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Informacja dla mieszkañców Œwieradowa-Zdroju

OG£OSZENIE P£ATNE

OG£OSZENIE P£ATNE

Szanowni mieszkañcy! W zwi¹zku z licznymi pytaniami, a tak-
¿e pog³oskami, które dotycz¹ zakoñczenia mojej administracji na
cmentarzach komunalnych w Œwieradowie-Zdroju, pragnê wyja-
œniæ, jak równie¿ zdementowaæ niektóre opinie na ten temat.

Z powodu rozszerzenia mojej dzia³alnoœci funeralnej, zwi¹za-
nej z uruchomieniem profesjonalnej ch³odni do przechowywania
zmar³ych, zrezygnowa³em z zarz¹dzania cmentarzami. W³adze
miasta w drodze przetargu wybra³y nowego zarz¹dcê. Sytuacja
ta jednak nie zmienia faktu, ¿e nadal mogê i chcê œwiadczyæ us³u-
gi pogrzebowe na œwieradowskich cmentarzach.

Nowy administrator nie mo¿e tego zabroniæ, gdy¿ takie dzia³a-
nia by³yby monopolistyczne. Obowi¹zkiem zarz¹dcy cmentarza
jest wskazanie miejsca pochówku, udostêpnienie kaplicy i pobra-
nie op³at administracyjnych.

Bior¹c pod uwagê obni¿enie wyp³acanego z ZUS zasi³ku po-
grzebowego od marca br. - z 6.406,16 z³ do 4.000 z³ - przygoto-
wa³em now¹ ofertê cen us³ug pogrzebowych. Jest to pakiet ceno-
wy tak dobrany, by przy skromnym, lecz godnym pochówku œrod-
ki z zasi³ku pogrzebowego by³y wystarczaj¹ce na pokrycie kosz-
tów pogrzebu. Obni¿ki cenowe bêd¹ tak¿e przy zamawianiu na-
grobka, jeœli klienci uprzednio korzystali z mojej kompleksowej
us³ugi pogrzebowej.

Dzia³alnoœæ pogrzebow¹ prowadzê ju¿ od dwudziestu lat. Mog¹
Pañstwo zaufaæ mojemu doœwiadczeniu. Mam nadziejê, ¿e w tych
trudnych sytuacjach, gdy odejdzie Wasza bliska osoba, skorzy-
staj¹ Pañstwo z mojej pomocy w zorganizowaniu pochówku.

Mieczys³aw Siergun, tel. 603 796 687  lub  75 78 97 011

W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi w ostatnich
latach wyj¹tkowo niekorzystnymi warunkami
hydrologicznymi, zwi¹zanymi z obfitymi opa-
dami, powoduj¹cymi zalewania i lokalne
podtopienia oraz utrzymywanie siê wysokie-
go poziomu wód gruntowych, przypominam
i apelujê do wszystkich w³aœcicieli, u¿ytkow-
ników i zarz¹dców gruntów i nieruchomoœci,
na których usytuowane s¹ urz¹dzenia melio-
racji wodnych, na które to grunty wymienio-
ne urz¹dzenia wywieraj¹ korzystny wp³yw, o
wykonywanie obowi¹zku konserwacji i bie-
¿¹ce utrzymanie tych urz¹dzeñ w stanie umo¿-
liwiaj¹cym swobodny przep³yw wód.

Obowi¹zek utrzymywania we w³aœciwym
stanie urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych wy-
nika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy z 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.) i
nale¿y do zainteresowanych w³aœcicieli i u¿yt-
kowników gruntów, na które te urz¹dzenia wy-
wieraj¹ korzystny wp³yw.

Do urz¹dzeñ melioracji wodnych szcze-
gó³owych zalicza siê rowy melioracyjne (o
szerokoœci dna mniejszej ni¿ 1,5 m przy uj-
œciu) wraz z budowlami zwi¹zanymi z nimi
funkcjonalnie (np. przepusty, zastawki), dre-
nowania, ruroci¹gi o œrednicy mniejszej ni¿
60 cm oraz ziemne stawy rybne.

Na zakres robót zwi¹zanych z utrzyma-
niem rowów i drenowania sk³ada siê g³ów-
nie:

- wykaszanie roœlinnoœci ze skarp i dna
rowu;

- niszczenie zbêdnej roœlinnoœci (w tym
wycinka drzew i krzewów po uzyskaniu
zgody odpowiedniego organu);

- wybieranie namu³u z dna, usuwanie za-
torów i przetamowañ;

- naprawa uszkodzonych skarp i dna;
- ochrona rowów przed pas¹cymi siê

zwierzêtami;
- odmulanie studzienek drenarskich i ich

naprawa;
- odmulanie przepustów i ich naprawa;
- oczyszczanie i bie¿¹ca naprawa wylo-

tów;
- udro¿nienie lub naprawa drena¿u.

Wa¿nym jest, aby konserwacja urz¹dzeñ
melioracyjnych by³a dokonywana na ca³ej d³u-
goœci. Konserwacja odcinka rowu melioracyj-
nego po³o¿onego wy¿ej nie spowoduje sp³y-
wu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie
bêdzie zapewnia³ odp³ywu. Szczególnie istot-
nym jest zapewnienie w³aœciwego utrzyma-
nia koñcowych odcinków rowów i ruroci¹gów
drenarskich.

W myœl art. 77 ust. 2 cytowanej ustawy
Prawo wodne - je¿eli obowi¹zek, o którym
mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ
w³aœciwy do wydania pozwolenia wodno-
prawnego (starosta) ustala, w drodze decy-
zji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyœci
przez w³aœcicieli gruntu, szczegó³owe zakre-
sy i terminy jego wykonania.

Stwierdzenie niewykonywania konserwa-
cji mo¿e byæ podstaw¹ do wszczêcia postê-
powania egzekucyjnego, stosownie do usta-
wy z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu eg-
zekucyjnym w administracji (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954), poprzez
na³o¿enie grzywny, w celu przymuszenia do
wykonania obowi¹zku lub podjêcie decyzji o
zastêpczym wykonaniu obowi¹zku na koszt
zobowi¹zanego.

Ponadto brak konserwacji urz¹dzeñ me-
lioracyjnych mo¿e byæ równie¿ podstaw¹ do
cofniêcia dop³at bezpoœrednich ze œrodków
Unii Europejskiej. Mo¿e te¿ byæ podstaw¹ do
roszczeñ odszkodowawczych ze strony osób
dotkniêtych szkodami spowodowanymi nie-
w³aœciwym utrzymaniem urz¹dzeñ meliora-
cyjnych.

Walery Czarnecki
Starosta Lubañski

APEL
Starosty Lubañskiego

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk: 75 78-16-471;
zamówienia publiczne – Monika Sautycz, Ma-
ria Stefanowicz: 75 78-17-297 - pok. nr 21a;
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochro-
ny Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas:
75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard   Szczy-
gie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok.
nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech
Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹-
gi i kanalizacja - Izabela Jurczak: 75 78-16-343.
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik  – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Ali-
cja Piotrowska: 75-78-71-36-482,  informatyk
Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75-
78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Infor-
macji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax  78-16-100.

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

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

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

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

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

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - 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 sekretaria-
tu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego,  kierow-
nik – Rafa³ May,  Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Bole-
s³aw Sautycz: 500-231-708, Damian Hry-
ciew: 512-243-901 - pok. nr 5.

Dowody osobiste wydane w roku 2001 trac¹ sw¹ dzie-
siêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ automatycznie uniewa¿nia-
ne przez System Wydawania Dowodów Osobistych z
up³ywem 10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie bra-
na 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 najpóŸ-
niej 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 osobi-
stych (Dz. U. nr 195, poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycz-
nia 2009 roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega unie-

PPPPPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACH

wa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od daty jakiejkol-
wiek zmiany - imienia, nazwiska b¹dŸ adresu sta³ego
zameldowania - która wp³ywa na wymianê dowodu oso-
bistego. Ustawa nie przewiduje powiadomiania obywa-
teli o uniewa¿nieniu dowodu.

Inspektor ds. obywatelskich - Halina Stettner

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 stworze-

niem 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 obejmu-

j¹ce, 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









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

Warto braæ udzia³ w konkursach!

26 marca rozpoczêliœmy kolejn¹, trze-
ci¹ ju¿ edycjê festiwalu muzyki religijnej
PRO MUSICA SACRA. S³uchaliœmy wów-
czas recitalu organowego Jakuba Choro-
sa. W programie znalaz³y siê utwory ró¿-
nych epok i stylów - od baroku po wiek
dwudziesty.

Pogoda sp³ata³a figla organizatorom, któ-
rzy po ca³ym tygodniu przepiêknej wiosny nie
spodziewali siê, ¿e s³uchaczy zd¹¿aj¹cych do
koœcio³a oziêbi œnieg z deszczem, publicznoœæ
jednak dopisa³a i nie tylko licznie przyby³a
na koncert, ale wytrzyma³a do samego koñca
s³uchaj¹c muzyki organowej w bardzo nie-
sprzyjaj¹cej temperaturze bliskiej zeru stop-
ni.

Po dwóch latach przerwy zaszczyci³ nas
ponownie swoj¹ obecnoœci¹ ks. Piotr Dêbski
z legnickiej kurii – referent do spraw muzyki
koœcielnej, który wyg³osi³ prelekcjê.

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e przed Wielkanoc¹
organizujemy koncert pasyjny. W tym roku 9
kwietnia mieliœmy zaszczyt i przyjemnoœæ
pos³uchaæ oratorium „Mesjasz” Jerzego Fry-
deryka Haendla, wykonanego we fragmentach
(wykonanie ca³oœci tego dzie³a trwa blisko trzy
godziny!) przez grono najlepszych wroc³aw-
skich œpiewaków: Olgê Ksenicz – sopran,
Mariê Zawartko – alt, Piotra Chmaja – tenor,
i Rados³awa Rzepeckiego – bas. Na organach
towarzyszyli solistom studenci pierwszego i
drugiego roku klasy organów prof. Andrzeja
Chorosiñskiego z wroc³awskiej Akademii
Muzycznej: Wojciech Mazur oraz Wojciech
Pawlus. Program wokalny poszerzony by³
równie¿ o dwa utwory organowe J. S. Bacha,
tak¿e ca³y koncert by³ piêkn¹ i pe³n¹ lekcj¹ o
muzyce barokowej, szczególnie dla m³odzie-

¿y gimnazjalnej, która licznie przyby³a na
koncert, zmobilizowana przez ks. proboszcza
i katechetów z Miejskiego Zespo³u Szkó³.

Warto dodaæ, ¿e to wydarzenie wpisa³o siê
tak¿e w program odbywaj¹cych siê wówczas
w naszej parafii rekolekcji wielkopostnych,
kto wiêc zechcia³ wzi¹æ udzia³ zarówno w
naukach rekolekcyjnych, jak i w koncercie,
wzbogaci³ swe prze¿ycia artystyczne podczas
przygotowañ do zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.

Cieszy nas fakt, ¿e urok Œwieradowa oraz
sympatyczna atmosfera na festiwalu spra-
wiaj¹, ¿e artyœci z przyjemnoœci¹ wracaj¹ do
nas, za ka¿dym razem racz¹c nas nowym przy-
gotowanym przez siebie programem. O. Kse-
nicz i P. Chmaj po raz pi¹ty œpiewali na PRO
MUSICA, a M. Zawartko wykona³a dla nas
ju¿ czwarty koncert. Pozostali byli u nas po
raz pierwszy i wszyscy ju¿ zadeklarowali chêæ
ponownej wizyty. Nie pozostaje nam chyba
nic innego jak trzymaæ ich za s³owo, bo ka¿-
da ich obecnoœæ w Œwieradowie owocuje kon-
certami wykonanymi na najwy¿szym pozio-
mie godnym wielkomiejskich sal koncerto-
wych.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim wyko-
nawcom, zarówno za przepiêkne wra¿enia ar-
tystyczne, jakich nam dostarczyli, jak i za prze-
mi³¹ i serdeczn¹ atmosferê towarzysz¹c¹ na-
szej wspó³pracy.

Szczególne podziêkowania sk³adamy rów-
nie¿ Barbarze i Wies³awowi Buczyñskim, któ-
rzy ugoœcili ca³¹ szóstkê artystów w Park Ho-
telu, jak te¿ kierownictwu kolei gondolowej -
za bezinteresowne przewiezienie artystów na
Stóg Izerski i z powrotem.

Kolejne koncerty zaplanowaliœmy na d³ugi
weekend majowy i ju¿ dziœ serdecznie na nie

zapraszamy, a szcze-
gó³ów prosimy szukaæ
na afiszach oraz na
stronie internetowej
miasta.

9 kwietnia w hali spacerowej wyst¹pi³ chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z podmoskiewskiego miasta
Chimki, który w Œwieradowie zakoñczy³ trasê koncertow¹ rozpoczêt¹ w Krakowie, kontynuowan¹ nastêpnie w
Wiedniu i Pradze. Ponad 100 widzów (przy bardzo nik³ym zainteresowaniu œwieradowian) wys³ucha³o utwo-
rów ludowych, w których pobrzmiewa³ charakterystyczny zaœpiew rosyjskiej duszy. Tadeusz Paprocki z lesz-
czyñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, wieloletni organizator Euroorkiestr, który sprowa-
dza do nas rosyjskich artystów, zaprasza  ju¿ 7 maja na wystêp zespo³u tañca ludowego z Wo³ogdy.

Anna Panek

PS. 26 marca
melomani obecni
na koncercie
wsparli nasz¹ akcjê
ratowania organów
datkami w wysoko-
œci 410 z³, a 9 kwiet-
nia wrzucili do
puszki 657 z³.

„Mesjasz” u œw. Józefa

Tak œpiewa rosyjska dusza



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 WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz 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 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 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 maj-

CENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOTTTTTAAAAATNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»

Kronika
policyjna

lem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu 7. dni od dokonania
wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Magda-
len¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM - pok. 1c,  lub telefonicznie - nr 75
78 16 452, i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez
którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Dzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y Miejskiej
W lutym Stra¿ Miejska w ramach kontro-

li czystoœci i porz¹dku na terenie gminy prze-
prowadzi³a 14 kontroli posesji pod k¹tem
przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czysto-
œci i porz¹dku w gminach (w szczególnoœci
dotyczy³y one sprawdzenia umów na odbiór
odpadów komunalnych).

Ponato stra¿nicy:
– na bie¿¹co patrolowali teren przyszkol-

ny w celu zwalczania pal¹cych gimnazjali-
stów;

– dokonali 6 kontroli urz¹dzeñ na placach
zabaw;

– przeprowadzili 5 kontroli prawid³owo-
œci oznakowania ulicznego i czytelnoœci zna-
ków;

– kilkanaœcie razy interweniowali po zg³o-
szeniach od mieszkañców;

– 10 razy interweniowali po doniesieniach
o niezachowaniu ostro¿noœci przy trzymaniu
psów;

– sprawdzili 5 punktów sprzeda¿y alko-
holu na terenie miasta - pod k¹tem przestrze-
gania Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;

– oœmiokrotnie interweniowali w stosun-
ku do osób nietrzeŸwych (w jednym z przy-
padków panowie popijaj¹cy napoje wyskoko-
we w miejscu publicznym za swój czyn mu-
sieli posprz¹taæ miejsce zaœmiecane notorycz-
nie przez amatorów spo¿ywaj¹cych tam alko-
hol).

– 26 razy inter-
weniowali w stosun-
ku do kierowców na-
ruszaj¹cych przepisy
ruchu drogowego;

– zabezpieczyli jedno
miejsce kolizji i zdarzeñ losowych;

– podjêli 18 interwencji pod k¹tem ujaw-
nionych wykroczeñ porz¹dkowych, w szcze-
gólnoœci dotyczy³y one niszczenia roœlinno-
œci na trawnikach i zieleñcach, a w jednym z
przypadków u¿yli blokady na ko³o samocho-
du, którego kierowca pomyli³ trawnik z par-
kigiem (na zdjêciu);

– przeprowadzali na bie¿¹co kontrole
miejsc, w których gromadzi siê tzw. element
patologiczny;

– na bie¿¹co przekazywali informacje
zwi¹zane z nieprawid³owoœciami do odpo-
wiednich s³u¿b.

W  okresie wiosennym  Stra¿ Miejska bê-
dzie przywi¹zywa³a szczególn¹ uwagê do obo-
wi¹zku utrzymania czystoœci i porz¹dku w
obrêbie nieruchomoœci.

* Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzê-
dzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿-
nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtor-
ku do pi¹tku w godz. 730-1530.

Telefony kontaktowe: Boles³aw Sautycz -
500 231 708, Damian Hryciew - 512 243 901.

8 marca w nocy nieznani sprawcy w³a-
mali siê do sklepu jubilerskiego. Do œrodka
dostali siê po rozciêciu uchwytów w kracie
zabezpieczaj¹cej i otwarciu drzwi, po czym
ulotnili siê z ³upem wartym ponad 150 tys. z³
(z³ota i srebrna bi¿uteria, zegarki). Trwaj¹
czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia i schwy-
tania z³odziei.

9 marca po po³udniu policjanci zatrzymali
na gor¹cym uczynku dwóch œwieradowian,
którzy wynosili metalowe elementy z dewa-
stowanego od lat budynku KWARCYTU w
Czerniawie, z ewidentym zamiarem odstawie-
nia ³upu do punkty skupu z³omu. Jak siê oka-
za³o, proceder ten uprawiali od jesieni. Obaj
przyznali siê do winy i teraz czekaj¹ na roz-
prawê przed s¹dem, który za ten czyn mo¿e
im wymierzyæ karê do 5 lat wiêzienia.

11 marca trzech policjantów przy wspar-
ciu dwóch funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej
i stra¿nika miejskiego przeprowadzili akcjê
kontroln¹ w ca³ym mieœcie. Skontrolowano
35 pojazdów, wylegitymowano te¿ 45 osób,
ujawniaj¹c 11 wykroczeñ kwalifikuj¹cych siê

do ukarania mandatem.
Na szczêœcie, kierowcy sprawdzeni zarów-

no tego dnia, jak i w pozosta³e dni w marcu,
nie siadali za kó³kiem po spo¿yciu alkoholu.

Nie za kó³kiem, a raczej na ³awkach i
murkach siadali za to stali amatorzy libacji pod
chmurk¹, którzy nie tylko poci¹gali z butelki,
ale równie¿ zaœmiecali teren i dopuszczali siê
zachowañ nieobyczajnych (w prawniczym
¿argonie - „spo³ecznie uci¹¿liwych”). Patro-
luj¹cy miasto policjanci nie pob³a¿ali tego
typu wybrykom i w marcu na³o¿yli na spraw-
ców tych czynów 15 mandatów, a dodatkowo
wobec 4 osób skierowali wnioski do s¹du.

23 marca policja przy³apa³a dwóch nie-
letnich podpalaczy, którzy podgrzali atmos-
ferê wzniecaj¹c ogieñ na ³¹kach przy ul. Nad-
rzecznej i £¹kowej. Oboma zajmie siê teraz
s¹d rodzinny.

Tego samego dnia œwieradowscy poli-
cjanci zatrzymali nietrzeŸwego 23-latka (2,3
promila), który zniszczy³ baner na stacji ben-
zynowej.

(opr. aka)

Na straży ognia i wody
W marcu œwieradowscy i czerniawscy stra-

¿acy jeŸdzili g³ównie do pal¹cych siê traw.
6 marca - w rejon ul. Sanatoryjnej.
7 marca - po po³udniu w pobli¿u Szko³y

Podstawowej nr 2, wieczorem w rejonie ul.
Sudeckiej.

8 marca - najpierw rejon ul. Nadrzecz-
nej, G³ównej i Zacisze, zaraz potem przy ul.
Szkolnej, pod wieczór znów ul. Zacisze i Nad-
rzeczna, a wieczorem ul. £¹kowa.

13 marca - w po³udnie ul. Sanatoryjna,
po po³udniu ul. Szkolna, a wieczorem ul. Nad-
rzeczna.

14 marca tu¿ po pó³nocy - rejon. ul. Nad-
brze¿nej, po po³udniu ul. Lwówecka i G³ów-
na, a wieczorem ul. Nadrzeczna i £¹kowa.
Ponadto przez dwie godziny rano 2 zastêpy
OSP Czerniawa i zastêp PSP Lubañ gasi³y
sadzê w kominie jednego z budynków przy
ul. 11 Listopada.

15 marca - ul. Nadrzeczna.
20 marca - ul. Starowiejska.
22 marca - ul. Starowiejska (dwukrotnie),

Sudecka, Sanatoryjna i G³ówna (dwukrotnie).
23 marca  - ul. Zacisze i G³ówna.
31 marca - zastêp OSP Czerniawa przez

pó³ godziny po po³udniu œci¹ga³ kota z drze-
wa, a w tym samym mniej wiêcej czasie œwie-
radowscy stra¿acy gasili trawy podpalone na
³¹ce przy ul. Kolejowej.

Od redakcji:
Jak widaæ z tego ze-

stawienia, niemal wszystkie
podpalenia zdarzy³y siê w Czerniawie, która
nie le¿y przecie¿ na stepach akermañskich, i
trudno sobie wyobraziæ, by te udane próby
wzniecania ognia podejmowano przez ca³y
miesi¹c bez jakichkolwiek œwiadków. Pewnie
wielu podpaleniom mo¿na by³o zapobiec, gdy-
by mieszkañcy reagowali bardziej zdecydowa-
nie, tymczasem nie od dziœ wiadomo, ¿e bez-
karnoœæ piromanów jest skutkiem trwaj¹cej
przez dziesiêciolecia spo³ecznej akceptacji dla
wypalania traw.

5 marca odby³o siê zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze œwieradowskiej OSP. Po 9 la-
tach kierowania stra¿¹ z funkcji prezesa zre-
zygnowa³ Tadeusz Baka (który nadal wyko-
nuje 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 stan¹³ Ire-
neusz Bigus, tel. 662 288 913.

Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³-
ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego za-
stêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.

W Czerniawie naczelnikiem jest Grze-
gorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego za-
stêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.

Skorzystaj z Niebieskiej KarSkorzystaj z Niebieskiej KarSkorzystaj z Niebieskiej KarSkorzystaj z Niebieskiej KarSkorzystaj z Niebieskiej Kartytytytyty
Niebieska Karta to procedura stosowana

przez Policjê oraz Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej (MOPS) w celu lepszej ochrony
osób, które sta³y siê ofiar¹ przemocy domo-
wej. Jeœli w domu jesteœ:
   bity, kopany, okaleczany lub w inny spo-

sób stosowana jest wobec Ciebie przemoc fi-
zyczna;
  straszony, poni¿any, upokarzany, u¿y-

wane s¹ wobec Ciebie wulgarne s³owa;
  zmuszany do uprawiania stosunków

seksualnych;
   finansowo uzale¿niony od swojego part-

nera, który nie pozwala Ci pracowaæ albo nie
daje pieniêdzy na zaspokojenie najwa¿niej-
szych potrzeb (np. jedzenie, ubranie) -

powinieneœ zg³osiæ siê do najbli¿szego ko-
misariatu lub Oœrodka i opowiedzieæ policjan-

towi lub pracownikowi socjalnemu o swoich
problemach zwi¹zanych z przemoc¹ domow¹.
Nie wstydŸ siê i nie bój, osoby te zachowaj¹ w
tajemnicy wszystko to, co im powiesz, i po-
mog¹ rozwi¹zaæ Twoje problemy.

Na podstawie uzyskanych od Ciebie infor-
macji policjant lub pracownik socjalny wype³-
ni specjalny formularz, nazywany Niebiesk¹
Kart¹. Zg³oszenie przemocy domowej zawsze
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wype³nienia Niebie-
skiej Karty.

Pamiêtaj, ¿e wype³nienie Niebieskiej Kar-
ty ma Ci pomóc, dlatego masz prawo siê tego
domagaæ. Jeœli policjant albo pracownik so-
cjalny jej nie wype³nia, upomnij siê o to!

Na podst. publikacji wspó³finansowanej
przez UE - „Zosta³em pokrzywdzony przestêp-
stwem”, Kraków 2010.



Roland Marciniak

ATRAKCJE POLSKIE I CZESKIE Na bie¿¹co

TRZY POMYSŁY NA RADON

DZIENNIKARZE JUŻ SPORO O NAS WIEDZĄ

UM wykazuje
 Burmistrz  Miasta  Œwieradów - Zdrój informuje, ¿e  na

tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 7 kwietnia zosta³  podany  do
publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz w sprawie
wyznaczenia do zbycia w trybie przetargowym ni¿ej wymie-
nionych dzia³ek przy ul. Stoarowiejskiej:
nr 22/2, am. 4, obr I, o pow 1.752 m2,
nr 22/3, am. 4, obr I, o pow 1.751 m2,
nr 22/4, am. 4, obr I  o pow 1.751 m2,

przy ul. Moniuszki:
nr 5/3, am. 8, obr VI, o pow 2.538 m2,
nr 5/4, am. 8, obr VI, o pow 2.487 m2,
nr 5/5, am. 8, obr VI, o pow 2.353 m2,
nr 5/6, am. 8, obr VI, o pow 2.016 m2,

oraz przy ul. Sudeckiej:
nr 24/7, am. 8, obr I, o pow 2.635 m2.


11 kwietnia zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na

okres 21 dni - wykaz lokali u¿ytkowych w budynku dawnego

BEZ BRAWURY W SKATEPARKU!
Do skateparku wje¿d¿amy wy³¹cznie na ³y¿worolkach, deskorolkach i BMX-

ach, a kask ochronny oraz komplet ochraniaczy nosimy przez ca³y czas jazdy.
U¿ytkownik ponosi odpowiedzialnoœæ za ewentualne wypadki, nie spowo-

dowane zaniedbaniami administratora skateparku. Za niepe³noletnich odpowia-
daj¹ ich prawni opiekunowie.

Na ka¿dym z elementów mog¹ byæ maksymalnie 3 osoby, na górnych po-
mostach - tylko ci, którzy potrafi¹ na nie samodzielnie wjechaæ, a na jednym

Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, przeznaczonych do odda-
nia w drodze bezprzetargowej w
najem na okres do 3 lat - na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej:
nr 13/3, am. 8, obr IV,
     o pow. 22,20 m2,
nr 13/3, am. 8, obr IV,
     o pow. 32,60 m2.

Ryzyko zwi¹zane z wyczynem bierze na siebie osoba ko-
rzystaj¹ca ze skateparku; administrator nie ponosi odpowiedzial-
noœci za szkody, zarówno na osobie, jak i mieniu.

O zauwa¿onych uszkodzeniach, w trosce o zdrowie w³asne i
pozosta³ych u¿ytkowników, powiadamiamy administratora.

Poinformuj innych, ¿e w³aœnie pokonujesz przeszkodê (pod-
niesienie rêki, kontakt wzrokowy itp.).

Nie wolno korzystaæ ze skateparku osobom kontuzjowa-
nym (skrêcone kolana, kostki), z chorobami uk³adu ruchowego,
z wadami serca, chorym na epilepsjê, kobietom w ci¹¿y.

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj-
cie swoich mo¿liwoœci, nie wykonujcie akrobacji bez sportowego
przygotowania, a przed wjazdem radzimy kilka razy uwa¿nie
przeczytaæ regulamin!

11 marca spotka³em siê w Nowym Mieœcie z Pavlem Smut-
nym, z którym rozmawia³em o przygotowaniach do pozyska-
nia unijnych dotacji z Euroregionu na wspólne oznakowanie
atrakcji turystycznych w naszych obu miastach. Przed nami
jeszcze kilka spotkañ technicznych, a wniosek, który bêdzie
opiewaæ na ok. 20 tys. euro, sk³adamy we wrzeœniu.

12 marca w Park Hotelu odby³a siê zaimprowizowana kon-
ferencja prasowa, zwo³ana niejako przy okazji bytnoœci w
Œwieradowie ok. 40 przedstawicieli mediów (m.in. z „Rzecz-
pospolitej”, TVP, TVN, Polsatu, „Gazety Wyborczej”, „Vivy”,
„Newsweeka”, Polskiego Radia Pr. 1, RMF), którzy przyje-
chali na Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w narciarstwie. By³a
to znakomita okazja do przedstawienia  dziennikarzom szere-
gu informacji o zmianach dokonuj¹cych siê w mieœcie i cze-
kaj¹cych nas kolejnych  inwestycjach.

29 marca goœci³em w Œwieradowie wizytacjê przedstawi-
cielki wojewódzkiego konserwatora zabytków z oddzia³u w
Jeleniej Górze, która skontrolowa³a prawid³owoœæ realizacji
inwestycji w parkach zdrojowych pod k¹tem respektowania
zaleceñ konserwatorskich.

RESPEKT PRZED KONSERWATOREM

6 kwietnia z nadleœniczym Wies³awem Krzewin¹ z³o¿yli-
œmy wizytê we wroc³awskim biurze dyrektora Regionalnego
Programu Operacyjnego, Barbary Kalnikowskiej, z któr¹ roz-
mawialiœmy o projekcie ratowania populacji cietrzewia w
Górach Izerskich. Przewidujê odbycie jeszcze paru podobnych
spotkañ, zanim w II kwartale 2012 z³o¿ymy wniosek o dofi-
nansowanie akcji.

URATUJEMY CIETRZEWIA

7 kwietnia z dr El¿biet¹ Wegner i pe³nomocnikiem zarz¹-
du Uzdrowiska pojechaliœmy na konferencjê gmin eurorado-
nowych do Sibillenbad w Neu Albenreuth w Bawarii. Obec-
nych by³o 7 przedstawicieli gmin radonowych (z Polski tylko
my), w tym z niemieckiego Bad Schlema i austriackiego Bad
Gastein. Dyskutowaliœmy o wspólnym wyst¹pieniu do Unii
Europejskiej o dofinansowanie akcji promuj¹cej zabiegi ra-
doczynne, jak równie¿ na badania wp³ywu radonu na œrodo-
wisko i cz³owieka.

Gra warta jest podjêcia, jako ¿e na ka¿d¹ gminê mo¿na
pozyskaæ minimum 180 tys. euro. W porozumieniu z Uzdro-
wiskiem chcielibyœmy te œrodki wykorzystaæ w trzech obsza-
rach: spo³ecznym - umacniaj¹c pozytywny odbiór gazu i za-
biegów z jego wykorzystaniem, medycznym - wspomagaj¹c
badania naukowe i pomiary, i inwestycyjnym – przyœpiesza-
j¹c zagospodarowanie i wykorzystanie nowych Ÿróde³ na te-
renie Œwieradowa.

8 kwietnia kolejna ods³ona projektu pod nazw¹ „Dizaj-
nowe miasto”, w ramach którego w programie „Kawa czy her-
bata” zrobiliœmy prezentacjê Œwieradowa, który bierze udzia³
w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze pomys³y na roz-
wój miejscowoœci.

DIZAJNOWE MIASTO

elemencie jeŸdzi tylko 1 osoba.
Nie wolno chodziæ po konstrukcjach oraz przebywaæ w strefie najazdów oraz

zeskoków z przeszkód.
Nie wnosimy alkoholu, opakowañ szklanych czy innych przedmiotów za-

gra¿aj¹cych u¿ytkownikom, nie jeŸdzimy po alkoholu ani po œrodkach odurzaj¹-
cych, jak te¿ nie pijemy ani nie za¿ywamy je¿d¿¹c (i nie palimy papierosów).
Zak³ócacze spokoju zostan¹ usuniêci przez upowa¿nione osoby.

11 kwietnia podpisa³em z Dolnoœl¹sk¹ S³u¿b¹ Dróg i Ko-
lei porozumienie uruchamiaj¹ce wspóln¹ budowê chodnika
wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej na d³ugoœci prawie 2 km – od skrzy-
¿owania z ul. Górsk¹ do hotelu „Pod Jeleniem” (jad¹c w stro-
nê Szklarskiej Porêby do mostku przy ul. Kopernika – praw¹
stron¹, a dalej – lew¹). Gmina bêdzie inwestorem zastêpczym
(przygotujemy dokumentacjê techniczn¹ i poprowadzimy in-
westycjê), a obie strony umowy dofinansuj¹ zadanie po 225
tys. z³. Wed³ug prognoz roboty powinny byæ zakoñczone do
wrzeœnia.

CHODNIK NA NADBRZEŻNEJ

Zima minê³a i powoli rozpoczynamy kolejne inwestycje.
Za miesi¹c osi¹gniemy punkt krytyczny w iloœci i rozmiarach
inwestycji w naszym mieœcie, szczególnie w centrum, gdzie
rozpoczê³y siê prace na nowych drogach poni¿ej ul. Zdrojo-
wej, jak równie¿ ruszy³a budowa deptaka na ul. 3 Maja.

18 kwietnia rozpoczêto prace w parkach zdrojowych, a
pod koniec maja zacznie siê budowa deptaka na ul. Zdrojo-
wej - od ul. Sienkiewicza do hotelu „Kwisa”.

Najpewniej na pocz¹tku czerwca rozpocznie siê rewitali-
zacja 5 zabytkowych kamienic, w tym czterech przy ul. Zdro-
jowej.

W lipcu lub sierpniu zaczniemy budowaæ pole do mini-
golfa przy ul. Krótkiej i plac zabaw przy ul. Wyszyñskiego.

Pod koniec maja rozpoczniemy przebudowê ul. Pi³sudskie-
go, odcinków ul. Bronka Czecha i ul. Asnyka.  Do tego wszyst-
kiego trwa budowa mostu na ul. Wczasowej.

Wspólnie z Nadleœnictwem Œwieradów rozpoczêliœmy
budowê œcie¿ek rowerowych singltrek.

Trwa remont Czarciego M³yna.

PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ

Sporo jest równie¿ prywatnych inwestycji: w trakcie bu-
dowy mamy 8 nowych hoteli, w lipcu rozpocznie siê budowa
aquaparku przy hotelu „Malachit”.

Krótko mówi¹c, stajemy siê jednym wielkim placem bu-
dowy, dlatego przepraszam za utrudnienia w komunikacji i
proszê mieszkañców o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ.

Nadleœnictwo realizuje projekt „Trzy ¿ywio³y”, w ramach
którego na terenie Gór Izerskich i czêœciowo w mieœcie zbu-
dowanych bêdzie 10 stacji meteorologicznych, a dane z nich
bêd¹ udostêpnione dla celów ochrony przeciwpowodziowej.
To bardzo wa¿ne, bo bêdziemy mogli lepiej  przeciwdzia³aæ
kataklizmom. Przy okazji do³o¿ymy starañ, by dane meteoro-
logiczne udostêpniæ na miejskiej stronie www.

METEO PRZECIWPOWODZIOWE

Programy unijne dla naszego województwa s¹ ju¿ na wy-
czerpaniu. S¹ jeszcze do pozyskania œrodki w ramach progra-
mu Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Saksonia,
z przeznaczeniem na inwestycje uzdrowiskowe. Naszym part-
nerskim miastem w Saksonii jest Seifhennersdorf, niestety, nie
jest to gmina uzdrowiskowa i trudno nam znaleŸæ wspólne,
podobne projekty. Dlatego próbujemy nawi¹zaæ kontakty z
dwoma saksoñskimi kurortami - Bad Schlema i Oybin - i jeœli
uda siê namówiæ burmistrzów tych miejscowoœci do wspó³-
pracy, do koñca roku wypracujemy wspólne projekty, na które
spróbujemy pozyskaæ œrodki unijne, które chcielibyœmy zain-
westowaæ w nowe atrakcje uzdrowiskowe (Ÿród³a, parki).

SZUKAJĄC SAKSOŃSKICH PARTNERÓW

SINGLTREK DO IZERSKIEGO ROWEROWEGO RAJU
Po prawie rocznym opóŸnieniu rozpoczêliœmy budowê

œcie¿ek rowerowych pn. singltrek.  Projekt realizujemy w ra-
mach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Czechy.
Partnerami projektu po czeskiej stronie s¹ czeskie lasy pañ-
stwowe i zwi¹zek gmin Smrek (Nowe Miasto, £aŸnie Libver-
da, Hejnice, Frydlant), a po polskiej - Nadleœnictwo Œwiera-
dów i nasza gmina. Wykonamy wspólnie 40 km œcie¿ek za
ponad 3 mln z³, przy dofinansowaniu unijnym 85 proc. Pod
wzglêdem finansowym to najwiêkszy projekt w naszej wspó³-
pracy z Czechami, ale du¿o wiêksze znaczenie ma fakt, ¿e
uda³o nam siê zrealizowaæ inwestycjê transgraniczn¹, która
znacz¹co wp³ynie na rozwój turystyki rowerowej w regionie.

Œcie¿ki to pierwszy i najwa¿niejszy krok w realizacji pro-
jektu pod robocz¹ nazw¹ Izerski Rowerowy Raj, w ramach
którego powstan¹ kolejne œcie¿ki, a tak¿e samoobs³ugowa
myjnia dla rowerów, punkty turystyczne dla odpoczywaj¹cych
cyklistów, system nawigacji  rowerowej po mieœcie, nowe
mapy rowerowe miasta i okolic. Liczymy te¿ na to, ¿e nasi
przedsiêbiorcy wyjd¹ naprzeciw oczekiwaniom klientów i
urz¹dz¹ przechowalnie dla rowerów w miejscach zakwatero-
wania. Ale to wszystko przed nami; je¿eli pogoda pozwoli,
ju¿ w sierpniu pojedziemy po pierwszych wytyczonych i ozna-
kowanych singltrekach.



Wypo¿yczalnia i komis,
naprawa i serwis rowerów

TOM
SPORT

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

Niejedna przysz³a mama w stanie b³ogos³awio-
nym us³ysza³a, ¿e na jakiœ czas koniec z górami, a
wcale tak nie musi byæ. O ile wêdrowanie z brzusz-
kiem jest zale¿ne od samopoczucia kobiety i prze-
biegu ci¹¿y, o tyle ju¿ z noworodkiem mo¿na udaæ
siê w góry. Wycieczkê z najm³odszym cz³onkiem
rodziny trzeba jednak przemyœleæ. Nale¿y zwróciæ
uwagê na warunki pogodowe - im m³odsza latoroœl,
tym bardziej zastanawiamy siê, czy mo¿na iœæ- z
górami nie ma ¿artów. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, jak ma-
luch pokona trasê.

O aktywnoœci górskiej z maluszkiem

Z uwagi na zaplanowane
czerwcowe mistrzostwa Œwie-
radowa o tytu³ mistrza bow-
lingu zapraszamy sta³ych by-
walców tego turnieju, jak rów-
nie¿ debiutantów, do krêgielni
na treningi i rzuty eliminacyj-
ne, które wy³oni¹ finalistów
tradycyjnej ju¿ imprezy z licz-
nymi nagrodami!

BOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIX

W górach przybywa szlaków dostosowanych dla niepe³nosprawnych po-
ruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich i takie trasy s¹ doskona³e dla rodzi-
ców z wózkiem dzieciêcym (mo¿na korzystaæ te¿ z dróg dojazdowych do schro-
nisk).

Gdy dziecko koñczy roczek, mo¿e stawiaæ pierwsze kroki na górskim szla-
ku. Z doœwiadczenia wiem, ¿e nawet niespe³na dwuletni bobas jest w stanie
sam wejœæ z Domu Œl¹skiego na Œnie¿kê. Trzeba tylko pamiêtaæ o kilku zasa-
dach.

- Choæ maluch ju¿ biega, nie rozstajemy siê jeszcze z noside³kiem; im
krótsze nó¿ki, tym wolniej chodzi, wtedy zmêczony szkrab mo¿e kontynu-
owaæ wycieczkê w nosidle.

- Dziecko poznaje œwiat, ogl¹da kamyczki, kwiatki... Jeœli na mapie napi-
sano, ¿e do celu dotrzemy w dwie godziny, to od razu skalkulujmy co najmniej
jedn¹, a jeszcze lepiej - nawet dwie godziny wiêcej.

- Obok szlaku trafiaj¹ siê du¿e kamienie - jeœli to nie park narodowy, a za
kamieniami nie ma przepaœci, pozwólmy siê dziecku wspinaæ, ale z pe³n¹ ase-
kuracj¹.

- W górach mo¿na spotkaæ ¿mijê, dla której atak to najlepsza forma obro-
ny, wiêc po œcie¿ce zaros³ej traw¹ lepiej dziecko nieœæ na plecach. ¯mija nie-

gdy nie brakuje) obni¿a odczuwaln¹ temperaturê, trze-
ba tak ubieraæ dziecko, by nie doprowadziæ do jego
wych³odzenia.

Rodzice-rowerzyœci, którym dziecko trochê uros³o,
mog¹ powoli rozgl¹daæ siê za fotelikiem rowerowym
(powinien zabezpieczaæ nó¿ki przed wkrêceniem w
ko³o, stabilizowaæ ca³e plecki i posiadaæ regulowane
pasy bezpieczeñstwa), nale¿y te¿ pamiêtaæ o kasku i
okularach.

BRZDĄC NA SZLAKU

Noworodek i niemowlak le¿¹cy wymaga ³agodnego cie-
p³ego powietrza, ale nie upa³ów, dlatego optymalny dlañ czas
w Górach Izerskich to koñcówka maja, czerwiec, sierpieñ i
pocz¹tek wrzeœnia. Takie maleñstwo ma jeszcze bardzo s³aby
krêgos³up i pozycja siedz¹ca w noside³ku plecakowym jest
wykluczona ze wzglêdów zdrowotnych; dziecko jest na tyle
lekkie, ¿e mo¿na np. pokusiæ siê o chustê, w której ma³y pasa-
¿er rozprostuje nó¿ki i pofika nimi nieco.

Je¿eli planujemy wycieczkê rowerow¹, czekamy minimum
dwa miesi¹ce od urodzenia, a optymalnym œrodkiem lokomo-
cji jest specjalna przyczepka rowerowa dla dzieci.

W drugim pó³roczu ¿ycia szkrab zaczyna siadaæ, stawiaæ
pierwsze kroki i byæ ciekawy œwiata. Wiêcej te¿ wa¿y, trzeba
zatem przenieœæ synka lub córeczkê na nasze plecy, które
udŸwign¹ wiêcej. Kupuj¹c nosid³o plecakowe, zwracamy
uwagê na kilka elementów. Wiedz¹c, ¿e dziecko spêdzi w nim
niema³o czasu, musimy pamiêtaæ o jego wygodzie i bezpie-
czeñstwie. Maluch jest ruchliwy i chêtnie siê wspina, wiêc
nasze nosid³o powinno byæ wyposa¿one w pasy bezpieczeñ-
stwa, które uniemo¿liwi¹ mu „ucieczkê”, a tak¿e stela¿, pas
biodrowy i szerokie szelki nie wpijaj¹ce siê w ramiona.

Poniewa¿ o ka¿dej porze roku wiatr (a tego w górach ni-

zagro¿ona nie zaatakuje.
- Ochrona przed s³oñcem: kremy z filtrem, czapki z os³on¹

karku, daszki do noside³ek i okularki przeciws³oneczne - jak
najbardziej zalecane!

- W górach tracimy p³yny, dzieci te¿ je trac¹ – pamiêtajmy
o zabraniu odpowiedniej iloœci wody.

- Doros³y dŸwigaj¹cy nosid³o z kilkunastokilogramowym
dzieckiem i ekwipunkiem mo¿e poczuæ siê s³abo i dobrze wte-
dy mieæ w kieszeni landrynka, który dostarczy nam cukru i
pozwoli dotrzeæ do miejsca, gdzie mo¿na zrobiæ odpoczynek
i przek¹siæ coœ konkretniejszego.

- Wêdruj¹c z dzieæmi nie zostawiamy przy szlaku papier-
ków i innych odpadków; dziecko w ten sposób uczy siê od
Ciebie ekologii.

Nie wahajmy siê robiæ odpoczynków czy zawróciæ ze szla-
ku; wêdrowanie po górach z maleñstwem ma byæ przyjemno-
œci¹ dla wszystkich, a nie ambitnym planem do zrealizowa-
nia.

Pamiêtajmy, ¿e jeœli dziecko zapamiêta górskie wycieczki
jako mêcz¹cy marsz tylko po to, aby zdobyæ szczyt, mo¿e znie-
nawidziæ tê formê wypoczynku na ca³e ¿ycie.

Zabieraj¹c dziecko w góry uczymy je form aktywnego spê-
dzenia czasu na œwie¿ym powietrzu, co w dobie gier kompu-
terowych jest bezcenne. Pokazujemy mu œwiat przyrody i
przede wszystkim spêdzamy z nim cenne chwile, których nikt
nam nie odbierze. Ta ostatnia zaleta wspólnego wêdrowania
w czasach wyœcigu szczurów i pogoni za pieni¹dzem jest chy-
ba najcenniejsza.

Patrycja Oœciak



Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkich ludziom dobrej woli,
którzy podali pomocn¹ d³oñ mnie i mojej Mamie w ostatnim okresie
Jej ¿ycia.

Szczególnie dziêkujê za bezinteresown¹ wielotygodniow¹ pos³ugê pielêgnia-
rek: Ewy WoŸnickiej, Ewy  Œliwiñskiej, Ewy Wachowiak, Ewy Grzelak i Anny
Szymczak - które  otoczy³y moj¹ Mamê w czasie mych nieobecnoœci fachow¹
opiek¹ i towarzyszy³y Jej do ostatniej chwili ¿ycia, oraz s¹siadce Liliannie Viertel
- za jej ciep³¹, wyciszaj¹c¹ moj¹ Mamê obecnoœæ, pos³ugê i przepiêkn¹ grê na
akordeonie i organkach.

Dziêkujê serdecznie ks. proboszczowi parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
w Czerniawie, Marianowi Balcewiczowi - za pos³ugê kap³añsk¹, oraz ks. pro-
boszczowi parafii pw. Œw. Józefa w Œwieradowie, Franciszkowi Molskiemu, i ks.
pra³atowi W³adys³awowi Dziêgielowi - za poprowadzenie liturgii pogrzebowej i
pokrzepiaj¹ce s³owa.

Serdecznie dziêkujê  wszystkim uczestnikom ostatniej drogi mojej Mamy;
szczególnie podbudowuj¹ca mnie psychicznie by³a obecnoœæ moich prze³o¿onych
- pani prezes Doroty  Gi¿ewskiej i cz³onków Zarz¹du, lekarzy i pielêgniarek,
cz³onków Rady Miejskiej, przewodnicz¹cej Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - Aleksandry Piskozub, otaczaj¹cej moj¹ Mamê ogromn¹
¿yczliwoœci¹, s¹siadów z ul. Korczaka i Sanatoryjnej, a tak¿e moich pacjentów.

Dziêkujê za wszystkie  s³owa otuchy w tej trudnej dla mnie chwili.
 Ponadto jestem bardzo wdziêczna Mieczys³awowi Siergunowi z Zak³adu Us³ug

Pogrzebowych - nie tylko za dopracowan¹ w szczegó³ach i eleganck¹ oprawê
uroczystoœci na wysokim poziomie, ale te¿ za pe³ne taktu, psychologiczne podej-
œcie do osób pogr¹¿onych w ¿a³obie.

Wdziêczna córka zmar³ej Marii Schmidt - Justyna Schmidt

P O D Z I Ê K O W A N I A
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Wiadomoœci komunalne

To nawet nie jest partactwo, tylko brak przewidywalnoœci
dla rozwi¹zañ, które nie sprawdzi³y siê w skrajnych górskich
warunkach.

1. W marcu odby³o siê spotkanie z Walerianem Stana-
siukiem, prezesem Przedsiêbiorstwa Robót Drogowych w
Lubaniu z siedzib¹ w Ja³owcu; oceniano stan techniczny ul.
Zakopiañskiej, któr¹ PRD modernizowa³o. Potwierdzone zo-
sta³o wadliwe wykonanie górnej warstwy nawierzchni drogi,
jako ¿e jej utrwalenie emulsj¹ asfaltow¹ nie przynios³o spo-
dziewanego efektu. W zwi¹zku z tym ustalono, i¿ wykonawca
w ramach udzielonej gwarancji usunie wadliwie wykonan¹
nawierzchniê, dokona jej frezowania oraz u³o¿y now¹.

Krótkiej (fot. poni¿ej), zaniepokojonych wolnym tempem ro-
bót. Zadanie realizowane jest w ramach usuwania skutków
ulewnych deszczy i powodzi, które ma³y miejsce w 2010 roku,
i zosta³o dofinansowane w 100 proc. z rezerwy celowej bu-
d¿etu pañstwa, przeznaczonej na usuwanie skutków powo-
dzi.

Negatywnie oceniono równie¿ wykonanie – acz zgodnie z
dokumentacj¹ techniczn¹ - systemu liniowego odwodnienia
drogi. Niestety, taki model zupe³nie nie sprawdza siê w na-
szym mieœcie, szczególnie na drogach o du¿ym natê¿eniu ru-
chu. Podjêto decyzjê o jego czêœciowej likwidacji i zamianie
na uliczne kraty œciekowe.

Obecnie trwa ustalanie zakresu i terminu niezbêdnych do
wykonania prac.

2. Wœród mieszkañców pojawia siê bardzo du¿o krytycz-
nych g³osów dotycz¹cych przebudowy mostu w rejonie ul.

mej ul. Asnyka.
W przypadku ul. Pi³sudskiego bêdzie to zadanie typowo

drogowe: wymiana krawê¿ników, obrze¿y konstrukcji i na-
wierzchni dróg i chodników. W ul. Batorego i Asnyka dodat-
kowo trzeba bêdzie wymieniæ sieæ wodoci¹gow¹ oraz wybu-
dowaæ kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.

Parafrazuj¹c Hemingwaya - „Przeto nigdy nie pytaj, komu
bije „dzwon”; nie bije on tobie!”

Realizacja zosta³a powierzona  Zak³adowi Budownictwa
Wodno-In¿ynieryjnego Edwarda Górskiego z Piotrowic –
jako roboty dodatkowe towarzysz¹ce modernizacji ul. Wcza-
sowej. Za takim rozwi¹zaniem przemawia³ fakt, i¿ obiekt
mostowy znajduj¹cy siê w ci¹gu ul. Wczasowej zosta³ prze-
kazany wykonawcy jako plac budowy, a w jego rejonie musz¹
zostaæ uporz¹dkowane i wybudowane media (sieæ wodoci¹-
gowa, kanalizacyjna i deszczowa). Zadanie by³o dodatko-
wym obci¹¿eniem dla wykonawcy robót podstawowych,
podj¹³ siê jednak jego realizacji, deklaruj¹c wykonanie prze-
budowy mostu w ubieg³ym roku. Trzeba wspomnieæ o do-
datkowych utrudnieniach, jak choæby o umieszczeniu sieci
gazowej pod mostem metod¹ przewiertu sterowanego oraz
o przesuniêciu s³upa energetycznego. Z tych oto przyczyn
termin nie zosta³ dotrzymany i w porozumieniu z MSWiA

przed³u¿ony zosta³ do koñca
maja  br.

Wykonawcê zobowi¹zano
do przed³o¿enia harmonogra-
mu robót, którego monitoro-
wanie pozwoli na kontrolê po-
stêpu prac, a¿ do koñca
umownego terminu  ich ukoñ-
czenia w³¹cznie.

3. W bie¿¹cym roku gmi-
na nie planuje kontynuacji
przebudowy ul. Górskiej, któ-
rej modernizacja zosta³a za-
koñczona w rejonie skrzy¿o-
wania z ul. Zielon¹.  Górny
odcinek ul. Górskiej jest bar-
dzo ma³o obci¹¿ony komuni-
kacyjnie i bêdzie przebudowa-
ny w póŸniejszych latach.

W tym roku istnieje nato-
miast koniecznoœæ uporz¹dko-
wania kanalizacji deszczowej
znajduj¹cej siê w poboczu
drogi na odcinku od skrzy¿o-
wania z ul. Mickiewicza do
skrzy¿owania z ul. D¹brow-
skiego; biegn¹cy tamtêdy ko-
lektor jest uszkodzony i nale-
¿y go wymieniæ.

4. Trwaj¹ prace zwi¹za-
ne z przygotowaniem doku-
mentacji technicznej do zadañ
zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z 2010
roku. Gmina odebra³a prome-
sê finansow¹ bêd¹c¹ gwaran-
tem otrzymania dotacji na ten
cel w wys. 700 tys. z³, któr¹
planujemy wykorzystaæ na
odbudowê ul. Pi³sudskiego
(od skrzy¿owania z ul. 11 Li-
stopada do skrzy¿owana z ul.
Wyszyñskiego) oraz czêœci ul.
Stefana Batorego  - do skrzy-
¿owania z ul. Asnyka - i sa-

Dokumentacje techniczne zadañ
wykonuj¹ pracownie projektowe
Roberta Wieczorkowskiego oraz Je-
rzego Deca z Lubania.

5. Trwaj¹ wiosenne porz¹dki.
Pozimowe sprz¹tanie dróg i chod-
ników gmina powierzy³a - za kwotê
rycza³tow¹ brutto  21.000 z³ - œwie-
radowskiej firmie Bo¿eny Staszulo-
nek. Za takim rozwi¹zaniem prze-
mawia³y: krótki termin realizacji za-
dania przy u¿yciu zamiatarki mecha-
nicznej, objêcie us³ug¹ ca³ej gminy,
³¹cznie z osiedlem Czerniawa, oraz
najkorzystniejsza cena, ustalona
m.in. na podstawie sonda¿u rynku.

Do prac porz¹dkowych zosta³a
równie¿ skierowana grupa osób za-
trudniona w ramach prac interwen-
cyjnych, która bêdzie utrzymywa³a

porz¹dek na terenach przyleg³ych do budynków komunalnych.
Przy okazji zwracam siê z apelem i proœb¹ do mieszkañców,
w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci o aktywne w³¹czenie
siê do wiosennych porz¹dków.

6. Jak bêd¹ przebiegaæ remonty cz¹stkowe dróg ? Spra-
wa jest ³atwa i trudna zarazem. Wiêkszoœæ dróg posiada now¹
nawierzchniê albo jest na gwarancji, a kilka innych znajduje
siê w tak z³ym stanie technicznym, ¿e nale¿y siê zastanowiæ
nad sensem remontów cz¹stkowych. Najgorsza sytuacja, bio-
r¹c równie¿ pod uwagê natê¿enie ruchu pojazdów, wystêpuje
na ulicach: Sk³odowskiej-Curie, Górzystej, Zródlanej, Leœnej,
Prusa, Lipowej i Wierzbowej – na kompleksow¹ moderniza-
cjê tych dróg gmina nie ma obecnie  œrodków. Natomiast za-
planowane remonty nawierzchni najwa¿niejszych ulic w mie-
œcie zostan¹ wykonane jeszcze w kwietniu.

7. Podjêta zosta³a decyzja o likwidacji ustawionych na
terenie gminy ,,dzwonów” s³u¿¹cych segregacji odpadów.  W
rejon pojemników podrzucane s¹ notorycznie „œmieci jak leci”,
co wp³ywa negatywnie na estetykê miasta. Sama segregacja
pozostawia te¿ wiele do ¿yczenia, zdarzaj¹ siê nawet przy-
padki podrzucania odpadów spoza terenu naszej gminy, co
tylko utwierdza nas w przekonaniu, ¿e najw³aœciwsza jest se-
gregacja u Ÿród³a powstawania odpadów, dokonywana przez
zarz¹dców i w³aœcicieli nieruchomoœci.

Firmy dysponuj¹ce zezwoleniem burmistrza na œwiadcze-
nie us³ug odbioru odpadów komunalnych z terenu Œwierado-
wa zosta³y zobowi¹zane do stworzenia odbiorcom us³ug wa-
runków do zakupu lub dzier¿awy pojemników do segregacji,
ona sama zaœ winna mieæ aspekt ekonomiczny - musi po pro-
stu byæ op³acalna dla wytwarzaj¹cego odpady.

Tak czy inaczej, gospodarka odpadami wymaga  pilnego
uporz¹dkowania. Przygotowywany jest w³aœnie projekt usta-
wy, która ma diametralnie zmieniæ
istniej¹cy stan prawny, a jednym z
wariantów jest wprowadzenie tzw.
,,podatku œmieciowego” i zobowi¹-
zanie gminy do organizacji we w³a-
snym zakresie odbioru odpadów ko-
munalnych powstaj¹cych na jej te-
renie administracyjnym. Aktualiza-
cji wymaga te¿ gminny plan gospo-
darki odpadami.

Opr. Eugeniusz Grabas



Jubileusz dobroci
5 marca, w ostatni¹ sobotê karnawa³u

w kawiarni „Zdrojowej” odby³ siê X Wiel-
ki Bal Karnawa³owy Stowarzyszenia Po-
mocy Spo³ecznej „Godne Spo³eczeñstwo”,
który wpisa³ siê na sta³e w kalendarz wy-
darzeñ artystycznych i rozrywkowych or-
ganizowanych w naszym mieœcie. W roku
jubileuszu sprzedano 118 biletów wstêpu,
a na bal, który jest form¹ promocji miasta,
przybyli goœcie z Jeleniej Góry, Lubania,
Zgorzelca i wielu okolicznych miejscowo-
œci, a tak¿e – co oczywiste - du¿a grupa
œwieradowian.

W czasie balu przeprowadzona zosta³a
loteria fantowa, gdzie ka¿dy los wygrywa³,
równie¿ ponumerowane kotyliony bra³y udzia³
w losowaniu nagród. Gwiazd¹ wieczoru by³a
para taneczna z Jeleniej Góry - Przemi³ Bilat
i Joanna Twardziszewska (30. w Polsce we-
d³ug rankingu Grand Prix Polski), w tañcu
orientalnym zaprezentowa³a siê Kamila Wê-
glarska z Goerlitz, a wszystkim pozosta³ym
nieprofesjonalistom przygrywa³ zespó³ „Fa-
milia” z Mirska.

W tym roku na rzecz Stowarzyszenia li-
cytowano wiele interesuj¹cych przedmiotów:
pi³kê no¿n¹ z autografami pi³karzy zespo³u
„Œl¹sk” Wroc³aw (fundator - Tomasz Jurkie-
wicz, dyrektor „Park Hotelu”), dwa zegary
przekazane przez Beatê Gardawsk¹ prezesa
firmy „Into of  Poland” z Warszawy (na zdjê-
ciu jeden z nich), obraz olejny podarowany
przez Udo Wegnera, kalendarz olimpijski oraz
wios³o przekazane przez Paw³a Rañdê (za-
wodnika AZS Wroc³aw, który na igrzyskach
w Pekinie w 2008 roku tym w³aœnie wios³em
wywalczy³ srebrny medal olimpijski w czwór-
kach bez sternika wagi lekkiej), wreszcie ufun-
dowan¹ przez Barbarê i Wies³awa Buczyñ-
skich fotografiê artystyczn¹ przedstawiaj¹c¹
halê spacerow¹ Domu Zdrojowego.

Gor¹co i serdecznie chcemy podziêkowaæ

za wsparcie i okazan¹ pomoc przede wszyst-
kim Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa - go-
spodarzowi kawiarni, wszystkim darczyñcom
licytowanych przedmiotów oraz fantów lote-
ryjnych, a tak¿e Tomaszowi Kalecie (w³aœci-
cielowi hotelu „Malinowy Dwór”), spó³ce
OLIMED ze Œwieradowa, Andrzejowi Czu-
kiewskiemu, Ewie i Mieczys³awowi Siergu-
nom, Arturowi Romanowiczowi i Jadwidze
Muszce.

Dochód z balu  w wysokoœci 8  tys. z³ zo-
stanie przekazany na pomoc dla najbardziej
potrzebuj¹cych mieszkañców miasta, a oce-
nê jakoœciow¹ balu tradycyjnie pozostawia-
my jego uczestnikom, których ju¿ teraz za-
praszamy za rok.

Zarz¹d Stowarzyszenia
Fot. Wies³aw Biernat

2011

Do 22 kwietnia trwaæ bêdzie w biblio-
tece ksi¹¿kowa fiesta - sympatyczne Œwiê-
to Ksi¹¿ki z Ró¿¹ wzorowane na tradycyj-
nym œwiêcie kataloñskim, podczas którego
Hiszpanie obdarowuj¹ siê ksi¹¿kami i kwia-
tami. My równie¿ swoim czytelnikom ju¿
od kilku lat przygotowujemy ksi¹¿ki oraz
zak³adki z ró¿¹ i wiele niespodzianek.

Ró¿¹ na ca³ym œwiecie. Oficjalnie jest to
Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.

23 kwietnia rodzili siê pisarze: H. K. Lax-
ness Islandia), M. Druon (Francja), M. San-
demo (Norwegia), V. Nabokov (Rosja, USA).

Obchody Œwiêta Ksi¹¿ki mog¹ stanowiæ
zachêtê przede wszystkim dla m³odych ludzi
do odkrywania przyjemnoœci czytania; zapew-
niamy, ¿e to szalenie przyjemna czynnoœæ, ale
tylko dla 44 proc. Polaków, którzy w ostat-
nim roku mieli w rêku przynajmniej jedn¹
ksi¹¿kê (raport Biblioteki Narodowej). To nie-
znaczny wzrost w porównaniu z ostatnimi
badaniami, jednak do liderów w czytelnictwie
wci¹¿ nam daleko – we Francji czyta 70, a w
Czechach blisko 80 proc. populacji.

Do 22 kwietnia prowadzimy akcjê book-
crossingu, czyli wystawiania ksi¹¿ek na spe-
cjalnej pó³ce przy drzwiach biblioteki; przy
okazji wizyty w urzêdzie bêdzie mo¿na wzi¹æ
do domu ksi¹¿kê (nie t³umacz¹c siê nieczynn¹
bibliotek¹) i przeczytaæ, rozkoszuj¹c siê wio-
senn¹ pogod¹. Dla tych zaœ, którzy wejd¹ do
biblioteki, bêdziemy mieli przygotowane
ksi¹¿ki, ró¿e i inne niespodzianki.

Œwiêtowanie z ksi¹¿k¹ nabiera z ka¿dym
rokiem w³asnego klimatu, a czytelnicy nie
ukrywaj¹ zdziwienia, czasem nawet zak³opo-
tania, gdy dostaj¹ ksi¹¿kê z ró¿¹.             KP

Od redakcji: Osoby odwiedzaj¹c Urz¹d
Miasta b¹dŸ bibliotekê mog¹ do koñca kwiet-
nia zapoznaæ siê z wystaw¹ fotografii – au-
torstwa wielu fotoamatorów ze œwieradow-
skiego gimnazjum – pod nazw¹ „W krainie
domów przys³upowych”. Ekspozycja prezen-
towana jest w ramach nowej inicjatywy kul-
turalnej „Galeria Na Schodach”.

Zaczê³o siê bardzo romantycznie - przez
wiele lat w dniu œw. Jerzego, patrona rycer-
skoœci, czyli 23 kwietnia, Kataloñczycy wrê-
czali damom swego serca ró¿e, a damy w re-
wan¿u dziêkowa³y panom ksi¹¿kami. W 1926
roku hiszpañski wydawca Vincete Clavel An-
dreas w Wenecji wpad³ na pomys³ zorganizo-
wania Dnia Ksi¹¿ki i wybra³ w³aœnie 23 kwiet-
nia; tego dnia zmarli Miguel de Cervantes,
Lope de Vega oraz William Szekspir. Podczas
œwiêta publicznie czytano „Don Kichota”, a
literackie maratony trwa³y nawet d³u¿ej ni¿
24 godziny.

W 1930 r. Dzieñ Ksi¹¿ki sta³ siê oficjal-
nym œwiêtem w Hiszpanii, w 1964 r. - we
wszystkich krajach hiszpañskojêzycznych, a
dwa lata póŸniej po raz pierwszy, dziêki UNE-
SCO, zaczêto œwiêtowaæ Dzieñ Ksi¹¿ki z

Tak dowcipnie promuje siê biblioteka we Wroc³awiu.



Mija rok od rozpoczêcia zajêæ w ramach
tytu³owego projektu i coraz wiêkszymi kro-
kami zbli¿amy siê do mety. Tematyka, jak¹
rozmyœlnie obraliœmy do realizacji naszych
zajêæ, zobowi¹za³a nas do udowodnienia, ¿e
warto zag³êbiæ siê w historiê naszego mia-
sta, by odkryæ zakamarki jego przesz³oœci,
tym bardziej, ¿e nasza ziemia jest kolebk¹
dwóch narodów – niemieckiego dawniej i
polskiego dziœ, co prowokuje do porównañ i
wyci¹gania z nich wniosków, do docenienia
kultury i rozwoju naszego miasta przed wie-
lu laty, gdy nosi³o jeszcze nazwê Bad Flins-
berg.

Zaczynaliœmy od gromadzenia Ÿróde³ i
materia³ów (zarówno w jêzyku polskim, jak i
niemieckim) oraz zdjêæ, na podstawie których
wykonywaliœmy projekty i krótkie prezentacje
multimedialne podsumowuj¹ce zdobyt¹ wie-
dzê na temat historii, kultury, rozwoju gospo-
darczego i religijnego naszego miasta, m.in.

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

Aus einer Heimat zwei Völker - Z jednej ojczyzny dwa narody

Zajêcia z jêzyka niemieckiego w ramach projektu „Einstein - ka¿dy ma w sobie ukrZajêcia z jêzyka niemieckiego w ramach projektu „Einstein - ka¿dy ma w sobie ukrZajêcia z jêzyka niemieckiego w ramach projektu „Einstein - ka¿dy ma w sobie ukrZajêcia z jêzyka niemieckiego w ramach projektu „Einstein - ka¿dy ma w sobie ukrZajêcia z jêzyka niemieckiego w ramach projektu „Einstein - ka¿dy ma w sobie ukryty potencja³”yty potencja³”yty potencja³”yty potencja³”yty potencja³”

„Kalendarium historyczne”, „Etymologia nazwy
miasta”, „Rozwój sportów zimowych w latach
dwudziestych i trzydziestych XX w.”, „Bran¿e
handlowe i przemys³owe w Bad Flinsberg”,
„Historia koœcio³ów - ewangelickiego i katolic-
kiego ”, „Historia szkó³ w Bad Flinsberg”, „Bad
Flinsberg w starej fotografii” i „Kamienie pa-
mi¹tkowe w Górach Izerskich”.

Szukaliœmy legend zwi¹zanych z naszym
miastem i regionem oraz ich odpowiedników
w jêzyku niemieckim, byliœmy z wizyt¹ w Mu-
zeum Dawnego Œwieradowa oraz w Urzêdzie
Miasta, gdzie zapoznaliœmy siê z kronik¹ Jo-
hannesa Scholdana „Meine Heimat - Bad Flins-
berg”.

Jesieni¹ wybraliœmy siê z aparatem foto-
graficznym na Halê Izersk¹ (prawid³owo: £¹kê
Izersk¹) w poszukiwaniu œladów po nieistnie-
j¹cej ju¿ od ponad pó³ wieku osadzie Gross Iser,
której losy poznaliœmy wczeœniej na zajêciach.

Powstanie wioski datuje siê na rok 1620, gdy osiedli³
siê tu pierwszy czeski uciekinier religijny Tomasz, daj¹c
pocz¹tek kolebce ewangalickich uciekinierów. Mieszkañ-
cy po³o¿onej wysoko w górach wioski musieli byæ sa-
mowystarczalni,  zajmowali siê leœnictwem i myœli-
stwem. Do koñca II wojny œwiatowej osada liczy³a 43
domy mieszkalne, dwa schroniska, dwie gospody i ka-
wiarniê, dwie celnice, leœniczówkê, domek myœliwski
Schaffgotschów oraz szko³ê. Dziœ po wiosce zosta³y
gdzieniegdzie jedynie fundamenty (na zdjêciu), a pyta-
nie, kiedy i dlaczego przesta³a istnieæ, do dziœ budzi kon-
trowersje.

W czasie naszej wycieczki w to magiczne miejsce
odwiedziliœmy Chatkê Górzystów – jedyny dom, jaki
ocala³ z dawnej osady, bêd¹cy wówczas budynkiem
szko³y.

Szukaj¹c kontaktów z dawnymi mieszkañcami na-
szego miasta dotarliœmy do Günthera Möhwalda, by³e-
go mieszkañca Bad Flinsberg, który urodzi³ siê w Gross
Iser, wychowa³ w Bad Flinsberg, na osiedlu „dziewiêciu
domków”, a po wysiedleniu (po roku 1945) zamieszka³
w Zittau. Pan Möhwald, bêd¹cy teraz czêstym goœciem
na naszych zajêciach, opowiada³ o swoim dzieciñstwie,
ówczesnych warunkach ¿ycia, o nauce w szkole i obo-
wi¹zkach dzieci. Zaprezentowa³ wiele materia³ów i zdjêæ
z tamtego okresu (kilka podarowa³ naszej grupie) i od-
powiada³ na nasze dodatkowe pytania. Spotkania z nim
s¹ dla nas znakomit¹ okazj¹ do bezpoœredniej styczno-
œci ze œwiadkiem przesz³oœci naszego miasta, jak rów-
nie¿ z jêzykiem niemieckim.

Podczas jednego ze spotkañ z G. Möhwaldem to-
warzyszy³ nam przedstawiciel „Gazety Wroc³awskiej” -
Mariusz Junik, który pyta³ nas o cele i dzia³ania podej-
mowane przez nas na zajêciach oraz przeprowadzi³ wy-
wiad z G. Möhwaldem (za naszym jêzykowym poœred-
nictwem). Owocem tego wywiadu jest artyku³ w „Gaze-
cie Wroc³awskiej” z 4 lutego pt. „Sercem s¹ w Gross
Iser, choæ wieœ zniknê³a”.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem by³o dla nas
uczestnictwo w spotkaniu autorskim z Januszem Skow-
roñskim, autorem publikacji „Tajemnice Gór Izerskich”,
trzeciej ju¿ pozycji wydawniczej z cyklu opowiadaj¹ce-
go o tajemniczych miejscach Dolnego Œl¹ska. Zafascy-
nowa³a nas prezentacja i tematyka ksi¹¿ki, tym bardziej,
¿e wi¹¿e siê z celami i dzia³aniami naszego projektu, a
sam autor jest przyjacielem G. Möhwalda, któremu no-
tabene dedykowa³ powy¿sz¹ publikacjê.

Obecnie jesteœmy w trakcie wykonywania  „Izerskiej
Ksiêgi Legend”, prezentacji multimedialnej historii daw-
nego Œwieradowa, mapki interaktywnej oraz makiety
osady Gross Iser. Produkty naszych dzia³añ planujemy
zaprezentowaæ spo³ecznoœci lokalnej.

Arbeitsgruppe Einstein
 z nauczycielem prowadz¹cym Judyt¹ Markowsk¹



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I  Œ W I E R A D O W S K I E
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936

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

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

www.scheiner.pl

  1. Œwieradów – dwa pokoje, 42 m2 do remontu, II piêtro, 58.000 z³
  2. Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 85.000 z³
  3. Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
  4. Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
  5. Œwieradów – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
  6. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
  7. Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
  8. Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygnacji, 570.000 z³
  9. Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
10. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
11. Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
12. Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê  jednorodzinn¹
13. Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
14. Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
15. Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
16. Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
17. Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2

18. Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
19. Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
20. Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
21. Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
22. Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
23. Czerniawa – dom przedwojenny, 150 m2, zadbany, dzia³ka ok. 1.500 m2, 260.000 z³
24. Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
25. Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
26. Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji
27. Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
28. Pobiedna – mieszkanie w bloku, 62 m2, II piêtro, trzy pokoje, 80.000 z³
29. Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
30. Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
31. Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

32. Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
33. Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
34. Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
35. Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
36. Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 49.000 z³
37. Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 220.000 z³
38. Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
39. Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
40. Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

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 Konsultacyjno-

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

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

Tel. 0601 224 100

PRZETARG ZA PRZETARGIEM (3/2011)

Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar
przemocy w rodzinie.

Tel. 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. 1700-
1900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.

GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³-
uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

CÓRECZKI

Ani i Radkowi
wyrazy g³êbokiego ¿alu z powodu œmierci

sk³adaj¹
pracownicy Urzêdu Miasta w Œwieradowie-Zdroju

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Œwieradowie-Zdroju

ok 66 m2, centrum miasta,
widok na ul. Zdrojow¹.

Trzy pokoje,
kuchnia i ³azienka.

Mieszkanie umeblowane,
 i w dobrym stanie.
Cena 200 tys. z³.

Informacje:
tel. 515 069 316
lub 75 78 17 401

- najlepiej po godz. 16.00

8 marca ponownie og³oszono przetarg na
„Czesko-polski singltrek pod Smrkiem w Górach
Izerskich”, a 23 marca dokonano otwarcia 5 ofert,
jakie nap³ynê³y na realizacjê czêœci gminnej œcie-
¿ek rowerowych, i 3 ofert – w czêœci Nadleœnic-
twa. W wyniku rozstrzygniêcia przetargu zawarto
umowy: w czêœci gminnej z firm¹ Marka Bronic-
kiego „Kamieñ, Forma, Zieleñ” za kwotê 669 tys.
(o 60 tys. z³ taniej ni¿ w pierwszym uniewa¿nio-
nym przetargu), a w czêœci Nadleœnictwa – z
czesk¹ firm¹ Jiøi Jezek z Liberca za kwotê 598.752
z³ (mniej o 97.605 z³)

Obie œcie¿ki powinny zostaæ wykonane do
koñca paŸdziernika br.

Na og³oszony 11 marca przetarg na przebu-
dowê ul. Zdrojowej wraz z infrastruktur¹, na któ-
ry gmina zamierza³a przeznaczyæ 1.280 tys. z³,
wp³ynê³y 4 oferty: Konsorcjum z firm¹ wiod¹c¹
ZBYLBRUK z Z¹bkowic Œl. Poda³y cenê
2.942,695,59 z³; BUDROMAX z Rz¹sin – 1,7 mln
z³; STEINBUDEX ze Œwidnicy – 2.598.929,47 z³;
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ ze Œwieradowa – 1.396
tys. z³.

16 marca zawarto umowê na kwotê 21 tys. z³
– w ramach zamówienia uzupe³niaj¹cego - z firm¹
ROBEN ze Œwieradowa na pozimowe sprz¹tanie
dróg i chodników, z terminem wykonania prac do
koñca marca.

24 marca zawarto umowê na kwotê 2.380 z³
z nauczycielk¹ z MZS, Monik¹ Ró¿alsk¹, na pro-
wadzenie do koñca roku szkolnego zajêæ pozalek-
cyjnych z jêzyka ang. (35 godz.) w ramach pro-
jektu „Einstein – ka¿dy ma w sobie ukryty poten-
cja³”.

24 marca og³oszono przetarg na wywóz od-
padów komunalnych – na zadanie to gmina za-
mierza³a przeznaczyæ 60 tys. z³, w tym: odbiór
œmieci z budynków komunalnych – 30 tys. z³, na
wystawkê – 20 tys. z³, i na likwidacjê dzikich wy-
sypisk 10 tys. z³.

Jedyn¹ ofertê z³o¿y³a œwieradowska firma
EKO-BART, która zaproponowa³a cenê za ca³oœæ
112.089,02 z³ (odpowiednio: 59.689,02, 39.800 i
12.600 z³). Z powodu braku zabezpieczenia œrod-
ków finansowych na powy¿sze zadanie gmina
uniewa¿ni³a 12 kwietnia postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na wywóz odpadów
komunalnych i ponownie og³osi³a je 13 kwietnia,
z terminem sk³adania ofert na 21 kwietnia.

6 kwietnia w Biuletynie Zamówieñ Publicz-
nych i na stronie internetowej miasta og³oszono
przetarg na utrzymanie i konserwacjê terenów zie-
leni w mieœcie (bez parków w Œwieradowie, które
s¹ w remoncie), na które gmina zamierza prze-
znaczyæ 130 tys. z³, w tym 75 tys. na parki œwie-
radowskie (reszta na czerniawskie). Do 14 kwiet-
nia wp³ynê³y 4 oferty:

1. Roberta Georgieva z P³awnej Górnej: Œwie-
radów – 11.000 z³ miesiêcznie (ok. 69 tys. z³ za
ca³y okres trwania zadania), Czerniawa – 8.000
(ok. 50.000);

2. Mariusza Stachurskiego ze Œwieradowa:

odpowiednio na miesi¹c 16.250 z³ i 4.850 z³;
3. WYS-EKO z Wa³brzycha: 22.680 z³ i 6.372

z³ za miesi¹c;
4. Roben ze Œwieradowa: 33.000 z³ i 13.700

z³ za miesi¹c.
8 kwietnia og³oszono przetarg na usuwanie

skutków powodzi z 2010 r., w których roboty bu-
dowlane finansowane s¹ w ca³oœci przez MSWiA.
Zadanie podzielono:

1. Odbudowa nawierzchni ul. Bronka Czecha
i  ul. Asnyka wraz z systemem odwodnienia;

2. Odbudowa nawierzchni ul. Pi³sudskiego
wraz z systemem odwodnienia.

Otwarcie ofert nast¹pi 27 kwietnia.
14 kwietnia zosta³a zawarta umowa – jako

zamówienie uzupe³niaj¹ce – z konsorcjum firm
(lider – „Ogród, Us³ugi Ogrodnicze” ze Skwierzy-
ny), które zajmuje siê rewitalizacj¹ kompleksu
parków zdrojowych w Œwieradowie. Zamówienie
obejmuje roboty budowlane (wartoœæ - 295 tys.
z³), wymianê uszkodzonych przez powódŸ p³yt z
piaskowca, zmianê przebiegu œcie¿ek oraz ukszta³-
towania terenu, budowê oœwietlenia buka, prze-
budowê dna dolnego stawu wraz z oœwietleniem,
budowê boiska do gry w bule. Dodatkowym za-
daniem bêdzie utrzymanie i konserwacja zieleni
w stopniu stosownym do prowadzonych prac re-
montowych (wartoœæ ok. 79 tys. z³).

18 kwietnia gmina podpisa³a umowy na bie-
¿¹ce utrzymanie czystoœci ulic, chodników i pla-
ców. Centrum sprz¹taæ bêdzie firma WYS-EKO z
Wa³brzycha (za 52.164 z³), przedmieœcia – firma
ROBEN ze Œwieradowa (za 34.230 z³), drogi nie-
utwardzone – ROBEN (za 3.780 z³), a Czerniawê
– WYS-EKO (za 25 tys. z³). Umowa obowi¹zuje
do koñca paŸdziernika.

Uczniowie MZS pod opiek¹ Teresy Fierkowicz, Joanny Pacu³y i Piotra Tomczyka rozpoczêli
aktywne kibicowanie zespo³owi PGE Turów Zgorzelec, graj¹cemu w polskiej ekstraklasie baske-
tu. Przygoda z koszykówk¹ rozpoczê³a siê w marcu podczas pierwszego meczu Turowa z PBG
Basket Poznañ w fazie play off. Zgorzelczanie wygrali wtedy po kilku dogrywkach, dostarczaj¹c
wielu emocji, a na deser m³odzi œwieradowianie mogli zrobiæ sobie fotki z zawodnikami oraz
otrzymaæ autografy. W efekcie dosz³o do za³o¿enia Klubu Kibica „Tur”, który systematycznie
organizuje wyjazdy na mecze koszykówki do Zgorzelca. Uczniowie, jak przysta³o na prawdziwych
kibiców, ubieraj¹ siê w barwy klubowe (zielone koszulki i czarne spodnie), a niektórzy nawet
zakupili sobie klubowe szaliki. Maluj¹ sobie twarze w tych¿e barwach, œpiewaj¹ klubowe przy-
œpiewki, dopinguj¹c dru¿ynê ze Zgorzelca, lub zag³uszaj¹c przeciwników tr¹bi¹c w wuwuzele i
klekocz¹c ko³atkami. W ten sposób uczniowie ucz¹ siê coolturalnego zachowania  - poprzez
szacunek dla przeciwnika, dobr¹ zabawê oraz wyznaj¹c zasadê fair fan – czystego kibicowania.

Coolturalne kibicowanieCoolturalne kibicowanieCoolturalne kibicowanieCoolturalne kibicowanieCoolturalne kibicowanie



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

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

SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka bu-
dowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ podzia³u.
230.000 z³.

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

SNS 885 - Wolimierz modna urocza wieœ ok. 10
km od Œwieradowa. Dzia³ka 2.300 m2. Piêkny widok na
panoramê Gór Izerskich. Aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Dzia³ka bêdzie wydzielana z wiêk-
szego obszaru, mo¿na te¿ kupiæ kilka dzia³ek lub dzia³ki
o wiêkszej powierzchni. Cena 48.000 z³.

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

OSP zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji poprzez
przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³ada-
nym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ w
PIT 37, poz. 126 pe³n¹ nazwê naszej organizacji - OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³-
sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój - oraz numer, pod którym zosta³a zareje-
strowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS) - 00000000000000000000116212.116212.116212.116212.116212.

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

samochodu ratowniczo-gaœniczego.
Sekcja  OSP w Czerniawie posiada na wyposa¿eniu

28-letni wóz marki star 244, który wyeksploatowany jest w

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
realizuje zadania wynikaj¹ce z
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
oraz statutu OSP. Wykonuje zadania
w zakresie ochrony ppo¿.,
przeciwdzia³ania powodziom, jak
równie¿ w zwalczaniu i usuwaniu
skutków klêsk ¿ywio³owych oraz
miejscowego zagro¿enia. Œrodki
otrzymane z 1% podatku
przeznaczone zostan¹ na
dofinansowanie zakupu œredniego

90 proc.! Zakup nowego samochodu po¿arniczego (takiego,
jak ten widoczny na zdjêciu) pozwoli na zast¹pienie
zu¿ytego sprzêtu, zwiêkszy gotowoœæ operacyjn¹ jednostki,
zwiêkszy bezpieczeñstwo stra¿aków uczestnicz¹cych w
dzia³aniach oraz bezpieczeñstwo mieszkañców naszej

Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

gminy.                                          Prezes - Tadeusz Baka

Równajmy w górê

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX, działanie 9.1.2

Przed rokiem rozpoczêliœmy cykl zajêæ
pozalekcyjnych pod nazw¹ „Einstein, ka¿dy
ma w sobie ukryty potencja³”. Projekt zosta³
ukierunkowany na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Nasze zadanie
sk³adaj¹ce siê z oœmiu dzia³añ to „Wzorem
Einsteina równajmy w górê”, gdy¿ - Nie mam
¿adnych szczególnych uzdolnieñ. Cechuje
mnie tylko niepohamowana ciekawoœæ (Albert
Einstein).

Zale¿y nam, aby uczestnicy zajêæ rozwi-
jali swoje kompetencje matematyczno-przy-
rodnicze kszta³tuj¹ce logiczne myœlenie,
sprawnoœæ rachunkow¹, umiejêtnoœæ prowa-
dzenia badañ i obserwacji œrodowiska natu-
ralnego naszego regionu, rozwijali umiejêt-
noœæ wspó³pracy w zespole, poszerzali kom-
petencje informatyczno-komunikacyjne, roz-
wijali umiejêtnoœci manualne, nauczyli siê
prezentowaæ efekty swoich dzia³añ. Jako opie-
kunowie, staramy siê stworzyæ uczestnikom
atrakcyjne zajêcia wyzwalaj¹ce aktywnoœæ,
motywacjê i wiarê we w³asne mo¿liwoœci oraz
pobudzaj¹ce  do samodzielnego poszukiwa-
nia rozwi¹zañ, formu³owania wniosków i
zbierania informacji.

Dotychczas uczniowie mieli tê mo¿liwoœæ
w trakcie:

 - podchodów matematyczno-przyrodni-
czych (na szlakach turystycznych Œwierado-
wa i Czerniawy  rywalizowali miêdzy sob¹
rozwi¹zuj¹c liczne zadania matematyczno-
przyrodnicze);

 - warsztatów czerpania papieru („Dlacze-
go zbieramy makulaturê”) wytwarzanego z
makulatury;

- dwóch wycieczek po naszym regionie (na
Halê Izersk¹ i do Karkonoskiego Parku Naro-
dowego w masywie Chojnika);

- wyjazdu do Wroc³awia (w ramach XIII
Festiwalu Nauki uczestniczyli w warsztatach
chemicznych w Instytucie Chemii na Uniwer-
sytecie Wroc³awskim - ciekawe, w kim obu-
dzi³ siê geniusz i przysz³y odkrywca, mo¿e w
widocznej na zdjêciu Kasi Sowie?).

Ka¿de dzia³anie zakoñczone jest zajêcia-
mi podsumowuj¹cymi; w pracowni kompu-
terowej uczestnicy opracowuj¹ dokumentacjê
fotograficzno-filmow¹ zajêæ i wykonuj¹ al-
bum. I zawsze z du¿ym zaciekawieniem cze-
kaj¹ na nastêpne zajêcia.

Marta Budziska-Socha,
Teresa Jurewicz, Agnieszka Kotliska

Einstein
Zakoñczy³ siê zimowy sezon narciarski

2010/2011, czas na podsumowania.
Uczniowie naszej szko³y po wielokrot-

nych treningach na Polanie Jakuszyckiej oraz
na Zajêczniku zmagali siê w kilkudniowych
rywalizacjach, m.in. ze szko³ami mistrzostwa
sportowego.

25 i 26 stycznia na Polanie Jakuszyckiej
w Dolnoœl¹skiej Gimnazjadzie i Igrzyskach
M³odzie¿y Szkolnej œwieradowsk¹ Szko³ê
Podstawow¹ w biegach narciarskich reprezen-
towali: Jakub Czukiewski (27 miejsce w wo-
jewództwie), Weronika Marciniak (31), Mi-
cha³ Krawczyk (41), Jakub Andziulewicz (47),
Patryk Sas (49), Mateusz Szymankiewicz (55).

Gimnazjaliœci mieli trudniejsz¹ przepra-
wê: trasa biegu liczy³a 3 km i prowadzi³a przez
stromy, prawie pionowy podbieg. Mimo to
uczniowie dzielnie rywalizowali ze Szko³¹
Mistrzostwa Sportowego -  Karol Burawski
uzyska³ 30 czas w województwie, Filip Kar-
³owicz by³ 33, a Ma³gorzata Wojciechów –
37 (pozostali biathloniœci zmagali siê  z prze-
ziêbieniem).

W czasie ferii zimowych 23 lutego zorga-
nizowaliœmy wyjazd na Polanê Jakuszyck¹.
Pobiegliœmy  ³agodn¹ tras¹ PKO BP do Orla,
tam zrobiliœmy przerwê na odpoczynek i dru-
gie œniadanko. W drodze powrotnej podzieli-
liœmy siê na dwie dru¿yny; najm³odsi pobie-
gli z Piotrem Tomczykiem ³agodn¹ tras¹, a
grupa zaawansowana wróci³a ze mn¹ trud-
niejsz¹ tras¹ Elektrowni Turów: Samolot -
Polana Jakuszycka.

28 lutego odby³y siê kolejne zawody na
Polanie Jakuszyckiej, tym razem Dolnoœl¹skie
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej i Dolnoœl¹ska
Gimnazjada M³odzie¿y w biathlonie.

Szko³ê Podstawow¹ reprezentowali: An-
d¿elika Tunicka, Micha³ Krawczyk (zajêli 21
miejsce w województwie), Patryk Sas (23),
Mateusz  Szymankiewicz (26) oraz nasz naj-
m³odszy biathlonista Tymoteusz Kolejewski
(24).

Gimnazjum reprezentowali tradycyjnie
Karol Burawski (28 miejsce), Filip Kar³owicz
(38) i Stanis³aw £ojko (41).

Za nami starty zimowe, obecnie trenuje-
my do zawodów w biathlonie letnim (zdjêcie
poni¿ej).

Joanna Pacu³a

Czas na letni biathlonCzas na letni biathlonCzas na letni biathlonCzas na letni biathlonCzas na letni biathlon



Gotuj z Przystup¹

Przypominamy, ¿e nastêpny nu-
mer „Notatnika Œwieradowskiego”
znajdzie siê w punktach kolporta-
¿u 10 maja br. Reklamy do tego nu-
meru prosimy sk³adaæ do 4 maja.

   Szymon Przystupa  i burmistrz Roland Marci-
niak zapraszaj¹ mi³oœników gotowania do udzia-
³u w konkursie na najbardziej kreatywny i orygi-
nalny przepis kulinarny.
   W nagrodê autorzy dwóch „najsmaczniejszych”
propozycji zostan¹ zaproszeni do gospodarstwa
agroturystycznego w K³opotnicy, gdzie w obec-
noœci burmistrza Œwieradowa bêd¹ wspólnie go-
towaæ z szefem kuchni hotelu Bia³y Kamieñ.
   Reporta¿ z tego gotowania uka¿e siê na ³amach
„Notatnika”, a film - na stronie miasta. Zapra-
szamy, a swoje propozycje prosimy nadsy³aæ na
adres - s.prs.prs.prs.prs.przystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.pl

Ilekroæ zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia b¹dŸ Wielkiejnocy, tylekroæ sta-
ramy siê podtrzymaæ tradycje kulinarne
wywodz¹ce siê jeszcze z kuchni naszych
babæ. St¹d zachowanie wielkiego postu nie-
koniecznie musi wynikaæ z g³êbokiej wia-
ry, a w³aœnie z zasad tradycji, jakie ka¿dy z
nas wyniós³ z domu. I dlatego te¿ z uwagi
na wiernoœæ zasadom zawartoœæ wielkanoc-
nego koszyka nie ulega wiêkszym modyfi-
kacjom od stuleci, koszyk idziemy œwiêciæ
z rodzin¹, a przy œniadaniu wielkanocnym
nie zapominamy o staropolskich potra-
wach, wœród których królem jest niew¹t-
pliwie ¿urek (lub barszcz bia³y), a ksiêciem
– jajko podawane na wiele sposobów.

Oddajmy wiêc królowi, co królewskie, i
ugotujmy ¿ur (4 porcje).

Sk³adniki ¿uru: 400 g bia³ej kie³basy
(szukajmy tej wy¿szej jakoœci, a przez to dro¿-
szej, ale raz w roku mo¿na, a nawet trzeba siê
wykosztowaæ; ma byæ bia³a, a nie szara czy
ró¿owa, bo ró¿ sygnalizuje nadmiar szkodli-
wej saletry), korzeñ chrzanu (najlepiej z w³a-
snego ogródka lub z targu), g³ówka czosnku,
50 ml oleju s³onecznikowego, 100 g m¹ki
pszennej, chrzan tarty, zakwas...

W sklepach jest ju¿ mnóstwo gotowych
zakwasów, ale w tej rubryce, jak siê Pañstwo
zd¹¿yli zorientowaæ, ho³dujemy w³asnym do-

konaniom, zaœ zrobienie zakwasu nie jest
trudne, a jedynie czasoch³onne.

Sk³adniki zakwasu: æwieræ bochenka
chleba ¿ytniego, pó³ kg m¹ki ¿ytniej, 3 g³ów-
ki czosnku, porz¹dny pó³kilowy korzeñ chrza-
nu, ziele angielskie i liœæ do smaku, 3 litry
zimnej wody.

M¹kê z rozdrobnionym chlebem (ze
skórk¹), czosnek w ³upinkach (razem z paty-
kiem), chrzan umyty nieobrany pokrojony na

5-centymetrowe odcinki, liœæ, ziele - wszyst-
ko zalewamy wod¹, najlepiej w kamionce.
Przykrywamy gaz¹ i odstawiamy w pokojo-
wej temperaturze do niedzielnego poranka
(nie mieszaj¹c).

Odmierzamy po³owê (reszta niech do-
zchodzi jeszcze przez 4 dni, a potem wstaw-
my zakwas do lodówki, przyda nam siê na
weekend majowy) i przecedzamy przez po-
dwójn¹ gazê.

Kie³basê kroimy na pó³plastry (1,5 cm gru-
be) i wrzucamy do garnka, gdzie wczeœniej
rozgrzaliœmy olej, wysma¿amy j¹ 3 minuty,
dodajemy chrzan, zalewamy zakwasem, do-
dajemy liœæ i ziele, dusimy pod przykryciem
5 minut, po czym dolewamy 1,2 l wody i
wszystko na wolnym ogniu gotujemy pó³ go-
dziny. W tym czasie kroimy czosnek, rozcie-
ramy z sol¹ no¿em na desce i dodajemy do
¿uru. I zabieramy siê do przygotowania „za-
klepki” - rózg¹ mieszamy m¹kê z zimn¹ wod¹
i przez drobne sitko wlewamy do ¿urku, za-
gêszczaj¹c go w ten sposób.

¯ur doprawiamy sol¹, pieprzem i maje-
rankiem roztartym w d³oniach, a na stó³ po-
dajemy go z po³ówkami jaja.

Nie mog¹ œwiêta wielkanocne obyæ siê bez
chrzanu, a nie ma lepszego chrzanu od tego
przygotowanego w³asnymi rêkami (przy oka-
zji tak¿e za³zawionymi oczami – raz w roku
nie wstyd sobie pop³akaæ).

Chrzan robimy nastêpuj¹co:
Umyty korzeñ wstawiamy na 2 godz. do

zimnej wody, wyjmujemy, obieramy cieniut-
ko i œcieramy na drobniutkie wiórki. ̄ adnych
maszyn, tylko drobna tarka, oczywiœcie, na
dworze lub balkonie (oddychajmy przy tarciu
ustami, a nie nosem). W poprzednie œwiêta
star³em osobiœcie 5 kg chrzanu, bo goœcie na-
szego hotelu mieli zapewnienie, ¿e bêdzie to
„rêczna robota”.

Dodajemy 3 ³y¿eczki kwasku cytrynowe-
go, 1 p³ask¹ ³y¿eczkê soli, 2 pe³ne ³y¿eczki
cukru, 3 jajka ugotowane na twardo i starte
delikatnie na wiórki (na tej samej tarce, co
chrzan), wreszcie dolewamy - wedle uznania
- 100 ml kwaœnej œmietany 18 proc., wszyst-

ko mieszamy i taki w³aœnie chrzan dajemy do
¿urku – 3 czubate ³y¿ki.

Sos tatarski do jajek przygotowujemy
tak:

Ogórek konserwowy (100 g), grzybki
marynowane lub pieczarki (100 g), cebula (50
g), 2 ³y¿ki majonezu (najlepiej swojskiego;
stwierdzam z mi³ym zaskoczeniem, ¿e coraz
czêœciej robi¹ go m³ode gospodynie), pó³
szklanki œmietany 18 proc., sól, pieprz, cu-
kier do smaku.

Mo¿e zróbmy jeszcze ten majonez.
1 ¿ó³tko, ³y¿ka musztardy sarepskiej,

szklanka oleju s³onecznikowego, sól, cukier i
ocet spirytusowy 10 proc. do smaku. Do ¿ó³t-
ka dodajemy musztardê i ukrêcamy rózg¹ w
jedn¹ stronê (¿adnych blenderów, maszyno-
wych trzepaczek czy czegoœ podobnego!),
sukcesywnie dolewaj¹c oleju. Krêcimy tak z
10 minut, dodajemy cukier i sól, a ocet – jako
naturalny regulator kwasowoœci - na koñcu.

Wracamy do sosu.
Pieczarkê (lub inny grzybek), ogórek i

cebulê kroimy w drobn¹ kosteczkê, dodaje-
my majonez i œmietanê, wszystko doprawia-
my, mieszamy i sos gotowy. Polecany do jaj i
pieczonych miês, tak¿e grillowanych, wiêc na
majówkê jak znalaz³.

Za miesi¹c otworzymy sezon grilla i no-
walijek.

SCHOLA CANTORUM
to Ogólnopolski Festi-
wal Zespo³ów Muzyki
Dawnej, odbywaj¹cy
siê co roku w Kaliszu.
Ka¿dy zespó³ bior¹cy w
nim udzia³ prezentuje
piêtnastominutowy pro-
gram przed siedmio-
osobowym jury. Rocal
Fuza jest sta³ym bywal-
cem Scholi, tote¿ nie
mog³a odpuœciæ sobie
tegorocznej wizyty w
mieœcie nad Prosn¹. W
tym roku startowaliœmy
w kategorii instrumen-
talnej, z utworami rene-
sansowymi i barokowy-

Licealiœci z Mirska
ponownie, jak przed
rokiem, zajêli I miejsce
na XIII Festiwalu Ma-
³ych Form Teatralnych
w Jêzyku Niemieckim
w £odzi, zorganizowa-
nym 21 i 22 marca
przez Europejskie Cen-
trum M³odzie¿y i Szko-
³y Krzysztofa Augusty-
niaka. W imprezie
wziê³o udzia³ 16 szkó³
z ca³ej Polski (ponad
200 uczestników), a o
randze naszej nagrody
niech œwiadczy fakt, ¿e

Nastêpnego dnia zaprzyjaŸnieni ze szko³¹ W³o-
dzimierz Galicki i Dymitr Ho³ówko, którzy jesie-
ni¹ goœcili w Mirsku i Œwieradowie, obejrzeli nasz
spektakl, co by³o dla nas szczególnym wyró¿-
nieniem, tym bardziej, ¿e zainteresowanym udzie-
lali informacji, gdzie le¿y Mirsk, zachêcaj¹c jed-
noczeœnie do odwiedzin Œwieradowa i Gór Izer-
skich.

19 marca, tu¿ przed wyjazdem na festiwal, gru-
pa zorganizowa³a w kawiarni „Zdrojowej” „Nie-
mieckojêzyczne Popo³udnie Teatralne”, na któ-
rym przedstawi³a polskiej i niemieckiej publicz-
noœci zarówno spektakl nagrodzony rok temu w
£odzi („Die Kunst, falsch zu reisen...” - wed³ug
Kurta Tucholsky’ego), jak i now¹ „jednogroszow¹
operê”.

Niemieckojêzyczne przedstawienia teatralne s¹
doskona³¹ form¹ nauki jêzyka niemieckiego,
okazj¹ do poznania kultury i literatury Niemiec
oraz prze¿ycia niezwyk³ej przygody.

Opiekunka grupy - Danuta Alchimowicz

Udzia³ w takim festiwalu to oderwanie siê od
¿ycia codziennego i okazja do prze¿ycia czegoœ
nowego, to sprawdzian naszych umiejêtnoœci,
wytrwa³oœci i dyscypliny (æwiczyliœmy ostro od
poniedzia³ku do œrodowego przes³uchania). By³a
to tak¿e okazja do spotkania siê z przyjació³mi z
odleg³ych koñców Polski; wspólnie z nimi prze-
¿yliœmy wiele wspania³ych, twórczych i kreatyw-
nych chwil.

Muzyka dawna to nie tylko granie - to tworze-
nie ca³ego œwiata, w którym pierwsze skrzypce
graj¹ tak naprawdê nasi przodkowie. To odnaj-
dywanie dŸwiêków, twórczoœci, próba odtworze-
nia ca³ego dawnego œwiata, nie tylko muzyczne-
go, jaki kiedyœ istnia³, ale i zwyczajowego oraz
kulturalnego. M³odzi ludzie maj¹ w sobie tê po-
trzebê kultury wy¿szej, co jest i buduj¹ce, i god-
ne docenienia.

Tekst i zdjêcie Kinga Miakienko

mi. Nasze instrumentarium wyró¿nia³o siê
spoœród innych, jako ¿e adekwatnie do epoki
graliœmy na violach da gamba, wiolonczeli
barokowej, harfie oraz cymba³ach.

Co roku festiwalowi towarzysz¹ konkursy,
wystawy, warsztaty czy seminaria. Tym razem
dyrektor artystyczny Rocal Fuzy, Ryszard Do-
minik Dembiñski, zosta³ poproszony o zorga-
nizowanie w kaliskim muzeum wystawy zro-
bionych przez siebie instrumentów. Mo¿na by³o
je podziwiaæ zarówno w szklanych gablotach
(na zdjêciu), jak i na sto³ach, gdzie budowni-
czy opowiada³ o nich i prezentowa³ brzmienie.
Poza tym odby³a siê wystawa obrazów inspi-
rowanych muzyk¹ dawn¹, koncerty „Mistrz i
uczeñ”, w których niektórzy jurorzy koncerto-
wali z zespo³ami bior¹cymi udzia³ w Scholi,
wyk³ady o strojach z dawnych epok i tañcach
barokowych, a tak¿e warsztaty plastyczne.

w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych nie przy-
znano II i III miejsca.

Zaprezentowaliœmy spektakl „Wenn die Haifi-
sche Menschen wären... Die 1 Groschenoper”
(„Gdyby rekiny by³y ludŸmi... Opera za 1 grosz“)
wed³ug Bertolta Brechta.  Wœród 10-osobowej
grupy byli te¿ œwieradowscy uczniowie: £ukasz i
Micha³ Czeczajlukowie, Szczepan Dembiñski i
Anna Lêba.

Wyró¿nienia „w uznaniu osobowoœci scenicz-
nej”. Otrzymali je Marta Harbich, Iga Alchimo-
wicz i Szczepan Dembiñski. Nagrod¹ rzeczow¹
by³ odtwarzacz DVD (rok wczeœniej za zwyciê-
stwo grupa otrzyma³a telewizor).

Nasi aktorzy pierwszy dzieñ wiosny spêdzili w
£odzi, muzykuj¹c m.in. przed s³ynn¹ „Manufak-
tur¹” (na zdjêciu) - za specjalnym pozwoleniem
jej dyrektora. Byli tak¿e na spotkaniu poetyckim
„Poezja w kamienicy”, na którym aktor „Teatru
Nowego” w £odzi, Dymitr Ho³ówko, czyta³ wier-
sze Czes³awa Mi³osza.

MUZYKOWANIEMUZYKOWANIEMUZYKOWANIEMUZYKOWANIEMUZYKOWANIE
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¯adna praca nie hañbi, a przecie¿ i tak wiadomo, ¿e wszyscy
wielcy mistrzowie patelni zaczynali od zmywaka.

Adaptacja pomieszczenia na salê do zajêæ technicznych trwa³a od czerwca 2010 r. do lutego br. Czemu tak
d³ugo? Ca³oœæ zosta³a wykonania systemem gospodarczym, ¿eby zaœ uzyskaæ zamierzony efekt, nale¿a³o najpierw
wykonaæ masê prac rozbiórkowych, jako ¿e po³¹czono dwa pomieszczenia: star¹ pralnie i klasê do plastyki. Co
ciekawe, i pralnia, i klasa by³y kuchni¹ w czasach, gdy w szkole jeszcze wydawano obiady.

Adaptacja nie by³aby mo¿liwa bez pomocy zatrudnionych w ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych -  przy remon-
cie pracowa³o ich trzech, którzy wykonali wiêkszoœæ ciê¿kich robót budowlanych. W pracowni nale¿a³o wymieniæ
instalacjê elektryczn¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹, usun¹æ stare otwory wentylacyjne, zlikwidowaæ œciany, wyrównaæ
pod³ogi do jednego poziomu, zamurowaæ niepotrzebne otwory drzwiowe, wy³o¿yæ p³ytkami pod³ogê (55 m2) i
œciany (80m2), zamontowaæ odp³ywy w pod³odze.

Nastêpnie nale¿a³o zakupiæ wyposa¿enie i dostosowaæ je do jednoczesnej pracy wielu uczniów. W pracowni
zamontowano 4 zlewy kuchenne, kuchenkê elektryczn¹ z piekarnikiem, tostery, miksery i roboty kuchenne, czaj-
niki bezprzewodowe, zastawê na 24 osoby wraz ze sztuæcami, lodówkê, mikrofalówkê i ca³y osprzêt kuchenny
(formy do pieczenia, blachy, no¿e, deski itp. ).

Wysokiej jakoœci meble kuchenne zosta³y nam przekazane przez burmistrza Rolanda Marciniaka, za co jemu i
Izabeli Jurczak serdeczne dziêkujemy, gdy¿ po niewielkich przeróbkach doskonale wpisa³y siê w uk³ad pomiesz-
czenia. Warto zauwa¿yæ, ¿e pracownia to nie tylko klasa do prowadzenia zajêæ, ale tak¿e miejsce przygotowywania
i spo¿ywania posi³ków dla dzieci korzystaj¹cych ze œwietlicy œrodowiskowej UL, które w komfortowych warunkach

Alkowi naleœniki wci¹¿ wychodzi³y grube jak omlet, ale to
pierwsze koty za p³oty. Za to Klaudia z podsma¿aniem kur-
czaka do tortilli poradzi³a sobie bez wiêkszych problemów.

Ser ¿ó³ty panierowany i sma¿ony wyszed³ ch³opakom nie go-
rzej ni¿ w czeskiej restauracji - palce lizaæ... (co widaæ obok)

... za to dziewczêta pieczo³owicie skroi³y i zamiesza³y sa³atkê
owocow¹, któr¹ narobi³y zamieszania na podniebieniach.

mog¹ przygotowaæ szybk¹ przek¹skê i zjeœæ ciep³y posi³ek (a w lecie na pó³kolonii -
zimne lody prosto z zamra¿arki).

Do klasy, która powsta³a, by sprostaæ wymogom programowym nakazuj¹cym
urz¹dzenie pracowni plastyczno-technicznej, wiod¹  dwa wejœcia, jedno od strony
szko³y, drugie od œwietlicy, zawsze jest wiêc do niej blisko.

Ca³oœæ prac adaptacyjnych wraz z wyposa¿eniem zamknê³a siê kwot¹ 50 tys. z³;
to jednak nie koniec wydatków, bo w trakcie u¿ytkowania oka¿e siê, ¿e wci¹¿ cze-
goœ brakuje, ale i tak niewiele gimnazjów w okolicy mo¿e siê pochwaliæ podobnie
urz¹dzon¹ kuchni¹. Znów, jak w przypadku pracowni przyrodniczej, okazaliœmy siê
regionalnym pionierem.                                                                Rafa³ Matelski

PrPrPrPrPrzygotuj siêzygotuj siêzygotuj siêzygotuj siêzygotuj siê
do lata!do lata!do lata!do lata!do lata!

„Kwiat Lotosu” SPA
- Dom Zdrojowy cz.
B, w maju br. ser-
decznie zaprasza
mieszkañców Œwie-
radowa-Zdroju i
okolic na zabiegi SPA
z 10-procentowym
rabatem.

  75 78 20 501
  75 78 20 500

1 kwietnia, pierwsza lekcja dla gimnazjalistów z 2a –
gotowanie w nowej kuchni pod opiek¹ Kazimierza Barañ-
skiego. Uczniowie dwoj¹ siê i troj¹, by w ci¹gu godziny
lekcyjnej przygotowaæ wielosk³adnikowe œniadanko prima-
aprilisowe: sa³atkê warzywn¹ i owocow¹, naleœniki, tortil-
lê z drobiem. A w kombiwarze dietetycznie uwarzone wa-
rzywa wraz z udkami kurczaka.

Wczeœniej uzgodniono menu, ¿eby rozdzieliæ sk³adniki,
jakie uczniowie mieli przynieœæ z domu. Jeœli coœ po zajêciach
zostaje, l¹duje w lodówce – przyda siê na kolejnej lekcji.

Przy blatach, kuchence i zmywaku robi siê trochê ciasno,
wszak w lekcji uczestniczy ponad 20 gimnazjalistów.

- Pewnie, ¿e lepiej by by³o, gdyby da³o siê podzieliæ klasê
na dwie grupy, ale siê nie da, niestety - wyra¿a ¿al K. Barañ-
ski, który ma jednak tê dodatkow¹ satysfakcjê, ¿e oœmiooso-
bowa grupa kuchennych pasjonatów spotyka siê raz w tygo-
dniu po lekcjach, by przez dwie godziny zg³êbiaæ tajniki goto-
wania.

Zajêcia gastronomiczne przewidziane s¹ w programie dla
pi¹toklasistów i dla drugiej gimnazjalnej. Nauczyciel podkre-
œla rodzinn¹ atmosferê i zdyscyplinowanie uczniów.

- Nie ma tu niepotrzebnej bieganiny, wszyscy ucz¹ siê w³a-
œciwej organizacji pracy, wiedz¹, ¿e trzeba siê trzymaæ zasad
higieny, a zatem myæ rêce i produkty, dziewczêta spiê³y w³osy
w koki, uczniowie coraz czêœciej zak³adaj¹ fartuchy, wyrabiaj¹
w sobie nawyk ustawicznego sprz¹tania. Kuchnia integruje –
dodaje K. Barañski.

Oczywiœcie, trochê improwizacji w kuchni nikomu nie
zaszkodzi, a wrêcz pomaga – gotowanie to po³¹czenie fanta-
zji, finezji i kontrolowanego rozgardiaszu.

Sprzêt w miarê nowoczesny, ale ceramiczna p³yta kuchen-
ki s³abo podgrzewa patelniê i naleœniki nie mog¹ siê w³aœci-
wie przyrumieniæ, a piekarnik chyba w³¹czono za póŸno, bo
wyjêta z niego torilla jest wprawdzie smaczna, ale zimna.

Co chwilê któryœ z uczniów podchodzi do nauczyciela z
pytaniem, gdzie jest otwieracz do konserw (a w kuchni w³a-
œnie go nie ma), albo z proœb¹ o foliê do zawiniêcia tortilli by
siê przyda³a (no, nie wszystko mo¿na przewidzieæ).

Trzeba sobie jakoœ radziæ, nastêpnym razem któryœ z
uczniów doniesie to i owo, szko³a te¿ na bie¿¹co uzupe³nia
zauwa¿one braki.

Dzwonek zastaje uczniów w pó³ drogi – kucharze musz¹

szybko wejœæ w rolê degusta-
torów, zostawiæ po sobie po-
rz¹dek (fot. powy¿ej) i zd¹¿yæ
na nastêpna lekcjê.

Na ³amach „Notatnika”
zrelacjonowaliœmy ju¿ lekcje
prowadzone w nowoczesnej
pracowni przyrodniczej, zajê-
cia z gotowania, a przed koñ-
cem roku zawitamy jeszcze do
trzecioklasistów w gimnazjum
na lekcjê niemieckiego, na
której nauczyciel w procesie
nauczania korzysta z nowo-
czesnych narzêdzi multime-
dialnych.

Adam Karolczuk



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

 0000105404

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

Fundacji Na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”

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

Prezes - Ma³gorzata Gettner

og³asza nabór na rok szkolny
2011/2012 do Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego o profilach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNOZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNOZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNOZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNOZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO-----GIMNAZJALNYCH w MirskuGIMNAZJALNYCH w MirskuGIMNAZJALNYCH w MirskuGIMNAZJALNYCH w MirskuGIMNAZJALNYCH w Mirsku

ty wiod¹ce – jêzyk polski, historia, wiedza o kulturze),
 matematycznym (matematyka i do wyboru - fizyka z

astronomi¹ lub informatyka),
 spo³eczno-ekonomicznym [administracyjnym] (histo-

ria, matematyka, geografia, wiedza o spo³eczeñstwie),
 biologiczno-chemicznym (biologia, chemia),
 jêzykowym* (jêzyk polski, geografia),
 sportowym* (biologia, chemia, geografia).
*przy deklaracji 15 osób
Ponadto na wszystkich profilach przedmiotami wiod¹cy-

humanistycznym (przedmio-

mi s¹ równie¿ jêzyki obce: niemiecki i angielski.
Przyjmowane s¹ te¿ zapisy do Technikum Hotelarsko-Turystycznego.

Wszelkie informacje o szkole i na temat dokumentów dostêpne - www.zslgmrsk.nazwa.pl
kontakt: 75 78 34 250, zslgmirsk@tlen.pl
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w sekretariacie Zespo³u, ul. Wodna 2.

OFERTA EDUKOFERTA EDUKOFERTA EDUKOFERTA EDUKOFERTA EDUKACYJNAACYJNAACYJNAACYJNAACYJNA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
Klasa psychologiczno-pedago-

giczna (rozszerzona biologia, psy-
chologia, pedagogika, filozofia),
 Klasa ratownictwa medycznego

(zakoñczone unijnym certyfikatem),
Klasa ze zwiêkszon¹ liczb¹ go-

dzin jêzyków obcych.
4-letnie technika zawodowe:
Informatyczne,
Hotelarskie,
Ekonomiczne,
Mechaniczne (samochodowe).
Zasadnicza Szko³a Zawodowa:
Dwu- lub trzyletnia przygotowuj¹-

ca do zawodów:
 sprzedawcy w mechanik samochodowy  monter sieci urz¹dzeñ telekomunikacyjnych 

budowlanych (murarz, posadzkarz, betoniarz-zbrojarz, malarz-tapeciarz i in.)  klasa wielozawo-
dowa (kucharz ma³ej gastronomii, fotograf, lakiernik, blacharz, kominiarz, piekarz, cukiernik,
fryzjer, rzeŸnik-wêdliniarz, kamieniarz i in.).

Kontakt: ZSzOiZ w Gryfowie, ul. Kolejowa 16, tel. 75 78 13 454, 75 78 14 640
www.zsoiz.gryfow pl; zsoiz.jp2@@@@@wp.pl
Dokumenty nale¿y sk³adaæ za poœrednictwem internetu na stronie -
www.dolnoslaskie.edu.co.pl/Kandydat
W razie niemo¿noœci skorzystania z internetu, uczniowie proszeni s¹ o kontakt telefoniczny

b¹dŸ osobisty.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
oferuje mo¿liwoœæ wyboru przed-

miotów, których mo¿na siê uczyæ w
rozszerzonym zakresie: matematyka,
fizyka, biologia, chemia, jêzyk polski,
historia, filozofia, informatyka, jêzy-
ki obce nowo¿ytne.

Technikum:
 technik ekonomista - ekono-

mika i organizacja ma³ych i œrednich
firm  (przedmioty: podstawy ekono-
mii, ekonomika, rachunkowoœæ, pra-
wo, jêzyk angielski zawodowy)
technik informatyk  - aplikacje internetowe (programowanie strukturalne i obiektowe, sys-

temy operacyjne i sieci komputerowe, multimedia i grafika komputerowa, urz¹dzenia techniki
komputerowej, oprogramowanie biurowe).

Ponadto uczniowie mog¹ rozwijaæ swe zdolnoœci  (m.in. jêzykowe, chemiczne, dziennikarskie,
teatralne, PCK, przedsiebiorczoœci, ekonomiczne, informatyczne, fizyczne, humanistyczne, bio-
logiczne i in.) w ko³ach zainteresowañ wspó³finansowanych ze œrodków unijnych.

Placówka wspó³pracuje ze szko³ami w Adelsheim, Zittau i Schulpforte (NIemcy) oraz w Liber-
cu. Dziêki tej wspó³pracy uczniowie uczestnicza w szerokiej wymianie m³odzie¿y, moga te¿ sko-
rzystaæ ze stypendiów zagranicznych.

W szkole znajduje siê aula, biblioteka multimedialna, laboratoria, cztery pracowanie kompute-
rowe, sala gimnastyczna, sala do aerobiku i tenisa sto³owego, si³ownia, 2 boiska sportowe z
bie¿ni¹, 2 korty tenisowe.

Wszelkich informacji udziela
sekretariat szko³y w godz. 730-1530

Lubañ ul. W³. £okietka 2

tel. 75 646 51 12
loluban@poczta.onet.pl

www.zspmickiewicz.edu.pl

W Europie dzia³a a¿ 100 milionów wo-
lontariuszy, najwiêcej w Wlk. Brytanii,
Szwecji, Holandii, Austrii, a najmniej w
Bu³garii, Grecji, W³oszech i na Litwie. Eu-
ropejski Rok Wolontariatu ma przekonaæ
spo³eczeñstwo, ¿e warto pomagaæ innym.

Wolontariat musi znaleŸæ swoje miejsce i
przestrzeñ - twierdzi liderka grupy ds. wolon-
tariatu Parlamentu Europejskiego, irlandzka
deputowana Mariam Haupkin. Dzia³alnoœæ
opiera siê na ró¿nych formach aktywnoœci, jak
pomoc spo³eczna, s³u¿ba zdrowia, edukacja,
oœwiata, pomoc osobom niepe³nosprawnym,
kultura.

W Polsce ta forma pomocy spo³ecznej jest
umiarkowana i dotyczy g³ównie m³odych lu-
dzi. Obecnie ok. 16 proc. Polaków deklaruje
wolontariat na rzecz innych (w UE - 23 proc.),
dlatego w tym roku bêdzie trwaæ promocja ak-
tywizacji wszystkich kategorii wiekowych.

Przypomnijmy - wolontariat to dobrowol-
ne, œwiadome, niezarobkowe wspieranie

w³asn¹ prac¹ czasem wybranej przez siebie
spo³ecznie pozytywnej inicjatywy; u nas po-
moc g³ównie polega na dostarczaniu ksi¹¿ek.

W bibliotece ju¿ od 2002 roku istnieje
„Czynny Wolontariat”, którego cz³onkami s¹
uczniowie ze œwieradowskiego MZS. Nieste-
ty, w ostatnich dwóch latach wolontariuszy
ubywa, co nas specjalnie nie dziwi, gdy¿ sami
rodzice nie pochwalaj¹ wyboru dziecka i jego
zainteresowañ wolontariatem. Nasza grupa
liczy dziœ szeœæ osób - to Justyna, Edyta, Mi-
cha³, Ada, Marysia i Basia, (od 4 klasy pod-
stawówki chc¹ pomagaæ), a opiekê nad nimi
wspólnie z nami sprawuje Katarzyna Luto-
Przybylska. Dla nich s³owa podziêkowania i
uœmiech s¹ najwa¿niejsz¹ zap³at¹.

Czekamy na ochotników, którzy maj¹ po-
mys³, jak pomagaæ, okazja jest szczególna
okazja, bo Europa ca³y rok œwiêtuje WOLON-
TARIAT. Mo¿na do nas siê zg³aszaæ i poroz-
mawiaæ lub przedstawiæ swoje propozycje.

Krystyna Piotrowska

Szukamy wolontariuszySzukamy wolontariuszySzukamy wolontariuszySzukamy wolontariuszySzukamy wolontariuszy

4-letnie Technikum:
 technik ¿ywienia i gospo-

darstwa domowego,
 technik organizacji us³ug

gastronomicznych
technik technologii ¿ywno-

œci,
technik hotelarstwa,
technik kucharz.
2-letnia Policealna Szko³a:
dietetyk dla m³odzie¿y.

Szko³a, która mieœci siê w za-
bytkowym barokowym pa³acu,
dysponuje m.in. pracowni¹ gastronomiczn¹, sto³ówk¹, kawiarenk¹, internatem (pokoje 2, 3 i 4-
osobowe), si³owni¹, sal¹ multimedialn¹, pracowni¹ informatyczn¹, pracowni¹ jêzykow¹.

Organ prowadz¹cy - Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnosl¹skiego we Wroc³awiu.
Szko³a o charakterze regionalnym

Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna
tel. 75 722 15 70, 75 722 15 38

www.zsp.biedrzychowice.pl
zsp@biedrzychowice.pl



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zdjêcie Domu Zdrojowego wykorzystane w winiecie 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 Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75
71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treœci
og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

· 1. Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³-
pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. 2. Do sprzedania drukarka
atramentowa HP D1660, roczna, ma³o u¿ywana - 50 z³. Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 ·
Nauka jêzyka czeskiego, t³umaczenia - Jacek Wszo³a. Tel. +420 728 071 209, achtib@se-
znam.cz  · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po
godz. 15) · Do wynajêcia gara¿ w centrum miasta. Tel. 605 056 081 · Kancelaria Podatko-
wa 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 kale-
nicow¹ 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 gabi-
net,. mo¿liwoœæ uruchomienia firmy z dotacj¹ z Powiatowego Urzêdu Pracy · Sprzedam
dwie dzia³ki w Siekierczynie z mo¿liwoœci¹ zabudowy: 900 m2 (w pe³ni uzbrojona) i 3.600
m2 (rolno-budowlana). Cena do uzgodnienia. Tel. 004935132979899 · Jest praca dla po-
kojowej/pomocy kuchennej w Villi Vital, ul. ¯eromskiego 2. Konieczne doœwiadczenie na
podobnym stanowisku.

OG£OSZENIA  DROBNE
TERESA KWIATKOWSKA

ARTYSTA PLASTYK
Mgr sztuki

Absolwentka
Akademii Sztuk Piêknych

Wydzia³u Malarstwa i RzeŸby
we Wroc³awiu

olejne malarstwo sztalugowe
abstrakcja i pejza¿
portret olejny na zamówienie

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

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

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

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

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

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

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

Pi³ka znowu w grze
27 marca
CHMIELANKA - TKKF KWISA  2:1 (0:1)

Mecz rozpocz¹³ siê lepiej dla gospodarzy,
bo w ci¹gu 10 minut mieli dwie sytuacje do
strzelenia gola, lecz w pierwszej obroni³ Adam
Ozga, a w drugiej pi³kê z pustej bramki wybi³
Rafa³ Chrostowski. Kwisa odpowiedzia³a
strza³em z 10 metrów Damiana Palucha i
œwietn¹ sytuacj¹ Wojtka Ostrejko, który bê-
d¹c przed bramkarzem Chmielanki uderzy³
pi³kê prosto w niego. Nasi przeprowadzali
szybkie akcje lew¹ stron¹ boiska, ale brako-
wa³o wykoñczenia, a mylili siê Marek Szwa³-
ko i Kamil Patynko. W 30. min. miejscowi
wykonali kontratak i w zamieszaniu podbram-
kowym wepchnêli pi³kê do siatki.

Po przerwie Patynko mia³ dwie wyborne
sytuacje na wyrównanie, ale minimalnie prze-
strzeli³. Dopiero w 64. min. Paluch dok³adnie
doœrodkowa³ z rzutu ro¿nego wprost na g³o-
wê Stanis³awa Mizio³a i by³ remis. Ostatni
kwadrans to by³ otwarty futbol, obie strony
atakowa³y, próbuj¹c przechyliæ szalê na swoj¹
stronê, lecz w koñcu los uœmiechn¹³ siê do
Kwisy. Najpierw próbowa³ Mizio³ w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Chmielanki, chwi-
lê potem Robert Fido zbyt s³abo doœrodko-
wa³. W 84. min. Mizio³ silnie wstrzeli³ pi³kê
na 16. metr, ta odbi³a siê od ostatniego stope-
ra gospodarzy, przelobowa³a wysoko wysuniê-
tego bramkarza i pad³a ³upem czujnego Alek-
sandra Michalaka, który da³ zwyciêstwo
Kwisie.

3 kwietnia
APIS JÊDRZYCHOWICE - KWISA  4:4 (2:1)

Rywal wcale nie przypomina³ zespo³u, któ-
ry w poprzednim tygodniu wyjecha³ z Leœnej
z workiem bramek. Mecz by³ wyrównany i do-
piero w 15. min. po doœrodkowaniu Palucha,
Szwa³ko strza³em g³ow¹ da³ nam prowadze-
nie. Po 38 minutach gry na listê strzelców
wpisa³ siê Ostrejko - po dok³adnym doœrod-
kowaniu Michalaka. Kiedy nasi pi³karze,
³¹cznie z bramkarzem, cieszyli siê ze strzelo-
nego gola, gospodarze szybko wznowili grê
ze œrodka boiska i strza³em z 50 metrów zdo-
byli kontaktow¹ bramkê.

W drugiej po³owie kibice zobaczyli jesz-
cze piêæ goli. W 49. min. Apis wyrówna³, a w
60. w niejasnych okolicznoœciach sêdzia po-

dyktowa³ rzut karny dla gospodarzy. £ukasz
Król nie da³ siê jednak zaskoczyæ i obroni³
nie tylko jedenastkê, ale równie¿ k¹œliw¹ do-
bitkê w zamieszaniu w polu karnym. Chwilê
po tym Kwisa wysz³a z kontr¹. Wprowadzo-
ny wczeœniej za Michalaka Damian Sienkie-
wicz popêdzi³ praw¹ stron¹ boiska i dok³ad-
nie dogra³ do Micha³a Rojka, który nie da³
szans bramkarzowi Apisu. W 68. min. Patyn-
ko silnie uderzy³ z rzutu wolnego, a dobitk¹
skutecznie popisa³ siê Ostrejko i by³o 4:2. Gdy
wydawa³o siê, ¿e mecz jest pod kontrol¹, go-
spodarze dwukrotnie pokonali Króla - naj-
pierw w 85. min. strza³em rêk¹, a w 96. - po
kontrataku.
3 kwietnia
KWISA - LZS RADOSTÓW 5:1 (2:0)

Festiwal strzelecki rozpocz¹³ Ostrejko w
33. min. - z naro¿nika doœrodkowa³ Paluch,
w s³upek trafi³ Mizio³, a Ostrejko wykaza³ naj-
wiêcej sprytu w polu karnym i mieliœmy 1:0.
Wczeœniej szanse marnowali Rojek, Paluch i
Ostrejko. W 39. min. wynik podwy¿szy³
Szwa³ko kapitalnym uderzeniem z 30 metrów,
po którym bramkarz LZS przepuœci³ pi³kê mie-
dzy nogami. W ostatnich 10 minutach mylili
siê kolejno Ostrejko i Patynko.

W 50. min. konsternacja - goœcie wyko-
rzystali nieporozumienie w naszej obronie i
zdobyli bramkê kontaktow¹. W 60. min. mi-
nimalnie przestrzeli³ Radziuk, a 4 min. póŸ-
niej mieliœmy kopiê sytuacji z I po³owy: z rogu
doœrodkowa³ Paluch, Mizio³ strzeli³ do bram-
ki, a dobitkê wykorzysta³ Ostrejko.

W nastêpnych minutach najpierw Rojek
z dystansu pokona³ bramkarza goœci, a chwi-
lê póŸniej Radziuk z 20 metrów kapitalnie
przymierzy³ w okienko. W koñcówce Kwisa
ju¿ nie schodzi³a z po³owy rywala, sytuacji
bramkowych by³o co nie miara, ale wynik me-
czu ju¿ siê nie zmieni³.



W maju ju¿ po raz 13. odbêdzie siê -
pod patronatem Burmistrza Miasta -
Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny o
tytu³ Mistrza Ortografii.

Odwa¿nych prosimy o zg³aszanie siê
do miejskiej lub szkolnej biblioteki - do
14 maja. Mo¿na te¿ zapisaæ siê przez
telefon pod nr 75 78 16 394 lub 75 78
16 373.

Na bezb³êdnych czeka nagroda-nie-
spodzianka. Do udzia³u w konkursie za-
praszamy zw³aszcza osoby doros³e. W
poprzednich edycjach doroœli wyj¹tko-
wo omijali sprawdzian, a rok temu je-
dynym finalist¹ doros³ym Tadeusz Pó³-
torak, któremu w roku 2009 z zaledwie
jednym b³êdem uda³o siê pokonaæ
uczniów.

W styczniu br. dzia³aj¹c na podstawie art.
13 ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Z 2010 r., nr 28, poz. 146) og³o-
szony zosta³ otwarty konkurs ofert na realiza-
cjê zadañ publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu oraz ratow-
nictwa górskiego. Na realizacjê zadañ bêd¹-
cych przedmiotem konkursu gmina przezna-
czy³a ³¹cznie 70.000 z³.

O dotacjê mog³y ubiegaæ siê podmioty,
które s¹ zarejestrowane i prowadz¹ dzia³al-

Dzień bez bykówDzień bez bykówDzień bez bykówDzień bez bykówDzień bez byków

Czas wolny zagospodarowanyCzas wolny zagospodarowanyCzas wolny zagospodarowanyCzas wolny zagospodarowanyCzas wolny zagospodarowany
noœæ na terenie Polski, wykazuj¹ doœwiadcze-
nie i umiejêtnoœci w realizacji zadañ, których
dotyczy sk³adany przez nie wniosek, pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ nie nastawion¹ na osi¹ga-
nie zysków i nie rozdzielaj¹ wypracowanych
przychodów miêdzy swoich cz³onków.

Na zadanie nr 1 (50.000 z³) - Utrzyma-
nie sekcji pi³ki no¿nej - wp³ynê³a jedna oferta
od TKKF Ognisko „Kwisa”. Po jej pozytyw-
nym rozpatrzeniu gmina podpisa³a umowê z
prezesem Ogniska, Mariuszem Stachurskim.

Na zadanie nr 2 (10.000 z³) - Upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu w zakre-
sie organizacji czasu wolnego dla dzieci i
m³odzie¿y - wp³ynê³y dwie oferty: od TKKF
Ognisko „Kwisa” na kwotê 10.000 (prowa-
dzenie sekcji pi³ki no¿nej dla trampkarzy)
oraz z Oddzia³u PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
na kwotê 7.000 z³ (marsze na orientacjê, obóz
wêdrowny i olimpiada krajoznawcza). I to
w³aœnie ta druga oferta zosta³a wy¿ej ocenio-
na, czego skutkiem by³o podpisanie umowy.

Na zadanie nr 3 (10.000 z³) - Ratownic-
two górskie; zakup sprzêtu specjalistycz-
nego, szkolenie ratowników i dofinansowa-
nie ubezpieczenia sprzêtu ratowniczego -
ofertê z³o¿y³a Grupa Karkonoska GOPR, z
któr¹ gmina podpisa³a umowê.

Opr. Monika Hajny-Daszko

Od lutego w sali korekcyjnej pawilonu
B Domu Zdrojowego we wtorki i czwartki
31 m³odych adeptów poznaje tajniki d¿u-
d¿itsu pod okiem jeleniogórzanina Miros³a-
wa Bo³ociucha (3 dan), który pe³ni funkcjê
wiceprezesa Nadbobrzañskiego Centrum
Ju Jitsu, za³o¿onego w 2007 r. w Szprota-
wie (woj. lubuskie) przez Zdzis³awa Sikorê
(9 dan).

Zajêcia potrwaj¹ do koñca czerwca i za-
pewne podopieczni mistrza zechc¹ zaprezen-
towaæ szerszej widowni nabyte umiejetnoœci.

Zajêcia m³odzie¿y (a tak¿e grupy doro-
s³ych, która æwiczy w soboty) finansowane s¹
ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych.             (aka)

Dan Dan Dan Dan Dan bêdzie im danybêdzie im danybêdzie im danybêdzie im danybêdzie im dany

Zapraszamy kibiców œwieradowskich pi³ka-
rzy, którzy na w³asnym stadionie rozegraj¹
jeszcze nastêpujace mecze:
23 kwietnia, godz. 1700 - z Olsz¹ Olszyna
8 maja, godz. 1500 - z Jaœnic¹ Opolno Zdrój
22 maja, godz. 1500 - z WKS Dzia³oszyn-Krze-
wina
5 czerwca, godz. 1500 - z LKS Œwiecie
19 czerwca, godz. 1500 - z W³ókniarzem Leœna



„Œwieradowskie Or³y” (z przodu) wyró¿nia³y siê jednolitymi strojami.

PTTK - dziœ powiatówka, jutro krajówkaPTTK - dziœ powiatówka, jutro krajówkaPTTK - dziœ powiatówka, jutro krajówkaPTTK - dziœ powiatówka, jutro krajówkaPTTK - dziœ powiatówka, jutro krajówka

Ju¿ zapowiedzi dotycz¹ce targów tury-
stycznych ITB w Berlinie (9-13 marca)
œwiadczy³y o wyj¹tkowym zaanga¿owaniu
Polski w tegoroczn¹ edycjê, co by³o tym
bardziej zrozumia³e, ¿e Polska zosta³a wy-
brana krajem partnerskim. Realizacja
obietnic przesz³a najœmielsze oczekiwania.

Ju¿ otwarcie imprezy, któr¹ zwyczajowo
organizuje kraj partnerski, da³o dla ponad
4000 uczestników mo¿liwoœæ oceny zarów-
no kunsztu naszych twórców, jak i spojrzenia
na nasz kraj z zupe³nie innej perspektywy - w
rzeczywistym tego s³owa znaczeniu.

Goœæmi  uroczystego otwarcia, poza liczn¹
grup¹ wystawców, byli: Adam Giersz - mini-
ster sportu i turystyki, Raimund Hosch - dy-
rektor generalny Messe Berlin, Klaus Wowe-
reit – burmistrz Berlina, Rainer Brüderle - fe-
deralny minister gospodarki, Klaus Laepple -
prezes Federalnego Zrzeszenia Niemieckiej
Gospodarki Turystycznej, oraz Taleb Rifai -
sekretarz generalny Œwiatowej Organizacji
Turystycznej. Goœciem honorowym by³ Lech
Wa³êsa.

Polska przy pomocy filmów promocyj-
nych zabra³a wszystkich w niezapomnian¹,
oryginaln¹ podró¿ po naszym kraju. Podczas
prezentacji filmów wykonanych w najnow-
szych technologiach 3D i w re¿yserii Toma-
sza Bagiñskiego (tego od „Katedry”) na sce-
nie wystêpowa³a grupa VOLT i tancerze z pro-
gramu „You can dance” w choreografii Au-
gustino Egurroli, co zrobi³o ogromne wra¿e-

nie na uczestnikach ceremonii i zosta³o na-
grodzone owacyjnymi brawami. Wieczór za-
koñczy³ siê polsk¹ uczt¹ dla podniebienia w
wykonaniu mistrza kuchni Roberta Sowy oraz
wystêpem zespo³u muzycznego Krzysztofa
Pszony, który umila³ koncertami atmosferê
polskiej hali w kolejne dni targowe.

Ju¿ pierwsze dwa dni targów ITB 2011
obfitowa³y w niezapomniane wra¿enia, oraz
liczne spotkania bran¿owe i biznesowe. Pol-
skie stoisko w tym roku mia³o 1.500 metrów
kwadratowych powierzchni wystawienniczej,
a swoj¹ ofertê przedstawi³o na nim oko³o 70
wystawców, w tym 16 regionów oraz cztery
miasta zwi¹zane z EURO 2012 - Warszawa,
Poznañ, Wroc³aw i Gdañsk.

Na targach swoje stoisko mia³a równie¿
nasza spó³ka uzdrowiskowa. Cztery dni da³o
nam wiele okazji do spotkañ z wiêkszoœci¹
naszych partnerów i omówienia ca³ego szere-
gu nowych elementów rynkowych. Uda³o nam
siê równie¿ pozyskaæ nowych kontrahentów,
ponadto przeprowadziliœmy niezliczone roz-
mowy z klientami indywidualnym, którzy w
niezwykle ciep³y sposób wypowiadali siê o
Polsce i o odwa¿nych dzia³aniach promocyj-
nych.

Uzdrowisko tak¿e wpisa³o siê w ten no-
watorski wizerunek tworz¹c nowe materia³y
promocyjne, i tylko szkoda ¿e na tak presti-
¿owej imprezie nikt z Urzêdu Miasta nie pro-
mowa³ gminy.

Anna Brzózko-Jaworska

Berliñska silna grupa promocyjna z pani¹ prezes na czele (druga od lewej).

Cztery dni
nowych szans

W konkursie
wziêli udzia³ zwy-
ciêzcy etapów szkol-
nych (podstawówki,
gimnazja i szko³y po-
nadgimnazjalne).
SKKT „Œwieradow-
skie Or³y” i MZS re-
prezentowa³o 5 dru-
¿yn w sk³adach:

  Dru¿yna A: Iza-
bela Figa, Lena Mar-
kowska i Kacper Rei-
man.

Dru¿yna B: Pa-
tryk Olkowski, Mate-
usz Podkomorzy i

Miêdzypowiatowy (pow. boles³awiecki, lubañski i lwówecki) etap 43 M³o-
dzie¿owej Olimpiady Turystyczno-Krajoznawczej Dolnego Œl¹ska, pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, odby³ siê 2
kwietnia w MZS, a zorganizowa³ go Oddzia³ PTTK „Ziemi Lwóweckiej”.

11 marca na stoku gondolowym Ski&Sun (po raz drugi z rzêdu)
ponad 50 zawodniczek i zawodników (a tak¿e ich rodzin i zaproszonych
goœci) stanê³o na starcie otwartych 56 Mistrzostw Polski Dziennikarzy.
Nazajutrz ca³a grupa uda³a siê do Jakuszyc, by rozegraæ bieg o mistrzow-
skie tytu³y.

Na zdjêciu: Sobies³aw Zasada - gospodarz trasy i fundator nagród -
mimo dziewi¹tego krzy¿yka (81 lat) bezb³êdnie dwukrotnie pokona³ tra-
sê slalomu i wœród seniorów nie by³ bynajmniej ostatni. Uk³on w stronê
mistrza!

„Kaczki”
na
stoku

Marcin Ziemniak.
Gimnazjum – A: Kamila Fierko-

wicz, Maria Salawa i Kamil Zarêbiñ-
ski.

Dru¿yna B: Monika Brzostowska,
Micha³ Golanowski, Gabriela Wojsa

Szko³y œrednie: Joanna Chwaszcz,
Agata Kasprzak i Dariusz Wilczacki
(na zdjêciu z prawej).

Uczestnicy zaprezentowali wyso-
ki poziom wiedzy: gimnazjaliœci z
grupy B zajêli drugie miejsce, z gru-
py A – trzecie, a zespó³ szkó³ œred-
nich by³ drugi. Kamil wygra³ indywi-
dualny konkurs wiedzy turystyczno-
krajoznawczej, a Patryk i Kamila zwy-
ciê¿yli w indywidualnym konkursie
odznak.

W przysz³ym
roku w Œwierado-
wie odbêdzie siê
etap ogólnopolski,
na który z 16 woje-
wództw przyjad¹
trzyosobowe dru-
¿yny w ka¿dej ka-
tegorii wiekowej
(wraz z opiekuna-
mi ok. 200 osób).
Honorowy patro-
nat nad imprez¹
zadeklarowa³ sta-
rosta lubañski.

Organizatorzy
dziêkuj¹ wolontariu-
szom za pomoc w
sprawnej organizacji
imprezy: Izabeli Sa-
lawie, Joannie Pacu-
le, Tomaszowi Mit-
kiewiczowi i Kindze
Miakienko.        (TF)


