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PAMIÊT
AJMY
AMIÊTAJMY
O DOWODACH

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 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.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk: 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; zieleñ miejska
- Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko: 75
71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport
- Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena
Zarzycka: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75-78-16-221
- pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350,
fax 78-16-100.

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

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

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

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

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

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji spo³ecznej
na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Dzia³anie 7.1.1
Termin: styczeñ - grudzieñ 2011
Do kogo adresowany jest projekt?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co projekt oferuje uczestnikom?
Projekt realizowany w ramach Dzia³ania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
poprzez:
kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne obejmuj¹ce, np. wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym,
zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
tel./fax 075 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowadzonych
przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój i przygotowaniem do
przekazania aktualnych zapisów do systemu teleinformatycznego
CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich przedsiêbiorców,
którzy posiadaj¹ nieaktualny wpis w EDG:
 bez okreœlenia PKD;
 z PKD z 2004 r. /(aktualnie obowi¹zuj¹ z 2007 r.);
 bez wpisów REGON, NIP i PESEL
do osobistego kontaktu z kierownikiem referatu USC,
Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (parter) Urzêdu Miasta,
ul. 11. Listopada 35, lub wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.

ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM!

Do 30 czerwca w sekretariacie Urzêdu
Miasta przyjmowane s¹ zg³oszenia kandydatów na ³awników do S¹du Rejonowego w
Lwówku Œl¹skim (2 miejsca) i S¹du Okrêgowego w Jeleniej Górze (2 miejsca) na kadencjê 2012-2015.
Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ prezesi w³aœciwych s¹dów, stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wy³¹czeniem partii politycznych), a tak¿e co najmniej 50 obywateli
maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.
£awnikiem mo¿e byæ ten, kto:
 posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru,
 ukoñczy³ 30 lat (a nie przekroczy³ 70),
 jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia,
do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
 posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
 osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
 osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od
których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,
 policjanci oraz inne osoby zajmuj¹ce
stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
 adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 duchowni,
 ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
 radni gminy, powiatu i województwa.

Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie
w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
Kandydat na ³awnika do³¹cza:
informacjê z Krajowego Rejestru Karnego; oœwiadczenie, ¿e nie jest prowadzone
przeciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub
przestêpstwo skarbowe,
 oœwiadczenie, ¿e nie jest lub nie by³
pozbawiony w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e, ¿e
w³adza rodzicielska nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona,
 zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (w rozumieniu przepisów
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych), stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania
funkcji ³awnika,
dwa zdjêcia (jak do dowodu osobistego).
Zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonuje siê na karcie zg³oszenia – jej wzór zostanie udostêpniony na stronie internetowej
Urzêdu Miasta (na której znajduje siê pe³ny
tekst og³oszenia), jak równie¿ w biurze Rady
Miasta - po wejœciu w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie sposobu postêpowania z dokumentami
z³o¿onymi radom gmin przy zg³aszaniu kandydatów na ³awników oraz wzoru kart zg³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Wioletta Urbañczyk

Dowody osobiste wydane w roku 2001 trac¹ sw¹
dziesiêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ automatycznie uniewa¿niane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z up³ywem 10 lat od ich wyprodukowania
(nie bêdzie brana pod uwagê data odbioru dowodu osobistego).
Wszystkie osoby, którym wydano dowody osobiste w 2001 roku proszone s¹ o sprawdzenie daty
wydania oraz z³o¿enia wniosku o wydanie kolejnego dowodu najpóŸniej do 30 dni przed up³ywem
wa¿noœci dokumentu.
Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³atna,
nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie dowodu oraz dwie
aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.
Przypominamy - ustawa z 3 paŸdziernika 2008
r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 195, poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycznia 2009 roku zapis, ¿e dowód
osobisty podlega uniewa¿nieniu po up³ywie trzech
miesiêcy od daty jakiejkolwiek zmiany - imienia,
nazwiska b¹dŸ adresu sta³ego zameldowania - która
wp³ywa na wymianê dowodu osobistego. Ustawa
nie przewiduje powiadomiania obywateli o uniewa¿nieniu dowodu.
Inspektor ds. obywatelskich - Halina Stettner

SPISZ SIĘ DL
DLAA
PRZYSZŁOŚCI

Zosta³y ju¿ tylko dwa dni Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011 prowadzonego drog¹ internetow¹ (16 czerwca),
dlatego dla osób zainteresowanych
t¹ form¹ przeprowadzenia wywiadu
wprowadzone zostaj¹ dy¿ury w
Urzêdzie Miasta (pok. 1f na parterze), w trakcie których mo¿liwe bêdzie przeprowadzenie samospisu
internetowego:
15 czerwca - do godz. 1600,
16 czerwca w godz. 730 - 1600.

ICH WAKACYJNE
MARZENIA
Poprosiliœmy dzieci ze szkó³ w Œwieradowie i Czerniawie, by namalowali swoje wakacyjne marzenia, chcieliœmy bowiem najciekawsze prace wykorzystaæ jako materia³ na ok³adkê czerwcowego numeru „Notatnika Œwieradowskiego”.
Najbardziej zaskakuj¹c¹ pracê dostalismy od Dominiki Œliwiñskiej, uczennicy kl. VI Szko³y Podstawowej
nr 2, która wykona³a makietê oœrodka wypoczynkowego na tropikalnej wyspie. Ok³adkê uzupe³niaj¹ ponadto
rysunki: Marcela Jurkiewicza (kl. Ib SP nr 1) - wakacje w lesie; Oliwiera Piotrowiaka (kl. Ib SP nr 1) urlop na pla¿y w Chorwacji; Pauliny Salawy (kl. Ib SP
nr 1) - wyjazd na wakacje poci¹giem; Weroniki Teske
(kl. III SP nr 2) - lato na s³oniu pod palmami.
Wszystkim dzieciom, które odpowiedzia³y na nasz
apel, redakcja sk³ada gor¹ce podziêkowania i zaprasza
m³odych plastyków do dalszej wspó³pracy.

Œwieradowskie to i owo w obiektywie

tryptyk atmosferyczny

20 maja z ró¿nych stron Dolnego Œl¹ska internauci nades³ali do portalu kontakt24.tvn.pl zdjêcia chmur, które u³o¿y³y siê na kszta³t charakterystczynego grzyba atomowego - jednym z
fotografów, który uchwyci³ w obiektywie to niecodzienne zjawisko, by³ Tomasz Chmielowiec. Dy¿urny meteorolog poinformowa³, ¿e te chmury to cumulonimbus capillatus (podstawa 2
km nad ziemi¹, a czasza 10-12 km w górze), które s¹ Ÿród³em gwa³townych burz i opadów. Po paru godzinach wy³adowania atmosferyczne, grzmoty i wichura poprzedzi³y gwa³towne
opady deszczu, które - co jest ju¿ œwieradowsk¹ tradycj¹ - natychmiast zamieni³y ul. 11 Listopada w jeziorko, powierzchniê którego szpeci³y wodotryski wydostaj¹ce siê z kanalizacji
sanitarnej. Powy¿szy tryptyk Tomka móg³by nosiæ tytu³: PROGNOZA - GROZA - NERWOZA.

przedszkolny piknik rodzinny
21 maja w sobotnie popo³udnie na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego odby³ siê Piknik Rodzinny, zorganizowany przez placówkê i dzia³aj¹c¹ przy niej Radê Rodziców oraz Nadleœnictwo i Urz¹d Miasta.
Pogoda w tym dniu sprzyja³a udanej zabawie, a liczne atrakcje przygotowane przez Pro-Staff ze Zgorzelca, takie jak mini disco z maskotkami, malowanie twarzy, gry i zabawy, zachêca³y dzieci do wspólnej
zabawy. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê dmuchane zamki, najd³u¿ej oblegane przez najm³odszych mieszkañców Œwieradowa.
W programie pikniku znalaz³a siê równie¿ loteria fantowa, w której
ka¿dy los wygrywa³. Uczestnicy imprezy mogli skorzystaæ z menu przedszkolnej kuchni, a chêtni sami piekli kie³baski na ognisku. Wszystkim
smakowa³y ciasta upieczone przez mamy naszych wychowanków. Du¿¹
niespodziank¹ dla dzieci by³ pokaz zaprezentowany przez Ochotnicz¹
Stra¿ Po¿arn¹.
Zorganizowany piknik dostarczy³ wszystkim wiele radoœci, uœmiechu
i zadowolenia, okaza³ siê wspania³¹ zabaw¹ na œwie¿ym powietrzu w
gronie rodzinnym. Ca³y dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
zakup zabawek.
W imieniu organizatorów serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy
zaanga¿owali siê w przygotowanie i przebieg przedszkolnej imprezy,
bardzo licznym darczyñcom i przyjacio³om przedszkola.
Teresa Felisiak, Danuta Groñska

po lesie echo się niesie

Najwiêksz¹ atrakcj¹ naszego stoiska by³o uk³adanie puzzli przedstawiaj¹cych cietrzewia i
widok Hali Izerskiej z lotu ptaka. Na zdjêciu obok widaæ œcie¿kê wysypan¹ kilkoma rodzajami leœnej gleby; bosa przechadzka po nich pozwala³a „posmakowaæ” izerskich klimatów.

Zdjêcia T. Chmielowiec

Dotar³y do nas echa dorocznej wystawy na Polach
Mokotowskich w Warszawie,
jaka mia³a miejsce 8 maja,
powi¹zanej z obchodami
Miêdzynarodowego Roku
Lasów. Leœny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie
by³ jednym z trzech LKP
(przewa¿a³y parki narodowe), a stoisko Nadleœnictwa
Œwieradów (najwiêksze powierzchniowo) przyci¹ga³o
tysiêczne t³umy zwiedzaj¹cych.
Z kolei 11 czerwca leœnicy ze wszystkich dolnoœl¹skich nadleœnictw opanowali
wroc³awski rynek, a o tym,
jak wypad³y Góry Izerskie,
napiszemy za miesi¹c.

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
W maju Stra¿ Miejska w ramach kontroli
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy przeprowadzi³a 8 kontroli posesji pod k¹tem przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (w szczególnoœci dotyczy³y one sprawdzenia umów na odbiór odpadów komunalnych).
Ponadto stra¿nik:
– na bie¿¹co patrolowa³ teren przyszkolny w celu zwalczania pal¹cych gimnazjalistów;
– dokona³ 6 kontroli urz¹dzeñ na placach
zabaw;
– 4 razy skontrolowa³ prawid³owoœæ oznakowania ulicznego i czytelnoœci znaków;
– podj¹³ kilkanaœcie interwencji zwi¹zanych ze zg³oszeniami mieszkañców;
– piêciokrotnie interweniowa³ po zg³oszeniach o niezachowaniu ostro¿noœci przy trzymaniu psów;
– dokona³ 6 kontroli w punktach sprzeda¿y alkoholu oraz wyrobów tytoniowych na terenie miasta, sprawdzaj¹c, czy przestrzegana
jest Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz Ustawa
o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
– dwa razy interweniowa³ w stosunku do

osób nietrzeŸwych;
– podj¹³ 16 interwencji w stosunku do
kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego;
– 10 razy interweniowa³ po ujawnieniu
wykroczeñ porz¹dkowych, walcz¹c g³ównie
z przybijanymi na drzewach plakatami i afiszami reklamowymi;
– przeprowadza³ na bie¿¹co kontrole
miejsc, w których gromadzi siê tzw. element
patologiczny;
– na bie¿¹co przekazywa³ do odpowiednich s³u¿b informacje zwi¹zane z wszelkiego
rodzaju nieprawid³owoœciami;
Stra¿ Miejska nadal bêdzie przywi¹zywa³a szczególn¹ uwagê do obowi¹zku utrzymania czystoœci i porz¹dku w obrêbie nieruchomoœci.
* Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku
do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Dominika Pater
- 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231
708.

Na straży ognia i wody
3 maja miêdzy godz. 1030 a 2030 dwa zastêpy OSP nie ustawa³y w usuwaniu po³amanych ga³êzi i konarów drzew (skutek obfitych
opadów œniegu) przy ul. Sosnowej, Grunwaldzkiej, Górskiej, Leœnej, Zacisze, D³ugiej
i Sanatoryjnej.
4 maja jeszcze jedno sprz¹tanie po œniegowej nawa³nicy – na ul. Sosnowej usuwano
wisz¹ce ga³êzie.
6 maja po pó³nocy na ul. Lwóweckiej
mia³ miejsce wypadek drogowy – jad¹cy samochód osobowy potr¹ci³ id¹cego po jezdni
konia (bez ¿adnej opieki). Skutkiem zderzenia zwierzê zginê³o, a kierowca i pasa¿er wyl¹dowali w szpitalu. Stra¿acy przez dwie godziny porz¹dkowali miejsce zdarzenia, usuwaj¹c m.in. plamy ropopochodne.
Tak¿e 6 maja œwieradowscy stra¿acy
dwukrotnie wzywani byli do pal¹cej siê sadzy w tym samym kominie jednego z domów
przy ul. Bronka Czecha. Najpierw walczyli z
ogniem miêdzy godz. 1700 a 2000, a nastêpnie
od 2130 do 2345, w czym skutecznie pomaga³a
im jednostka PSP z Lubania.
17 maja wieczorem pali³y siê sadze w kominie budynku przy ul. 11 Listopada.
20 maja w wyniku gwa³townych opadów

(tym razem deszczu)
stra¿acy znów mieli
pe³ne rêce roboty, udra¿niaj¹c przez dwie godziny studzienki na ul.
11 Listopada, Krótkiej i Polnej, a na ul. Zakopiañskiej (skrzy¿owania z drog¹ do Leœnego Grodu) czyœcili przepusty.
21 maja miêdzy godzin¹ 1700 a 1800 stra¿acy zabezpieczali przejazd kolarzy uczestnicz¹cych w wyœcigu Ba³tyk-Karkonosze.
22 maja by³ dniem pszczelim, bo tu¿ po
po³udniu stra¿acy najpierw usuwali rój pszczó³ z drzewa na ul. Starowiejskiej, a wieczorem z drzewa obok „Kryszta³u”.
Tadeusz Baka wykonuje obowi¹zki w zakresie obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzysowego i ochrony ppo¿. - tel. 75 78 16 841, 75
78 16 155 i 512 243 887, a na czele nowo
wybranego zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju stan¹³ Ireneusz Bigus, tel. 662 288 913.
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.



WYPADKOWOŒÆ ÆWICZEBNA

1

Od 1 czerwca br. œwieradowska Stra¿ Miejska ma nowego
komendanta (a stosuj¹c niedsyskryminuj¹ce nazewnictwo, nale¿y
raczej mówiæ „komendantkê”) - funkcjê tê objê³a DOMINIKA
PATER (33 l.). W 2006 r. ukoñczy³a studia magisterskie: pedagogikê na Uniwersytecie Zielonogórskim - kierunek: praca socjalna.
Po studiach przez ponad rok pracowa³a w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Olszynie (wtedy te¿ zaliczy³a studia
podyplomowe w Kolegium Karkonoskim - pedagogikê opiekuñczowychowawcz¹ i resocjalizacyjn¹), po czym zmieni³a zawód i od
grudnia 2007 r. do lutego 2010 r. by³a stra¿nikiem miejskim w
Boles³awcu, a nastêpnie - w Olszynie.
Od stycznia do listopada 2010 r. odby³a szkolenie w ramach
projektu „Euros³u¿by 2012” z zakresu radzenia
sobie ze stresem

w warunkach s³u¿by  praktycznych aspektów zwalczania
przestêpczoœci przeciwko zabytkom praktycznych
aspektów

polityki równoœci p³ci kobiet i mê¿czyzn w warunkach s³u¿b
mundurowych wczesnej
interwencji psychologicznej na miejscu wypadku ochrony
w³asnoœci intelektualnej.


Nowa szefowa SM mieszka w Radostowie ko³o Lubania, jest mam¹ 11-letniego Bartka, a jej najwiêksza pasja to
uczestnictwo w rajdach aut terenowych - zarówno w roli kierowcy, jak i pilota.
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KARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI

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

CENNIK REKLAM W «NO
TATNIKU»
«NOT
1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4 (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x 85 mm) - 61,50 z³; 1/16 (85 x 60 mm) - 33,21 z³.
Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm - 123 z³ oraz 225 x 85 mm - 246 z³

Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.
Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ majlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!
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17 czerwca o godz. 1000 u zbiegu ulic Sienkiewicza i Zakopiañskiej rozpoczn¹ siê
æwiczenia pod kryptonimem WYPADEK DROGOWY 2011. Dojdzie do zderzenia 3
pojazdów: autobusu z 20-osobow¹ grup¹ dzieci, ciê¿arówki bez ³adunku i samochodu osobowego.
W æwiczeniach wezm¹ udzia³ wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu lubañskiego
(zarówno gaœnicze, jak i ratowniczo-gaœnicze) oraz trzy jednostki PSP, która przywiezie te¿ kontener z zabezpieczeniem logistycznym.
Program przewiduje zabezpieczenie miejsca i pojazdów, uwolnienie zakleszczonych
osób (bêdzie efektowne ciêcie blach), ewakuacjê poszkodowanych, pomoc medyczn¹
(przy wspó³dzia³aniu z jednostkami ratownictwa medycznego), przygotowanie szpitala polowego na stadionie, zabezpieczenie wycieków paliw i olejów.
Policja i Stra¿ Miejska bêdzie uczestniczyæ w dzia³aniach, kieruj¹c ruchem drogowym wspó³dzia³aj¹c przy usuwaniu pojazdów.
UWAGA! Ulica Sienkiewicza (od ul. 11 Listopada do ul. Wyszyñskiego) bêdzie zamkniêta dla pojazdów co najmniej do godz. 1200, natomiast ul. Zakopiañska (a¿ do
ul.Zródlanej, któr¹ stanie siê jednokierunkowym objazdem od strony Czerniawy) do godz. 14. Do tego czasu pojazdy udaj¹ce siê do Czerniawy musz¹ jeŸdziæ przez
Or³owice.

,

Zdaniem radnego

Nie jestem zwolennikiem dyskusji za poœrednictwem prasowych artyku³ów, ale muszê z³amaæ tê zasadê.
W zwi¹zku z wypowiedzi¹ Pana Burmistrza w rubryce „Na bie¿¹co” (Notatnik Œwieradowski nr 5, maj
2011) chcê wyjaœniæ kilka kwestii.
Uczestnicz¹c w sesjach rady nie spotka³em siê z
inicjatyw¹ radnych maj¹c¹ na celu zablokowanie budowy nowych hoteli w naszym mieœcie. Byty natomiast
pytania do burmistrza, czy rozmiar inwestycyjny w bran¿y hotelowej nie spowoduje perturbacji, np. braku wody
przy niedoinwestowanych ujêciach, k³opotów komunikacyjnych spowodowanych brakiem parkingów czy
utrat¹ przez miasto cech uzdrowiska w zwi¹zku z zabudow¹ centrum?
Powy¿sze w¹tpliwoœci zg³aszaj¹ mieszkañcy w rozmowie z radnymi i dlatego tematy te poruszano w dyskusji.
Osoba nieuczestnicz¹ca w sesjach Rady Miasta, czytaj¹c tekst burmistrza mo¿e odnieœæ b³êdne wra¿enie,
¿e projekty przedstawiane przez niego s¹ negowane
przez piêæ osób w radzie.
Pozwolê sobie przedstawiæ fakty.
1. Uchwa³a, która pozwala³a na budowê minigolfa, przesz³a czternastoma g³osami „za” bez sprzeciwu.
2. Uchwa³a w sprawie przejêcia przez gminê terenu nieczynnej linii kolejowej zlokalizowanej w obsza-

rze Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój - g³osowanie: 11
osób „za”, 2 „przeciw”, jedna siê wstrzyma³a.
3. Odbudowa wie¿y Wilhelma - formalnie temat
ten nie podlega³ ¿adnej procedurze, wiêc rozmowa o
nim jest przedwczesna. Jest to problem przysz³oœci uwa¿am, ¿e dalszej.
4. Budowa wyci¹gów narciarskich na Œwieradowcu. Ta sprawa budzi³a najwiêksze kontrowersje, dlatego zg³oszono wniosek o prze³o¿enie g³osowania uchwa³y
na sesji w maju.
Czêœæ radnych chcia³a uzyskaæ informacjê na temat wartoœci gruntów, które bêd¹ podlega³y zamianie.
Uchwa³a w sprawie nabycia nieruchomoœci - g³osowanie zakoñczy³o siê wynikiem 8 „za” przy 5 przeciwnych.
Chc¹c przybli¿yæ temat dodam, ¿e z mocy tej
uchwa³y w zamian za grunty gminne oddane w u¿ytkowanie wieczyste miasto otrzyma teren wyci¹gu na
Œwieradowiec, równie¿ z prawem u¿ytkowania wieczystego.
Proszê mieszkañców, aby artyku³ burmistrza, do
którego siê odnios³em, potraktowali z przymru¿eniem
oka.
G³osowa³em przeciwko uchwale w sprawie nabycia nieruchomoœci.
Ryszard Sokó³

NASZE INWESTYCJE - UNIJNE RELACJE
9 maja w Œwieradowie TVP Wroc³aw realizowa³a program o inwestycjach unijnych na Dolnym Œl¹sku. My prezentowaliœmy te, które realizujemy przy wsparciu bud¿etu UE.
Du¿o miejsca poœwiêcono du¿ym projektom, jak rewitalizacja parków uzdrowiskowych (5 mln z³), poprawa komunikacji w centrum miasta z deptakiem (7 mln z³), rewitalizacja
Czarciego M³yna (2 mln z³), ale mówiliœmy te¿ o tych mniejszych projektach, jak singltrek (750 tys. z³), skatepark (500
tys z³) czy parki w Czerniawie (700 tys. z³).
Ogó³em zrealizowaliœmy i realizujemy 15 projektów przy
wsparciu unijnym i ju¿ zabiegamy o kolejne œrodki. Cieszy
fakt, ¿e mo¿emy s³u¿yæ przyk³adem dla innych gmin, jak pozyskiwaæ fundusze unijne.

Na bie¿¹co

AQUAPARK ZASADA - OPÓŹNIENIE I KARA
11 maja w Urzêdzie Miasta dosz³o do spotkania z przedstawicielami holdingu Zasada SA, z którymi rozmawia³em o
karach za opóŸnienia na budowie aquaparku. W miejscu starych basenów inwestor zobowi¹zany jest wybudowaæ kompleks basenowo-hotelowy. Niestety, z ró¿nych przyczyn nie
rozpocz¹³ budowy w terminie wskazanym w umowie z gmin¹,
która z tego powodu naliczy³a karê za opóŸnienia w rozpoczêciu inwestycji. Inwestor nie uznaje naszych roszczeñ, dlatego skierujemy sprawê na drogê s¹dow¹, aby wyegzekwowaæ nale¿noœæ.

REWITALIZACJA KAMIENIC - MAŁO CZASU
17 maja og³osiliœmy przetarg na wykonanie nowych elewacji czterech budynków przy ul. Zdrojowej (nr 5, 10, 12 i
14) i jednego przy ul. Pi³sudskiego (nr 1). Pod koniec czerwca
bêd¹ og³oszone oficjalnie wyniki dofinansowania rewitalizacji zdegradowanych budynków mieszkalnych w mieœcie, a do
po³owy czerwca czekamy na wykonawców, których wy³onimy w przetargu i po og³oszeniu wyników podpiszemy z nimi
umowy. Procedurê przetargow¹ przyspieszyliœmy, na ile by³o
to mo¿liwe, remonty chcielibyœmy przeprowadziæ w okresie
letnim, bo jak wiadomo, u nas ju¿ w paŸdzierniku pada œnieg.
Niestety, rozstrzygniêcie konkursu na dofinansowanie unijne nie zale¿y od nas i dlatego czekamy na oficjalne wyniki,
które dadz¹ nam zielone œwiat³o do zamkniêcia procedury przetargowej.

ŚWIERADOWIEC - REAKTYWACJA
18 maja uda³em siê do Poznania na spotkanie z szefostwem Lama Gold w sprawie uruchomienia kompleksu narciarskiego na górze Œwieradowiec. Zaprosi³em prezesa Lamy
do Œwieradowa na rekonesans w terenie. Mocno zabiegamy o
to, aby ta góra znów goœci³a narciarzy zjazdowych. Du¿o jeszcze musi siê wydarzyæ, nim zobaczymy na tym stoku narciarza, ale s¹dzê, ¿e warto o to zabiegaæ. Nie bêdzie jednak ³atwo,
a przed nami wyboista droga. Najpierw musimy dogadaæ siê z
w³aœcicielami wyci¹gów Œwieradowiec i Izery, nastêpnie wykonaæ dokumentacjê œrodowiskow¹ i techniczn¹, wreszcie
zdobyæ pozwolenie na budowê. Du¿e wyci¹gi narciarskie to
znacz¹ce inwestycje dla Œwieradowa - w zimie napêdzaj¹ koniunkturê w hotelach, sklepach i restauracjach.

AQUAPARK MALACHIT - BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
23 maja w hotelu „Malachit” rozmawia³em z dyrektorem
Zbigniewem Kubiel¹ o rozpoczynaj¹cej siê niebawem budowie aquaparku przy tym obiekcie. Obecnie trwaj¹ prace projektowe i niebawem z³o¿ony bêdzie wniosek do starostwa w
Lubaniu o wydanie pozwolenia na budowê. Jeœli bêdzie ono
wydane w oczekiwanym przez inwestora czasie, jeszcze w tym
roku zrealizowany bêdzie stan surowy budynku i basenów.
Przypomnê, ¿e - jako miasto - bêdziemy tam uczyli nasze dzieci
p³ywaæ. Z pierwszych wizualizacji projektu przedsiêwziecie
zapowiada siê imponuj¹co.

ŚWIERADÓW A PRZEDSIĘBIORCY
30 maja uczestniczy³em w forum naukowym, które zgromadzi³o w Szklarskiej Porêbie przedstawicieli uczelni ekonomicznych z ca³ego kraju, prowadz¹cych katedry turystyki. Zaproponowano mi przedstawienie efektów wspó³pracy z przedsiêbiorcami z bran¿y hotelowej i oko³oturystycznej na terenie
miasta oraz przybli¿enie sposbów wsparcia œwieradowskiego
samorz¹du. Myœlê, ¿e wspó³praca ta nie wygl¹da Ÿle, o czym
niech poœwiadcz¹ poni¿sze przyk³ady.
1. POLITYKA PODATKOWA. W poprzedniej kadencji
samorz¹du przez 4 lata nie podnosiliœmy podatków i op³at lokalnych, sta³o siê to dopiero w 2010 r., ale dlatego, ¿e nasze
du¿e i skuteczne zaanga¿owanie w pozyskiwanie funduszy
unijnych wymaga³o w³asnego wk³adu finansowego. Krótko
mówi¹c, staramy siê siêgaæ do kieszeni naszego mieszkañca
tylko wtedy, gdy brakuje nam œrodków w³asnych do pozyskanych unijnych. A op³ata uzdrowiskowa, któr¹ p³ac¹ goœcie i

PODYSKUTUJMY O DNIU DZISIEJSZYM I PRZYSZŁOŚCI MIASTA
OG£OSZENIE
Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o.
og³asza

pr
zetarg ofer
towy na najem lokalu w „Szarotce”
przetarg
ofertowy
pr
zy ul. Zdrojowej 2, o pow
przy
pow.. ok. 160 m2,
pr
zeznaczonego na dzia³alnoœæ us³ugow¹.
przeznaczonego
Oferty nale¿y sk³adaæ do 21 czerwca do godz
1000 w siedzibie Spó³ki (ul. Zdrojowa 2) w
sekretariacie, w zamkniêtej kopercie oznaczonej:
„Przetarg – pomieszczenie „Szarotka”.
Wadium w wys. 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ
w kasie Spó³ki do 20 czerwca do godz. 1500.
Spó³ka zastrzega sobie prawo odwo³ania
przetargu bez podania przyczyn.
Pe³na treœæ og³oszenia wraz z warunkami
zawarcia umowy znajduje siê na stronie
www
.uzdrowisko-swieradow
.pl
www.uzdrowisko-swieradow
.uzdrowisko-swieradow.pl
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du.
Szczegó³owych informacji udziela Renata Maroñ
- w pok. 10 lub telefonicznie: 75 78 20 737.

Zapraszam mieszkañców do dyskusji na temat
zarówno bie¿¹cych spraw nurtuj¹cych nas na co
dzieñ, jak i o przysz³oœci - kszta³tujemy j¹ ju¿ dziœ
decyzjami, do których chcia³bym przekonaæ œwieradowian. Spotkania odbêd¹ siê:
21 czerwca, godz. 1700 - w Miejskim Zespole Szkó³
22 czerwca, godz. 1800 - w œwietlicy
Zak³adu Przemys³u Drzewnego ŒWIERAD.

kuracjusze przebywaj¹cy w mieœcie d³u¿ej ni¿ dobê, jest nadal jedn¹ z najni¿szych w Polsce.
2. OP£ATY ZA WODÊ I ŒCIEKI. Po likwidacji zak³adu bud¿etowego w maju 2010 r. zaczêliœmy mieæ realny wp³yw
na gospodarkê wodno-œciekow¹ w mieœcie. Oszczêdnoœci,
które z tego wynik³y, maj¹ znacz¹cy wp³yw na to, ¿e w Œwieradowie cena wody i œcieków jest znacznie ni¿sza ni¿ w s¹siednich miejscowoœciach turystycznych. Dla przyk³adu, je¿eli w podobnym obiekcie w Szklarskiej Porêbie i Œwieradowie zu¿ywa siê 1000 m3 wody i zrzuca tyle samo œcieków, to
w Szklarskiej za tê iloœæ trzeba zap³aciæ 16.000 z³, a w Œwieradowie zaledwie 6.700 z³, co daje prawie 10.000 z³ oszczêdnoœci. Nawet je¿eli woda i œcieki bêd¹ dro¿a³y, to nadal bêd¹
to ceny ni¿sze ni¿ u s¹siadów.
3. PRZYCI¥GANIE INWESTORÓW. Jesteœmy jedn¹
z niewielu miejscowoœci w Polsce, która ma plan zagospodarowania przestrzennego dla ca³ego miasta. To powoduje, ¿e
potencjalni inwestorzy wiedz¹, co i gdzie mo¿na budowaæ na
terenie Œwieradowa, a to z kolei bardzo przyspiesza proces
inwestycyjny.
4. WSPÓ£FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA IMPREZY TARGOWE. Od d³u¿szego czasu gmina dofinansowuje wyjazdy naszych hotelarzy na targi turystyczne na terenie ca³ej Europy, w zamian za wystawianie materia³ów promocyjnych miasta. Taka dzia³alnoœæ powoduje, ¿e dawniej
Œwieradów by³ reprezentowany na kilku imprezach targowych,
a dziœ na kilkudziesiêciu.
5. WSPÓLNE INWESTYCJE W PROMOCJÊ
OBIEKTÓW I MIASTA. Uda³o nam siê zaprosiæ do wspó³pracy naszych hotelarzy przy wydaniu i finansowaniu katalogu miejsc noclegowych w nak³adzie 50 tys. egz. Równie¿
du¿ym sukcesem jest wydanie Niezbêdnika Turysty, te¿ w 50tysiêcznym nak³adzie, w którym zaprezentowali siê restauratorzy i inni us³ugodawcy. Na stronie miasta mamy zak³adkê
„Noclegi”, która wszystkim obiektom hotelowym stwarza równe szanse pozyskania klienta. Dzia³a to w ten sposób, ¿e po
ka¿dym klikniêciu lista obiektów odœwie¿a siê losowo, w ten
sposób nawet ma³e pensjonaty maj¹ szansê ukazania siê jako
pierwsze, co oznacza, ¿e klient je dostrze¿e i wybierze jako
miejsce noclegu. Na tej samej stronie jest jeszcze zak³adka
„Wolne miejsca noclegowe” - to symbolicznie p³atny modu³
dla hotelarza, gdzie kolejnoœæ na liœcie jest podyktowana aktywnoœci¹ w³aœciciela obiektu.
6. LOKALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH. Aran¿uj¹c przestrzeñ miejsk¹, zale¿y nam na tym, aby ca³e miasto
rozwija³o siê równomiernie. Dlatego staramy siê lokalizowaæ
inwestycje w taki sposób, aby wp³ywa³y na rozwój otocznia.
Przyk³adem niech bêdzie rewitalizacja Czarciego M³yna, w
s¹siedztwie którego buduj¹ siê trzy hotele, czy parki w Czerniawie, wokó³ których wznosi siê dwa hotele. Singltreki, œcie¿ki rowerowe, te¿ s¹ blisko obiektów hotelowych i gastronomicznych. W trakcie opracowania jest uzdrowiskowy szlak
przez miasto, który poprowadzi do najciekawszych atrakcji
naszego miasta.
Wymieni³em kilka g³ównych pól wspó³pracy z naszymi
przedsiêbiorcami. Jest te¿ wiele innych spraw i problemów,
które trzeba rozwi¹zaæ przy wspó³pracy z pracownikami UM.
Planowanie rozwoju miasta jest tak pomyœlane, aby u³atwiæ i
poprawiæ ¿ycie w mieœcie mieszkañcom, ale planuje siê równie¿ z myœl¹, aby z ka¿dej inwestycji powsta³a kolejna atrakcja czy udogodnienie dla naszych goœci. Czêsto jest to trudne
do pogodzenia z oczekiwaniami mieszkañców i przedsiêbiorców. Zale¿y mi na tym, by nasze miasto by³o jak najtañsze
dla mieszkañców i goœci. S¹dzê, ¿e taka racjonalna polityka
ze strony gminy w d³u¿szym okresie wp³ynie na równomierny
rozwój miasta, a tym samym spowoduje, ¿e powstanie wiêcej
miejsc pracy i mo¿liwoœci zarobkowych.
Rozwój gminy = ograniczanie wydatków bie¿¹cych =
inwestycje = miejsca pracy = wiêksze dochody bud¿etu
gminy = wiêcej skutecznie za³atwionych spraw mieszkañców i przedsiêbiorców.

W ŚWIECIE MINIGOLFA
9 czerwca rozstrzygnêliœmy przetarg na realizacjê pola do
gry w minigolfa, które powstanie u zbiegu ulic Krótkiej i Zakopiañskiej. To niepozorne, budz¹ce mnóstwo emocji poletko mo¿e byæ ciekaw¹ atrakcj¹ miasta. Chcemy, aby nasze 18do³kowe pole otrzyma³o certyfikat Œwiatowej Federacji Minigolfa (bo taka istnieje) i wtedy bêdziemy mogli organizowaæ
zawody rangi miêdzynarodowej.
Takie pola istniej¹ w Sopocie, Ko³obrzegu, Poznaniu.
Potrzebujemy podobnych
miejsc, bo wci¹¿ brakuje nam atrakcji przyci¹gaj¹cych turystów, szczególnie w okresie letnim, dlatego w
górnym parku zdrojowym planujemy urz¹dziæ pole do gry w kule
(zwane bulami).
Roland Marciniak

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
1 czerwca 2011r. w Warszawie odby³y siê obrady XVII Sesji
Sejmu Dzieci i M³odzie¿y w Miêdzynarodowym Dniu Dziecka.
Organizatorem by³a Kancelaria Sejmu we wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacj¹ Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Fundacj¹ Projekt: Polska. Tematem tegorocznej sesji by³ ,,Wolontariat na rzecz aktywnoœci spo³ecznej”.
Przed posiedzeniem odby³o siê spotkanie z klubami i ko³ami
poselskimi. O godzinie 1000 rozpoczê³y siê obrady, które otworzy³ marsza³ek Grzegorz Schetyna. Nastêpnie przywita³ nas wicepremier Waldemar Pawlak, po nim wyst¹pili: minister edukacji Katarzyna Hall oraz Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.
Podczas obrad przyjêto uchwa³ê w sprawie zaleceñ dotycz¹cych rozwoju wolontariatu i aktywnoœci spo³ecznej wœród m³odzie¿y.

Œwiatowy
Dzieñ
Inwalidy
4 czerwca w pensjonacie „Fortuna” odby³o sie spotkanie przy ognisku z okazji ŒWIATOWEGO DNIA INWALIDY, w którym
udzia³ wziêli cz³onkowie œwieradowskich kó³ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zku Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz Zwi¹zku Sybiraków. Goœæmi byli m.in. Zbigniew S³owik - cz³onek Zarz¹du Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze, oraz przewodnicz¹ca Rady Miasta Wioletta Urbañczyk. Uczestnikom spotkania, które przebiega³o pod has³em „Troska o Cz³owieka Niepe³nosprawnego”, dopisywa³y apetyty, a przygrywaj¹cy podczas biesiady akordeonista wprawi³ wszystkich w dobry nastrój.

Piszcząca nadzieja

2 maja ostatni koncert na œwieradowskich organach wykonali studenci zak³adu muzyki koœcielnej wroc³awskiej Akademii Muzycznej: Artur Piwkowski, Daniel
Ma³ucki i Jakub Choros, dziêki którym nawet tak niewielkie organy, jak œwieradowskie ukaza³y wielkie mo¿liwoœci brzmieniowe w repertuarze niemieckich i
francuskich kompozytorów epoki romantyzmu.
23 maja rozpocz¹³ siê remont instrumentu – od demonta¿u wszystkich piszcza³ek (na zdjêciu), które zostan¹ poddane czyszczeniu, konserwacji œrodkami
owadobójczymi i ewentualnym naprawom. Nastêpnie tym samym zabiegom poddane bêd¹ pozosta³e elementy: wiatrownice, stó³ gry, traktura, miech i oczywiœcie
prospekt.
Rozpoczêcie prac konserwatorskich nie oznacza jednak wstrzymania dzia³alnoœci festiwalowej, przeciwnie, na lato zaplanowaliœmy interesuj¹ce koncerty.
Ju¿ 18 czerwca o godz. 1600 zapraszamy na koncert muzyki barokowej w wykonaniu studentów wroc³awskiej AM. Us³yszymy wówczas kantaty religijne D. Buxtehudego - Jesu meine Freude oraz Cantate Domino, a tak¿e Sinfoniê triow¹ J.
F. Haendla, z udzia³em studentów a¿ z trzech wydzia³ów - wokalnego: Joanny
Zawartko - sopran, Magdaleny Wachowskiej - sopran, Paw³a Ko³odzieja - bas;
edukacji muzycznej: Oliwii Kimbar i Aleksandry Wysockiej – skrzypce, Klaudyny
W¹siewicz – wiolonczela; instrumentalnego: Tomasza Niestroja – klawesyn, Bartosza Krawczyka – kontrabas.
Kolejny wystêp16 lipca o godz. 1600. Jakub Choros – kontratenor, Artur Piwkowski – bas, i Tomasz G³uchowski graj¹cy na klawesynie wykonaj¹ wybrane
arie z kantat i oratoriów J. S. Bacha przeznaczonych na kolejne uroczystoœci i
œwiêta roku liturgicznego.

Zachêcam do udzia³u w tych wydarzeniach i o wsparcie naszej inicjatywy
dobrowolnym datkiem na remontu organów, jako ¿e prace konserwatorskie rozpoczêliœmy maj¹c zaledwie po³owê kwoty niezbêdnej do ich ukoñczenia. Remont
nie móg³ jednak byæ odk³adany ze wzglêdu na obecnoœæ w instrumencie owadów
¿ywi¹cych siê drewnem i ka¿dy miesi¹c zw³oki pogarsza³by stan organów, a tym
samym powiêksza³ koszty ich rewitalizacji. Wstêp wolny.
Anna Panek - kierownik generalny festiwalu PRO MUSICA SACRA

SANTO SUBITO!

³ego œwiata my - pielgrzymi ze Œwieradowa, Gryfowa, Mirska, Giebu³towa, Pobiednej i okolic.
1 maja na Via della Conciliazione przed
placem œw. Piotra wœród morza bia³o-czerwonych flag panowa³a niezwyk³a atmosfera i o
zmêczeniu nikt z nas nie myœla³, czuliœmy siê
dumni, ¿e uczestniczymy na tak wa¿nej uroczystoœci w historii Koœcio³a i polskiego narodu. Nikt nie kry³ radoœci, a nawet ³ez. Gdy
podczas mszy œw. ods³oniêto obraz Jana Paw³a
II, nast¹pi³o wielkie poruszenie i wzruszenie.
Z ogromn¹ radoœci¹ wszyscy bili brawa i
wo³ali „Santo Subito!” (œwiêty natychmiast).
Ka¿dy z nas zabra³ ze sob¹ w³asne intencje, o
które siê modli³ w trakcie pielgrzymki.
Po uroczystoœciach zwiedzaliœmy Rzym,
Ca³a grupa na pl. œw. Piotra w Rzymie, w tle bazylika œw. a nastêpnego dnia oddaliœmy ho³d relikwiom
Piotra z relikwiami Jana Paw³a II.
naszego papie¿a w Bazylice œw. Piotra.
3 maja zwiedzaliœmy bazylikê œw. Franciszka w Asy¿u i
Od 29 kwietnia do 5 maja
piêkne miasteczko zbudowane na wzgórzu. W tym dniu udaczworo œwieradowian uczestniliœmy siê równie¿ do bazyliki œw. Antoniego w Padwie.
czy³o w pielgrzymce autokaro4 maja w godzinach rannych w Spiazzi w Sanktuarium
wej do Rzymu, zorganizowanej
Matki Bo¿ej Bolesnej – Bazylice Mniejszej (przepiêkny zaprzez ks. Grzegorza Sowê z Gryk¹tek), do której pielgrzymowa³ Jan Pawe³ II, uczestniczylifowa, na beatyfikacjê Jana Pawœmy w mszy Œw., po której udaliœmy siê do domu pe³ni ener³a II. Wœród pielgrzymów z cagii i wewnêtrznej mocy. (EG)

Œwieradowska pos³anka na trybunie sejmowej.
W przeddzieñ obrad wziêliœmy udzia³ w warsztatach, które
mia³y przygotowaæ nas do burzliwej dyskusji podczas posiedzenia. Osobiœcie uczestniczy³am w jednym z nich - ,,Jak skutecznie dzia³aæ – dobre praktyki wolontariatu”.
Z w³asnych odczuæ mogê powiedzieæ, ¿e zostanie pos³em na
Sejm RP i zasiadanie w ³awie poselskiej by³o niesamowitym
prze¿yciem. W tym dniu mieliœmy wszystkie przywileje poselskie. Ekscytuj¹ce by³o te¿ to, i¿ ka¿dy z nas móg³ zag³osowaæ za
podjêciem lub odrzuceniem naszej w³asnej uchwa³y, do której
wszyscy mieliœmy okazjê wnieœæ poprawki.
Serdecznie zachêcam wszystkich do udzia³u w konkursie, by
móc zostaæ pos³em RP w XVIII Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y.
Justyna Majczak

Z Kazachstanu w Izery
W Polsce Ludowej obywatelom,
którzy przyszli na œwiat w granicach
II RP, wpisywano do dowodów osobistych adnotacjê: urodzony Lwów,
Wilno, Brzeœæ (ZSRR), choæ rodzili
siê w wolnej Polsce. W³adys³aw Aficki urodzi³ siê 22 maja 1921 r. we
wsi Cykowa (ok. 25 km od Kamieñca Podolskiego), dziœ Ukraina, wtedy Zwi¹zek Sowiecki. W latach
1919-20, w czasie wojny polskobolszewickiej, miasto pozostawa³o
pod polsk¹ administracj¹ i choæ bolszewicy nosili siê nawet z zamiarem
oddania nam Kamieñca, wszed³ w
koñcu w sk³ad radzieckiej Ukrainy.
Polacy na ogó³ uciekali z tych
terenów na teren II RP (z Kamieñca 22 maja w dniu 90. urodzin W³adys³awa Afickiego podczas urodo granicy by³o 30 km), mo¿e obaj czystoœci rodzinnej w ogrodzie burmistrz Roland Marciniak z³odziadkowie W³adys³awa te¿ chcieli, ¿y³ jubilatowi ¿yczenia i wrêczy³ mu wi¹zankê kwiatów.
ale nie zd¹¿yli – zastanawia siê po latach ich wnuk. A m.in. poduszki i pierzyny za pszenicê. Szkó³ nie by³o, inmieli du¿o do stracenia: 2 m³yny na rzece Smotrycz, sta- formacji te¿ nie. We wrzeœniu 1939 dowiedzieli siê wprawdzie, ¿e Hitler napad³ na Polskê, ale ¿e Stalin te¿ – o tym
wy, 70 ha lasów i drugie tyle ziemi uprawnej.
Póki ¿y³ Lenin, póki NEP k³ad³ podwaliny pod namiast- ani s³owa.
W czerwcu 1941 – ¿e Hitler napad³ na Zwi¹zek Rakê gospodarki rynkowej, póki Stalin po œmierci wodza rewolucji umacnia³ swe wp³ywy i eliminowa³ ojców-za³o¿y- dziecki, ale s³owa o pogromie, jakiego dozna³a Armia Czercieli sowieckiego imperium, póty polscy gospodarze mieli wona.
Jesieni¹ 1941 W³adys³awa zabrali do wojskowego baprawo wierzyæ, ¿e zachowaj¹ swój stan posiadania.
M³yny i ziemiê zabrali w 1928 roku do ko³chozu. Przy- talionu roboczego w Czelabiñsku, gdzie budowali linie komusowa kolektywizacja przynios³a w latach 1932-33 Wielki lejowe. Wiêcej tam by³o Polaków ni¿ ruskich, wszyscy mieG³ód, dziœ uwa¿any za ludobójstwo. Pan W³adys³aw pa- li status ¿o³nierzy.
O Stalingradzie ruscy powiedzieli, gdy ju¿ by³o po
miêta popuchniête z g³odu nogi, œmieræ dziadka, który z
braku po¿ywienia umar³ maj¹c ledwie 60 lat, opowieœci o wszystkim, bo lubili siê chwaliæ.
Pod koniec 1943 W³adys³awa wcielono do dywizji witym, ¿e ludzie zjadaj¹ ludzi i ostrze¿enia, by nie jeŸdziæ
do miasta Hersow na po³udniu kraju, gdzie w cenie s¹ tebskiej i rzucono na front ko³o Kowna, gdzie podczas ciszy w przerwach miêdzy walkami s³ychaæ by³o, jak Niemzw³aszcza m³ode cia³a.
Chodzi³o siê do ruskiej szko³y, gdzie - jak w zaborach cy na pierwszej linii rozmawiali.
Jak pod Królewcem rzucili batalion do walki, zosta³a
- zwalczano jêzyk polski.
Gdy naród trochê siê ze skutków g³odu otrz¹sn¹³, Sta- z niego garstka ¿o³nierzy, a ¿e w innych formacjach te¿
lin zacz¹³ realizacjê kolejnego ob³¹kañczego planu: wy- straty by³y du¿e, zebrali blisko 30 Polaków i powiedziano
wózkê ca³ych narodów, w tym i Polaków. W sierpniu 1936 im, ¿e pójd¹ do polskiej armii. Tak W³adys³aw trafi³ do
r. W³adys³awa, jego m³odsz¹ o 5 lat siostrê Czes³awê oraz Bia³egostoku – wcielony do 2. batalionu piechoty 7. dywirodziców zapakowano do bydlêcych wagonów i powiezio- zji, któr¹ i tak ruski dowodzi³.
Ale batalion mia³ polskiego dowódcê – kpt. Œwierno w kazachskie stepy. Gdy kobiety wyci¹ga³y ró¿añce i
œpiewa³y religijne pieœni, do wagonu wpadali ¿o³nierze, czewskiego (nie tego jednak, co to siê kulom nie k³ania³),
bili, wyrywali ró¿añce z r¹k, zrywali medaliki i wrzesz- rodem z Kamieñca. Gada³ z ruskim akcentem, ale trafi³ na
krajana i pyta: „Dunajewce znasz, co sieczkarnie wyraczeli, wrzeszczeli, wrzeszczeli...
W Kazachstanie trafili do wioski Krasnodojsk (ob³ast biali?”. Tak siê wtedy znajdowali krajanie!
Jesieni¹ 1944 zawieŸli ich na Majdanek i rozlokowali
Kokczetaw – jakieœ 6 tys. km od ojcowizny), gdzie kazali
im zbudowaæ ziemiankê na stepie, wyk³adan¹ ceg³ami wy- w barakach obozowych.
Potem stacjonowali w lasach wokó³ Radzynia, sk¹d
rabianymi z ziemi ubijanej ze s³om¹. W zimie na œcianie
skorupa lodu mia³a kilka cm, by³o wilgotno, a zi¹b próbo- 17 stycznia 1945, gdy ruscy weszli do Warszawy, zaczêli
wano ogrzewaæ suszonym pio³unem albo krowim suszo- marsz do Poznania, gdzie 17 lutego weszli wprost do walki o cytadelê.
nym ³ajnem.
Wojnê z II Armi¹ zakoñczy³ w Budziszynie. Z Niemiec
- Na stepie pio³un rós³ 3 metry wysoki, przynajmniej
by³o go pod dostatkiem. Suszy³o siê go i pali³o w piecu, a na 2 dni trafi³ do G³ogowa, a stamt¹d – a¿ do jesieni – do
od zapachu a¿ w zêbach sch³o. Krowie placki, zwane kizia- Zgorzelca. Stali nad granic¹, jeŸdzili na szaber do Pieñska
kami, d³u¿ej trzyma³y ciep³o, za to bardziej œmierdzia³y. A i asystowali przy pierwszych wysiedleniach Niemców.
20 paŸdziernika 1945 W³adys³aw przyjecha³ do Œwieœniegu by³o tyle, ¿e jak chcia³em wejœæ do ziemianki, krzyradowa i spotka³ siê z ppor. Józefem Dzimir¹, który by³
cza³em do mamy przez komin, by mi otworzy³a drzwi.
Polacy wyprzedawali resztki dobytku, wymieniaj¹c dowódc¹ stra¿nicy na Polanie Izerskiej. Tak zacz¹³ siê œwieradowski epizod w ¿yciu W³adys³awa Afickiego, który trwa
do dziœ – 66 lat. Opowieœæ o tym bêdziemy kontynuowaæ
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UM wykazuje
Burmistrz Miasta informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ UM 1 czerwca zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci - na okres 21
dni - wykaz w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym, na rzecz
jej u¿ytkownika wieczystego, nieruchomoœci
przy ul. Zdrojowej 13:
dzia³ka nr 10/6, am. 6, obr IV.
Wykaz jest dostêpny w godzinach pracy
urzêdu.

Wiadomoœæ komunalna

Dobiega koñca inwestycja realizowana przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³wiu - modernizacja i odbudowa koryta Kwisy, miêdzy mostami przy ul. Dolnej i Wiejskiej.
Generalnym wykonawc¹ by³a firma Naviga-Trans z Wroc³awia. Gmina do inwestycji tej te¿ musia³a do³o¿yæ trochê grosza, gdy¿ konieczna sta³a siê budowa dodatkowego odcinka przepustu
drogowego oraz barier ochronnych. Przepust powierzono przedsiêbiorstwu naprawiaj¹cemu Kwisê
(za blisko 5 tys. z³), natomiast monta¿ barier, które bêd¹ nas kosztowaæ ok. 66 tys. z³ - firmie
„Znak” z Jeleniej Góry.

Samo zdrowie

29 maja w hali spacerowej odby³ siê VI
Piknik Zdrowia, któremu na tarasie zdrojowym towarzyszy³ Izerski Jarmark Ekologiczny – obie imprezy odwiedzi³o oko³o
2500 osób.
Ogromnym powodzeniem cieszy³y siê
przede wszystkim bezp³atne badania medyczne; poziom cholesterolu zmierzy³o sobie 50
osób, cukru we krwi – 250, ciœnienie têtniczego we krwi – 400, BMI (wskaŸnik oty³oœci) – 550, a 250 osobom firma „Optyk Trendy” wykona³a badanie ostroœci widzenia oraz
ciœnienia w ga³ce ocznej.
Goœcie skorzystaæ z ca³ej gamy sprzêtu rehabilitacyjnego obs³ugiwanego przez specjalistów. Do dyspozycji goœci by³y rowerki, plat-

bieg œwiecowania uszu.
Na Pikniku po raz pierwszy zaprezentowali siê: Pawe³ Adam ze sw¹ ofert¹ terapii
bólów krêgos³upa i koñczyn oraz firma „Herbalife”, która umo¿liwi³a pomiar tkanki t³uszczowej i dobór diety oraz suplementów.
Uzdrowisko przygotowa³o pyszne i zdrowe sa³atki, a konsumpcji towarzyszy³y pogadanki na temat zdrowego trybu od¿ywiania
siê. Dr Justyna Schmidt przygotowa³a apetyczn¹ herbatkê ze œwie¿ych zió³ oraz wystawê tych¿e (i równie¿ wyg³osi³a pogadankê).
Mo¿na by³o nieodp³atnie podziwiaæ widoki Œwieradowa z wie¿y zegarowej, zwiedziæ SPA „Kwiat Lotosu” czy pójœæ na spacer
z trenerem nordic walking.
Na jarmarku zaprezentowali siê pszczelarze, wytwórcy rêkodzie³a, producenci serów, a wystawocom i
odwiedzaj¹cym czas
umila³y zespo³y ludowe: „Marysieñki” z
Radostowa oraz „Chabry” z Mirska.
Dla dzieci przygotowano wiele konkursów z nagrodami, a
najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê karaoke oraz malowanie
twarzy.
(ABJ)

forma wibracyjna, ergowios³a, body detox, a
szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê
rolletic (na zdjêciu). Wykonywano tak¿e za-

Co za miesi¹c?

W stronê techniki
Karkonoska Pañstwowa Szko³a Wy¿sza w
Jeleniej Górze zachêca tegorocznych maturzystów do rozpoczêcia studiów na nastêpuj¹cych
kierunkach technicznych:
Edukacja techniczno-informatyczna
http://wt.kk.jgora.pl/?k=46
In¿ynieria bezpieczeñstwa
http://wt.kk.jgora.pl/?k=91
Elektronika i telekomunikacja
http://wt.kk.jgora.pl/?k=39
Zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
http://wt.kk.jgora.pl/?k=89
Budynek, w którym prowadzone s¹ zajêcia na wymienionych kierunkach, JEST DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH RUCHOWO.

Z powodu bogactwa materia³ów w bie¿¹cym
numerze zmuszeni jesteœmy czêœæ tekstów zamieœciæ w numerze lipcowym. Napiszemy m.in.
- o wycieczce pracowników Uzdrowiska do
W³och;
- o wra¿eniach z pi¹tego pleneru malarskiego zorganizowanego przez Uzdrowisko;
- o podsumowaniu projektu EINSTEIN realizowanego w obu
szko³ach;
- o skutkach nowelizacji ustawy
„uzdrowiskowej”.
A ponadto wiele
aktualnych informacji.
Zapraszamy do
lektury za miesi¹c.
Redakcja

Organ prowadz¹cy - Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu. Szko³a o charakterze regionalnym
wiedni¹ postawê: chêæ i zaanga¿owanie, kreatywnoœæ, punktualnoœæ,
dyscyplinê, odbywamy wiele rozmów przed praktyk¹, by wiedzieli, jak
siê zachowaæ, ale te¿ by wyrobili w
sobie wysokie poczucie wartoœci. I
to daje rezultaty, bo w piêciogwiazdkowym krakowskim hotelu nie daj¹
po sobie w ogóle poznaæ, ¿e przyjechali z ma³ej szkó³ki, przeciwnie, pokazuj¹, ¿e wiedz¹, czego chc¹ w zawodzie i czego oczekuj¹ po praktykach. My w dodatku w trakcie praktyk dzwonimy i majlujemy, pytaj¹c,
jak siê sprawuj¹ praktykanci (czym
pracodawców zadziwiamy), zaœ po
powrocie uczniowie zostaj¹ gruntownie przeegzaminowani - dodaje.
Marcin Psich z Biedrzychowic, tegoroczny maturzysta, jest po praktykach w Sheratonie i
Holiday Inn.
- Nic tych praktyk nie zast¹pi. ¯eby dostaæ celuj¹cy w
Sheratonie, trzeba samemu posprz¹taæ pokoje. Proste?
Zanim mnie siê to uda³o, minê³o 8 godzin, bo w pokojach wszystko ma swoje wzorce, nawet ustawienie szamponu w ³azience. W Holiday Inn by³em na recepcji, a jako
kelner obs³ugiwa³em zagranicznych goœci – to by³y bardzo przyjemne doœwiadczenia.
Marcin przygotowa³ sw¹ œcie¿kê zawodow¹: studia zaoczne - zarz¹dzanie hotelem (z prac¹ nie ma problemu,
bo uczniowie maj¹ j¹ zagwarantowan¹, zanim ukoñcz¹
szko³ê), potem zbuduje w³asny hotel w górach. (aka)

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
kojarzy siê wszystkim z pa³acem i otaczaj¹cym go 8-hektarowym parkiem. W ub. roku placówka obchodzi³a swoje
50-lecie, przez pierwsze trzy dekady kszta³c¹c g³ównie
na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa i wiejskiego gospodarstwa domowego. Obecny profil szko³y, która od 1999
r. kieruje Zofia Rak (fot. u góry), wypracowany zosta³ w
ostatnim dziesiêcioleciu.
- Odpowiadamy na oczekiwania Pogórza Izerskiego,
które z uwagi na swój charakter potrzebuje g³ównie kadr
dla hotelarstwa, turystki i ¿ywienia.
St¹d w ofercie programowej nauka zawodów: kelner,
kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji us³ug
gastronomicznych, technolog ¿ywnoœci.
Niewiele brakowa³o, aby szko³a
przesta³a istnieæ, poniewa¿ w³adze
powiatu z uwagi na degradacjê pa³acu i brak œrodków na remonty nosi³y
siê z zamiarem likwidacji placówki i
sprzeda¿y obiektu. Dziêki determinacji Z. Rak uda³o siê nadaæ szkole status regionalny - dla uczniów 6 dolnoœl¹skich powiatów (pierwsza w
Polsce placówka o takim statusie), a
gdy Urz¹d Marsza³kowski zosta³ organem prowadz¹cym dla szko³y,
otworzy³y siê mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych – wspólnie z
partnerem saksoñskim - na renowacjê pa³acu. 5 mln z³ posz³o na reSala multimedialna urz¹dzona na zabytkowym (i stylowym) poddaszu.
mont, a dodatkowy milion – na odrestaurowanie tarasów. Dziœ 260 uczniów (ale bardzo
ma³o ze Œwieradowa) ma do dyspozycji nowoczesne pracownie urz¹dzone w przestronnych pa³acowych wnêtrzach, a tak¿e 50-miejscowy internat.
Si³¹ szko³y s¹ specjalistyczne praktyki w hotelach, gastronomii i zak³adach przetwórstwa spo¿ywczego.
Za nawi¹zywanie kontaktów z firmami i za program
praktyk od 10 lat odpowiada Monika Citów.
- Od pocz¹tku postawi³am na praktycznoœæ. Hotelarzy
uda³o mi siê przekonaæ, by nie traktowali naszych uczniów
jako pomocników do najprostszych robót, ale by praktycznie poznawali tajniki marketingu, prowadzenia recepcji, kuchni czy obs³ugi sali konsumenckiej. Na liœcie mam
90 zak³adów w ca³ej Polsce: hotele (tak¿e 5-gwiazdkowe), fabryki, ¿ywienie zbiorowe, agroturystka. NajeŸdzi³am siê po kraju przez te lata, ale osobiste kontakty z pracodawcami procentuj¹, zw³aszcza gdy deklaruj¹ wobec
uczniów kreatywnoœæ – mówi.
Na tej liœcie s¹ m.in. hotele: Holiday Inn w Krakowie,
Park Plaza i Tumski we Wroc³awiu, Gotyk w Toruniu, Sheraton w Poznaniu, Piramida w Tychach, KRUS i Bornit w
Szklarskiej Porêbie, Zamek
Kliczków, nasze œwieradowskie
- Park Hotel, Bia³y Kamieñ i
Kryszta³. Technolodzy ¿ywnoœci æwicz¹ m.in. w fabrykach
„Cadbury”, Wawel” i „Œnie¿ka”.
- Do praktyk przygotowujemy uczniów ju¿ w szkole, nie,
¿e dopiero na miejscu poznaje
programy hotelowe. Staramy
siê wykszta³ciæ w nich odpo-

M. Citow prezentuje kuchniê w dawnych pomieszczeniach piwnicznych,
sk¹d - gdy uczniowie gotuj¹ - zapach
niesie siê po ca³ym pa³acu.

Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna
www.zsp.biedrzychowice.pl
zsp@biedrzychowice.pl
tel. 75 722 15 70, 75 722 15 38

Jubileusz stulatki

27 maja setne urodziny obchodzi³a nasza mieszkanka - EWA
CHRUSZCZ.
Z okazji tak dostojnego jubileuszu serdeczne ¿yczenia na rêce Sylwii Kazimierczak z³o¿y³ burmistrz Roland Marciniak (na zdjêciu), a kierowniczka
Urzêdu Stanu Cywilnego Danuta ¯y³kiewicz wrêczy³a listy gratulacyjne przes³ane przez wojewodê dolnoœl¹skiego, kancelariê premiera i prezesa ZUS.
Szczególne s³owa uznania i szacunku skierowane by³y pod adresem Sylwii Kazimierczak oraz osób jej bliskich, którzy troskliwie opiekuj¹ siê dostojn¹ Jubilatk¹.
Papie¿ Jan Pawe³ II w „Liœcie do ludzi w podesz³ym wieku” pisa³: „Cech¹
cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i mi³oœæ do ludzi starych, dziêki
którym mog¹ oni czuæ siê ¿yw¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa”.

MASK
A w Czer
niawie
MASKA
Czerniawie

Projekt wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Czesko-Polski Singltrek pod Smrkiem w Górach Izerskich”, w ramach priorytetu II - „Poprawa warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci i turystyki”, Dzia³ania nr
2.2 - „Wspieranie Rozwoju Turystyki” Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska na
lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ
Projektu 789.706,76 euro, w tym
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 671.250,74 euro.
Ma³a wywrotka idealna na izerskie warunki.
Obok k³adka przerzucona nad mokrad³em na
œcie¿ce Nadleœnictwa (na Czerniawskiej Kopie).

Wprawdzie singltrek nie ma jeszcze pêtli, ale
ju¿ widuje siê na nim rowerzystów.

Podk³ad z kamieni (z odzysku) powinien skutecznie odwodniæ œcie¿kê.

24 maja w SP nr 2 wyst¹pili aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. M³odsi uczniowie (kl.
0-III) obejrzeli spektakl pt. „Magiczna ksiêga”, a starsi
(IV-VI) - „Szkoln¹ elitê”.
Teatr reprezentuje ciekaw¹ formê docierania do m³odych ludzi. Aktorzy poprzez grê na ¿ywo, interaktywny
charakter przedstawieñ umo¿liwiaj¹ udzia³ dzieci w spektaklu, wyzwalaj¹c w m³odych ludziach emocje. Dzieci
spontanicznie reagowa³y, gdy¿ przedstawienia by³y barwne i weso³e i nie tylko bawi³y, ale równie¿ uczy³y.
Aktorzy byli doskonale przygotowani, mieli œwietny
kontakt z publicznoœci¹. M³odzi widzowie byli pod wra¿eniem szybkiej zmiany ról aktorów, którzy wcielali siê
w ró¿ne postacie. Dialogi by³y dostosowane do wieku
uczniów, a ich rozeœmiane miny œwiadczy³y o tym, ¿e
przedstawienia siê podoba³y. Na koniec dzieci poprosi³y
aktorów o autografy.
Dziêkujemy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za zorganizowanie i sfinansowanie obu przedstawieñ.
Pracownicy biblioteki i nauczyciele
Kontynuowane s¹ prace budowlane zwi¹zane z budow¹ œcie¿ek rowerowych typu singltrek. Wykonana zosta³a sekcja nr 2 o d³.
1219 metrów, na ukoñczeniu jest sekcja nr 1
o d³. 2536 m, obie biegn¹ce w okolicach polsko-czeskiego przejœcia granicznego.
Równoczeœnie trwaj¹ prace przy budowie
sekcji 3 i 4 zlokalizowanych w masywie Zajêcznika - na ukoñczeniu s¹ roboty zwi¹zane
z korytowaniem szlaku rowerowego.
Na pozosta³ych odcinkach singltreka
zgodnie z wytyczonym przebiegiem wykarczowane zosta³y drzewa znajduj¹ce siê w pasie zaprojektowanej œcie¿ki. Prace wykonuje
firma Kamieñ, Forma, Zieleñ Marek Bronicki, która za pomoc¹ nowo nabytej g¹sienicowej miniwywrotki o szerokoœci oko³o 1 metra i ³adownoœci 1 tony, s³u¿¹cej do przewozu
materia³u i doskonale poruszaj¹cej siê w niezbyt ³atwym, leœnym terenie - sprawnie realizuje proces inwestycyjny.
Opr. Wojciech Cielecki

Oczytane ma³olaty
Biblioteka Miejska og³osi³a, ¿e tytu³ Najbardziej Oczytanego Ma³olata zdoby³a (maj 2010 - maj 2011), jak i przed
rokiem, Kamila Fierkowicz, która wyczyta³a ogó³em 250
ksi¹¿ek, bij¹c w ten sposób swój poprzedni rekord (234). W
nagrodê otrzyma³a – a jak¿e! - ksi¹¿kê (251. do przeczytania) i kosz ze s³odkoœciami, który zapewne bêdzie jej umila³
wakacyjne czytanie.
Nastêpni w rankingu wœród gimnazjalistów by³y: Marta
Kacik (186), Iza Komar i Patrycja Marcinowska (po 70) i
Justyna Majczak (53).
W Szkole Podstawowej liderem zosta³ Kuba Olszewski
(130), a nastêpne miejsca przypad³y Kacprowi Mandrakowi
(62) i Wiktorii Sosnowskiej (55).
W filii biblioteki w Czerniawie wygra³a Marta Syrewicz
(169) przed Ameli¹ Rostkowsk¹ (134) i Magd¹ Polañsk¹
(81).
Gratulujemy zwyciêzcom, którym ¿yczymy udanych
wakacji – z ksi¹¿k¹, oczywiœcie! (KP)

Tyle gamb na scenie

TOM
SPORT

Œwieradów-Zdrój
ul. Sienkiewicza
Parking strze¿ony 24 h

(100 m poni¿ej hotelu „Kr
yszta³”)
„Kryszta³”)

ROWERY, KIJE
Wypo¿yczalnia i komis,
naprawa i serwis rowerów
tel. 607 766 412

28 maja w hali spacerowej odby³a siê premiera wroc³awskiego projektu, o którym informowaliœmy w poprzednim numerze „Notatnika”. Koncert muzyki barokowej pod kierownictwem
artystycznym Artura Wróbla by³ bardzo ciekawym przedsiêwziêciem, nie tylko pod wzglêdem repertuarowym, ale równie¿ instrumentarium. Wraz z chórem na scenie pojawi³ siê pozytyw, na którym gra³ Jaros³aw Kawa³ko, teorba prezentowana przez Henryka Kasperczaka, dwoje skrzypiec barokowych
(Magdalena Garbacz i Agnieszka Tomkiewicz z Akademii Muzycznej we Wroc³awiu) oraz piêæ viol da gamb - a¿ na trzech
grali œwieradowianie: Rados³aw i Szczepan Dembiñscy oraz Kinga Miakienko.
T³umów na koncercie nie
by³o, ale nie zabrak³o zas³uchanych turystów oraz
mieszkañców, którzy z zaciekawieniem obserwowali, co siê dzieje na modrzewiowej scenie. Jak siê okaza³o, Dom Zdrojowy to idealne miejsce do prezentowania uduchowionej muzyki barokowej.

18 maja zosta³a
podpisana umowa z
firm¹ DROG-MAX ze
Zgorzelca na budowê
pola do gry w minigolfa. Wykonawca powinien zgodnie z harmonogramem uporaæ siê
z zadaniem do 6 sierpnia, za co gmina zap³aci 223.362,40 z³.
27 maja gmina podpisa³a umowê z firm¹
Axyo.pl na roboty uzupe³niaj¹ce w skateparku – za 9,5 tys. z³ - zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo u¿ytkowników zgodnie z zaleceniami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Roboty powinny zostaæ wykonane do
koñca czerwca.
31 maja podpisano umowê – na 12 miesiêcy - z EnergiaPro na czynnoœci eksploatacyjne oœwietlenia drogowego w mieœcie.
Mamy 1098 punktów oœwietleniowych i za
„opiekê” nad nimi zap³acimy 98.820 z³.
2 czerwca poznaliœmy wykonawcê prac
modernizacyjnych na placu zabaw przy ul.
Wyszyñskiego (I etap) – umowê podpisano z
firm¹ M. Stachurskiego, który za 143.000 z³
wykona ogrodzenie z bram¹ i furtkami, przebuduje schody wejœciowe od ul. Wyszyñskiego, wytyczy œcie¿ki o nawierzchni mineralnej z kostk¹ granitow¹ po bokach, zamontuje
³awki i kosze. Termin zakoñczenia robót przewidziano na 18 sierpnia.

Wiadomoœci komunalne

6 czerwca w ramach zadañ zwi¹zanych z
usuwaniem skutków powodzi, gmina podpisa³a umowê z gryfowsk¹ firm¹ BUDROMAX
na odbudowê nawierzchni ulic Bronka Czecha i Asnyka z Gryfowa. Koszt – 527.683,77
z³, termin zakoñczenia prac – 6 wrzeœnia.
13 czerwca podpisano umowê z firm¹
SKANSKA z Warszawy na zadanie popowodziowe - odbudowê ul. Pi³sudskiego. To bêdzie inwestycja za 945.246,71 z³ i terminem
oddania do 13 wrzeœnia.
Do 16 czerwca przesuniêto termin sk³adania ofert na odnowê zniszczonych budynków mieszkalnych (czterech przy Zdrojowej
i jednego przy Pi³sudskiego).
Na 17 maja zaplanowano podpisanie
umowy z Domem Wczasów Dzieciêcych na
zakup noclegów i wy¿ywienia dla uczestników „Miêdzynarodowego Festiwalu EUROCHESTRIES Dolny Œl¹sk 2011”, który odbêdzie siê w Œwieradowie od 1 do 10 lipca.
Zamówienie opiewa na 59.952,96 z³.
(opr. aka)

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 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, w której - w zwi¹zku z koniecznoœci¹
rozdzielenia zajêæ - osoby uzale¿nione spotykaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 17001900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.
GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

 Odbudowa mostu w ci¹gu ul. Wczasowej (na zdjêciu) wesz³a w koñcowy etap. Zadanie
realizowane jest w ramach usuwania skutków ulewnych deszczów i powodzi z 2010 r., a koszt
robót budowlanych w ca³oœci pokrywa MSWiA z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. Wykonawc¹
zadania jest Zak³ad Budownictwa Wodno-In¿ynieryjnego Edwarda Górskiego z Piotrowic, a termin zakoñczenia prac zosta³ przesuniêty do dnia 17 czerwca.
 Na lipiec przesuniêta zosta³a wymiana górnej warstwy nawierzchni ul. Zakopiañskiej.
Podjêta zosta³a te¿ decyzja o wymianie odwodnienia liniowego drogi - na studnie z kratami œciekowymi, które gmina musi wykonaæ przed robotami drogowymi. Ca³oœæ w ramach gwarancji
robi Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Lubaniu.
Dziêki promesie z 8 lutego i decyzji MSWiA z 18 maja o dodatkowej pomocy finansowej
w wys. 888.144 z³, modernizacja dolnej czêœci ul. Pi³sudskiego bêdzie mo¿liwa bez anga¿owania
œrodków w³asnych gminy. (EG)

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 72.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹
Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 42.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 46.000 z³
Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 205.000 z³
Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
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

XIX Igr zyska Samor ządowe
Związku Gmin KWISA - Olszyna 2011

Ekipa œwieradowska w ca³ym majestacie.

Tadeusz i Paulina dwoma kolorami past do butów malowali œwiniê.

Burmistrz jako jeden z trzech jeŸdŸców rodeo wytrzyma³ na byku ponad minutê. Obok
Anka czeka na dostarczenie gwoŸdzia, gdy¿
szybciej bi³a æwieki ni¿ Wies³aw je donosi³.
SCHEINER

XIX Igrzyska Samorz¹dowe Zwi¹zku Gmin
Kwisa rozegrano 28 maja na stadionie w Olszynie
przy piêknej, acz nie upalnej pogodzie. Wszystkie
dru¿yny rozmieszczono pod ogromnym przewiewnym namiotem, wokó³ którego dymi³y grille, emituj¹c do atmosfery specyficzny aromat, uczestników przywita³a orkiestra dêta (któr¹ pamiêtamy
z koncertu przed Domem Zdrojowym), na scenie

wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny, a w namiocie na
przemian przygrywa³y kapele, a¿ huknê³y razem,
porywaj¹c zawodników do wspólnego tañca.
Zawodnicy wychodzili wywo³ywani do swych konkurencji, które dziwnym trafem kilkakrotnie przypomina³y zmagania charakterystyczne dla Lubomierza, bo nawi¹zuj¹ce
do trylogii o Kargulach i Pawlakach (choæby pastowanie
kabana czy Kargulowy p³ot).
W innych konkurencjach sekretarki musia³y biegaæ po
trawie na 10-centymetrowych szpilkach, sztafeta do m³yna
nosi³a coraz ciê¿sze worki, zbijaæ p³ot gwoŸdziami przynoszonymi pojedynczo czy takie ubicie piany na sztywno, by z
odwróconej miski nie œcieka³a na g³owê zawodniczki (w tej
w³aœnie konkurencji mieliœmy zero punktów, bo zawodnik
w pierwszej próbie ubi³ bia³ko za s³abo, a w dwóch kolejnych nie oddzieli³ go od ¿ó³tka).
Naszej ekipie towarzyszy³y rodziny – dzieci (którym
kazano p³aciæ za zabawê w dmuchanym miasteczku!) i wspó³ma³¿onkowie, zagrzewaj¹ce zawodników do boju, ale bój
nie wypad³ szczególnie imponuj¹co, boœmy raczej plasowali
siê w do³ach tabel. Bez ¿adnej wygranej (nie licz¹c tego
kabana, za pastowanie którego jury jednomyœlnie przyzna³o
wszystkim zespo³om maksymaln¹ iloœæ punktów), z dwoma
trzecimi miejscami, jednym czwartym, dwoma szóstymi, jednym ostatnim i jednym niesklasyfikowanym – zdobyliœmy
56 pkt i wraz z Lubaniem miastem oraz Siekierczynem za-

Maksymalny szpagat i dotykanie siê d³oñmi to s¹ zdolnoœci wzajemnie siê wykluczaj¹ce.

NIERUCHOMOŒCI

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudow¹ mieszkaniow¹. Cena 530.000 z³ + VAT. PROWIZJÊ
POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1126 - Œwieradów. Pó³ domu, a w nim
dwupokojowe mieszkanie 55,9 m2 (parter) i 160
m2 pomieszczeñ gospodarczych z mo¿liwoœci¹
adaptacji na dzia³alnoœæ us³ugow¹ (76,7 m2 - parter, 65,5 m2 - piêtro) + piwnica i kot³ownia 18 m2.
Wszystkie media. 190.000 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 1031 - Prosperuj¹cy nowoczesny budynek hotelowy z restauracj¹ na 80 osób. Centrum
miasta przy g³ównej drodze. Powierzchnia budynku - 1.290 m2. Dzia³ka - 7.650 m2.

PRACA NA WAKCJE

Dom Uzdrowiskowy EW
A przy ul. SpaEWA
dzistej 2 w Czer
niawie-Zdroju poszuCzerniawie-Zdroju
kuje osoby ze znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego do pracy na okres wakacji
na stanowisko kelner
kelner.. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub
przes³anie CV na adres:
biuro@uzdrowiskoewa.pl

jêliœmy miejsca ex equo 6-8. Z³oi³ zaœ wszystkich Lubomierz,
którego zawodnicy uciu³ali 92 pkt i tylko w jednej – na 7 –
konkurencji nie stanêli na podium (tego kabana nie liczymy, bo to tak, jakby go nie by³o).
W sumie na tych igrzyskach od dawna ju¿ nie chodzi
o sportowego ducha walki, a jedynie o dobr¹ zabawê, a
tej raczej nie brakowa³o. Nam, niestety, przytrafi³a siê katastrofa w ostatniej konkurencji, w której piêæ pañ musia³o
zrobiæ jednoczeœnie szpagaty i chwyciæ siê za rêce – wygrywa³a dru¿yna „najszersza”. Jedna ze œwieradowskich
zawodniczek podesz³a do szpagatu zbyt ambitnie, dozna³a kontuzji i trzeba j¹ by³o odwieŸæ do szpitala na badania
(na szczêœcie skoñczy³o siê
tylko na lekkim naderwaniu
miêœni).
Honoru i splendoru naszej reprezentacji bronili: Tadeusz Baka, Katarzyna Barczyszyn, Micha³ Brutkowski,
Kinga Chmielowiec, Tomasz
Chmielowiec, Karolina Judek,
Wies³aw Krzewina, Roland
Marciniak, Anna Panek, Boles³aw Sautycz, Anna Tkaczyk, Artur Tkaczyk, Magda
Szukiewicz, Diana Timoftiewicz-¯ak, Wioletta Urbañczyk, Stefan Wojtysiak i Paulina Zakrzewska.
(aka)
Fot. Tomasz Chmielowiec
i Adam Karolczuk

Odwa¿ni w ortografii
17 maja w sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta blisko 30 osób w dobrych humorach
przyst¹pi³o do pisania dyktanda, zatytu³owanego „Alina i Balladyna”, przygotowanego ju¿ tradycyjnie przez Krystynê Fenczyszyn, nauczyciela jêzyka polskiego, a odczytanego przez Agnieszkê Ca³ko, tak¿e polonistkê.
Zdaniem autorki, dyktando wcale nie by³o
trudne, zawiera³o kilka ortograficznych niespodzianek, mimo to a¿ 11 uczestników pope³ni³o b³¹d pisz¹c oddzielnie s³owo „nie³atwo”. Nie mniejsz¹ trudnoœæ sprawi³y im s³owa „¿¹dañ” czy „nad wyraz”. Poziom by³
wy¿szy ni¿ w roku ubieg³ym: wówczas pope³niono 544 b³êdy, w tym zaœ – 396, a „œred-

nia b³êdna” to 4-5 byczków ortograficznych.
13 edycja dyktanda okaza³a siê sukcesem
dla El¿biety Nowak (na zdjêciu), która jako
jedyna napisa³a je bezb³êdnie, zdobywaj¹c w
ten sposób tytu³ Mistrza Ortografii 2011 Miasta Œwieradów-Zdrój.
I miejsce (czyli dyktando z jednym bykiem) zdoby³y Kamila Fierkowicz i Sandra
Kelm, drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie (3 b³êdy) by³o udzia³em Adriany Mazurkiewicz.
Od 4 do 10 b³êdów mieli w dyktandzie:
Monika Kudyba, Monika Brzostowska, Kamil Zarêbiñski, Marta Tekliñska, Teresa Fierkowicz i Maria Salawa (po 4), Marta Kacik
(5), Micha³ Tetich (6), Arkadiusz Macio³ek i
Arnold Piotrowski (po 7), Danuta Koczura (9)
oraz Wiktoria Kapuœciñska (10).
Cenne nagrody zosta³y ufundowane przez
Burmistrza Miasta oraz Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ (oczywiœcie, nie zabrak³o s³owników).
Cieszy fakt, ¿e tak d³ugo udaje siê utrzymaæ konkurs (chyba najd³u¿ej w Œwieradowie), któremu wiernie kibicuj¹ od samego
pocz¹tku nauczyciele polskiego: wicedyrektor Iwona Korzeniowska-Wojsa (pomys³odawczyni wraz z bibliotek¹), Krystyna Fenczyszyn (wymyœlaj¹ca ¿artobliwe teksty, za co
ceni¹ j¹ uczestnicy), Agnieszka Ca³ko, Ewa
Kapszewicz i bibliotekarka szkolna Renata
Tomaszewska.
W tym roku zosta³a zmieniona regu³a konkursu, bez podzia³u na kategorie wiekowe,
otwartego dla wszystkich chêtnych, tak wiêc
rodzice mogli sprawdziæ swoj¹ ortografiê z
w³asnymi dzieæmi. (KP)

Gotuj z Przystup¹
Wœród wielu odmian sa³at na polskim rynku króluje
mas³owa (czyli zwyk³a). Na niej wychowa³o siê kilka
pokoleñ rodaków, a ona sama doœæ niechêtnie ustêpuje
pola odmianom, które zadomowi³y siê u nas w ostatnim
dwudziestoleciu. Mas³owa odznacza siê delikatnym smakiem, nie jest sa³at¹ chrupi¹c¹, ma wiêcej ¿elaza w sobie ni¿ inne gatunki. Mo¿emy zastosowaæ j¹ do ró¿nych
sa³atek, ale najbardziej sprawdza siê podana z kwaœn¹
œmietan¹. Nasze babcie u¿ywa³y jej te¿ do przyrz¹dzania zupy zwanej sa³aciank¹, któr¹ robi³o siê niemal tak
samo jak szczawiówkê.
Odmian¹, która najwczeœniej prze³ama³a dyktat mas³owej, by³a endywia, o chrupi¹cych liœciach, delikatnym gorzkawym smaku, dlatego poleca³bym j¹ tylko jako
dodatkowy element sa³atek wielosk³adnikowych (np. z
grillowanym czosnkiem).
Nastêpna na rynku pojawi³a siê sa³ata lodowa – uniwersalna, nadaj¹ca siê do samodzielnych kompozycji
sa³atek, jak równie¿ jako sk³adnik innych dañ.
Sa³ata lolo rosso (tzw. strzêp) funkcjonuje na rynku
w dwóch odmianach: czerwonej i zielonej. W smaku s¹
identyczne, odró¿nia je tylko barwa. Najlepiej sprawdza
siê jako dodatek do sa³atek, a najefektowniej wygl¹da
na stole jako dekoracja dañ.
Sa³ata rzymska ma pod³u¿ny kszta³t, co upodabnia j¹
do kapusty pekiñskiej, ale na pewno odró¿nia j¹ wyrazista zieleñ liœci i bardzo delikatny gorzkawy smak. Polecam – bo sprawdzi³em osobiœcie – zastosowaæ j¹ do
zawiniêcia go³¹bków, bez wstêpnej obróbki termicznej,
a efekt jest piorunuj¹cy!
Z kolei g³ówka roszponki jest malutka, raptem kilka
listków i g³¹bek, w smaku przypomina mas³ow¹, jest
idealna jako dodatek i do dekoracji.
Zakoñczymy ten przegl¹d rukol¹, o której ma³o kto
wie, ¿e to te¿ odmiana sa³aty, w dodatku moja ulubiona.
Rukola ma delikatny orzechowy posmak, wrêcz szczy-

pi¹cy w czubek jêzyka. W³osi stosuj¹ j¹ do bardzo wielu
potraw, a najchêtniej mieszaj¹ z oliw¹, czosnkiem i makaronem.
Francuzi rzucaj¹ rukolê na rozgrzany t³uszcz zwierzêcy (najczêœciej smalec), a gdy sa³ata siê zetnie, oprószaj¹ j¹ owczym serem i podaj¹ na stó³.
W podsumowaniu segmentu sa³atowego zaproponujê danie wiosenne z u¿yciem kilku odmian. Bierzemy po
jednej czwartej g³ówki mas³owej, endywii i tzw. strzêpa,
dodajemy æwieræ opakowania rukoli. Wyp³ukane i wysuszone liœcie rwiemy do miski, dorzucamy umyt¹ rukolê, mieszamy, przek³adamy do du¿ej salaterki, wkrawamy w grubsz¹ kostkê obrany œredni ogórek (najlepiej
z uprawy w podlwóweckim Mojeszu – moim zdaniem

Przypominamy, ¿e nastêpny numer
„Notatnika Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach kolporta¿u 13
lipca br. Reklamy do tego numeru
prosimy sk³adaæ do 4 lipca.

Jak zostaæ pisarzem?
Jak? - 2 czer
wca odpowiedŸ na to pytanie us³yczerwca
-VI od Kazimierza Szymeczki,
IV-VI
sza³y dzieci z klas IV
autora ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y
m³odzie¿y,, mieszkaj¹cego i pracuj¹cego w Rudzie Œl¹skiej. By³o to spotkanie autorskie w ramach VIII Dolnoœl¹skich Spotkañ M³odych Czytelników z Pisarzami „Z ksi¹¿k¹
na walizkach” (wczeœniej goœciliœmy Paw³a Berêsewicza, Joannê Papuziñska, W
andê Chotomsk¹,
Wandê
Grzegorza Kasdepke, Joannê Olech i ilustratorkê
Joannê Zagner
-Ko³at).
Zagner-Ko³at).
W specjalnej gazecie „Walizka”, do której teksty
napisali autorzy ksi¹¿ek bior¹cy udzia³ w tegorocznych spotkaniach, nasz goœæ napisa³, ¿e „pierwszy
wiersz powsta³ w III klasie podstawówki, koledzy zachêcali go do recytacji na lekcjach nudnych, a maj¹c
30 lat zacz¹³ pisaæ, zwi¹za³ siê z wydawnictwem „Literatura”, na spotkaniach autorskich pozwala siê ogl¹daæ, dotykaæ i odpowiada na pytania uczniów”.
Dzieci doskonale by³y przygotowane przez nauczycieli, zadawa³y wiele pytañ, po zakoñczeniu mog³y zakupiæ najnowsz¹ dla m³odzie¿y „Czworo i koœci” (o próbie dogadania siê z otoczeniem,
walce o miejsce w grupie,
pierwszej mi³oœci, dramatycznych decyzjach i wyzwaniach,
jakie stawia przed wszystkimi
niewdziêczny okres dojrzewania), a potem cierpliwie czeka³y
na autograf.
Organizatorzy stwierdzili, ¿e
dzieci ze Œwieradowa kupuj¹
najwiêcej ksi¹¿ek i ¿e na naszych m³odych czytelnikach zawsze mo¿na polegaæ.
Dzieciom z „Walizki” bardzo

podoba³y siê „Lepieje” K. Szymeczki, czyli krótkie
wierszyki, zaczynaj¹ce siê od s³owa „lepiej”:
„Lepiej zwiedziæ dolnoœl¹skie, ni¿ mieæ horyzonty
w¹skie. Lepiej spotkaæ siê z Szymeczk¹ ni¿ przegapiæ „Z walizeczk¹”
Z kolei „gdybaje” s¹ uk³adane na podobnej zasadzie, tyle ¿e zaczynaj¹ siê od s³owa „gdyby” i musz¹
byæ rymowane:
„Gdyby ciocia mia³a w¹sy, robi³aby d¹sy”, „Gdyby z koleg¹ usi¹œæ do sto³u, czytaæ by mo¿na przysz³oœæ z roso³u”, „Gdyby powieœci pisaæ wci¹¿ z jajem, nie powstawa³yby ¿adne gdybaje”, „Gdyby wci¹¿
chodziæ na dyskoteki, brakowa³oby czasu na biblioteki”.
Impreza „Z ksi¹¿k¹ na walizkach” to Œwiêto Ksi¹¿ki, w której i my mamy swój skromny udzia³, gdy¿
jesteœmy od paru lat wspó³organizatorami, pisarze
nocuj¹ w „Fortunie”, wa¿ne, ¿e chc¹ do nas przyje¿d¿aæ, zauroczeni atmosfer¹ miasta i dzieæmi. Za
rok znowu bêdzie pisarz.
Krystyna Piotrowska

s¹ najlepsze), ca³oœæ ok³adamy po brzegach pomidorem skrojonym w ósemki, a na wierzch posypujemy pokrojon¹ w piórka czerwon¹ cebulê.
Obieramy g³ówkê czosnku, rozpuszczamy na patelni
20 g mas³a i 10 g oleju z pestek winogron, wrzucamy na
to ca³e z¹bki czosnku, delikatnie solimy i grillujemy ok.
pó³ minuty, na sam koniec podlewamy octem balsamicznym - 20 ml (uwaga, mo¿e strzelaæ). Gotowy czosnek
odsuszamy na papierowym rêczniku i uk³adamy na œrodku sa³atki.
Teraz przygotujemy sos. Do dzbanka k³adziemy ³y¿kê
sto³ow¹ musztardy, wrzucamy 2 ca³e z¹bki czosnku, 2
³y¿ki sto³owe cukru, 2 szczypty soli, wlewamy 20 ml
octu bia³ego winnego, 100 ml oliwy extra vergine, po
czym wszystko mieszamy blenderem – gotowym sosem
polewamy sa³atkê i podajemy na stó³.
Postêpuj¹ca chemizacja wyrobów wêdliniarskich rodzi w nas pragnienie powrotu do smaków i zapachów
zapamiêtanych z dzieciñstwa, gdy w szynki i kie³basy
mistrzowie masarskiego fachu starej daty wk³adali ca³e
swe serce i doœwiadczenie zawodowe. Dziœ mo¿e nie
zrobimy w domu wêdzonej kie³basy, ale mo¿emy sobie
pozwoliæ na szynkê z pieca i znany na wschodnich rubie¿ach kraju baleron drobiowy.
Zacznijmy zatem od szynki. Musimy kupiæ szynkê
wieprzow¹ bez koœci o wadze ok. 2 kg (wystarczy j¹
wczeœniej zamówiæ w œwieradowskim sklepie miêsnym
na Zdrojowej). Umyjmy miêso pod bie¿¹c¹ wod¹, wysuszmy w rêczniku papierowym, nastêpnie j¹ zamacerujmy. By tego dokonaæ, trzeba do oddzielnego pojemnika wlaæ ok. 100 ml oleju s³onecznikowego, dodaæ ³y¿kê
sto³ow¹ soli, pó³ ³y¿ki sto³owej miodu, 3 du¿e szczypty
papryki s³odkiej, 20 goŸdzików, 3 ziarnka ziela angiel-

skiego, 2 listki laurowe i 10 ml octu spirytusowego,
wszystko to zmieszaæ i do tak przygotowanej mikstury
w³o¿yæ szynkê. Nacieramy ja z ka¿dej strony, wk³adamy
do lodówki na 3 godziny, po wyci¹gniêciu przek³adamy
do naczynia ¿aroodpornego lub tzw. gêsiarki (gor¹co
polecam) i wk³adamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. Pieczemy ok. 1,5 godziny, sprawdzaj¹c czujnikiem temperaturê wewn¹trz miêsa – przy
62 stopniach szynkê wyjmujemy i studzimy. Gdy w³o¿ymy j¹ specjalnego pojemnika przeznaczonego do artyku³ów spo¿ywczych, nasza wêdlina wytrzyma do tygodnia (choæ w¹tpliwe, czy my jej pozwolimy tyle wytrzymaæ).
Teraz baleron. Kupujemy ca³ego kurczaka, myjemy
go, przewracamy na desce krêgos³upem do góry, tniemy wzd³u¿ skórê, odcinamy skrzyde³ka i rêcznie œci¹gamy skórê (bez u¿ycia no¿a). Luzujemy z miêsa ka¿d¹
czêœæ kurczaka (piersi i udka), kroimy w kostkê 3 x 3
cm, dodajemy 3 szczypty soli, 4 szczypty majeranku,
g³ówkê roztartego czosnku, mo¿na te¿ dodaæ ³y¿eczkê
sypkiej ¿elatyny. Wyrabiamy to wszystko rêcznie jak ciasto w misie przez kwadrans, a¿ miêso „puœci klej” (czyli
bêdzie siê kleiæ do rêki).
Rozwijamy przezroczyst¹ foliê spo¿ywcz¹, na to k³adziemy wczeœniej œci¹gniêt¹ skórê, na niej rozk³adamy
wyrobione miêso, zawijamy w skórê, a potem w foliê.
Zwi¹zujemy boki, wrzucamy do wrz¹cej wody i gotujemy ok. 45 minut. Po wyjêciu wystudzamy, kroimy w plastry jak wêdliny i delektujemy siê, zagryzaj¹c najlepiej
wczeœniej przygotowanym przez nas mixem sa³atowym.
W nastêpnym numerze napiszemy o nieodkrytych
mo¿liwoœciach tkwi¹cych w naszych soczystych pomidorach.

Na bardzo starodawn¹ mod³ê
O wodzionce – œl¹skiej zupie, której szczyt popularnoœci przypad³ na prze³om XIX i XX wieku (zupce biedniackiej – jak
mawiano), mo¿na na stronach internetowych poczytaæ sobie do woli (wodzionka, suchy chlyb i wody szklonka; wodzionka,
to jes ³ósmy œwiata cud; polecam j¹ na kaca, tak siê sprawdza rewelacyjnie), tam¿e opisy dziesi¹tków wariantów i modyfikacji – my zaprezentujemy przepis Œl¹zaka z krwi i koœci, rodem z Piekar Œl., œwieradowianina z wyboru (nazwisko znane
redakcji).
By w ogóle zacz¹æ to œl¹skie kuchenne misterium, trzeba sobie przygotowaæ najwa¿niejszy sk³adnik, czyli chleb, a œciœlej
– piêtki i skórki, utwardzone naturalnie parodniowym le¿akowaniem bez przykrycia. Gdy s¹ dostatecznie suche, nale¿y je
pokruszyæ nad talerzem, po czym dodajemy 2-3 z¹bki czosnku (wyciœniêty, choæ ortodoksi wybior¹ mia¿d¿enie), sól i pieprz
do smaku, ³y¿eczkê majeranku i trochê mielonego kminku. Zalewamy to wszystko gor¹c¹ wod¹ (nie wrz¹tkiem, raczej tak¹
90-stopniow¹), chlapiemy trochê maggi i dorzucamy ³y¿eczkê t³uszczu. Wyznawcy wodzionki w czystej postaci zaklinaj¹, ¿e
jedynym uprawnionym t³uszczem jest ³ój, ale sk¹d dziœ – u diaska – braæ ³ój? Nasz œwieradowski Œl¹zak uwa¿a, ¿e mo¿e to
byæ mas³o, smalec, a nawet olej – jak komu pasuje, jak komu smakuje. W komentarzach sieciowych jedni przyznaj¹ siê do
vegety i kostek roso³owych, gdy inni takie upodobania ods¹dzaj¹ od czci i wiary.
Przedstawiciel redakcji skorzysta³ z przepisu „podstawowego” – pycha! Przede wszystkim inna, oryginalna, nie be³taj¹ca naszych smaków po pó³- i æwieræproduktach, oczyszczaj¹ca z emulgatorów i wszelkich chemikaliów. Smacznego!

Z nadleœniczym Wies³awem Krzewin¹, radnym
œwieradowskim, rozmawia Adam Karolczuk
Mogê siê nie znaæ na produkcji leœnej, na szkó³karstwie i
wyrêbach, ale jako laik od lat biegaj¹cy z psem po
œcie¿kach i drogach dostrzegam niespotykany zakres
robót na tych drogach i w przydro¿nych rowach.
A jako œwieradowianin z urodzenia dodam, i¿ ten ruch
siê zrobi³ po paru dziesi¹tkach lat ca³kowitego marazmu.
To jest, jak rozumiem, efekt realizacji jakiegoœ
przemyœlanego programu, skutek dwóch powodzi
z 2002 i 2006 roku, które zaowocowa³y niszcz¹cymi
przep³ywami wód siej¹cych zniszczenie
w infrastrukturze leœnej?
Powodzie to mo¿e po³owa przyczyn, reszta to wieloletnie
zaniedbania, a tak¿e zniszczenia powodowane przez ciê¿ki
tabor. Mamy w lasach a¿ 116 km dróg asfaltowych – ciekawe,
ile ma gmina? - oraz 420 km pozosta³ych dróg, którymi musz¹
jeŸdziæ du¿e ciê¿arówki. Kiedyœ po tych szlakach porusza³y
siê lekkie czeskie wozy marki praga, na które ³adowa³o siê 8
kubików drewna i ca³y transport wa¿y³ 12-15 ton.
I te 15 ton uwa¿ano za ma³y ciê¿ar?
W porównaniu z dzisiejszym taborem wa¿¹cym 20 ton, bior¹cym „na plecy” 40 kubików i przesuwaj¹cymi na ko³ach
ciê¿ar do 50 ton, to naprawdê by³y maleñstwa. Taki zestaw
ma 3 metry szerokoœci oraz okreœlony promieñ skrêtu i ¿eby
on móg³ wjechaæ na teren sk³adowania drewna i zjechaæ z
d³u¿ycami, musimy przebudowywaæ drogi pod parametry tych
bolidów, a nie mogê nic zrobiæ na drodze, dopóki nie wykonamy odwodnienia. Odpowiedniego podejœcia wymaga ode mnie
te¿ Natura 2000 – wszelkie prace musz¹ byæ zgodne z duchem
ustawy.
Na Grzbiecie Kamienickim nie ma Natury 2000.
Ale wnet bêdzie, ju¿ jest projektowana, a projektowana
jest ju¿ traktowana jak istniej¹ca. W³aœciwie z Natury 2000
wy³¹czony jest tylko Œwieradów w granicach miasta.
Udusi nas ta Natura w koñcu... Wróæmy jednak
do robót - XXI wiek ma swoje wymogi, dlatego w lesie
widaæ ciê¿ki sprzêt, koparki, ³adowarki, ciê¿arówki dawniej nie do pomyœlenia, bo kiedyœ musia³y
wystarczyæ ludzkie rêce, ³opaty i kilofy.

Jeden z nowych przepustów na Grzbiecie Kamienickim.
Dziœ nadleœnictwo ma dwie nowoczesne koparki i ³adowarkê, wiêc tempo robót jest zauwa¿alne go³ym okiem. Rowy
trzeba pog³êbiæ i poszerzyæ, by przenios³y wodê z nawalnych
opadów, a przepusty maj¹ du¿e œwiat³o, o œrednicach dok³adnie obliczonych, a nie dobieranych na zasadzie „bo nam siê
tak wydaje”. Zmusza nas do tego zmieniaj¹cy siê klimat; skoro dziœ majowy opad „zmieœci siê” w pó³ dnia, ca³¹ wodê opa-

Na Hali odebrało im mowę
dow¹ trzeba jakoœ skanalizowaæ.
Póki co uderzenie modernizacyjne posz³o na Grzbiet
Kamieniecki, podczas gdy wiadomo, ¿e zagro¿enie
powodziowe dla miasta sp³ywa z Grzbietu Wysokiego.
Z ca³ym szacunkiem dla miasta – ja pilnujê infrastruktury
leœnej. Ale ca³kiem siê nie odwracamy – napisaliœmy wniosek, który zosta³ przyjêty i wnet zajmiemy siê odtworzeniem i
remontem zapory rumowiskowej nad „agrafk¹”, która jest
strategicznym obiektem z punktu widzenia bezpieczeñstwa powodziowego miasta. Zrobiê to, chocia¿ mam z tym same problemy, bo zaporê nale¿y odbudowaæ w sposób „historyczny”,
i koszty - kilkaset tys. z³. A jeszcze jedna taka zapora przyda³aby siê poni¿ej.
Czy przebiegi destruktywnej wodnej si³y niszcz¹cej to
dla was wskazówka przy planowaniu kolejnych zadañ?
Jak najbardziej, przy czym najpierw leœniczy nanosi swoje uwagi na mapê, wskazuje, gdzie s¹ okresowe cieki majowe,
a gdzie sierpniowe, potem wszystkie te wskazówki s¹ uwzglêdniane przy projektowaniu,
I to wszystko jest zaplanowane, rozpisane w czasie?
To, co teraz robimy, powinniœmy wykonaæ w 4 lata.
Ile na to jesteœcie w stanie wydaæ?
Móg³bym wydaæ ka¿de pieni¹dze, ale œrednio wychodzi
1,5-2 mln z³ rocznie.
To du¿o czy ma³o?
W stosunku do potrzeb i zaleg³oœci – niewiele, ale w porównaniu z wydatkami sprzed 10-15 lat – to ogromne kwoty.
Sk¹d pieni¹dze? Z zysku? Z odpisów? Z dotacji?
Najczêœciej z Funduszu Leœnego, generowanego g³ównie
przez nadleœnictwa, które maj¹ bardzo ³atwe warunki pozyskiwania drewna: na nizinach, o tanich kosztach produkcji,
dysponuj¹ce wysokozasobnymi drzewostanami niezniszczonymi klêsk¹, o, taki Milicz, powiedzmy – no i one musz¹ trochê do³o¿yæ do takich nadleœnictw, jak Œwieradów, by chroniæ
jego zasoby. My mamy 60 proc. lasów ochronnych i tylko 40
proc. gospodarczych, a taki Milicz ma znacznie mniej zasobów ochronnych.
Bogate samorz¹dy regionalne, którym rz¹d zabiera
pieni¹dze na wsparcie regionów biednych,
nazywaj¹ ten haracz „janosikowym”.
Wola³bym mówiæ o funduszu solidarnoœci. W kraju s¹ 432
nadleœnictwa i czêœæ musi siê podzieliæ zyskami. Ale po to s¹
lasy pañstwowe, by traktowaæ je jako ca³oœæ, jako dobro narodowe.
O planach ju¿ mówiliœmy, a czy sporz¹dzono jak¹œ
analizê potrzeb w zakresie infrastruktury?
Mamy takie opracowania, które wci¹¿ s¹ aktualizowane.
Na ile one opiewaj¹?
¯eby sobie nie popsuæ humoru do koñca – nie operujmy
konkretnymi kwotami. Wiadomo tylko, ¿e na ten 4-letni plan
mo¿emy wydaæ 5-6 mln z³ ze œrodków w³asnych, a resztê – 23 miliony - musimy znaleŸæ na zewn¹trz.
Czy ten omawiany przez nas zakres robót
kwalifikuje siê do funduszy unijnych?
Program ma³ej retencji wodnej finansujemy praktycznie
w ca³oœci unijnymi dotacjami, ja dok³adam tylko ok. 5-10 proc.
wartoœci.
Macie w tym swoim programie remontowym
przeliczone roboty na metry lub kilometry bie¿¹ce
czy liczby przepustów?
Jak nam siê uda zrealizowaæ zapisane w planie zamierze-

nia, zrobimy 50-70 km dróg leœnych wraz z odwodnieniami,
¿eby ochroniæ to, co jest. Zapomnia³em dodaæ, ¿e musimy przy
tej okazji ocaliæ m³odniki, które wesz³y w najtrudniejszy okres,
gdy chodzi o ochronê przed po¿arami - s¹ niezwykle palne - i
¿eby nie nara¿aæ ich na niszcz¹cy ¿ywio³ ogniowy, musimy
zapewniæ dojazd ciê¿kiego sprzêtu przeciwpo¿arowego.
Wspomnia³ pan o ponad 100 km dróg asfaltowych,
które w skrajnych izerskich warunkach klimatycznych
nara¿one s¹ na zmro¿enia i rozsadzania.
Miejskie ulice tego nie wytrzymuj¹, a co dopiero leœne,
k³adzione przed laty byle jak, bez odwodnieñ,
podk³adów, ³atane byle jakim lepiszczem.
Z naszych analiz wynika, ¿e nie wszystkie bêd¹ potrzebne,
wiêc nie musz¹ byæ poddawane starannej rekonstrukcji,
zw³aszcza te w¹skie i maj¹ce za ostre ³uki, by sprostaæ ciê¿kiemu taborowi. Poszerzymy i utrzymamy tylko te najniezbêdniejsze.
Jak to bêdzie wygl¹daæ – zbêdne pozostawicie
w³asnemu losowi czy zrolujecie asfalt?
Zobaczymy, co nam wyjdzie z analiz ekonomicznych i prognoz na najbli¿szych 20 lat, licz¹c od zakoñczenia obecnego
4-letniego planu naprawczego.
Jak zasypiecie dziurê t³uczniem, to pierwszy
deszcz wam j¹ wyp³ucze.
Ale¿ ja dobrze o tym wiem, bo w swej 8-letniej kadencji
nadleœniczego dwukrotnie remontowa³em drogê na Stóg Izerski, a nie by³o tu wysypywanie t³ucznia, i dziœ nie widaæ œladów tego remontu. Na szczêœcie dziêki gondoli usta³ ruch samochodowy, a w inne rejony Gór Izerskich te¿ przestaliœmy
wpuszczaæ samochody, bo wp³ywy z op³at wjazdowych pokrywa³y i tak ledwie 1-2 proc. kosztów utrzymania dróg.
Do nastêpnego programu na 20 lat podejdziemy bardziej
nowoczeœnie, bior¹c za punkt wyjœcia to, jak bêdzie las wygl¹da³ za 5-10-15 lat, jakie bêd¹ potrzeby gospodarcze, turystyczne i przeciwpo¿arowe, na podstawie tego zorientujemy
siê, które z tych dróg bêd¹ nam naprawdê potrzebne i tylko te
bêdziemy remontowaæ.
Czy zatem w 4-letniej bie¿¹cej perspektywie mostek
na Jagniêcym Potoku siê mieœci czy nie?
Ale¿ tam jest mostek, w³aœciwie k³adka.
I ona zaspokoi potrzeby narciarsko-rowerowe?
Doskonale zaspokoi, ma 120 cm szerokoœci, zmieœci siê i
skuter robi¹cy œlad, i quad, a rowerzysta ma wrêcz komfort
przejazdu. Profesjonalny most nawet jeœli powstanie (wniosek opiewaj¹cy na budowê jest ju¿ do funduszy unijnych z³o-

Odwodniona, wyrównana i ubita „Œwiêtojanka” prezentuje siê
lepiej od wielu ulic w mieœcie. Szkoda tylko, ¿e taka pusta.
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¿ony), to gdy tylko bêdê mia³ coœ do powiedzenia, sprawiê, by ustawiæ na nim szykany
uniemo¿liwiaj¹ce przejazd jakichkolwiek samochodów. Rozwijaj¹ siê Jakuszyce, rozwija
siê Orle i z tamtej strony jest ogromny nacisk,
by wpuszczaæ auta na Halê Izersk¹, a moim
zadaniem jest nie dopuœciæ do tego, by siê
zmieni³a w parking.
Mieliœmy tu niedawno wizytê du¿ej grupy
leœników z kraju – Warszawa, Gdañsk, Mazury, Szczecin – i gdy zobaczyli Halê, na któr¹
mieli przewidzian¹ godzinê, to zmienili wszystkie swe plany, odwo³ali wyjazdy i spêdzili tam ca³y dzieñ.
Oniemieli?
Dos³ownie. Oni
widzieli w swym
¿yciu du¿o, ale na
Hali po prostu odebra³o im mowê.
Dziêkujê za rozmowê.

Podstawowa
komórka spo³eczna
Kiedyœ za podstawow¹ komórkê spo³eczn¹ uwa¿ano rodzinê: mê¿a, ¿onê i dzieci wokó³ nich. Komórka kontaktowa³a siê ze sob¹ siadaj¹c przy stole do wspólnych posi³ków, najpierw trzech dziennie, potem dwóch, wreszcie tylko do
kolacji (a¿ i na to zabrak³o czasu). Komórka przy stole omawia³a najwa¿niejsze sprawy rodzinne, uzgadnia³a listê
zakupów i drobnych napraw w domu, szkicowa³a plany wakacyjne, ustala³a kolejnoœæ niedzielnych wizyt u dziadków,
dzieci wypytywa³a o stopnie i co jest zadane, a siebie o to, jak w pracy i czy szefowi ca³kiem odbi³o. Komórka przy stole
¿artowa³a, gniewa³a siê, fuka³a na siebie, marszczy³a gniewnie brew, p³aka³a i zarykiwa³a siê ze œmiechu. Komórka
wspólnie ogl¹da³a telewizjê (najpierw jeden program TV, potem dwa, ale przy stu programach zapanowa³a ca³kowita
rozbie¿noœæ gustów), niekiedy s³ucha³a muzyki (najpierw z gramofonu, potem z magnetofonu), chodzi³a do kina, do
teatru i na koncerty. Komórka bardziej wyrafinowana gustowa³a w wernisa¿ach i operze. Dziœ komórka spo³eczna nie
ma czasu ni motywacji do siadywania przy stole, d³ugie Polaków rozmowy zna z opowieœci dziadków, a miêdzy sob¹
komunikuje siê g³ównie przy pomocy komórki telefonicznej (odgrzej obiad, za³ó¿ czapkê, odbierz Ulê z przedszkola,
odrób lekcje, wróæ wczeœnie, nie ogl¹daj telewizji po 22, posprz¹taj ³azienkê...). Ale przecie¿ to jest k¹cik in¿yniera, a
nie zajêcia z psychoterapii rodzinnej, dlatego - czym dla nas s¹ telefony komórkowe?
Na rynku ich wysyp, operatorzy przeœcigaj¹
siê, by daæ fajny telefon za 1 z³, byleby tylko z
którymœ podpisaæ umowê. Masz ju¿ telefon?
WeŸ drugi dla dziecka za po³owê ceny!
Niegdyœ ekskluzywny gad¿et, a dziœ jak
kogoœ pytamy o numer telefonu, mo¿emy byæ
pewni, ¿e poda numer mobilny - w Polsce jest
wiêcej aparatów ni¿ mieszkañców, po czwartym kwartale 2009 r. dzia³a³o u nas 44,9602
mln kart SIM.
Temat jest na tyle rozleg³y, ¿e trzeba go
podzieliæ na kilka artyku³ów.
„Komórki” - sk¹d nazwa pasuj¹ca raczej do
sk³adziku na wêgiel ni¿ do nowoczesnej technologii? Wszystko zaczê³o siê w latach 80. ub.
wieku, gdy wynaleziono telefon 1. generacji
(1G), a obszar, na którym mia³ dzia³aæ, podzielono w³aœnie na komórki i to okreœlenie odnosi
siê nie do telefonu, tylko do nadajnika obs³uguj¹cego dan¹ komórkê zasiêgu. Wiêkszoœæ
Europejczyków mówi „telefonia mobilna”, a my
po swojemu u¿ywamy komórek.
Okreœlenia 1G, 2G, 3G i 4G nie odnosz¹ siê
do aparatów, lecz do sposobu transmisji danych. O 1G nie bêdziemy ju¿ mówiæ, bo generacja schodzi³a z pola walki, gdy wiêkszoœci
naszych uczniów jeszcze nie by³o na œwiecie.
Warto tylko im przypomnieæ, ¿e pierwszy w
historii SMS (Short Message Service) zosta³
wys³any 3 grudnia 1992 r. z Wielkiej Brytanii Neil Papworth, pracownik Vodafone, sk³ada³ w
nim ¿yczenia z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
swoim kolegom.
Pocz¹tkowo SMS-y mia³y s³u¿yæ operatorom do informowania klientów o awariach sieci, zmianach w cenniku operatora itp. Nie znano technologii umo¿liwiaj¹cej przesy³anie tekstów do innych sieci, nie przewidziano te¿, ¿e
wiadomoœci tego typu mog¹ siê staæ powszechn¹ form¹ komunikacji. Gdy odkryto, ¿e
SMS cieszy siê niezwyk³¹ popularnoœci¹ wœród
nastolatków, operatorzy uruchomili now¹ us³ugê, a dziœ poza nim króluje ju¿ MMS (Multimedia Messaging Service), przydatne do zdjêæ.
Telefonia 2G podbi³a konsumentów i rozpowszechni³a „komórki”. W telefonach tego
standardu mo¿na by³o ju¿ przegl¹daæ internet,
a komunikacja w nim odbywa³a siê w technologii GPRS (pakietowe przesy³anie danych w
sieciach) i EDGE (rozszerzona o interfejs radiowy), popularnej do dziœ. Aby mo¿na by³o
przegl¹daæ internet, trzeba by³o przygotowaæ
specjalne minimalistyczne wersje stron, gdy¿
przesy³ danych w sieciach 2G by³ bardzo drogi, a rozmowa z telefonem stacjonarnym kosztowa³a oko³o 3 z³/min. Tak narodzi³a siê technologia WAP (Wireless Application Protocol),
dziœ ju¿ coraz mniej
popularna.
Najbardziej rozpoznawalnym aparatem telefonicznym
tamtego okresu by³a
nieœmiertelna (ba,
produkowana w niezmienionej wersji do
dziœ) Nokia 3310,
bez wystaj¹cej ante-

ny, za to z licznymi
aplikacjami stworzonymi przez u¿ytkowników (np. termometr,
antyradar, pogodynkê). Je¿eli Nokia 3310
(fot. obok) by³a telefonem dla mas, to najbardziej po¿¹danym
gad¿etem by³a Nokia
8110, popularny banan (lansowany np.
przez film MATRIX).
I tak dochodzimy
do czasów obecnych i
telefonii 3G oraz standardu przesy³u danych UMTS. System telefonii trzeciej generacji (3G) umo¿liwia nieograniczony dostêp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za poœrednictwem
segmentu naziemnego, zarówno dla u¿ytkowników stacjonarnych, jak i ruchomych. Jest
systemem integruj¹cym w zamierzeniu wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinforma-

tyczne, radiowe i telewizyjne). W odró¿nieniu
od 2G, gdzie dominowa³a us³uga g³osowa, w
3G od pocz¹tku zak³adano „równoprawne”
œwiadczenia ró¿nych us³ug, jak transmisja
dŸwiêku, wideo i transmisji danych (pakietowa). Wymaga³o to przebudowania ca³ej infrastruktury - od nadajników po aparaty. Technologia ta obowi¹zuje dzisiaj (ale i tak zastêpuje
j¹ powoli 4G).
3G zmieni³o nie tylko infrastrukturê, bo od
2003 r. komórka przesta³a byæ telefonem, ba,
funkcja ta jest ju¿ tylko wymaganym dodatkiem. Telefony s¹ multimedialne, robi¹ zdjêcia, nagrywaj¹ filmy, mo¿na na nich zagraæ,
przegl¹daæ internet jak w komputerze, przejê³y
rolê Walkmana, o niezliczonych aplikacjach nie
wspominaj¹c.
Trendy w 3G wyznaczy³ iPhone (w sprzeda¿y od stycznia 2007 r.), która zamiast klawiatury ma ekran dotykowy (a na nim wyœwietla siê klawiatura). Technologia Multi-Touch
umo¿liwia wykorzystywanie dwóch palców do
wykonywania specjalnych gestów (np. „szczypniêcie” do powiêkszania). Wyœwietlacz ma 3.5
cala i rozdzielczoœæ 320 x 480 pikseli. Dziêki
czujnikowi zbli¿eniowemu ekran
automatycznie wy³¹cza siê po
przy³o¿eniu do ucha. iPhone
sprawdza tak¿e orientacjê telefonu i automatycznie dostosowuje
siê do po³o¿enia urz¹dzenia. Na

urz¹dzeniu mo¿liwe jest s³uchanie plików mp3
i ogl¹danie filmów w formacie MPEG-4 oraz
robienie zdjêæ aparatem cyfrowym. Piosenki i
filmy dodaje siê tak samo jak w iPodzie - przez
program iTunes. iPhone umo¿liwia bezprzewodowe po³¹czenie z internetem za pomoc¹ WiFi i przegl¹danie stron internetowych za pomoc¹ przegl¹darki Safari. Nowsze modele zosta³y wzbogacone o mo¿liwoœæ krêcenia filmów.
Ale jak ju¿ wspomnia³em, nadchodzi era
4G. Miêdzynarodowy Zwi¹zek Telekomunikacyjny uzna³ 6 grudnia 2010 roku, i¿ mianem
4G mo¿na okreœliæ - oprócz technologii LTE
(Long Term Evolution) i WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access) - równie¿ inne technologie znacz¹co podnosz¹ce
wydajnoœæ i mo¿liwoœci w stosunku do pocz¹tkowo wdra¿anych technologii 3G. Dziœ komórka w kieszeni zastêpujê nam mapê, kompas,
kalkulator, nieraz i portfel, a kolejne „G”, to
coraz szybsza transmisja danych i wiêcej mo¿liwoœci coraz mniejszego urz¹dzenia.
W nastêpnym numerze przegl¹d funkcji
topowych telefonów.
In¿. Rafa³ Matelski

Postaw siê, nie zastaw siê, lecz wystaw siê!

W dniach 17–20 czer
wca br
czerwca
br.. w godz. od 800 do 1600 prowadzona bêdzie doroczna akcja
nieodp³atnego (na koszt gminy) wywozu odpadów wielkogabar
ytowych, które nale¿y wystawielkogabarytowych,
wiaæ w miejscu widocznym przy ulicy
ulicy.. Zbiórka odbywa siê spod posesji, jeœli ta jednak oddalona jest znacznie od g³ównej drogi, wówczas w³aœciciel powinien dostarczyæ odpady na
pobocze drogi g³ównej.
Wystawiamy (wiêc zabieramy): meble (fotele, wersalki, szafki, sto³y i inne graty), zu¿yty
sprzêt AGD (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, ar
maturê sanitar
n¹, suszarki, lokówki), zu¿yty
armaturê
sanitarn¹,
sprzêt R
TV (radia, telewizor
y, wie¿e, wzmacniacze, tuner
y, stare komórki wraz z ³adowarkaRTV
telewizory
tunery
y, zasilacze); stolarkê budowlan¹, stare opony
mi), sprzêt komputerowy (monitor
y, klawiatur
opony..
(monitory
klawiatury
Nie wystawiamy (bo nie zabieramy): odpadów komunalnych, gruzu, odpadów zielonych,
akumulatorów
nitu, papy
akumulatorów,, eter
eternitu,
papy,, pojemników po olejach oraz z olejami i innymi ropopochodnymi.

UW
AGA - Z wystawki wy³¹czone s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹!
UWAGA
Dodatkowe infor
macje mo¿na uzyskaæ pod telefonami - 75 78 16 489, 75 78 16 324.
informacje
Zg³oszenia lokalizacji odpadów proszê kierowaæ do „EkoBar
tu”, tel. 75 78 16 708
„EkoBartu”,
tel. kom. 601 666 820 lub 665 666 820.

A nasz Orlik piłkę kopie Powiatowi mistrzowie

Fot. T. Chmielowiec

W Indywidualnych Mistrzostwach
Uczniów Gimnazjów w Lekkiej Atletyce w
finale powiatowym w Lubaniu m³odzi sportowcy zdobyli piêæ z³otych medali i jeden
srebrny. Mistrzami powiatu zostali: Konrad
Przyby³o - 100 m, Ewa Kobusiñska - kula,
Natalia Daszuta i Jan Piotrowski w - skok
w dal, oraz sztafeta 4 x 100 m ch³opców (Jan
Piotrowski, Dominik Mucha, Filip Kar³owicz i Konrad Przyby³o). Wicemistrzostwo
powiatu wywalczy³a Aleksandra Abramczyk
w biegu na dystansie 600 m.
Medaliœci startowali w finale strefy jeleniogórskiej, który odby³ siê w Zgorzelcu. Konrad zdoby³ srebrny, a Ewa br¹zowy medal w
swoich konkurencjach. Czwarty by³ Burawski, a sztafeta uplasowa³a siê na pi¹tym miejscu.

23 maja odby³y siê w Lubaniu eliminacje powiatowe turnieju pi³karskiego „Z podwórka na stadion” jego XI edycja, wspó³organizowanego przez firmê TYMBARK, PZPN oraz Ministerstwo Sportu. G³ówn¹
nagrod¹ dla zwyciêskiej dru¿yny w finale ogólnopolskim jest wyjazd do Amsterdamu, wraz ze zwiedzaniem stadionu Arena, na którym gra Ajax, oraz miano oficjalnego Mistrza Polski U-10.
Œwieradowski „Orlik” by³ jednym z 5 uczestników bior¹cych udzia³ w eliminacjach. Mecze (dwa razy
po 7 minut) rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Nasz zespó³ (ch³opcy z roczników 2001-03) graj¹cy w sk³adzie: Szymon Chmielowiec, Jakub Gruszecki, Micha³ Jab³onowski, Mateusz Jêdrej, Marcel Jurkiewicz, Krystian Karwata, Tymoteusz Kolejewski, Konrad Minkus, Dawid Nowak, Szymon Sautycz, Marcel Szczekulski, Gabriel Szumlas, Jakub Szwabich oraz Dawid Urbañski, zaj¹³ 4 miejsce – po przegranych pierwszych dwóch spotkaniach (z Leœn¹
0:6 i Lubaniem 1:5 - bramka Chmielowca), wygranej z Radogoszcz¹ 5:0 (4 bramki Chmielowca i jedna
Kolejewskiego) oraz po przegranej ze Zgorzelcem 4:5 (po dwie bramki Chmielowca i Minkusa).
Turniej wygra³ zespó³ z Lubania i bêdzie reprezentowa³ powiat w eliminacjach wojewódzkich.
Nasz wystêp mo¿na uznaæ za udany; w porównaniu z turniejami zimowymi ch³opcy poczynili du¿e
postêpy w grze, co pozwala mieæ nadziejê, ¿e z najbli¿szych letnich turniejów przywioz¹ medale.
Gor¹co dziêkujemy wszystkim rodzicom za pomoc w wyprawie do Lubania oraz za ¿ywio³owy doping.
Piotr Chowañski

Natalia Daszuta

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka
zmar³ych, trumny, urny, wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.
Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe.
Po wykonaniu kompleksowej us³ugi - rabaty na nagrobki

Konrad Przyby³o
Ewa Kobusiñska

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

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17
401 · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz.
15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053
924, 601 835 007 · Zatrudniê od zaraz kucharza i pomoc kuchenn¹. Tel. 501 125 614 ·
Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da
5 mb). Tel. 693 304 511 · Lokal u¿ytkowy blisko centrum do wynajêcia - 54 m2, na warsztat, sklep lub gabinet, mo¿liwoœæ uruchomienia firmy z dotacj¹ z Powiatowego Urzêdu
Pracy. Tel. 516 125 270 · Sprzedam umeblowane trzypokojowe mieszkanie w centrum
Œwieradowa, 66 m2. Tel. 515 069 316 · Sprzedam wózek spacerowy x-lander XV, stan b.
dobry (mo¿na ogl¹daæ w krêgielni). W zestawie: folia przeciwdeszczowa, os³onka na nó¿ki,
œpiwór zimowy (typu mumia) z owczej we³ny. Tel. 695 299 223.

Jan Piotrowski

W zawodach wojewódzkich (te¿ w Zgorzelcu) Konrad zajmuj¹c IV miejsce potwierdzi³, ¿e nale¿y do najszybszych gimnazjalistów na Dolnym Œl¹sku (do br¹zu zabrak³o
0,01 s), wspania³y wynik osi¹gnê³a równie¿
sztafeta - pi¹ta w województwie. Sukces sprinterów nale¿y tym bardziej doceniæ, ¿e szko³a
dysponuje tylko bie¿ni¹ 60 m, a do nauki przekazywania pa³eczki sztafetowej nie posiada
praktycznie warunków.
W trakcie kolejnych zawodów Ewa, Karol i sztafeta poprawili rekordy gimnazjum.
Równie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej
uzyskali w zawodach najbardziej wartoœciowe wyniki. Jakub Czukiewski w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci w biegu na dystansie 1000 m zaj¹³ I miejsce w finale powiatowym i VIII - w finale strefy jeleniogórskiej. Kuba mo¿e poszczyciæ siê równie¿ III
miejscem w finale powiatowym Indywidualnych Biegów Prze³ajowych. Natomiast Alicja
Dobrzyñska w LID w kuli by³a trzecia w powiecie i ósma w strefie.
Dziêkujemy uczniom za godne reprezentowanie szko³y w zawodach miêdzyszkolnych
i ¿yczymy udanych aktywnie ruchowo, z korzyœci¹ dla zdrowia spêdzonych wakacji.
Miros³aw Kijewski, Joanna Pacu³a
Piotr Tomczyk

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@swieradowzdroj.pl
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zdjêcie Domu Zdrojowego wykorzystane w winiecie - autorstwa Wies³aw Biernata - otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci
Zarz¹du Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej
wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11
Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz zastrzega sobie prawo skracania i
przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Pogodynka jak nowa
ROZK£AD JAZDY GONDOLI - LA
TO
LATO
CZER
WIEC
CZERWIEC
LIPIEC

DNI ROBOCZE
SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA
900 - 1700
900 - 1600
SOBOTY
-NIEDZIELE
SOBOTY-NIEDZIELE
900 - 1700
900 - 1800

SIERPIEÑ

900 - 1700

900 - 1800

WRZESIEÑ

900 - 1600

900 - 1700

DO 30 CZER
WCA W PONIEDZIA£KI KOLEJ NIECZYNNA
CZERWCA

W maju poddano kompleksowej renowacji pogodynkê, której cokó³ zosta³ obudowany p³ytami z piaskowca,
a na nich wyrzeŸbiono herb miasta oraz daty prac przy
rewitalizacji parków uzdrowiskowych. Renowacji docze-

ka³a siê równie¿ górna czêœæ pogodynki – wymieniono
uszkodzone drewniane elementy, ponownie zaimpregnowano ca³oœæ konstrukcji, zainstalowano te¿ nowe oœwietlenie. Prace wykona³a firma Ryszarda Makowskiego
„RzeŸba w drewnie i kamieniu” z Czapli (gmina Pielgrzymka), której dzie³em s¹ równie¿ ok³adziny oraz waza
z piaskowca nieopodal fontanny.
Koszt renowacji wyniós³ 7.000 z³.

Fina³ VI Turnieju Bowlingowego o Puchar Burmistrza Miasta rozpocznie siê ju¿ w najbli¿sz¹
sobotê, 18 czerwca o godz. 1630 (od godz. 1600
- zapisy i rozgrzewka). Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach - pañ i panów, a
g³ównymi nagrodami dla zwyciêzców bêd¹ widoczne powy¿ej rowery górskie (grafika autorstwa Tomka Chmielowca): mêski - ufundowany przez krêgielniê, i damka - przez Urz¹d Miasta.
Ponadto bêdzie jeszcze wiele nagród-niespodzianek do wygrania, a organizatorzy zapraszaj¹ nie tylko uczestników turnieju, lecz tak¿e ich rodziny, znajomych i przyjació³, by stworzyli niezapomnian¹ atmosferê i podkrêcili nieco temperaturê zawodów kulturalnym dopingiem.

Podręczniki z rąk do rąk

Od 20 czerwca do 17 wrzeœnia codziennie (oprócz sobót) w godz. 900–1600 w Miejskiej Bibliotece Publicznej czynna bêdzie
gie³da podrêczników szkolnych.
Je¿eli Wasze podrêczniki s¹ w dobrym
stanie, wyceñcie je uczciwie dla m³odszych
kolegów.

