdy na quadzie, week-

Nauczycielskie Wi−Fi
W czasie zakoñczonych niedawno ferii w
œwieradowskim Miejskim Zespole Szkó³ trwa³y kolejne prace modernizacyjne. Pierwszym
znacz¹cym zakupem by³ nowy rejestrator do
monitoringu wideo. Za ponad 8 tys. z³ zakupiono najnowoczeœniejszy obecnie sprzêt
umo¿liwiaj¹cy zapis z prêdkoœci¹ filmow¹ 25
klatek/sek. z ka¿dej kamery. Oznacza to, ¿e
zapisany materia³ jest odtwarzany z pe³n¹
p³ynnoœci¹, bez widocznych skoków poœladkowych. Umo¿liwia on przechowywanie materia³u przez ponad pó³ roku na 8 dyskach
twardych o ³¹cznej pojemnoœci 8 TB (terabajtów; 1 TB = 1000 GB). W porównaniu z poprzednim, nowy rejestrator charakteryzuje siê
³atwoœci¹ obs³ugi i wyszukiwania zapisanego materia³u.
Zakup by³ niezbêdny, gdy¿ poprzedni rejestrator nie dawa³ ju¿ rady zapisywaæ otrzymywanych z kamer obrazów. Przy okazji wymieniono te¿ 4 kamery czarno-bia³e na kolorowe o wysokiej rozdzielczoœci, które – dziêki podœwietlaniu podczerwonemu - umo¿liwiaj¹ pracê w ca³kowitych ciemnoœciach.
W tym roku planujemy jeszcze zakup i
monta¿ dwóch kamer w miejscach dotychczas
nie monitorowych: w szatniach wf oraz na
drugiej klatce schodowej.
Kolejny nowoczesny element to za³o¿ona
w ca³ej szkole, kosztem oko³o 2500 z³, sieæ
Wi-Fi, która zabezpieczona jest przed dostêpem osób nieuprawnionych, a przy tym odznacza siê du¿¹ wydajnoœci¹ radiow¹. Trwaj¹
jeszcze prace nad jej konfiguracj¹, jednak
nauczyciele ju¿ z niej chêtnie korzystaj¹ na
lekcjach, gdy¿ sieæ znacznie u³atwia dostêp
do internetu (nie trzeba schodziæ do pracowni komputerowej). Laptop w po³¹czeniu z zamontowanymi ju¿ w
klasach telewizorami
sprawia, ¿e lekcje
staj¹ siê bardziej interaktywne.
Sieæ umo¿liwia
te¿ pod³¹czanie kamer

Wi-Fi bez koniecznoœci przeci¹gania dodatkowych kabli, a w przysz³oœci u³atwi wprowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Za kolejne 2000 z³ zakupiono sprzêt do
stworzenia wysokowydajnego mostu radiowego miêdzy budynkiem Przedszkola Miejskiego a szko³¹, co w rezultacie umo¿liwi po³¹czenie komputerów w obu budynkach w jedn¹
sieæ, znaczne u³atwi zarz¹dzanie i wymianê
dokumentów, pozwoli zrezygnowaæ z dodatkowego ³¹cza w przedszkolu, a przede wszystkim zwiêkszy bezpieczeñstwo sieci w przedszkolu.
Blisko 10.000 z³ kosztowa³y nowe meble,
wysokiej jakoœci i bardzo kolorowe (na zdjêciu), do œwietlicy szkolnej i œrodowiskowej,
co poprawi³o funkcjonalnoœæ pomieszczeñ.
W tym roku planujemy jeszcze malowanie elewacji sali gimnastycznej (i ³¹cznika
prowadz¹cego do niej), wymianê pokrycia
dachowego nad szatniami wf (wraz z zamontowaniem systemów przeciwoblodzeniowych
w kolejnych rynnach), naprawê ogrodzenia
szko³y i dokoñczenie jego malowania, doposa¿enie klasopracowni w nowe meble oraz
wymianê kilku tablic w klasach. W si³owni
powinien stan¹æ nowy sprzêt, bo obecnie u¿ywany ma ju¿ 15 lat i nie op³aca siê go dalej
remontowaæ.
W przedszkolu planujemy wymianê rynien
nad wejœciem dolnym, remont g³ównego podjazdu (z kliñca na coœ trwalszego), wymianê
instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w
przyziemiu budynku oraz zamontowanie alarmu przeciwpo¿arowego.
Tekst i zdjêcie Rafa³ Matelski

end dla dwóch osób, wycieczkê do Pragi.
Bal to nie tylko sprzeda¿ fantów czy licytacja, ale równie¿ zabawa przy dobrej muzyce. Tej nie brakowa³o, czego œwiadectwem by³
zape³niony po brzegi parkiet. A w przerwach
czas umila³ wystêp pary tanecznej z Leœnej.
Dla tych, którym jest obcy trud sprawdzania
zeszytów uczniowskich, nasza kole¿anka
przygotowa³a kilka œmiesznych gaf, dowcipów, ¿artów, które pojawi³y siê w zeszytach
naszych uczniów, np. „Fraszki i treny napisa³
Jan z Czarnobyla” czy „Niewolnicy rzymscy
byli u¿ywani do najciê¿szych prac, niektórzy
jako nauczyciele”.

Jak co roku mogliœmy liczyæ na wsparcie
Wies³awa Biernata, który wykona³ pami¹tkowe zdjêcia, a czêœæ dochodu ze sprzeda¿y
zdjêæ przekaza³ na rzecz szko³y.
Nie sposób wymieniæ wszystkich atrakcji,
które czeka³y na uczestników balu, ale pra-

gniemy bardzo podziêkowaæ wszystkim darczyñcom - przyjacio³om naszej szko³y, którzy
zawsze otwarci s¹ na potrzeby dzieci i m³odzie¿y MZS. Wœród nich s¹ w³aœciciele hoteli i pensjonatów, gastronomii, baz zabiegowych, rodzice, sklepikarze oraz ci, którzy nie
brali udzia³u w balu, ale przekazali kwotê pieniê¿n¹ na rzecz szko³y - w sumie uda³o siê
nam pozyskaæ a¿ 14.000 z³.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczestnikom balu za wspóln¹, wspania³¹ zabawê, okazane serce i ¿yczliwoœæ, a my ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich na kolejny - XII Bal Charytatywny – za rok!
Tekst Ewa Kapszewicz
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

G³oœniej nad t¹ ksi¹¿k¹!
1 lutego w Warszawie odby³ siê IX fina³
kampanii spo³ecznej „Ca³a Polska czyta
dzieciom”. Komisja konkursowa przyzna³a honorowe nagrody, w tym 10 medali
Fundacji ABCXXI - za najlepiej przeprowadzon¹ kampaniê spo³eczn¹ „Ca³a Polska
czyta dzieciom” w roku szkolnym 2009/
2010. Nasza praca i zaanga¿owanie w upowszechnianiu czytelnictwa zosta³y docenione, a zaszczytne miejsce w gronie laureatów
– medalistów dowodzi, i¿ nasza aktywnoœæ
zwi¹zana z popularyzacj¹ czytelnictwa
wœród dzieci i doros³ych w pe³ni zas³uguje
na uznanie.
Ponadto otrzymaliœmy list z agencji autorskiej „Autograf”, podpisany przez Gabrielê
Niedzielsk¹, która gratuluj¹c nam kreatywnoœci i konsekwentnego propagowania czytelnictwa zauwa¿y³a, ¿e promowane przez nas
wspólne czytanie u³atwia dzieciom lepsze rozumienie otaczaj¹cego œwiata, rozbudza ich
zainteresowania i rozwija wyobraŸniê, czytanie to najlepsza inwestycja w przysz³oœæ najm³odszych i nas samych. Zachêcanie do lektury, szczególnie w obliczu rosn¹cej popularnoœci mediów elektronicznych, wymaga
ogromnego nak³adu pracy, ale i pomys³owoœci. Koñcz¹c, G. Niedzielska napisa³a „...czas
spêdzony nad lektur¹ nie tylko poszerza wiedzê, wp³ywa na rozwój intelektualny, ale jest
te¿ doskona³¹ i atrakcyjn¹ zabaw¹”.
Ciesz¹c siê z medalu, nie zamierzamy bynajmniej spocz¹æ na laurach, tylko dzia³aæ
aktywnie. W województwie dolnoœl¹skim 312
osób i placówek uczestniczy w kampanii czytania. Fundacja przekazuje liderom i koordynatorom (u nas jest nim dyrektor biblioteki)
du¿e iloœci materia³ów promocyjnych i edukacyjnych, m.in. plakaty, kalendarze, zak³adki, broszury, gad¿ety promuj¹ce czytanie, filmy edukacyjne, które wykorzystujemy w swojej pracy oraz przekazujemy dzieciom do
szkó³.
Maj¹c ju¿ medal (a wczeœniej dyplom za
kampaniê w roku szkolnym 2008/2009), przygotowujemy siê teraz do zdobycia statuetki,
bêdziemy wiêc mobilizowaæ burmistrza, radnych i wielu innych mieszkañców naszego

miasta do udzia³u w akcji. Przypominamy, ¿e
nikt nie rodzi siê czytelnikiem. Czytelnika
trzeba wychowaæ, codziennie czytaj¹c dziecku dla przyjemnoœci i spêdzaj¹c z nim czas
na rozmowach oraz zabawach zwi¹zanych z
lekturami. Wed³ug Amerykañskiej Akademii
Pediatrów dziecko do drugiego roku ¿ycia nie
powinno w ogóle ogl¹daæ telewizji, zaœ dzieci w wieku szkolnym mog¹ spêdzaæ przed
ekranem telewizora i komputera ³¹cznie nie
wiêcej ni¿ dwie godziny dziennie.
Tymczasem przeciêtne dziecko ogl¹da telewizjê 4 godziny dziennie, czyli bite dwa
miesi¹ce w roku przez ca³¹ dobê! Do 18. roku
¿ycia przesiedzi ono przez ekranem 3 lata
(dzieñ i noc). Do tego dochodzi komputer: gry
oraz internet. W tym czasie dziecko nie zdobywa w³asnych doœwiadczeñ, nie doskonali
motoryki, nie uczy siê jêzyka, nie nawi¹zuje
przyjaŸni i relacji z innymi, nie uprawia sportu. Wiêcej przeczytaæ mo¿na w dostêpnej w
bibliotece ksi¹¿ce Ireny KoŸmiñskiej (prezes
fundacji „Ca³a Polska czyta dzieciom”) pt.
„Wychowanie przez czytanie”, która przestrzega m.in., i¿ dzieci, najs³absza czêœæ spo³eczeñstwa, najmocniej reaguj¹ na trucizny
œrodowiska spo³ecznego i najszybciej wch³aniaj¹. Pamiêtaj¹c, ¿e kultura wp³ywa na jakoœæ ¿ycia, a tworz¹c kulturê brzydoty, wulgarnoœci, egoizmu, antywartoœci oraz przyzwalaj¹c na jej panoszenie siê, niszczymy ich
przysz³oœæ. My czytamy przedszkolakom, które bardzo chêtnie przychodz¹ (od stycznia ju¿
6 wizyt) i w skupieniu s³uchaj¹ bajek czytanych przez zaproszonych goœci. Uwielbiaj¹
przy tym ogl¹daæ ksi¹¿ki, a w naszym ksiêgozbiorze nie brakuje kolorowych, edytorsko
piêknie wydanych bajek dla najm³odszych.
2 marca burmistrz Roland Marciniak zainicjowa³ 10. ju¿ sezon „g³oœnego czytania”,
a dzieci reagowa³y œmiechem na opowieœci o
kotku grubasku, który nie chcia³ przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e jest bardzo gruby i ¿ar³oczny.
Przy okazji g³oœnego czytania przedszkolnym laureatom w „kocim” konkursie plastycznym rozdano nagrody i wyró¿nienia.
Krystyna Piotrowska

REWITALIZACJA KOMPLESKU PARKÓW UZDROWISKOWYCH
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 - Wykorzystanie
i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska („Turystyka i Kultura”), Dzia³anie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.694.569,99 z³, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.985.629,54 z³
W roku 2011 dzia³ania zwi¹zane z rewitalizacj¹ kompleksu parków uzdrowiskowych
obejmowaæ bêd¹ kontynuacjê robót polegaj¹cych na wymianie asfaltowych alejek parkowych na alejki o nawierzchni mineralnej (o
œredniej szerokoœci 2,5 m). Renowacji ulegn¹
równie¿ przepusty z mostami zlokalizowanymi nad ciekami wodnymi znajduj¹cymi siê w
parkach. Przewiduje siê tak¿e wbudowanie
kilkuset metrów rur drena¿owych wzd³u¿ niektórych alejek, by zapobiec ich podtapianiu i
rozmywaniu przez wody opadowe i gruntowe.
Prace budowlane bêd¹ koncentrowaæ siê
g³ównie na dolnym tarasie zdrojowym, gdzie
wymianie podlegaæ bêd¹ spêkane lub po³amane p³yty posadzkowe z piaskowca, tworz¹ce
jego nawierzchniê. Nieuszkodzone elementy
zostan¹ oczyszczone i ponownie wbudowane
na nowo przygotowanej podbudowie, wzbogaconej o dodatkow¹ warstwê konstrukcyjn¹
z cementu.

Ponadto odnowione zostan¹ mury oporowe oraz balustrady z piaskowca rozdzielaj¹ce górny i dolny taras. Zostan¹ one najpierw
wyczyszczone przy pomocy ciœnieniowych
myjek, a nastêpnie zabezpieczone preparatami chroni¹cymi je przed wch³anianiem wilgoci i antygraffiti.
Du¿y zakres prac czeka nas w sferze zieleni parkowej. W tym roku przewiduje siê
wiêkszoœæ wycinek i ciêæ pielêgnacyjnych
drzewostanu, a do parków zostanie wprowadzona du¿a liczba nowych roœlin: drzew liœciastcy i iglastych, krzewów, bylin i innych
nasadzeniach jednorocznych. Uzupe³nione zostan¹ tak¿e tereny trawiaste w parkach – w
miejscach po robotach budowlanych oraz w
dolnej czêœci parków.
Finiszowi prac zwi¹zanych z rewitalizacj¹
parków towarzyszyæ bêd¹ prace monta¿owe
elementów ma³ej architektury: ³awek, koszy
na œmieci i tablic informacyjnych.
Mariusz Pysz

Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i
Mieszkañ (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,
wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r., godz.
2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r. (Dz.
U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) oraz rozporz¹dzeñ wykonawczych i aktów unijnych.
Od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac
przygotowawczych zostanie przeprowadzony
przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego, jak równie¿ wywiadów spisowych
upowa¿nia rachmistrza identyfikator zawieraj¹cy jego zdjêcie, imiê i nazwisko, pieczêæ
urzêdu statystycznego oraz piecz¹tkê imienn¹
i podpis dyrektora urzêdu statystycznego, który wyda³ identyfikator. Natomiast wywiady w
terenie rachmistrzowie bêd¹ przeprowadzaæ
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
W trakcie spisu rachmistrzowie udadz¹ siê
do osób, które nie skorzysta³y z mo¿liwoœci
przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Ju¿ od pierwszego dnia trwania
spisu, czyli od 1 kwietnia br., formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostan¹ udostêpnione na stronach

www.stat.gov.pl
www.spis.gov.pl

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

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

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

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

w g o d z . 8 00– 9 00

Samospis internetowy trwa do 16 czerwca br. To jest naprawdê proste !
Spis obejmie osoby stale zamieszka³e i
czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami; mieszkania i budynki,
w których znajduj¹ siê mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami; osoby niemaj¹ce miejsca
zamieszkania.
Spis nie obejmie szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych pañstw obcych,
cz³onków rodzin tych osób oraz innych osób
korzystaj¹cych z przywilejów i immunitetów
na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów miêdzynarodowych;
mieszkañ, budynków, obiektów i pomieszczeñ
bêd¹cych w³asnoœci¹ przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych
pañstw obcych.
W spisie powszechnym bêd¹ zebrane
dane z nastêpuj¹cych tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludnoœci; 2) edukacja; 3) aktywnoœæ ekonomiczna osób; 4) dojazdy do pracy; 5) Ÿród³a utrzymania osób; 6) niepe³nosprawnoœæ; 7) obywatelstwo; 8) migracje wewnêtrzne; 9) migracje zagraniczne; 10) narodowoœæ i jêzyk oraz
mniejszoœci narodowe i etniczne; 11) wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub zwi¹zku
wyznaniowego); 12) gospodarstwa domowe
i rodziny; 13) stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

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

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

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
W styczniu Stra¿ Miejska sprawdzi³a 16
posesji pod k¹tem przestrzegania Ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Ponadto stra¿nicy:
– trzykrotnie interweniowali w stosunku
do osób nieletnich;
– przeprowadzili 2 kontrole pod k¹tem
prawid³owoœci i oznakowania ulicznego i czytelnoœci znaków;
– podjêli 9 interwencji w stosunku do
osób, które nie zachowa³y œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia (psa);
– 7 razy interweniowali wobec osób nietrzeŸwych;
– skontrolowali 4 punkty sprzeda¿y alkoholu pod k¹tem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi;
– 16 razy asystowali podczas akcji policyjnych;
– 32 razy interweniowali w stosunku do
kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego;
– za³o¿yli 6 blokad na ko³a pojazdów,
których w³aœciciele nie stosowali siê do znaku zakazu zatrzymywania siê, a tak¿e zatrzymywali samochody w obrêbie skrzy¿owañ;

– ujawnili 16 wykroczeñ porz¹dkowych;
– kilkanaœcie razy
interweniowali po zg³oszeniach mieszkañców i na
bie¿¹co kontrolowali miejsca, w których gromadzi siê tak zwany element patologiczny;
– przeprowadzili 2 kontrole oœwietlenia
ulicznego;
– podjêli 2 interwencje przeciwko naruszaniu przepisów dotycz¹cych zapobiegania
i zwalczania po¿arów (spalanie ga³êzi i liœci);
W marcu SM na bie¿¹co bêdzie kontrolowaæ posesje pod k¹tem ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminie, a niezastosowanie siê do poleceñ stra¿ników w zwi¹zku z
uporz¹dkowaniem posesji skutkowaæ bêdzie
na³o¿eniem mandatów karnych.
* Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Boles³aw Sautycz 500 231 708, Damian Hryciew - 512 243 901.

Samodzielny Publiczny Zespó³
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

zaprasza na
BEZP£ATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
(w ramach Programu
profilaktyki raka piersi)

WSZYSTKIE KOBIETY
W WIEKU 50-69 LAT
spe³niaj¹ce jedno z poni¿szych kryteriów:

1. nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy;
2. otrzyma³y w ramach realizacji programu profilaktyki w roku 2009 i 2010 pisemne wskazanie do wykonania
ponownego badania po up³ywie 12 miesiêcy z powodu obci¹¿enia nastêpuj¹cymi czynnikami ryzyka:
- rak piersi cz³onków rodziny (u matki, siostry lub córki),
- mutacje w obrêbie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
Programem nie mog¹ byæ objête kobiety, u których ju¿ wczeœniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze z³oœliwym w piersi.
Miejsce udzielania œwiadczeñ – Pracownia mammograficzna w Przychodni
Rejonowej SPOZ, Bogatynia, ul. Wyczó³kowskiego 15.
Rejestracja – tel. 75 77 32 046, wewn. 20 (pod tym numerem tak¿e
dodatkowe informacje o programie badañ).
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania badañ w dzieñ wolny od pracy (np. w woln¹ sobotê), o ile wczeœniej zarejestruje siê i zorganizuje wyjazd do Bogatyni wiêksza grupa
kobiet.
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Od 14 do 25 lutego podczas ferii zimowych w Œwietlicy Œrodowiskowej UL, dzia³aj¹cej w Miejskim
Zespole Szkó³, odbywa³y siê zajêcia opiekuñczo-wychowawcze
finansowane ze œrodków Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Piêædziesiêcioosobow¹ grupê dzieci i
m³odzie¿y w wieku od
siedmiu do osiemnastu lat podzielono na
dwie grupy wiekowe,
które poprzez wspóln¹
zabawê realizowa³y Przed pa³acem królewskim (letnia rezydencja Fryderyka WIlhelma
program terapeutyczny III) w Mys³akowicach, w którym dziœ mieœci siê szko³a.
„Mo¿na Inaczej”. Jego
celem by³o wypracowanie zasad funkcjonowa- powietrzu podczas æwiczeñ koryguj¹cych wady
nia w grupie, poprawa spo³ecznego i emocjo- postawy, na seansach w Grocie Solnej „Solanalnego funkcjonowania dzieci, poprzez nawi¹- na” i w kinie na filmie „Opowieœci z Narnii: Podzanie, satysfakcjonuj¹cych kontaktów z rówie- ró¿ Wêdrowca do Œwitu”, podczas wycieczek
œnikami i doros³ymi, zmniejszenie napiêæ i nie- pieszych i dwudniowego Zimowego Rajdu
pokojów, dostarczenie wiedzy na temat praw Przyrodniczego „Szlakiem Rudawskiego Parcz³owieka, dziecka, ucznia oraz procedur po- ku Krajobrazowego i Parków Podworskich”.
stêpowania w przypadku ³amania obowi¹zuj¹Uczestnicy zajêæ i wychowawcy serdeczcych zasad, kszta³towanie umiejêtnoœci rozwi¹- nie dziêkuj¹ cz³onkom Komisji Rozwi¹zywania
zywania konfliktów oraz radzenia sobie z prze- Problemów Alkoholowych - za sfinansowanie
moc¹, wzmocnienie wiêzi miêdzy cz³onkami zajêæ, Leszkowi i S³awce Dobrzyñskim - za udogrupy, dostrzeganie i rozpoznawanie emocji stêpnienie basenu na zajêcia p³ywackie prowaw³asnych i innych ludzi, potrzeb w³asnych i dzone przez Daniela Mendelewskiego, Barbadrugiego cz³owieka. Skuteczna realizacja tego rze, Paulinie i Stanis³awowi £ojkom oraz Daprogramu by³a mo¿liwa dziêki udzia³owi w za- widowi Œwierszczakowi - za przygotowanie i
jêciach sportowych na sali gimnastycznej, w prowadzenie zajêæ sportowych na sali gimnazajêciach plastycznych i komputerowych, w stycznej i pomoc w opiece nad m³odszymi
trakcie konkursów: „Koci portret”, „Kartka uczestnikami zimowiska.
Walentynkowa”, „Stop dopalaczom! i „Koœcio³y
Pogórza Izerskiego”, na basenie i na œwie¿ym
Teresa Fierkowicz

PRZETARG
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój na podstawie art. 37
ust. 1 i art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 102,
poz. 651 ze zm.), § 3, § 6 i § 13 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz Zarz¹dzenia Nr 68/2010 Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z
15 listopada 2010 r. w sprawie zbycia w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Grunwaldzkiej og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie tej nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 20, am. 12, obr IV, o powierzchni
0,7372 ha.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 252.100 z³ (w
tym wartoœæ dzia³ki - 184.200 z³), wadium – 25.000 z³,
koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 1.883 z³ (ponosi je nabywca).
1. Na dzia³ce stoj¹ dwa budynki technologiczne po by³ej oczyszczalni œcieków BOS-200 o pow. - 267,6 m2. Dzia³ka ma kszta³t z³o¿ony, wiêksza jej czêœæ to teren p³aski, tylko z ty³u budynku - niewielka skarpa. Dostêp komunikacyjny dobry, drog¹ publiczn¹ o nawierzchni utwardzonej w odleg³oœci ok. 100 m od ul. Grunwaldzkiej. Ca³oœæ ogrodzona
p³otem drewnianym, a skarpa - siatk¹ stalow¹. Wzd³u¿
ogrodzenia nasadzenia drzew
modrzewia, skarpa zakrza-

czona pojedynczymi œwierkami.
2. Zgodnie planem zagospodarowania s¹ to tereny
przeznaczone w przewa¿aj¹cej czêœci na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem nieuci¹¿liwych us³ug, z niezbêdnym zapewnieniem miejsc parkingowych dla u¿ytkowników, z miejscami na gara¿e i na zieleñ urz¹dzon¹.
3) Na nieruchomoœci zostanie ustanowiona s³u¿ebnoœæ
dostêpu do komunalnych urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych.
4) Miasto Œwieradów-Zdrój jest zabytkiem wpisanym
do rejestru zabytków pod nr 336/612/J z 28 lutego 1980
roku i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Wszelkie
prace budowlane na terenie zabytku wymagaj¹ uzyskania
wytycznych konserwatorskich.
Wadium nale¿y wp³aciæ przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju
nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
najpóŸniej do 24 marca. Przetarg odbêdzie siê 30 marca
br. (œroda) o godz. 1100 w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. 11.
Listopada 35, II piêtro, pok. nr 24a.
Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ
w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, ul. 11 Listopada 35 (parter, pok.
nr 2) lub telefonicznie - nr 75 78 17 297.
w w w. s w i e r a d o w z d r o j . p l

Wymarzona lokalizacja dla sklepu dyskontowego.














W czasie ferii w
œwietlicy „Mrowisko”
przy SP nr 2 najwa¿niejsze by³o bezpieczeñstwo, œwietna zabawa i aktywne spêdzenie czasu wolnego. Nie by³o czasu na
nudê i lenistwo, dla
ka¿dego by³o coœ na
wyzwolenie swojej
ekspresji artystycznej.
Zajêcia plastycznotechniczne poprawia³y
wra¿liwoœæ estetyczn¹
- uczniowie zaprojektowali wygl¹d swojego
kubka, przedstawiaj¹cy motyw kwiatowy. Fani
pi³ki no¿nej umieœcili nazwy klubów pi³karskich,
swe imiona i pseudonimy.
Po³¹czyliœmy zajêcia kulinarne z plastyk¹ z owoców wykonywaliœmy mandale w formie
zwierz¹t, ludzi, itp., które po prezentacji zjedliœmy. Innym razem na du¿ych kartkach przy pomocy palców malowaliœmy farbami zimowe
dyscypliny sportowe. W kuchni robiliœmy te¿
gofry z bit¹ œmietan¹, owocami i sosem owocowym, które wszystkim tak smakowa³y, ¿e nie
nad¹¿aliœmy ze sma¿eniem.
Ferie to równie¿ jêzyk angielski, a Piotr Bigus pokaza³ nam, ¿e jego przyswajanie mo¿e
byæ przyjemne i zabawne. Œpiewaliœmy, graliœmy, rysowaliœmy na weso³o, ucz¹c siê okazji
nowych s³ówek, z których w przysz³oœci zrobimy u¿ytek.
Du¿o czasu poœwiêciliœmy na zabawy: „G³uchy telefon”, „Kaczka dziwaczka”, „Stary niedŸwiedŸ”, itp. Chêtnie te¿ graliœmy w grê gimnastyczn¹ „Wygibajtus”.
Wyjazd do Lubania do sali zabaw sprawi³
nam du¿o radoœci. Wszyscy nabrali ochoty na

k¹piel w basenie z kolorowymi pi³eczkami, na
torze przeszkód pokonywaliœmy m.in. groŸne
zêby rekina, mo¿na by³o spróbowaæ swych si³
w jeŸdzie autkiem napêdzanym si³¹ nóg, a skacz¹c na trampolinie zu¿ywaliœmy tyle energii,
¿e mo¿na by³oby ni¹ oœwietliæ ca³¹ Czerniawê.
Jednym z naszych ulubionych miejsc by³a
grota solna (na zdjêciu), gdzie mogliœmy siê
zrelaksowaæ oraz nabraæ si³ do zabaw. Tak wypoczêci, poszliœmy spacerkiem do Domu Zdrojowego, gdzie rozegraliœmy partyjkê szachów.
Dyskutowaliœmy na temat zdrowego stylu
¿ycia, profilaktyki uzale¿nieñ, niesienia pomocy osobom uzale¿nionym oraz negatywnych
skutków na³ogów. Du¿¹ uwagê poœwiêciliœmy
na promowanie prawid³owych wzorców zachowañ.
Przez ca³y czas trenowaliœmy tenis sto³owy, by w ostatnim dniu zmierzyæ siê w turnieju
(wygrali Dominika Wrona i Piotr Drzyma³a). A
dzieci m³odsze mia³y konkurs w bierki, w którym trzeba siê by³o wykazaæ du¿¹ cierpliwoœci¹.
Ewelina Krawczyk, Agata Madej

Dla muzyki, dla organów
organów,, dla słuchaczy
19 marca – w œwiêto patrona koœcio³a w
Œwieradowie pw. œw. Józefa - rozpoczynamy
trzeci¹ ju¿ edycjê festiwalu muzyki sakralnej
PRO MUSICA SACRA w intencji remontu koœcielnych organów. Poprzednie dwa sezony
zamknêliœmy stanem konta 8.484 z³, oprócz
tego ks. Franciszek Molski od samego pocz¹tku swojej pracy w naszej parafii sukcesywnie
odk³ada³ pieni¹dze z myœl¹ o remoncie organów, dok³adaj¹c do naszych zbiórek kolejne
10.000 z³. Tak wiêc na renowacjê instrumentu
mamy w tej chwili kwot¹18.484 z³, choæ to zaledwie niespe³na jedna trzecia œrodków potrzebnych na sfinalizowanie projektu (kosztorys opiewa na ponad 80 tys. z³.), proboszcz
podj¹³ odwa¿n¹ decyzjê, aby prace konserwatorskie podj¹æ ju¿ w tym roku. Zgodnie z planem naszych dzia³añ firma organmistrzowska
powinna wkroczyæ do pracy przy naszym instrumencie w po³owie maja bie¿¹cego roku.
W zwi¹zku z tym koncerty zaplanowane na
weekend majowy bêd¹ ostatnimi, w czasie których bêdziemy mogli wykorzystaæ organy, póŸniej instrument zostanie rozebrany i nie bêdziemy u¿ywany a¿ do zakoñczenia prac konserwatorskich. Na szczêœcie z inicjatyw¹ pomocy
wysz³y w³adze wroc³awskiej Akademii Muzycznej, które patronuj¹ naszemu przedsiêwziêciu,
zapewniaj¹c pomoc w organizacji koncertów
do koñca bie¿¹cego roku - bez udzia³u organów.
Abyœmy jednak mogli sfinalizowaæ projekt
remontu instrumentu jeszcze w tym roku, potrzebna bêdzie tak¿e i Pañstwa pomoc. Dziêki
zaanga¿owaniu ze strony Akademii bêdziemy
mogli zaprosiæ Pañstwa na wspania³e koncerty na najwy¿szym poziomie, w wykonaniu zarówno profesorów, jak i studentów uczelni. W
koncertach, jak ju¿ Pañstwo wiedz¹, uczestniczyæ mo¿na bez koniecznoœci wykupowania
biletów, zachêcamy wiêc serdecznie do jak

najczêstszego uczestnictwa i do udzia³u w towarzysz¹cych im kwestach. G³êboko wierzymy, ¿e ofiarnoœæ tegorocznej publicznoœci pozwoli nam na sprawne przeprowadzenie prac
w trakcie tegorocznego sezonu koncertowego.
Akcjê wspomóc mo¿na tak¿e dokonuj¹c
wp³aty przelewem na konto Fundacji na Rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej ŒwieradówCzerniawa, nr konta 66 1090 1997 0000 0001
0236 0584, z tytu³em „PRO MUSICA SACRA”.
Oprócz tego w przygotowaniu jest nagranie
p³ytowe z muzyk¹ organow¹ z udzia³em Jakuba Chorosa. Mamy nadziejê, ¿e wydawnictwo
to bêdzie dostêpne ju¿ na koncercie inauguracyjnym. Dochód ze sprzeda¿y tej p³yty zasili
konto remontu organów, a tak¿e konserwacji
zabytkowych organów w Mys³akowicach).
Teraz nie pozostaje mi nic innego jak zaprosiæ Pañstwa na najbli¿sze koncerty, oba w
soboty:
1 - 26 marca o godz. 1830 w œwieradowskim koœciele. Wykona go w ca³oœci Jakub
Choros na organach solo.
2 - 9 kwietnia o godz. 1600. To bêdzie wydarzenie wyj¹tkowe, us³yszymy bowiem drug¹
czêœæ wielkiego oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla w znakomitym wykonaniu: Olga Ksenicz
– sopran, Maria Zawartko – alt, Piotr Chmaj –
tenor, Jerzy Butryn – bas, Tomasz Niestrój –
organy, Karolina Karkuciñska - organy. „Mesjasz” jest opowieœci¹ o ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Druga czêœæ
tego dzie³a poœwiêcona jest w g³ównej mierze
mêce, œmierci i zmartwychwstaniu, tak wiêc
wys³uchanie tego koncertu przed œwiêtami
Wielkiej Nocy polecam jako element duchowego przygotowania do œwi¹t paschalnych.
W imieniu swoim i wszystkich organizatorów festiwalu PRO MUSICA SACRA najserdeczniej zapraszam Pañstwa do udzia³u w koncertach - Anna Panek.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ - wykorzystanie potencja³u kultur
kulturyy i dziedzictwa przesz³oœci na terenie Subregionu Karkonosze i Gór
Góryy Izerskie w ramach
Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska
(Turystyka i Kultura)” Dzia³ania nr 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ Projektu 7.001.261,61 z³, w
tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4.738.555,31 z³.
Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków
atmosferycznych prace budowlane zwi¹zane z rewitalizacj¹ m³yna wodnego w Œwieradowie-Czerniawie w celu udostêpnienia
dla ruchu turystycznego w ramach projektu ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ, realizowane s¹
zgodnie z za³o¿onym harmonogramem.
Budynek m³yna ma zostaæ adoptowany na
budynek u¿ytecznoœci publicznej o charakterze turystycznym. Obiekt bêdzie stanowi³
skansen produkcyjny - Muzeum Chleba.

Zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli przyjrzeæ siê dawnemu cyklowi produkcji pieczywa, pocz¹wszy od przetworzenia pszenicy w maszynach
m³ynarskich, poprzez wyrabianie ciasta, skoñczywszy na wypiekaniu bochenków w istniej¹cym piecu chlebowym. W celu przywrócenia dawnego wygl¹du m³yna planuje siê uruchomienie pieca chlebowego oraz ko³a m³yñskiego. Jednak¿e zarówno piec, jak i ko³o zachowuj¹c swój pierwotny wygl¹d, bêd¹ funkcjonowa³y w inny sposób ni¿ poprzednio.
Ko³o zostanie wprowadzone w ruch w za-

warunki sanitarne i BHP.
Do m³yna prowadz¹ dwa odrêbne wejœcia.
Jedno z nich znajduje siê od strony frontowej
i prowadzi na parter, drugie usytuowane jest
w tylnej czêœci budynku i prowadzi na piêtro.
Fundusze europejskie
Aby wejœæ na parter, trzeba bêdzie poko- dla rozwoju Dolnego Œl¹ska naæ ró¿nicê poziomów schodami zewnêtrznymi lub wejœæ œcie¿k¹ projektowan¹ na nasymkniêtym obiegu wody (za pomoc¹ pompy). pie o spadku nie przekraczaj¹cym 6 proc.
W stary (zabytkowy) piec zostanie wmurowa- Wejœcie poprowadzi turystów przez korytarz
ny mniejszy, poniewa¿ piec takiej wielkoœci do wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê
posiada zbyt du¿¹ bezw³adnoœæ i musi byæ na tej kondygnacji.
opalany przez kilka dni przed wypiekaniem
Na piêtro, gdzie równie¿ znajd¹ siê pochleba. W tym projektowanym bêdzie mo¿na mieszczenia udostêpnione zwiedzaj¹cym,
wypiekaæ najwy¿ej 10-15 bochenków tygo- dotrzemy od ty³u planowan¹ œcie¿k¹. Komudniowo.
nikacjê pionow¹ dla obu poziomów zapewW pomieszczeniu piekarni (przy piecu) na ni¹ równie¿ nowo projetowane schody drewparterze chleb bêdzie wyrabiany z m¹ki wy- niane znajduj¹ce siê w korytarzu, jednak bêd¹
produkowanej w m³ynie. Na piêtrze znajdzie one przeznaczone jedynie do u¿ytku pracowsiê - oprócz sali z maszynami przeznaczony- ników. Na parterze znajd¹ siê równie¿ schomi do zwiedzania - sala konsumpcyjna, gdzie dy prowadz¹ce do piwnicy.
goœcie otrzymaj¹ poczêstunek, przede wszystObiektem uzupe³niaj¹cym dla m³yna jest
kim chleb z w³asnego wypieku. Zarówno po- budynek obs³ugi ruchu turystycznego, w któmieszczenia piekarni na parterze, jak i kuch- rym mieœciæ siê bêd¹ ogólnodostêpne toalety
nia przy sali konsumpcyjnej spe³niaæ bêd¹ i powierzchnia handlowa (pami¹tki, napoje).
Oba budynki tworzyæ bêd¹ zwarty kompleks.
Na zewn¹trz na œcianie znajdowaæ siê bêdzie punkt
poboru wody dla osób bior¹cych udzia³ w grillowaniu
w wiacie, a wiata ma te¿ pos³u¿yæ do organizowania
imprez na wolnym powietrzu.
U partnerów projektu równie¿ trwaj¹ roboty budowlane.
Miasto Jelenia Góra prowadzi prace adaptacyjnokonserwatorskie wie¿y zamkowej zlokalizowanej przy
ulicy Jasnej.
Gmina Mirsk przebudowuje wie¿ê ciœnieñ na wie¿ê widokow¹, by nastêpnie udostêpniæ j¹ turystom.
Gmina Janowice Wielkie prowadzi adaptacjê œredniowiecznej wie¿y w Radomierzu, by tak¿e przystosowaæ j¹ dla potrzeb turystyki jako platformê widokow¹.
Gmina Kowary kontynuuje prace konserwatorskie
w ratuszu a po ich zakoñczeniu zabytkowa Sala Rajców zostanie udostêpniona dla ruchu turystycznego.
Projekt realizowany jest pod nadzorem In¿yniera
Kontraktu - Wroc³awskiego Biura Inwestorskiego
Oddzia³u PZITB Sp. z o.o.
Anna Mazurek

Górny rysunek ukazuje sposób wyeksponowania starego pieca chlebowego sprzed
blisko wieku, a na rysunku
dolnym widaæ, jak nowy
piec zostanie „wpasowany”
w historyczn¹ zabudowê - w
ten sposób dokona siê po³¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹.

OBWIESZCZENIA
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie
realizacji zadañ publicznych realizowanych w 2011 roku. Przedmiotem konkursu jest
zlecenie zadañ w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Projekt obejmuje organizacjê zajêæ bêd¹cych alternatywn¹ form¹ spêdzania wolnego
czasu przez dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeŸwego
stylu ¿ycia, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacjê uczestnictwa
w aktywnoœci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, dzia³ania w formie konkursów, zawodów sportowych promuj¹cych zdrowy i trzeŸwy styl ¿ycia, wp³ywaj¹cych na kszta³towanie postaw i osobowoœci u dzieci i m³odzie¿y, spektakli profilaktycznych
poruszaj¹cych tematykê uzale¿nieñ i przemocy. Rekomendowane jest objêcie zajêciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.

ZADANIE NR 2

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci (kolonie nad morzem - 2 tygodnie dla minimum 48 uczestników) zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych; kwota dofinansowania – 38.400 z³.

ZADANIE NR 2

Popularyzacja turystyki - Organizacja i przeprowadzenie Rodzinnych Marszy na Orientacjê(dwa marsze); kwota dofinansowania - 4.000 z³.

ZADANIE NR 3

Organizowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y (lekka atletyka,
pi³ka no¿na). Zajêcia, konkursy i turnieje winny byæ organizowane na istniej¹cej bazie sportowej kwota dofinansowania -16.000 z³.

ZADANIE NR 4

Organizowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y rozwijaj¹cych
koordynacjê ruchow¹ - organizowanie i prowadzenie zajêæ na boisku „Orlik” - kwota dofinansowania wynosi 10.000 z³.

ADMINISTRATOR CMENTARZY
KOMUNALNYCH W ŒWIERADOWIE
ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH

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

O F E RU J E :
CA£ODOBOWY TRANSPORT ZW£OK
KREMACJE ZW£OK  EKSHUMACJE
TRUMNY  URNY  KRZY¯E  ZNICZE
WI¥ZANKI  BUDOWA GROBOWCÓW
FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE Z POCHÓWKIEM
 KREDYTOWANIE POGRZEBÓW

W RAMACH ZASI£KU ZUS
KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBAMI
NAGROBKI GRANITOWE

PROFESJONALIZM I SOLIDNOŒÆ!
STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada
35, pok. nr 24a (II p.), w poniedzia³KI od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych dla oraz ofiar
przemocy w rodzinie.
Tel. 75 78 17 668 - w dniach i godzinach konsultacji. Rozmowy indywidualne w
poniedzia³ki w godz. 1600-1700.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia i w zwi¹zku z koniecznoœci¹ rozdzielenia
zajêæ GW dla osób uzale¿nionych spotykaæ siê bêdzie w poniedzia³ki w godz. 1700-1900,
a dla osób wspó³uzale¿nionych - w pi¹tki od godz 1600 do1900 (najbli¿sze - 11 marca).
GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

ZADANIE NR 1

Organizowanie, prowadzenie i utrzymanie dwóch sekcji biathlonowych – ³¹czna kwota
dofinansowania na dwie dru¿yny wynosi 29.000 z³.
Wzór wniosku dostêpny jest na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl
Termina sk³adania ofert - do 30 marca. Szczegó³owych informacji udziela Jolanta Bobak, Pe³nomocnik Burmistrza ds. Uzale¿nieñ, tel. 75 78 17 668.


Administrator Cmentarzy Komunalnych w Œwieradowie-Zdroju przypomina opiekunom
grobów i osobom, które wykupi³y rezerwacje miejsca pod grób na okres 20 lat, i¿ zgodnie z
art. 7 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. poz.
295 z póŸn. zm.), w przypadku nieuiszczenia op³aty po up³ywie ww. terminu (20 lat od daty
pochówku lub wykupienia rezerwacji) grób mo¿e byæ zlikwidowany i u¿yty do ponownego
pochówku.
Administrator cmentarzy zwraca siê z proœb¹ o uregulowanie zaleg³ych op³at w terminie
do 15 maja 2011 r. Ponadto opiekunowie grobów, na których wystêpuj¹ nieczytelne informacje dotycz¹ce danych osoby zmar³ej (imiê, nazwisko, data urodzenia i œmierci), proszeni
s¹ równie¿ do 15 maja 2011 r. o odnowienie tablic nagrobkowych.
W celu uporz¹dkowania ewidencji grobów i osób pochowanych administrator prosi
opiekunów grobów i osób maj¹cych wykupione rezerwacje o przedstawienie w punkcie
biurowym na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej dowodu op³aty oraz wskazania miejsca rezerwacji.


3 kwietnia br. odbêd¹ siê wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Lubaniu (która
nastêpnie wydeleguje swego przedstawiciela do Dolnoœl¹skiej Izby Rolniczej). Osobami
uprawnionymi do g³osowania s¹ podatnicy podatku rolnego, którzy posiadaj¹ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha - u nas jest to 180 osób, które mog¹
wybraæ jednego delegata, o ile wczeœniej zbior¹ pod jego kandydatur¹ minimum 18 podpisów.
Punkt wyborczy czynny bêdzie w Urzêdzie Miasta od godz. 800 do 1800, pok. nr 33 (III p.).

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

Tel. 0601 224 100
Og³aszamy sta³e zapisy na kurs nauki jazdy kat. B i C
KONKURENCYJNE CENY - MO¯LIWE RATY
SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
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):
1. Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 85.000 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 – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
5. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
6. Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
7. Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygnacji, 570.000 z³
8. Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
9. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
10. Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
11. Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹
12. Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
13. Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
14. Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
15. Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
16. Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2
17. Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
18. Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
19. Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
20. Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
21. Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
22. Czerniawa – dom przedwojenny, 150 m2, zadbany, dzia³ka ok. 1.500 m2, 260.000 z³
23. Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
24. Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
25. Czerniawa – dom wolno stoj¹cy do wynajêcia, 5 pokoi, piece, 1.400 z³
26. Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji
27. Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
28. Pobiedna – mieszkanie w bloku, 62 m2, II piêtro, trzy pokoje, 80.000 z³
29. Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.800 m2, 47.000 z³
30. Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
31. Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
32. Ml¹dz – dzia³ka 1.338 m2, przy asfalcie, 40.000 z³
33. Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
34. Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
35. Krobica – dzia³ka 4.200 m2 pod dom, przy asfalcie, 77.000 z³
36. Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 49.000 z³
37. Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 220.000 z³
38. Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
39. Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
40. Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

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

Koci, koci ³apci

nas ma w swoim domu kota i wie, jakie to urocze zwierz¹tko, czêsto przecie¿ traktowane jako
cz³onek rodziny.
Prace zosta³y podzielone na kategorie wie-

Kocie œwiêtowanie nale¿y uznaæ za udane, gdy¿ wp³ynê³o 128 prac, co dowodzi, ¿e
w Œwieradowie prawie wszyscy kochaj¹ koty.
A ¿e ka¿de dziecko mia³o swój w³asny pomys³ i odrêbne wyobra¿enie kotka przy pomocy ró¿nych technik, przed komisj¹ stanê³o naprawdê trudne zadanie.
Wystawa pokonkursowa „Portret kota” cieszy³a siê niebywa³ym powodzeniem, ogl¹dali
j¹ nasi czytelnicy i sami uczestnicy. Nie s¹dziliœmy i¿ takie zainteresowanie wywo³a³ konkurs
na portret kota, w ka¿dej wersji: radosnej, ró¿owej, dzikiej, wiosennej, sielskiej, prace wykonane z mam¹ i tat¹ lub te¿ wspólnie w grupie z innymi dzieæmi, z przeró¿nych materia³ów: ze skór zwierzaków leœnych (praca Zosi
Rymaszewskiej na zdjêciu poni¿ej), we³ny, guzików, makaronów, bibu³y, gazet, waty...

Przedszkolaki wrêcz uzna³y, ¿e to by³ najlepszy konkurs w ostatnim czasie; przez ca³e
ferie odwiedza³y nas i podziwia³y prace, uwa¿nie sprawdzaj¹c, czy aby na pewno ich dokonania s¹ na wystawie. By³y dumne z siebie i ze
swoich rodziców.
Konkursy s¹ same w sobie dobran¹ form¹
zabawy dla dzieci, zw³aszcza w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mobilizuj¹ do dzia³ania i
daj¹ mo¿liwoœæ wykazania siê, a jak wiadomo,
ka¿de z dzieci chce byæ zauwa¿one i docenione za swój trud. Ten konkurs podkreœli³ charakter kociego œwiêta tym bardziej, ¿e wielu z

SCHEINER

„Bez pracy nie ma ko³aczy”, a bez chleba ¿ycia
nie ma” - odwieczna to
prawda. Wiedz¹ o tym
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II w Œwieradowie –
Zdroju, którzy w ramach
projektu unijnego ,,Einstein – ka¿dy ma w sobie ukryty potencja³”
realizuj¹ siê jako ewentualni przyszli rolnicy, m³ynarze, piekarze.
Zajêcia trwaj¹ od marca 2010 roku. Podczas spotkañ dzieci pozna³y ciê¿k¹ pracê rolnika, podgl¹daj¹c jego dzia³ania od zasiewu poprzez pielêgnacjê roœlin a¿ po zbiór. Na tym
etapie poznawania skorzystaliœmy z goœcinnoœci pañstwa Moniki i Arkadiusza £oziñskich z
Pobiednej, którzy prowadz¹ du¿e i nowoczesne gospodarstwo. W czasie fascynuj¹cej
wêdrówki œcie¿k¹ historii dotarliœmy do Czarciego M³yna, gdzie poznaliœmy jego legendê,
pracê m³ynarza i historiê m³yna w Czerniawie-Zdroju. Sztukê wypieku chleba poznaliœmy w praktycznych dzia³aniach.
Nasze dzia³ania uwieñczyliœmy uczt¹ w
postaci degustacji upieczonego przez nas chleba.
Przewodnikiem po sztuce m³ynarskiej i piekarskiej
by³ Adam Pietrasz, który jak
zawsze przyj¹³ nas serdecznie i z otwartym sercem.
Aby bardziej poznaæ tajemnice uprawy roœlin, ekologicznych sposobów pielêgnacji zbó¿ i ogólnie pracê
rolnika, udaliœmy siê do emerytowanej rolniczki Leokadii
Feckiej (mieszkaj¹cej obecnie
w Œwieradowie-Zdroju). Pani
Leokadia przyjê³a nas z
otwartymi ramionami i piêknie opowiedzia³a nam o trudach ¿ycia na wsi, o swojej

Historia chlebem pisana

kowe i na sposób wykonania.
Przedszkole - prace zbiorowe: I - grupa
STOKROTKI, II – BIEDRONKI, III – MUCHOMORKI, IV – KRASNOLUDKI.
Przedszkole - prace plastyczne: I - Mi³ka
Rogowska i Iga Jurczak oraz Weronika Niewiadomska, II - Kacper Piwowarek oraz Tomek
Fabiœ, III - Vanessa Olszewska oraz Oliwier Fila.
Przedszkole - prace techniczne: I - Zosia
Rymaszewska oraz Esterka Krawczyk, II - Julia Krzewina oraz Nikola Szukiewicz.
Uczniowie i doroœli - prace techniczne: I Marcela Sienkiewicz oraz Marcel i Gracjan
Szczekulscy, II - Martyna Marszolik oraz Jakub Olszewski, III - Piotr Bigus.
Uczniowie i doroœli - prace plastyczne: I Ma³gosia Pasierb, II - Kacper Mandrak, III Ola Krakowiak.
Uczniowie i doroœli - techniki mieszane: I Marcel Jurkiewicz, II - Szymon Chmielowiec,
III - Oliwia Goj¿ewska oraz Alicja Mosiewicz.
Nagroda dyrektora biblioteki dosta³a siê w
rêce Gabrieli Zia³y.
Sylwia Makowska (na praktyce w bibliotece)

NIERUCHOMOŒCI

ciê¿kiej pracy na gospodarstwie, które prowadzi³a z mê¿em w Krobicy. Szczególnie zainteresowa³ nas proces wypieku chleba w warunkach domowych. Dowiedzieliœmy siê, ¿e pani
Fecka przez d³ugie lata (od ok. 1938 do 1980
roku) samodzielnie wypieka³a chleb. Zacna
seniorka opowiedzia³a nam równie¿ wiele ciekawostek na temat ¿ycia codziennego dawnej
wsi. Obecnie zajmujemy siê tworzeniem scenariusza do przedstawienia, które bêdzie
uwieñczeniem naszych dzia³añ.
Zajêcia ciesz¹ wielkim zainteresowaniem
wszystkich dzieci, które poprzez praktyczne
dzia³anie mog¹ poszerzaæ swoj¹ wiedzê i doskonaliæ umiejêtnoœci praktyczne.
Z chlebowym pozdrowieniem uczestnicy
projektu Einstein – ka¿dy ma w sobie ukryty
potencja³.
Opr. E. Kar³owicz , B. £uczko , L. Fischer

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, działanie 9.1.2

ŒWIERADOWSKIE

SNS 978 - Czerniawa. Stary dom sudecki
na du¿ej dzia³ce przy asfaltowej ulicy. Budynek do remontu. Pr¹d, gaz, wodoci¹g (i studnia). Mo¿liwoœæ zabudowy na czêœci dzia³ki.
Widok na Pogórze Izerskie, blisko jednej z
g³ównych dróg. Cena 245.000 z³.

Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego -

Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

SNS 357 - Wolimierz, ok. 10 km od Œwieradowa.
Piêknie wyremontowany przedwojenny dom o powierzchni ok. 300 m2. Cena 695.000 z³.

SNS 885 - Wolimierz modna urocza wieœ ok. 10
km od Œwieradowa. Dzia³ka 2.300 m2. Piêkny widok na
panoramê Gór Izerskich. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Dzia³ka bêdzie wydzielana z wiêkszego obszaru, mo¿na te¿ kupiæ kilka dzia³ek lub dzia³ki
o wiêkszej powierzchni. Cena 48.000 z³.
SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka budowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ podzia³u.
230.000 z³.

SNS 976 - Œwieradów. Stary sudecki dom
na po³udniowym, nas³onecznionym stoku, z
widokiem na miasto, Stóg Izerski, gondolê i
oœwietlon¹ trasê zjazdow¹. Dzia³ka 1,7 ha z
mo¿liwoœci¹ zabudowy. Cena 350.000 z³.

OSP zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji poprzez
przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ w
PIT 37, poz. 126 pe³n¹ nazwê naszej organizacji - OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój - oraz numer, pod którym zosta³a zareje116212.
0000116212.
strowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS) - 0000
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
realizuje zadania wynikaj¹ce z
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
oraz statutu OSP. Wykonuje zadania
w zakresie ochrony ppo¿.,
przeciwdzia³ania powodziom, jak
równie¿ w zwalczaniu i usuwaniu
skutków klêsk ¿ywio³owych oraz
miejscowego zagro¿enia. Œrodki
otrzymane
z
1%
podatku
przeznaczone
zostan¹
na
dofinansowanie zakupu œredniego
samochodu ratowniczo-gaœniczego.
Sekcja OSP w Czerniawie posiada na wyposa¿eniu
28-letni wóz marki star 244, który wyeksploatowany jest w
90 proc.! Zakup nowego samochodu po¿arniczego (takiego,
jak ten widoczny na zdjêciu) pozwoli na zast¹pienie
zu¿ytego sprzêtu, zwiêkszy gotowoœæ operacyjn¹ jednostki,
zwiêkszy bezpieczeñstwo stra¿aków uczestnicz¹cych w
dzia³aniach oraz bezpieczeñstwo mieszkañców naszej
gminy.

Prezes - Tadeusz Baka

Pr zetarg za pr zetargiem (2/2011)
7 stycznia og³oszono przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na rzecz gminy - od
dnia podpisania umowy do koñca grudnia br.
17 stycznia rozpatrzono oferty dwóch firm:
Us³ugi Geodezyjne Ireneusz Kaczor z Lubania (120.355,50 z³) i konsorcjum „mdm” ze
Z³otoryi (79.516 z³). 3 lutego podpisano umowê z konsorcjum z³otoryjskim.
20 stycznia og³oszono przetarg na przebudowê ulic: 3 Maja i Zdrojowej wraz z infrastruktur¹. Zamówienie to jest realizowane
w ramach projektu „Poprawa infrastruktury
drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej w Œwieradowie-Zdroju”, wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹. Jest to ostatni etap tego projektu.
Modernizacja ul. 3 Maja (powy¿ej Domu
Zdrojowego) obejmuje przebudowê ok. 177
mb jezdni, oœwietlenia ulicznego, kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodoci¹gowej.
Wykonawcy zostali poinformowani przez
Zamawiaj¹cego, i¿ w ulicy 3 Maja - w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ochrony jakoœci i zasobów
wód leczniczych i gazów nadaj¹cych tym
wodom w³aœciwoœci lecznicze - konieczne jest
bezwzglêdne stosowanie nastêpuj¹cych wymogów:

- zdjêcie rumoszu i zwietrzeliny oraz ods³oniêcie bloków ska³ krystalicznych lub litej
ska³y powinno trwaæ mo¿liwie najkrócej;
- niedopuszczalne jest przerwanie realizacji inwestycji na etapie odkrycia pod³o¿a
skalnego na okres ponad 1 miesi¹c, a wykopy
pod ulic¹ i chodnikiem powinny zostaæ zasypane materia³em miejscowym uzupe³nionym
ewentualnie o lokalne kruszywa gnejsowe;
- warstwa podbudowy powinna zostaæ
trwale odizolowana od gruntu rodzimego nieprzepuszczaln¹ geomembran¹ na ca³ej powierzchni.
Na ul. Zdrojowej wykonawca bêdzie mia³
do przebudowy ok. 200 mb jezdni, przebudowê oœwietlenia, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wodoci¹gu.
24 lutego dokonano otwarcia 5 ofert:
AXYO.PL z Jeleniej Góry, BUDROMAX z
Gryfowa, Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych z Jeleniej Góry, konsorcjum –
HEMAX – MULIK z Mirska i PPR Sady
Dolne, KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ ze Œwieradowa.
1 marca Zamawiaj¹cy wezwa³ 4 wykonawców, by do 8 marca uzupe³nili dokumenty, a jednego do z³o¿enia wyjaœnieñ dotycz¹cych elementów oferty maj¹cych wp³yw na
cenê, w celu ustalenia, czy cena nie jest ra¿¹-

Gotuj z Przystup¹

Pytaj¹ mnie czêsto ludzie rozmi³owani w
gotowaniu, jak siê rozeznaæ w bogactwie olejów, czym siê kierowaæ przy wyborze, czy
zawsze najdro¿sza oliwa musi byæ najlepsza
i tym podobne.
Na pocz¹tek wa¿ne rozró¿nienie - rozró¿niamy oleje: rzepakowy, s³onecznikowy i z
pestek winogron, oraz oliwy - native, vergine
i extra vergine.
W naszej tradycji kuchennej przez dziesiêciolecia niepodzielnie rz¹dzi³ olej rzepakowy, niestety o doœæ specyficznym smaku i
zapachu, a smród, jaki wydziela³ podczas
sma¿enia ryb, przeszed³ wrêcz do legendy.
Mimo to nawet tamten olej by³ nie do zast¹pienia przy rybach i taki pozostaje do dziœ. I
nieodmiennie polecam go gospodyniom, gdy
chc¹ usma¿yæ rybê. Natomiast zdecydowanie
odradzam u¿ywania rzepaku do sa³atek – to
po prostu b³¹d w sztuce. Gdybym ja poda³
sa³atkê podlan¹ rzepakiem, goœæ poszed³by na
skargê do mego szefa i wylecia³bym z pracy.
Po erze rzepaku nadesz³a era s³onecznika, który zdominowa³ kuchniê, a t³oczony z
niego olej nadaje siê praktycznie do zastosowania na zimno i na gor¹co, jest œwietny do
miês i niez³y do dañ zimnych, do œledzika i
marynat.
Olej z pestek winogron to zupe³na nowoœæ, bardzo zdrowy, a przy tym mo¿e konkurowaæ z oliwami. Polecany jest przez dietetyków i przez masa¿ystów - do smarowania
przy masa¿u, bo nie zatyka porów (o czym
sam siê niedawno dowiedzia³em).
Tego w³aœnie oleju u¿ywam du¿o i czêsto
i wci¹¿ siê przekonujê o jego zaletach. Jego
walorem jest przystêpna cena w stosunku do
cen oliw, w sumie to produkt uniwersalny: na

zimno i na gor¹co (do 200 stopni), na pewno
lepszy od s³onecznikowego, smakowo te¿.
Ale, oczywiœcie, kuchni¹ od tysi¹cleci rz¹dzi oliwa z oliwek!
Native nadaje siê do sma¿enia w temperaturze do 180 stopni oraz do dañ na zimno
Oliwê vergine mo¿na rozgrzaæ do 120
stopni, a na zimno – do zastosowania bez
ograniczeñ
Extra vergine to oliwa najbardziej szlachetna, maj¹ca ledwie 8 proc. kwasów t³uszczowych (wytwórcy potrafi¹ zbiæ tê zawartoœæ nawet do 2 proc., ale takie odmiany odradzam), reszta to ekstrakt z oliwek.
Trudno jest, lej¹c oliwê na patelniê, kontrolowaæ jej temperaturê, ³atwo natomiast rozpoznamy, ¿e w³aœnie przekroczyliœmy ostrze-

Przypominamy, ¿e nastêpny numer „Notatnika
Œwieradowskiego” z uwagi na planowane treœci
œwi¹teczne znajdzie siê w punktach kolporta¿u tu¿
przed Wielkanoc¹ - 20 kwietnia br. Reklamy do
tego numeru prosimy sk³adaæ do 12 kwietnia.

co niska.
2 lutego w ramach zamówienia dodatkowego podpisano umowê z Wroc³awskim Biurem Inwestorskim, które jest czêœci¹ wroc³awskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa, na pe³nienie
nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu
u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej w Œwieradowie-Zdroju”. Wartoœæ
umowy wynios³a 22.140 z³, a jej wykonanie
nast¹pi³o do 9 lutego.
25 lutego dokonano otwarcia 7 ofert, jakie wp³ynê³y po og³oszeniu przetargu na zadanie „Czesko-polski singltrek pod Smrkiem
w Górach Izerskich”, z którego czêœæ I realizowana jest przez gminê, a czêœæ II – przez
Nadleœnictwo Œwieradów.
Zg³aszaj¹ce siê firmy zaoferowa³y wykonanie zamówienia po nastêpuj¹cych cenach:
1. Konsorcjum – MAXI-STAR i MAXI-STAR
KONSTRUKTOR Oborniki Wlkp. (I 1.033.200 z³, II - 787.200 z³); 2. Jiøí Je•ek
Liberec (II - 696.357 z³); 3. Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra
(I - 988.911,98 z³ ; II - 896.863,47 z³); 4.
KAMEX Kamienna Góra (I - 1.100.850 z³ , II
- 854.850 z³); 5. AXYO.PL Jelenia Góra (I 1.164.826,53 z³ ; II - 920.790,08 z³); 6. JÓZEFINA Œwieradów (II - 947.100 z³); 7.
P.H.U. KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Œwieradów (II - 729.000 z³).

gawcze pu³apy, bo gdy oliwa przypala siê,
szczypie w oczy i traci na wartoœci. By temu
zapobiec, wystarczy siêgn¹æ po rozwi¹zania
francuskich kucharzy, którzy lej¹ na patelniê
20 ml oliwy vergin, a nastêpnie dodaj¹ 30 g
mas³a – mo¿na wtedy podwy¿szyæ temperaturê, a mas³o siê nie pali.
W Bia³ym Kamieniu sznycle wiedeñskie
sma¿ê na 3 t³uszczach: dajê 70 proc. oleju s³onecznikowego, 10 proc. oliwy vergine i 20
proc. mas³a (pe³nowartoœciowego, ¿adnych
mikse³ek czy smarowide³ek z mas³em w nazwie). Do takich mieszanek namawia³bym
gospodynie, bo ³¹czone w ten sposób t³uszcze wydobywaj¹ smak z duszonej lub sma¿onej potrawy.
Jako zwolennik samodzielnego przygotowywania przypraw poleca³bym smakoszom i
odwa¿nym eksperymentatorom sporz¹dzanie
oliw smakowych we w³asnym zakresie.
Czosnkow¹ uzyskamy wlewaj¹c do butelki 0,3 l oliwy, do której wrzucamy 4 z¹bki
pokrojone w cienkie w plasterkach, i odstawiamy na 3 dni w temperaturze pokojowej.
Gdy chcemy mieæ oliwê rozmarynow¹, wk³adamy ga³¹zkê rozmarynu i kilka ziaren ziela
angielskiego, i te¿ odstawiamy na 3 dni. Zamiast rozmarynu mo¿na u¿yæ bazylii, koperku, natki pietruszki lub papryki chili, ale zawsze z zielem.
Do czego ich potem dodawaæ? W³osi, na
przyk³ad, polewaj¹ gotow¹ pizzê oliw¹ czosnkow¹, która jest te¿ œwietna do sa³atek i do
gotowanych szparagów.
Rozmarynowa wyborna jest do dañ z jagniêciny, roladê na zimno wystarczy lekko
polaæ – palce lizaæ!
Inne oliwy smakowe nadaj¹ siê do dañ
zimnych, do przek¹sek, do sa³atek.
Ceny olejów i oliw s¹ zró¿nicowane – od
kilkunastu do kilkudziesiêciu z³otych. Czym
siê zatem kierowaæ przy wyborze? Przede
wszystkim sprawdzaj¹c zawartoœæ kwasów
t³uszczowych (to prawda – im ich mniej, tym
oliwa dro¿sza). Wa¿ne jest te¿ miejsce rozlewu i butelkowania. To jak z kaw¹ czy herbat¹
- „konfekcjonowana”, jak mówi¹ fachowcy,
na miejscu jest dro¿sza, ale mamy pewnoœæ,
¿e tak wytworzona oliwa nie bêdzie byle jak
wo¿ona i rozlewana w podejrzanych warunkach. Dlatego warto dodaæ parê groszy i wybieraæ orygina³y.
Zdecydowanie polecam oliwê w³osk¹,
najlepiej z Sycylii, ale hiszpañskiej te¿ nie
mo¿na wiele zarzuciæ. Myœlê, ¿e za oliwa w

24 lutego do UM zosta³a dostarczona
przez kuriera przesy³ka firmy Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi z Wroc³awia
w kopercie, której sposób oznakowania nie
wskazywa³, ¿e zwi¹zana jest z postêpowaniem
przetargowym i zawiera ofertê. Zosta³a ona
wstêpnie potraktowana jako przesy³ka mniejszej wagi, zawieraj¹ca materia³y reklamowe
zwi¹zane z funkcjonowaniem komunalnych
urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych. Z tego powodu koperty nie przekazano na jawn¹ sesjê
otwarcia ofert, a jej udzia³ w przetargu po jawnej sesji otwarcia ofert nie jest mo¿liwy. Zamawiaj¹cy posi³kuj¹c siê opini¹ niezale¿nego eksperta stwierdzi³ powstanie b³êdu niemo¿liwego do usuniêcia, zarazem uniemo¿liwiaj¹cego zawarcie wa¿nej umowy i 5 marca zawiadomi³ wszystkich uczestników postêpowania o uniewa¿nieniu przetargu. Przetarg
ponownie og³oszono 7 marca, z terminem
sk³adania ofert 22 marca br.
Opr. A.Karolczuk

UM wykazu je

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e 23 lutego zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni wykaz w sprawie wyznaczenia do zbycia
w trybie bezprzetargowym dzia³ki nr 32,
am 6, obr. IV, o pow 88 m2, po³o¿onej przy
ul. Batorego.

cenie 20 z³ za litr w pe³ni zaspokoi nasze wymagania. Ostatnio by³em mile zaskoczony, bo
jeszcze parê lat temu nikt przy zdrowych zmys³ach nie kupowa³by oliwy w dyskontach, tymczasem w Biedronce ju¿ za 20 z³ mo¿na nabyæ œwietn¹ oliwê extra vergine i nie mniej
doskona³y olej z pestek winogron.
Na koniec dwa przepisy.
Najpierw sos winegret. Potrzebujemy do
niego 100 ml oliwy extra vergine, 50 ml bia³ego octu winnego, ³y¿kê miodu i sól.
Miód mieszamy z octem, sukcesywnie
dodaj¹c oliwê, solimy do smaku i podstawowy sos gotów. Mo¿na go urozmaiciæ np. bardzo drobno posiekanym czosnkiem (czosnek
zawsze siekamy, nigdy nie wyciskamy!), cebul¹ pokrojon¹ w kostkê, natk¹ pietruszki czy
bazyli¹. Podajemy do sa³atek ze œwie¿ych
warzyw, komponowanych wedle uznania.
Zalewa z oleju z pestek do œledzi.
Sk³adniki: pó³ kg matiasów w solance, 2
du¿e cebule, 100 ml oleju, 50 ml octu spirytusowego 10 proc., 2 ³y¿ki cukru, ³y¿eczka
ziaren pieprzu, 5 ziaren ziela i 3 liœcie laurowe, 100 ml mleka.
Œledzia namaczamy na 3 godz. w mleku,
cebulê kroimy w drobn¹ kostkê, dodajemy
cukier, ocet i olej, liœæ, ziele i pieprz, a wszystko wyciskamy rêk¹ (jak kotlety mielone).
Œledzie ods¹czamy na sitku, tniemy w paski 5 cm, dodajemy do wygniecionej i zaprawionej cebulki, przykrywamy i odstawiamy
na 2 godz. do lodówki. Smacznego!
Za miesi¹c przybli¿my czytelnikom niekonwencjonalne dania kuchni wielkanocnej.

Szymon Przystupa i burmistrz Roland Marciniak zapraszaj¹ mi³oœników gotowania do udzia³u w konkursie na najbardziej kreatywny i oryginalny przepis kulinarny.
W nagrodê autorzy dwóch „najsmaczniejszych”
propozycji zostan¹ zaproszeni do gospodarstwa
agroturystycznego w K³opotnicy, gdzie w obecnoœci burmistrza Œwieradowa bêd¹ wspólnie gotowaæ z szefem kuchni hotelu Bia³y Kamieñ.
Reporta¿ z tego gotowania uka¿e siê na ³amach
„Notatnika”, a film - na stronie miasta. Zapraszamy, a swoje propozycje prosimy nadsy³aæ na
zystupa@wp.pl
adres - s.pr
s.przystupa@wp.pl

W poprzednim numerze opisaliœmy wojenny los W³adys³awy Szarpa³y, która ca³¹ wojnê spêdzi³a na robotach przymusowych w
gospodarstwie rolnym austriackiego bauera.
Dziœ piszemy o tym, jak przez W³ochy, Angilê i Pomorze pani W³adys³awa trafi³a do
Œwieradowa.

Najszczêœliwsze lata w ¿yciu

sa¿erów.
Okrêt przybija³ do brzegu, ludzie mieli przed oczami ruiny
gdyñskiego portu, a w umys³ach ros³o zw¹tpienie w s³usznoœæ
wyborów. Wielu skorzysta³o z ostatniej szansy, gdy powiedziaGdy fronty zaczê³y dociskaæ pêtle na niemieckich pozycjach, no im, ¿e jeœli zostan¹ na pok³adzie – wróc¹ do Anglii, ale jeœli
nawet Francuzi stali siê bardziej rozmowni i ju¿ by³o wiadomo, zdecyduj¹ siê zejœæ na l¹d, droga powrotna zostanie im raz na
¿e wojna ma siê ku koñcowi – tak koñczy³a siê pierwsza czêœæ zawsze odciêta.
opowieœci.
Tamt¹ atmosferê da siê tylko porównaæ z nastrojami pasaWolnoœæ nadjecha³a w maju 1945 r. na czo³gach angiel- ¿erów z filmu „Ostatni prom”, którzy skakali wprost do morza,
skich i znów pani W³adys³awa mia³a szczêœcie, ¿e nie harowa³a byleby nie wracaæ do Polski, gdzie w³aœnie og³oszono stan
w tej czêœci Austrii, która przypad³a w udziale Rosjanom, bo wojenny i statek otrzyma³ rozkaz powrotu.
nas³ucha³a siê o ciê¿kim losie nie tylko „wyzwalanych” niewolW Gdyni w 1947 roku nikt do wody nie skaka³, ale wielu
ników, ale i mieszkañców, których wywo¿ono w g³¹b imperium. podró¿nych nie opuœci³o pok³adu, wybieraj¹c los emigranckich
W³adka i Janka na pocz¹tku maja wyjecha³y poci¹giem do tu³aczy. Pani W³adys³awa pamiêta, ¿e ryczeli wszyscy - i ci, co
W³och do miejscowoœci Casamassimo (okolice Bari), gdzie znaj- zostali, i ci, którzy zeszli - a ona wraz z nimi, bo wola³a do³¹czyæ
duje siê cmentarz ¿o³nierzy II Korpusu, w tym i tych obroñców do siostry, która ze sw¹ rodzin¹ mieszka³a w poniemieckim
Monte Cassino, którzy zmarli od ran w szpitalach.
domu we wsi Rodowo, niespe³na 9 km od Prabut na Pomorzu.
Po miesiêcznym odpoczynku obie dosta³y przydzia³ do s³u¿Pozna³a Józefa, gospodarza z domem i 12-hektarowym areby medycznej w armii Andersa. Pani W³adys³awa przesz³a kurs a³em, wysz³a za m¹¿, przysz³y na œwiat dzieci. Zaczê³y siê lata
apteczny i mia³a to szczêœcie, ¿e szef przyszpitalnej apteki po- harówki, czasami niewiele mniej intensywniej ni¿ na robotach
chodzi³ z Krakowa i zna³ tak¿e aptekarza ze Szczucina, co wy- w Austrii (bez g³odu, rzecz jasna), tyle ¿e tym razem pracowa³o
starczy³o, by potraktowa³ j¹ niemal jak krajankê i dziêki temu siê na swoim... No, mo¿e nie ca³kiem, przecie¿ pañstwo roœci³o
ominê³y j¹ dy¿ury w salach szpitalnych – by³a tam tylko kilka siê sobie prawo do czêœci zbiorów i wprowadzi³o dostawy obodni i bardzo ciê¿ko to prze¿y³a.
wi¹zkowe.
Ale wojna z wolna przyliza³a rany, Korpus zosta³ przegrupoM³odym czytelnikom nale¿y siê w tym miejscu wyjaœniewany i w 1946 r. przewieziony poci¹giem z Neapolu do Anglii, nie, czym owe dostawy by³y – ano, niczym innym, jak ustawogdzie Janka wysz³a za m¹¿ za polskiego porucznika i si³¹ rzeczy wym dostarczeniem pañstwu (pod rygorem surowych kar) czêprzyjacielskie wiêzi os³ab³y, a W³adys³awa, która nie mia³a na œci p³odów (w 1953 r. obejmowa³y 85 proc. produkcji zbó¿, 51
Wyspach nikogo bliskiego, zatêskni³a nagle za ojczyzn¹. W do- proc. - ziemniaków i 50 proc. - ¿ywca) po maksymalnie zani¿odatku siostra w listach zachêca³a do powrotu, sama ju¿ urz¹- nych cenach. W 1953 r. za kwintal ¿yta w kontyngencie rz¹d
dzona na Zachodzie (ale tym z Ziemiami Odzyskanymi), gdzie p³aci³ rolnikowi 58 z³, w skupie ponadobowi¹zkowym - 185 z³,
szuka³a swego miejsca po tym, jak Niemcy u schy³ku wojny a na targu ch³op móg³ ten sam kwintal sprzedaæ za 276 z³.
spalili rodzinny dom.
Kontyngent ten raz wprowadzano (1944, 1951), raz znoSiostra nie opisywa³a nowego ustroju, jednak na statku, któ- szono (1946, 1972), raz dokrêcano œrubê, by potem j¹ poluzorym latem 1947 roku W³adys³awa wraca³a do Polski, poczta waæ; po PaŸdzierniku 1956 przynajmniej nieco urealniono ceny
pantoflowa dzia³a nie gorzej ni¿ dzisiejsze media i w miarê, jak (a przy okazji zniesiono obowi¹zek dostarczania mleka). Ten
statek przybli¿a³ siê do gdyñskiego nabrze¿a, ros³a trwoga pa- relikt stalinowskiej epoki zniós³ ostatecznie Gierek.
Dla pañstwa Szarpa³ów
zacz¹³ siê trudny okres, bo pani
W³adys³awa postrzegana by³a
i wyzywana we wszelkich urzêdach jako „andersówka” (co j¹
automatycznie dyskwalifikowa³o jako petenta), a m¹¿ jako
ku³ak i wróg ko³chozów nie
móg³ liczyæ na ¿adne ulgi ani
wsparcie pañstwa (bo te przys³ugiwa³y tylko spó³dzielniom
i PGR-om).
Jako niewolnica – pani
W³adys³awa nie mia³a ¿adnych
szans, by podziwiaæ urodê austriackich gór. W powojennej
zawierusze skazana na poniewierkê i tu³aczkê – czy¿ mog³a
w ogóle myœleæ o zwiedzaniu
Europy? A czy w ledwie pó³wolnej Polsce rodzina z ma³ymi dzieæmi, haruj¹ca od œwitu
do nocy, a mimo to z trudem
W³adys³awa i Józef Szarpa³owie z dzieæmi: Januszem (z lewej), Marianem (na kolanach utrzymuj¹ca siê na powierzchmamy) i Natali¹ - Œwieradów, koniec lat 50. Zdjêcie pochodzi z archiwum rodzinnego i ni - mia³a czas i mo¿liwoœæ roz-

zosta³o zrekonstruowane przez Wies³awa Biernata.

gl¹dniêcia siê wokó³, by dostrzec otaczaj¹ce j¹ zewsz¹d piêkno
pomorskiej ziemi? Ani nie rozkoszowano siê wtedy cisz¹ podczas sp³ywu kajakowego rzek¹ Liw¹, ani nie zapuszczano siê na
tajemnicze wysepki na jeziorze Dzierzgoñ, ani nie zachwycano
nad krzy¿ack¹ myœl¹ techniczn¹, której efektem jest kilkudziesiêciokilometrowy kana³ (dziœ zw¹cy siê Kana³em Juranda),
zbudowany na prze³omie XIII i XIV w., tocz¹cy czyste wody z
jeziora Balewskiego wprost na zamek w Malborku.
Czarê goryczy przela³a odsiadka mê¿a, który spóŸni³ siê tylko z oddaniem kontyngentu i za to dosta³ miesiêczny wyrok.
Oczywiœcie, pan Józef nie by³ odosobnionym przypadkiem represji – w 1952 r. ukarano za to w Polsce 95 tys. osób, w 1953
– 250 tys., w 1954 – 103 tys.
Szarpa³owie mieli doœæ wyzwisk i szykan – sprzedali gospodarstwo i kupili w Œwieradowie, gdzie mieszka³a siostra
Józefa, ruderê z przyleg³ym 3-hektarowym gruntem. By³a jesieñ 1957 roku, gdy przyjechali w Góry Izerskie. W Polsce ma³a
gomu³kowska stabilizacja stawia³a pierwsze kroki, re¿im poluzowa³ ucisk, licha górska gleba zwalnia³a nowych osadników
od obowi¹zku dostarczania zbo¿a i ziemniaków, zosta³ tylko nieprzyjemny przymus dostarczenia do skupu po „pañstwowych”
cenach przynajmniej jednego byka rocznie.
Pan Józef zatrudni³ siê na stacji kolejowej jako zwrotniczy i
pracowa³ tam a¿ do emerytury.
Pani W³adys³awa na krótko tylko zatrudni³a siê w FWP, oddaj¹c siê w pe³ni wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu domu i
gospodarstwa, z którego ma dziœ rolnicz¹ emeryturê.
W drugiej po³owie lat 80. pani W³adys³awa napisa³a list i
wys³a³a go pod austriacki adres, który w¿ar³ siê w jej pamiêæ
niczym ryt w miedzi. OdpowiedŸ nadesz³a niemal natychmiast
– odpisa³a najm³odsza córka gospodarzy, Eryka, która by³a w
wieku W³adys³awy.
- Ona nie mia³a z nami praktycznie ¿adnego kontaktu, nigdy
z nami nie rozmawia³a, czasami tylko mo¿na by³o uchwyciæ jej
pe³ne wynios³oœci spojrzenie, jakim zwykle rasa panów obdarza³a wówczas podludzi. W sumie nie mog³am do niej mieæ
¿adnej pretensji, bo nie krzycza³a na nas, nie l¿y³a, nie pogania³a, ot, niemy œwiadek historii...
Nawi¹za³y listowny kontakt, a w latach 90. pani W³adys³awa przyjê³a zaproszenie do z³o¿enia wizyty. Pojecha³a tam z
najstarszym synem Januszem i by³a goszczona z pe³nymi honorami. Dzieci gospodyni wozi³y j¹ po Karyntii, mog³a wiêc
nadrobiæ wszystkie „turystyczne” zaleg³oœci.
Co dziwne, ¿adna z nich nie odwo³ywa³a siê do przesz³oœci,
jakby przyjmuj¹c, i¿ mog³a siê w ogóle nie zdarzyæ. Nie rozmawiano o latach wojny, o niewolniczej pracy, a pani W³adys³awa
nie kierowa³a pod adresem gospodyni ¿adnych pretensji o to,
jak Ÿle by³a traktowana przez jej rodziców.
- Mia³am byæ tam a¿ miesi¹c, ale gdy w dziesi¹tym dniu
poczu³am, ¿e podane elegancko œniadanie omal nie stanê³o mi
w gardle, uzna³am, ¿e to najlepsza pora, by wyjechaæ.
Rozsta³y siê mo¿e nie w przyjaŸni, ale na pewno nie we
wrogoœci, przez kilka pisa³y do siebie, jednak nigdy wiêcej siê
nie spotka³y.
Pani W³adys³awa mieszka wci¹¿ w domu, który z mê¿em
(zmar³ trzy lata temu) kupili przesz³o pó³ wieku temu, zadbanym i urz¹dzonym, otoczona opiek¹ syna Mariana i synowej
Stanis³awy. W Œwieradowie mieszka te¿ jej córka Natalia, a syn
Janusz - w Lubuskiem. Pozna³a ka¿dy zak¹tek Gór Izerskich
zbieraj¹c grzyby i jagody (po latach syn obwiezie rodziców
wszystkimi mo¿liwymi drogami), tylko do gondoli jeszcze nie wsiad³a – boi siê.
Dochowa³a siê czwórki wnuków i prawnuka
i uwa¿a swe ostatnie œwieradowskie lata za najszczêœliwsze w ¿yciu.
Zanotowa³ Adam Karolczuk

TERESA KWIATKOWSKA
ARTYSTA PLASTYK
Mgr sztuki
Absolwentka
Akademii Sztuk Piêknych
Wydzia³u Malarstwa i RzeŸby
we Wroc³awiu
olejne malarstwo sztalugowe
abstrakcja i pejza¿
portret olejny na zamówienie

tel. 75 78 1
6 320
16

Jeœli któryœ z naszych Czytelników
chcia³by nam opowiedzieæ swoj¹ historiê, zapraszamy – opowieœci o ciekawych
i popl¹tanych ludzkich losach chêtnie zamieœcimy na ³amach „Notatnika”.
Zachêcamy
ponadto do sk³adania swym bliskim ¿yczeñ zwi¹zanych z donios³ymi wydarzeniami w ich ¿yciu, takich jak narodziny, œluby, dostojne jubileusze,
Srebrne i Z³ote
Gody.

Kwisia szusuje
5 marca przed
po³udniem na stoku
Kamieniec, sk¹d
przy piêknej s³onecznej pogodzie rozpoœciera³ siê widok na
nadchodz¹c¹ wiosnê,
odby³y siê II Zawody
Narciarskie „O Puchar ¯abki Kwisi”,
zorganizowane przez
Tom-Sport Tomasza
Mitkiewicza
we
wspó³pracy z w³aœcicielem Kompleksu
Narciarskiego KaFot. T. Chmielowiec
mieniec-Izery.
Na starcie stanê³o Na podium od lewej: P. Olkowski, D. Olkowski, O. Paczyñski.
39 zawodników (najm³odszy to 5-letni Kacper Matwiejczuk) ze
Œwieradowa, Wroc³awia, Szklarskiej Porêby,
Lubina i Pobiednej, którzy startowali w 3 grupach wiekowych: najm³odszej (klas 0-3); juniorów (klas 4-6 - obie z podzia³em na dziewczêta i ch³opców) oraz kategoria open (gimnazjaliœci i doroœli, panie i panowie razem).
A¿ 22 narciarzy mieœci³o siê w grupie

Seniorzy: I - Tomasz Chmielowiec,
II - Micha³ Twardygrosz, III - Robert
Gruszecki
Najlepsi dostali
dyplomy, puchary i
kubki z wizerunkiem
¯abki Kwisi (ufundowa³ je Burmistrz
Miasta), a puchar jej
imienia za najszybsze pokonanie trasy
(29.98 sek.) zdoby³
Szymon Chmielowiec, któremu w szusowaniu miêdzy
bramkami nie dorówna³ ¿aden ze starszych uczestników
(seniorzy byli wy³¹czeni z rywalizacji
pucharowej).
Kolejna edycja
Fot. A.Karolczuk
zawodów, która odbêdzie siê 19 marca Po brawurowych przejazdach - odpoczynek wojowników.
na wyci¹gu „Bajtek”,
zostanie po³¹czona z podsumowaniem dzia- nej ze œrodków Komisji Rozwi¹zywania Pro³alnoœci Szkó³ki Narciarskiej „Mulda”, pro- blemów Alkoholowych w Œwieradowie-Zdrowadzonej przez T. Mitkiewicza, a finansowa- ju.
Gra¿yna Kasprzak

Będzie się działo (albo i nie)!

Fot. A.Karolczuk
M³ody wiek, ale jakie u³o¿enie w skrêcie!

Fot. A.Karolczuk
5-letni Kacperek - najm³odszy zawodnik.

wiekowej od 5 do 10 lat, a wszyscy bez wyj¹tku dzielnie szusowali po trudnej, pe³nej zakrêtów trasie, niewiele tylko ustêpuj¹c umiejêtnoœciami starszym kolegom.
Zwyciêzcy w kategorii najm³odszych
dziewczynek: I - Natalia Chmielowiec, II Agata Matwiejczuk, III - Kornelia Kulig (Wroc³aw).
Najm³odsi ch³opcy: I - Szymon Chmielowiec, II - Aleksander Hryñko, III - Mateusz
Jêdrej i Kacper Mandrak.
Juniorki: I - Gabriela Wojewoda (Wroc³aw, wszyscy pozostali ze Œwieradowa), II Wiktoria Rymaszewska.
Juniorzy: I - Daniel Olkowski, II - Patryk
Olkowski, III - Oliwier Paczyñski.

Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego -

Fundacji Na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji, poprzez przekazanie 1 % podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym
rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹
nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS): -

0000105404
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprezy kulinarnej „Czerniawa, jaka strawa?”, konkursu fotograficznego „Uroki Czerniawy” oraz realizowanych
w 2010 roku projektów. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto Fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ
dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa i Czerniawy. Za
okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy.
Prezes - Ma³gorzata Gettner

Kolej gondolowa szykuje nie lada atrakcjê - tak dla uczestników, jak i dla widzów - rowerowy
zjazd po trasie narcierskiej, tzw. DH (downhill). W programie zaplanowano jeden przejazd treningowy i trzy konkursowe; kto wypadnie najlepiej w tych trzech - wygrywa. Zwyciêzca otrzyma
2000 z³, wicemistrz 1000 z³, a zdobywca trzeciego miejsca - 500 z³. Plus nagrody rzeczowe.
Jest to DH kategorii open, niepe³noletni musz¹ przedstawiæ zgodê opiekunów, rower musi
mieæ przynajmniej przednie amortyzatory.
Warunkiem przeprowadzenia tych jak¿e widowiskowych zawodów, a tym bardziej uczynienia
z nich imprezy cyklicznej, jest udzia³ minimum 50 rowerzystów, którzy do 16 marca powinni
wp³aciæ na konto po 50 z³ wpisowego. Jeœli tylu siê nie zbierze, zawody zostan¹ odwo³ane.
Szczegó³y na stronie www.skisun.pl

Z góry na pazury, czyli sen o saniach
dok. ze str. 16

to toru trochê zaros³o krzakami, zakrêty nawet
drzewami, ale jakby siê ktoœ upar³, to by³by w
stanie przywróciæ mu dawn¹ œwietnoœæ. Start
znajdowa³ siê na wysokoœci oko³o 810 m
n.p.m., ca³kiem niedaleko od górnej stacji gondoli, a meta nad uzdrowiskiem w Parku Zdrojowym.
W Œwieradowie do 1945 roku dzia³a³o Towarzystwo Sportów Zimowych „Wintersportverein”, a ludzie w nim zrzeszeni nie tylko uprawiali sport, zajmowali siê te¿ dbaniem o zimow¹
infrastrukturê miasta, treningi dla sportowców,
organizacjê zawodów i mistrzostw. Do najwiêkszych zawodów sportowych zim¹ nale¿a³y
trwaj¹ce tydzieñ górskie wyœcigi. Towarzystwo
sportowe organizowa³o je wspólnie z Towarzystwem Automobilowym ADAC. Wœród dyscyplin sportowych, oprócz saneczkarstwa czy
bobslejów, do najatrakcyjniejszych nale¿a³y
wyœcigi polegaj¹ce na ci¹gniêciu narciarza
motocyklem. Pierwsze takie mistrzostwa odby³y siê na prze³omie stycznia i lutego w 1927
roku.
Infrastruktura przedwojenna swoje powstanie zawdziêcza samym mieszkañcom miejscowoœci. Wiêkszoœæ urz¹dzeñ budowano z inicjatywy spo³ecznej przy zaanga¿owaniu wiêkszoœci obywateli, a pracami kierowa³o w³aœnie
wspomniane towarzystwo sportów zimowych,
które organizowa³o kwesty i bale charytatywne w³aœnie po to, aby sfinansowaæ czêœæ prac
budowlanych i zakup materia³ów.
Urz¹dzenia zimowe s³u¿y³y tak¿e po wojnie; wœród mieszkañców Œwieradowa mo¿emy spotkaæ ludzi, którzy do niedawna dzia³ali
w saneczkarstwie, ale to jest ju¿ zupe³nie inna
bajka.
Trzy lata temu na zaproszenie znajomych
spêdzi³am kilka dni w Alpach austriackich.
Jedn¹ z atrakcji by³y w³aœnie saneczki. Przy
dolnej stacji wypo¿yczalnia. Sprzêt musi byæ

Sanie rekreacyjne i sportowe bywa³y ró¿nej d³ugoœci. Dwu-, trzy- lub 6-osobowe. Nie
brakowa³o te¿ sanek pojedynczych. Tory saneczkowe w Œwieradowie by³y krête, a miejscami strome, poniewa¿ bieg³y drogami prowadz¹cymi do najwy¿ej po³o¿onych osiedli lub
schronisk. Pierwszy na saniach korygowa³ kierunek jazdy sanek. W jednym miejscu ostry
zakrêt by³ jednoczeœnie mostem na strumieniu, tote¿ za szybkie lub za póŸne skrêcenie
koñczy³o siê k¹piel¹ w zimnej wodzie.
Aby liczyæ siê na miêdzynarodowych zwodach i mistrzostwach, saneczkarze œwieradowscy musieli mieæ gdzie æwiczyæ. „Tory saneczkowe” by³y wykorzystywane przez drwali lub
te¿ do jazdy rekreacyjnej, wiêc saneczkarz nie
móg³ siê za bardzo rozpêdziæ. W zwi¹zku z tym
hrabia Schaffgotsch ufundowa³ tor saneczkowy z prawdziwego zdarzenia - dzisiaj s³u¿y jako
droga dojazdowa ze Œwieradowa do schroniska na Stogu Izerskim. Œnieg na tym torze by³
ugniatany i w czasie, gdy trenowali sportowcy, z toru nie mia³ prawa korzystaæ nikt inny.
Dziêki temu ze Œwieradowa wyszed³ niejeden
mistrz sportów zimowych. W sporcie saneczkowym zas³yn¹³ Walter Feinst – mistrz Niemiec
i mistrz Europy, który na najwy¿szym podium
stawa³ oko³o szeœædziesi¹t razy.
Bobsleje maj¹ nico krótsz¹ tradycjê. Pierwszy bobslej oficjalnie zbudowa³ Szwajcar w
1888 roku, do Œwieradowa ta dziedzina dociera na pocz¹tku XX wieku. 12.12.1919 roku
Towarzystwo Sportów Zimowych zawi¹zuje
pierwszy klub bobslejowy. Nied³ugo potem
zostaje wybudowany tor z prawdziwego zdarzenia.
D³ugoœæ Œwieradowskiego toru bobslejowego wed³ug Hannesa Scholdana wynosi³a
2500 m, ró¿nica wzniesieñ miêdzy startem a
met¹ wynosi³a 235 m,
tor liczy³ sobie szeœæ
zakrêtów – niektóre
bandy wybudowano z
grubego kamienia na
szeœæ-siedem metrów
wysokie, a jeden z zakrêtów, s³yn¹cy z
spektakularnych wypadków, doczeka³ siê
nawet swojej nazwy –
zakrêt Heinricha Böse.
Niedawno wybra³am siê na wêdrówkê
œladami toru i znalaz³am bardzo du¿o elementów. Wszystkie
zakrêty przetrwa³y,
solidna robota, kory- Przy Waldbaude (Czeszka) koncentrowa³o siê towarzyskie ¿ycie saneczkarzy.

OG£OSZENIA DROBNE
· 1. Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. 2. Do sprzedania drukarka
atramentowa HP D1660, roczna, ma³o u¿ywana - 50 z³. Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 ·
Nauka jêzyka czeskiego, t³umaczenia - Jacek Wszo³a. Tel. +420 728 071 209, achtib@seznam.cz · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po
godz. 15) · Do wynajêcia gara¿ w centrum miasta. Tel. 605 056 081 · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Poszukujê pilnie mieszkania do wynajêcia na terenie Œwieradowa, 2-3 pokoje w rozs¹dnej cenie. Tel
694 054 702 · Zatrudniê od zaraz kucharza i pomoc kuchenn¹. Tel. 501 125 614 · Sprzedam baga¿nik dachowy do daewoo matiz, lanos, stan bardzo dobry. Tel. 695 299 223 ·
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Stokowej 2 poszukuje wykonawcy malowania dachu oraz
naprawy wewnêtrznej linii energetycznej. Tel. 511 001 869 · Do wynajêcia bar „Grota” w
Czerniawie, 96 m2, z wyposa¿eniem i urz¹dzeniami. Tel. 75 78 45 388.

solidny i mocny ze wzglêdów bezpieczeñstwa;
wed³ug odczytu z karnetu rozwija prêdkoœci do
40 km/h, a to by³y zwyk³e dwuosobowe sanki.
Wjechaliœmy kolej¹ gondolow¹ na górê,
sk¹d saneczkami ruszy³am drog¹ podobn¹ do
tej ze Stogu Izerskiego. Zmarz³am w nogi, bo
takiej atrakcji siê nie spodziewa³am i by³am niew³aœciwie ubrana (wskazane nieprzemakalne
os³ony na ³ydki, tzw. stup tuty, i nieprzemakalne ciep³e obuwie), ale zabawa by³a przednia.
Warto te¿ ubraæ kask narciarski ze wzglêdu na
prêdkoœci i mo¿liwe upadki.
Zaraz po powrocie do kraju oszacowa³am
saneczkowe mo¿liwoœci Œwieradowa - mamy
je, i to niema³e. Potrzebna by³aby jedynie drobna zmiana przebiegu starej trasy, skrzy¿owania z nartostrad¹ mo¿na rozwi¹zaæ tunelami dla
saneczek (wystarczy³by odpowiedniej wielkoœci przepusty, wszak saneczkarz jest ni¿szy ni¿
narciarz), przejechaæ ratrakiem i zabezpieczyæ
siatk¹ niebezpieczne zakrêty – ale to s¹ wszystko tylko wskazówki dla ludzi i instytucji, którym zale¿eæ bêdzie na powrocie sanek w Izery
i jeszcze bêd¹ mieli w sobie tyle¿ determinacji,
co i wp³ywów, by taki projekt móg³ siê urzeczywistniæ.
Ja œniê o saniach, o zje¿d¿aniu z góry na
pazury, i mam nadziejê, ¿e mój sen siê spe³ni
niebawem i raczej nie odmówiê sobie tej for-

my zimowego szaleñstwa. W tej kwestii mo¿emy konkurowaæ z Alpami.
Patrycja Oœciak
Wykaz Ÿróde³: Czasopisma „Iser-Gerbirgs-Heimat”, artyku³y autorstwa E. Krause i H. Scholdana,
wyd. Preusler; „Meine Heimat Bad Flinsberg in Isergebirge”, Hannes Scholdan.

Zakrêt Heinricha Böse wci¹¿ istnieje - po lewej stronie pozosta³oœci kamiennej bandy.

Marcowe promocje na gondoli

Zachêcamy do skorzystania z marcowych promocji kompleksu narciarskiego
„Ski&Sun”:
· jazda wieczorna - 50 z³ (do koñca marca);
· karnet ca³odzienny normalny - 102 z³, ulgowy - 85 z³;
· karnet dzienny normalny - 82 z³, ulgowy - 65z³, pozosta³e karnety bez zmian.
Turystyczny i snowpark w tej samej cenie.
· Urodzinowy Marzec - dla ka¿dej osoby, która przyjdzie z dowodem osobistym ustala siê zni¿kê -15 proc. na ka¿dy karnet (oprócz jazdy nocnej). Jeœli wiêc
przychodzimy 11 marca (bo w ten dzieñ mamy urodziny) z dowodem, otrzymujemy zni¿kê na dzienny i ca³odzienny, mimo ¿e s¹ ju¿ one obni¿one. Dotyczy to
tak¿e biletów turystycznych, do snowparku, karnetów 3-godzinnych, itd.

ZAPISZMY SIÊ - DO SZKÓ£ I PRZEDSZKOLA!
Do 30 marca trwaj¹ zapisy do Szko³y Podstawowej nr 1, do Gimnazjum
oraz do przedszkola, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1530 w obu sekretariatach. Niezbêdne jest okazanie metryki urodzenia.

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, a.karolczuk@gmail.com
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej 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 przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Z góry na pazury,
czyli sen o saniach
Ogólna historia saneczkarstwa siêga staro¿ytnoœci. Otó¿ sport ten uprawiali Chiñczycy oko³o 600-900 lat przed nasz¹ er¹. W Œwieradowie z tras zimowych jako
pierwsi korzystali drwale zwo¿¹cy na saniach rogatych drewno na opa³ - odbywa³o
siê to ju¿ w XV i XVI wieku. Nieraz dochodzi³o do powa¿nego wypadku, gdy¿ sterowanie takimi obci¹¿onymi drewnem saniami do ³atwych zadañ nie nale¿a³o. Zdarza³o siê, ¿e drwal l¹dowa³ na bloku skalnym lub wje¿d¿a³ saniami na oblodzony odcinek toru i nie maj¹c szans, by nad nimi zapanowaæ, bywa³ przez sanie i ich ³adunek
przygnieciony. Niewykluczone, ¿e ju¿ wtedy ktoœ zjecha³ z górki dla przyjemnoœci.

Trudno sobie dziœ wyobraziæ, by panie w krynolinach chcia³y wsi¹œæ na sanki i próbowa³y zjechaæ
w kopnym œniegu.
Oficjalnie prekursorem tej formy rekreacji u podnó¿y
Stogu Izerskiego by³
miejscowy lekarz
uzdrowiskowy, doktor Junge, który w
1840 roku urz¹dzi³
sobie wraz ze znajomymi zjazd saniami
rogatymi. Trasa rozpoczyna³a siê na Polanie Izerskiej obok
schroniska. Dok³adnego przebiegu tamKawa³ek toru blisko mety - ³¹ka miêdzy ostatnimi zabudowaniami
tej trasy nie znam,
mogê tylko domnieŒwieradowa.
maæ, ¿e wybrali siê
Zim¹ sanki opanowywa³y miasto. Zje¿d¿a³
albo Star¹ Drog¹ Izersk¹ i zakoñczyli swoj¹ ka¿dy. Doroœli i dzieci, bogaci i ubodzy. Sport
przyjemnoœæ niedaleko schroniska znajduj¹ce- ten nie wymaga³ nak³adów finansowych.
go siê tu¿ nad dzisiejszym wyci¹giem Kamie- Wszystkie drogi by³y opanowane przez sporniec (nosz¹cego wówczas nazwê „Germania- towców i zaznaj¹cych przyjemnoœci. WyobraŸbaude”), albo Now¹ Drog¹ Izersk¹ do ówcze- my sobie rozpêdzonych saneczkarzy dziœ na
snej Drogi Zoœki (dziœ Agrafka) i dalej w dó³ do ulicy Górskiej lub Pi³sudskiego… Siedemdzie„Waldbaude” (dzisiaj Czeszka). Obydwa wspo- si¹t lat temu taki widok nie zdziwi³by nikogo.
mniane schroniska obs³ugiwa³y zim¹ sportowdokoñczenie na str. 15 
ców i sympatyków sportu.

W taki oto sposób Œwieradów zaistnia³ tej zimy na ogólnopolskiej antenie - w TVN24 i TVN
Meteo (oba ujêcia z 26 lutego). Podobne obrazki bêd¹ przyci¹gaæ narciarzy do koñca sezonu.
Natomiast 27 lutego w wejœciu na ¿ywo w TVP Info burmistrz Roland Marciniak „zakoñczy³” ferie
zimowe, podziêkowa³ goœciom, którzy wybrali Œwieradów na narciarskie szleñstwo, i zachêca³
do odwiedzin, dopóki ubity œnieg le¿y na trasie.

