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Jak kierowca z żeglar zem Zimy bilans poœpieszny

Fot. Adam Karolczuk

Zima bêdzie jeszcze wielokrotnie analizowana, tak¿e radni zapowiedzieli wnikliw¹ (i zapewne krytyczn¹) analizê niedoci¹gniêæ, my natomiast na tych ³amach ¿egnamy j¹ bez sentymentu, na ch³odno wrêcz. U góry epizod z 16 lutego - kierowcy przy pomocy ³opat (i niecenzuralnych s³ów) torowali drogê na ³¹czniku dla pojazdu. U do³u - dzieñ póŸniej cysterna
zeœlizgnê³a siê po œnie¿nej brei z ul. Pi³sudskiego i zatrzyma³a dopiero na skrzy¿owaniu z ul.
11 Listopada. Cysterna by³a pe³na, mog³o byæ gor¹co...

To siê mog³o zdarzyæ tylko w Górach Izerskich! Z okazji 57 Mistrzostw Polski Dziennikarzy
w Narciarstwie, które na trasie gondolowej rozegrane zosta³y po raz trzeci z rzêdu (i zapewne za rok znów do nas zawitaj¹) i które zgromadzi³y na starcie ponad 60 przedstawicieli
mediów, dosz³o do spotkania dwóch legend: Sobies³aw Zasada (z lewej), zwyciêzca 148
rajdów samochodowych, ufundowa³ puchar dla najlepszego seniora w tych zawodach - kpt.
Krzysztofa Baranowskiego (z prawej), który dwukrotnie op³yn¹³ samotnie kulê ziemsk¹, a
potem zaszczepia³ mi³oœæ do morza m³odym ludziom w ramach „Szko³y pod ¿aglami”. Wiêcej o pobycie dziennikarzy w Œwieradowie na str. 16.

Fot. Adam £uczyñski

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok.
nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75
78-16-344; meldunki i dowody osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May,
Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok.
nr 2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501954-355, Boles³aw Sautycz: 500-231-708 pok. nr 5.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i
sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16-100.

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

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

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

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

LIST Y
W nawi¹zaniu do artyku³u, który ukaza³ siê w lutowym
numerze „Notatnika Œwieradowskiego”, pt. „Nie ma na tym
œwiecie murowanych sukcesów”, radny Marian Stachurski
poda³ b³êdne informacje dotycz¹ce Przedszkola Miejskiego. Cytuj¹c wypowiedŸ - „U nas 4 kucharki, 4 salowe, etat
gospodarczy i intendent… Ale nam uciekaj¹ ciê¿kie pieni¹dze. Goœlina uprzytomni³a mi, jak mo¿na zarz¹dzaæ
gminnymi finansami! – dodaje radny, który wybiera siê
wnet na wizjê lokaln¹ œwieradowskiej placówki, bo do rady
dosz³y sygna³y, ¿e panuje w niej nieopisany brud - chcia³abym odnieœæ siê do powy¿szej wypowiedzi.
Uwa¿am, ¿e Marian Stachurski jako wieloletni i doœwiadczony radny naszego miasta i cz³onek komisji rewizyjnej powinien w pierwszej kolejnoœci odwiedziæ nasz¹ placówkê i
dopiero potem wypowiadaæ siê na temat funkcjonowania
przedszkola.
Wszystkich mieszkañców, których interesuje los naszego przedszkola, chcia³abym poinformowaæ, ¿e placówka zatrudnia nie 4, lecz 1 kucharkê i 1 pomoc kuchenn¹ na 125
dzieci, nie 4 salowe, lecz 5 woŸnych oddzia³owych, których
obowi¹zkiem jest nie tylko dbanie o czystoœæ sal i pomieszczeñ przedszkolnych, ale równie¿ pomoc przy sprawowaniu
opieki nad ma³ymi dzieæmi (m.in. rozk³adanie naczyñ przed
posi³kami i sprz¹tanie po posi³kach, rozk³adanie i sk³adanie
le¿aków w grupach m³odszych, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu oraz opieka podczas spacerów). Zatrudniona intendentka jest jednoczeœnie magazynierk¹ oraz sekretark¹ przedszkola, dba o komunikacjê miêdzy rodzicem a przedszkolem.
Zatrudniony jest tak¿e pracownik gospodarczy, który wykonuje drobne prace remontowe, dba o poprawne funkcjonowanie urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a tak¿e o czystoœæ doœæ du¿ego terenu zielonego przedszkola. Uaktualnia
równie¿ stronê internetow¹ przedszkola, któr¹ mo¿na zobaczyæ pod adresem mzs-swieradow.org.pl w dziale Przedszkole, na któr¹ Pañstwa serdecznie zapraszam. Mo¿na na niej
przeczytaæ artyku³y o ró¿nych wydarzeniach z ¿ycia naszej
placówki. Do przedszkola zosta³o skierowanych tak¿e trzech
pracowników prac u¿yteczno-spo³ecznych, których pomoc w
utrzymaniu terenu zielonego jest nieoceniona.
Przedszkole mieœci siê w starym zaadaptowanym budynku, trudno wiêc mówiæ o przestronnych salach, s¹ one jednak w miarê mo¿liwoœci finansowych co rok doposa¿ane w
zabawki i pomoce dydaktyczne niezbêdne do realizacji podstawy programowej. Nie zdarzy³o siê, by kontroluj¹cy placówkê sanepid czy Pañstwowa Inspekcja Pracy stwierdzili nieprawid³owoœci i uchybienia stanowi¹ce naruszenie przepisów
sanitarnych, nie ma wiêc mowy o tym, by w placówce panowa³ „nieopisany brud”. Niestety, wci¹¿ powracaj¹cym problemem jest to, ¿e pomimo wieloletnich starañ nie jest wykonana izolacja budynku, co powoduje jego zawilgocenie, dlatego te¿ w szatniach unosi siê zapach wilgoci i na dzieñ dzisiejszy nie jesteœmy w stanie tego zmieniæ.
W przedszkolu sukcesywnie dokonuje siê wymiany okien
starych na nowe, drewniane, pasuj¹ce do architektury budynku, remontuje siê pomieszczenia, doposa¿a placówkê w
meble, sprzêt, zabawki. W ostatnich dwóch latach uda³o siê
m.in. wyposa¿yæ kuchniê w now¹ zmywarkê, okap kuchenny,
garnki i sto³y ze stali nierdzewnej. Wymieniliœmy kolejn¹ czêœæ
starych okien na nowe, wyremontowaliœmy zaplecza kuchenne
i magazyny, wymieniliœmy sto³y i krzes³a oraz czêœæ mebli
przedszkolnych. W ca³ym przedszkolu przystosowaliœmy
oœwietlenie do obowi¹zuj¹cych przepisów poprzez do³o¿enie
lub wymianê punktów œwietlnych. Zakupiliœmy zabawki do
ogrodu, które zgodnie z certyfikatem producenta mog¹ ca³y
rok pozostawaæ na dworze, nie trac¹c swoich walorów. Po³¹czyliœmy szko³ê i przedszkole sieci¹ komputerow¹. Jako ¿e
budynek jest bardzo stary, jego remonty poch³aniaj¹ bardzo
du¿o pieniêdzy, a i tak s¹ nieadekwatne do zamierzonego celu.
Brak ocieplenia dachu, werand i elewacji powoduje, i¿ budynek jest ma³o sprawny energetycznie, a co za tym idzie - gmina ponosi zwiêkszone koszty na ogrzewanie.
W³adze miasta wiedz¹, ¿e nale¿y wybudowaæ nowe przedszkole, cieszy nas fakt, ¿e s¹ w tym kierunku podejmowane
dzia³ania. Naszym marzeniem jest, aby w gminie przedszkole
by³o nowoczesne, najlepiej jednopiêtrowe z nowoczesn¹ infrastruktur¹. W nowym przedszkolu z pewnoœci¹ pomieszczenia bêd¹ przestronne i funkcjonalne.
Jest mi niezmiernie przykro, i¿ radny, który nigdy nie zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹, wyrazi³ tak negatywn¹ opiniê
o naszym œwieradowskim przedszkolu.
Danuta Groñska - wicedyrektor Przedszkola Miejskiego

INFORMUJEMY PODATNIKÓW W ŒWIERADOWIE-ZDROJU, ¯E WSZYSTKIE
STAWKI PODATKOWE W 2012 ROKU POZOSTAJ¥ NA UBIEG£OROCZNYM
POZIOMIE, A ICH WYSOKOŒÆ PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA:

Stawki podatkowe w 2012 rr..
Od budynków mieszkalnych

z³

0,61

Od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

19,50

Od budynków - krêgielni i kortów tenisowych

12,00

Od budynków z obrotem materia³u siewnego

9,57

Od budynków z us³ugami zdrowotnymi

4,16

Od pozosta³ych budynków

6,50

Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

0,74

Od gruntów pod krêgielniami, wyci¹gami,
nartostradami i kolejami linowymi

0,37

Od pozosta³ych gruntów

0,25

Op³ata uzdrowiskowa (miejscowa) za dzieñ

2,50

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

660

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

1.101

powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

1.321

Od autobusów w zale¿noœci od miejsc
do siedzenia do 30 miejsc
równy lub powy¿ej 30 miejsc

1.347
1.948

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, i¿ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta 1 marca zosta³y wywieszone - na okres 21 dni - wykazy:
nr 03/M/2012 - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 1 w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej nr 2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki nr 5/3 am. 3 ob. V,
nr 04/M/2012 - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 3 w budynku przy
ul. Sanatoryjnej nr 19, w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 21
am. 1 ob. II.
7 marca 2012 r. zosta³y wywieszone - na okres 21 dni - wykazy:
nr 05/M/2012 - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 4 w budynku przy
ul. Sanatoryjnej nr 30, w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 10/
4 am. 1 ob. II;
nr 06/M/2012 - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 15 w budynku przy
ul. Willowej nr 7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki nr 13/12 am. 3 ob. IV.
Wykazy s¹ dostêpne do wgl¹du w godzinach pracy Urzêdu.

PODZIÊKOWANIA
Tegoroczna krótka zima by³a uci¹¿liwa zarówno dla ludzi, jak i zwierz¹t, którym ludzie o wielkich sercach pomagali przetrwaæ trudny okres ch³odu i g³odu. Do
osób szczególnie zaanga¿owanych w akcjê dokarmiania zwierz¹t nale¿¹: Ma³gorzata Kiciñska, Krystyna ¯y³a, Jacek JaŸwa, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z
Miejskiego Zespo³u Szkó³, którzy dokarmiali zwierzynê leœn¹, Stanis³aw Maliborski, który dostarcza³ worki z sianem, Stanis³aw Zaremba, dokarmiaj¹cy ptactwo i
wiewiórki, a tak¿e burmistrz Roland Marciniak, który zakupi³ 25 kg orzechów dla
wiewiórek.
Serdecznie dziêkujê za pomocn¹ d³oñ okazan¹ zwierzêtom, które bez pomocy
cz³owieka nie przetrwa³yby zimy - Marian Satachurski.

Od 1 marca odczytu wodomierzy dokonuj¹ pracownicy oczyszczalni œcieków: TTadeusz
adeusz Dembowski, Remigiusz Kusznier
Kusznier,,
Wies³aw Sobala i Marek W
adowski.
Mieszkañcy
mog¹
te¿
co
miesi¹c
zg³osiæ
stan
licznika
telefonicznie
pod
nr
75
78 45
Wadowski.
573 lub 500 101 733 (na komórkê mo¿na odczyt wys³aæ SMS-em).

Radni nie mog¹ trzymaæ burmistrza w stanie niepewnoœci

Jacek Woch jest mieszkañcem Trzebini w pow. chrzanowskim, emerytowanym
elektromonterem z Kopalni Wêgla Kamiennego „Siersza”, radnym od trzech kadencji, przewodnicz¹cym komisji zdrowia Rady Miasta Trzebini. W Œwieradowie przebywa³ po raz pierwszy na 3-tygodniowym turnusie leczniczym w „S³oneczku”, a wiedziony ciekawoœci¹ przyszed³ 29 lutego na sesjê œwieradowskiej Rady Miasta i przesiedzia³ na niej do koñca – pe³ne 4,5 godziny. Po sesji zgodzi³ siê udzieliæ „Notatnikowi” autoryzowanego wywiadu.
Trzebinia jest miastem licz¹cym 20 tys. mieszkañców, a w gminie w 10 so³ectwach
zamieszkuje dodatkowo 14 tys. osób. Roczny bud¿et gminy wynosi 110 mln z³.
Jak pan siê znalaz³ na naszej sesji?
Sprawdzi³em na stronie internetowej i
postanowi³em przyjœæ, a dodatkowo zmobilizowa³ mnie do tego fatalny stan – proszê to
podkreœliæ grub¹ kresk¹ - zimowego utrzymania dróg i chodników. Miasto kasuje op³atê
klimatyczn¹, która w zimie musi byæ spo¿ytkowana chocia¿by na drogi dojœcia do zabiegów. Nie mo¿e byæ tak, ¿e idê i albo œlizgam
siê na nieposypanym zlodowacia³ym chodniku, albo grzêznê w œwie¿ym œniegu, albo taplam siê w œnie¿nej brei.
Wrócimy jeszcze do wra¿eñ wyniesionych
z miasta, skupmy siê na sesji. Wytrwa³
pan na niej do koñca, co pana szczególnie
uderzy³o w sposobie jej prowadzenia?
Przede wszystkim brak dyscypliny. Radni
zabierali g³os chaotycznie, bez podnoszenia
rêki, przerywaj¹c wypowiedŸ burmistrza czy
innych radnych. Sesja to ma byæ meritum,
czasem podjêcia uchwa³, wczeœniej przygotowanych, omówionych. Tymczasem wa¿ne
dla rozwoju miasta decyzje o tym, czy wybudowaæ kolejny wyci¹g lub zmieniæ bud¿et i
przekierowaæ go na budowê kanalizacji i wodoci¹gu poprzedzone s¹ na sesji chaotyczn¹
dyskusj¹, burmistrz do momentu g³osowania
znajduje siê w stanie niepewnoœci, uchwa³a
przechodzi jednym g³osem, a zaskoczona pani
mecenas nie wie, czy uchwa³a jest wa¿na – to
wszystko na sesji jest niedopuszczalne.
Wspomina³ pan w swym wyst¹pieniu jako
goœæ, ¿e sesje w Trzebini trwaj¹ krótko.

Z Jackiem Wochem, radnym z Trzebini, rozmawia Adam Karolczuk
Góra dwie godziny, czêsto krócej. U nas
wszystkie sprawy za³atwia siê najpierw na
komisjach w obecnoœci burmistrza, a potem
na tzw. spotkaniach przedsesyjnych, w trakcie których dok³adnie omawia siê uchwa³y.
Nikt na sesji plenarnej nie zastanawia siê, jak
ma g³osowaæ, nikt nie dyskutuje w nieskoñczonoœæ, nie obnosi siê ze swymi ¿alami i problemami, nie zadaje znienacka trudnych pytañ, a przede wszystkim nie zabiera cennego
czasu goœciom.
Kiedy s¹ te spotkania przedsesyjne.
Najczêœciej dwa dni wczeœniej.

I trwaj¹?
Ile trzeba! Niekiedy drugie tyle, co sesja.
Ale to nieformalne posiedzenie, niczego siê
nie g³osuje, za to du¿o dyskutuje, by rozwa¿yæ wszystkie za i przeciw. Za to burmistrz
dobrze wie, co go czeka na sesji. Radnych
wybiera siê po to, by dbali o miasto, o jego
przysz³oœæ i rozwój, a nie po to, by siê nieustannie w imiê jakichœ przyziemnych racji
sprzeciwiali burmistrzowi i jego koncepcjom.
U nas na sesjach nie wolno uprawiaæ ¿adnej
polityki, a tym bardziej prywaty, któr¹ u was,
niestety, dawa³o siê wyczuæ.
Te spotkania s¹ obowi¹zkowe?
No, sk¹d! Ale i tak przychodzi 90 proc.
radnych. Gdy burmistrz ma przeciw sobie
wiêkszoœæ, tak d³ugo przekonuje do projektu
uchwa³y, a¿ ich przekona. Ale gdy rada mimo
to nadal mówi „nie”, wycofuje projekt, a na
sesji nie czekaj¹ go ju¿ ¿adne niespodzianki.
Co poza brakiem dyscypliny jeszcze pana
uderzy³o?
Niezrozumia³e dla mnie jest to, ¿e sesja
nie jest dokumentowana kamer¹ i zamieszczana na stronie. Jak jeden z waszych radnych
powiedzia³, ¿e nie ma na to pieniêdzy, odczyta³em to jako jego strach przed upublicznieniem swego zachowania. Skoro siê decyduje
kandydowaæ do rady, nie ma prawa siê baæ
ani wstydziæ, najwy¿ej niech zabiera g³os m¹drze, by wyborcy mogli po miesi¹cu, roku czy
dwóch zajrzeæ na stronê, przys³uchaæ siê jego
wywodom i oceniæ jego pracê.
S¹ przecie¿ protoko³y...
A komu¿ by siê chcia³o w epoce medialnej grzebaæ w protoko³ach? A tak proszê bardzo – zarzucasz burmistrzowi, ¿e nie dotrzymuje s³owa? W³¹czamy i sprawdzamy! Inna
sprawa, ¿e dlaczego burmistrz mia³by nie
zmieniæ zdania, gdy okolicznoœci tego wymagaj¹? Powiadaj¹, ze tylko krowa nie zmienia
pogl¹dów.
Jeszcze jakieœ wra¿enia z sesji?
Uderzy³o mnie w pewnym momencie, gdy
omawiaj¹c akcjê gaszenia po¿aru w budynku
mieszkalnym jedna z radnych wskaza³a na
trudnoœci ze znalezieniem kierowcy do jednego z wozów i na braki aparatów powietrznych
w wyposa¿eniu stra¿aków. Rzekomo by³y w
naprawie. To jakiœ absurd. Z jednej strony
mamy ogromny, godny podziwu wysi³ek gminy, która w tak krótkim czasie zakupuje dwa
œrednie wozy bojowe, z drugiej wszystko siê
sypie z powodu niedostatków w podstawowych narzêdziach stra¿aka! Pe³niê te¿ funk-

cjê komendanta miejskiego ochrony przeciwpo¿arowej, mam 9 jednostek, które dysponuj¹
27 aparatami i maskami i nie mo¿e byæ tak,
by w którejœ z jednostek zabrak³o ich podczas
akcji.
A gdy brakuje kierowców?
To zarz¹d OSP musi tak zabiegaæ, by przeszkoliæ ochotników, skierowaæ na badania,
ubezpieczyæ, a gmina ma tylko na to wszystko
zabezpieczyæ œrodki. Niestety, kandydatów na
stra¿aków jest coraz mniej, m³odzi siê nie
garn¹, dlatego na ka¿dego ochotnika z osobna trzeba chuchaæ.
Jakaœ konkluzja na koniec w¹tku
sesyjnego?
¯e macie trudn¹ radê, na oko bardzo podzielon¹, zanadto uprawiaj¹c¹ politykê.
A o samym mieœcie ma pan wy³¹cznie
krytyczne opinie?
Ale¿ sk¹d, to piêkne uzdrowisko, widaæ
rozmach inwestycyjny, troskê o otoczenie, ale
w ¿yciu tak ju¿ jest, ¿e w oko naj³atwiej wpadaj¹ niedostatki, jak np. droga ko³o „S³oneczka” - fatalna! Jak œwiec¹ce siê lampki z iluminacji œwi¹tecznej, na co zwracali uwagê
tak¿e moi wspó³kuracjusze – powinny zgasn¹æ
po Trzech Królach. Jak chory i niepielêgnowany nale¿ycie drzewostan parkowy – dlatego poda³em przyk³ad L¹dka, gdzie da³o siê
zauwa¿yæ wrêcz wzorcow¹ pielêgnacjê. A
ceny - odstraszaj¹ klienta. Jak ja mogê zap³aciæ za ogromnie drogi karnet, a na górze
za skorzystanie z gondolowej toalety ¿¹da siê
ode mnie 2 z³! Albo 10 z³ za piwo w okr¹g³ym
kiosku przy dolnej stacji - szok!
Rynek dyktuje ceny. Podobno.
Co to za rynek, który odpycha potencjalnego klienta? W Libercu za ca³odzienny karnet zap³aci³em 110 z³, w tej cenie mia³em tak¿e wejœcie do aquaparku, na stoku zjad³em
elegancki posi³ek z piwem za 17 z³ i nikt nie
¿¹da³ ode mnie op³aty za toaletê. Jak u was te
obyczaje siê nie zmieni¹, pójdziemy i za³atwimy potrzebê obok, a restauratorowi zostanie
smród. I na koniec niespodzianka na wieczornym stoku – mam karnet na nocn¹ jazdê, a tu
mi ka¿¹ uwa¿aæ, bo w dolnej czêœci organizowano zawody narciarskie.
Mistrzostwa Wroc³awia.
To niechby sobie wy³¹czyli ca³y stok na
czas zawodów, bo ta sytuacja stwarza³a realne zagro¿enie dla narciarzy. W Czechach czy
w Niemczech na pewno by sobie na coœ takiego nie pozwolono!
Dziêkujê za rozmowê.

Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego za poœrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania – Partnerstwo Izerskie” w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie
Lokalnych Strategii Rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich og³asza konkurs na sk³adanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje: 1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw – limit dostêpnych œrodków 706.575
z³; 2. Ró¿nicowanie dzia³añ w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej - limit 550.000 z³; 3. Odnowa i rozwój wsi – limit
dostêpnych œrodków: 1.813.060 z³; 4. Odpowiadaj¹ce warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e
Projekty” - limit - 754.403 z³.
Wnioski mo¿na sk³adaæ od 23 marca do 20 kwietnia br.. Informacje dotycz¹ce naboru i wykaz niezbêdnych
dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostêpne s¹ na stronie internetowej LGD –
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl (zak³adka PROW - pliki do pobrania), w biurze LGD, na stronie UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

WESPRZYJMY KOMBA
KOMBATTANTÓW
Zarz¹d Okrêgowy Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych w Jeleniej Górze zwraca siê z apelem i proœb¹ o przekazanie 1% od wyliczonego podatku na rzecz kombatantów, z których 30-40 proc. nie ma za co wykupiæ w aptece wystawionych recept. Dwie trzecie tej grupy stanowi¹ wdowy po kombatantach ze
œredni¹ rent¹ w wys. 1.000 z³ (z KRUS 700-800 z³). Ludzie ci poœwiêcili ca³e swe pracowite ¿ycie OjczyŸnie i zas³uguj¹ na poparcie
ofiarodawców – zas³uguj¹ na nie u schy³ku swojego trwania, skromni, schorowani, samotni.

KRS - 0000106108

Kronika
policyjna
Amatorzy ³atwego zarobku
Zarzut kradzie¿y us³ysza³o dwóch mê¿czyzn, którzy dokonali zaboru miedzianych
parapetów. Sprawcy kradli na terenie Polski,
a ³up sprzedawali w punktach skupu w Czechach.
Do przestêpczego procederu dosz³o jesieni¹ 2011 roku w Œwieradowie. Sprawcy dokonali kradzie¿y kilkunastu sztuk parapetów
miedzianych zewnêtrznych, które nastêpnie
sprzedali w w przygranicznej miejscowoœci
w Czechach. Dziêki wspó³pracy lubañskich
policjantów z funkcjonariuszami Policji Republiki Czeskiej dosz³o do ustalenia z³odziei.
Funkcjonariusze prowadz¹cy sprawê ustalili,
¿e nie by³o to jedyne przestêpstwo, jakie mê¿czyŸni maj¹ na swoim koncie, okaza³o siê
bowiem, ¿e podejrzani dokonali równie¿ szeregu kradzie¿y ¿eliwnych studzienek.
Teraz 20- i 21-letni sprawcy odpowiedz¹ za
swoje czyny przed s¹dem. Za kradzie¿ grozi
im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Nowy Komendant KPP w Lubaniu
Pod odejœciu insp. W³adys³awa £ozdowskiego na emeryturê
z koñcem ub. roku, nowym Komendantem Powiatowym Policji
w Lubaniu zosta³ podinspektor
Artur Ciupa. Przekazanie obowi¹zków odby³o siê 15 lutego w
sali odpraw KPP, a wprowadzenia na stanowisko dokona³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu, inspektor Andrzej £uczyszyn.
Obecni byli tak¿e: Starosta
Lubañski Walery Czarnecki (na
zdjêciu obok sk³ada gratulacje
nowemu komendantowi), burmistrz Lubania Arkadiusz S³owiñski, dyrektor Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu Eugeniusz Zdunek oraz
kadra kierownicza lubañskiej komendy. Zastêpca KWP podziêkowa³ podinsp. Norbertowi Kurendzie, pe³ni¹cemu obowi¹zki Komendanta Powiatowego Policji
w Lubaniu, wyra¿aj¹c jednoczeœnie s³owa najwy¿szego uznania

za dotychczasow¹ s³u¿bê. Nowemu szefowi
lubañskiej Policji ¿yczy³ natomiast powodzenia oraz samych sukcesów.
Podinsp. Artur Ciupa obejmuj¹c stanowisko powiedzia³, ¿e do³o¿y wszelkich starañ,
by realizowaæ priorytety Komendanta G³ównego Policji, aby w powiecie lubañskim by³o
bezpiecznie.
A. Ciupa ma 42 lata. Ukoñczy³ studia na
Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹
w Szczytnie, a ponadto studia podyplomowe
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu w zakresie zarz¹dzania. S³u¿bê w Policji
pe³ni od 1991 roku. Od 1999 roku zajmowa³
stanowiska kierownicze, miêdzy innymi Komendanta Komisariatu Policji w Chocianowie
(1999-2007), Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach (2007), Zastêpcy oraz I Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji w Boles³awcu (2007-2012).
Prywatnie, szczêœliwy m¹¿ i ojciec. Pasjonuje go sport, czynnie uprawia p³ywanie i pi³kê
no¿n¹, interesuje siê histori¹ II wojny œwiatowej, lubi podró¿e.
St. asp. Anna W³oszczyk
Oficer prasowy KPP w Lubaniu

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

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

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Na stra¿y porz¹dku
Dzia³ania Stra¿y Miejskiej w styczniu i
lutym br.:
 8 stycznia dbano o zapewnienie porz¹dku i spokoju w mieœcie w zwi¹zku z XX
fina³em Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy;
13 i 16 stycznia Boles³aw Sautycz przeprowadzi³ pogadanki z dzieæmi kl. I-III oraz
dzieæmi ze œwietlicy UL na temat bezpiecznych ferii;
 Od 30 stycznia do 14 lutego wraz z
pracownikami MOPS kontrolowano miejsca,
w których przebywa³y osoby bezdomne i samotne, pomagano tak¿e pracownikom socjalnym w dostarczaniu ¿ywnoœci osobom potrzebuj¹cym;
 kontrolowano te miejsca w mieœcie, które w przesz³oœci by³y obiektem czêstego podrzucania œmieci;
 kontrolowano tereny przy szko³ach
wy³apuj¹c uczniów pal¹cych papierosy;
 wielokrotnie podejmowa³a interwencje
w zwi¹zku ze zg³oszeniami o nieprawid³owoœciach od mieszkañców;
 interweniowano w stosunku do w³aœcicieli psów, którzy nie zachowywali ostro¿noœci przy trzymaniu zwierz¹t (kilka interwencji zakoñczy³o siê na³o¿eniem grzywny);
 piêciokrotnie zabezpieczano miejsce

zdarzeñ;
 w ramach akcji
ZIMA kontrolowano
ulice oraz
chodniki
pod k¹tem
nale¿ytego ich
utrzymania,
zg³aszano na bie¿¹co odpowiednim
referatom UM potrzebê
usuniecia nieprawid³owoœci;
 dokonywano kontroli w zakresie okreœlonym w przepisach o ruchu drogowym;

przeprowadzano wywiady meldunkowe w mieœcie;
 udzielano asysty pracownikom UM,
MOPS oraz stra¿akom z PSP przy wykonywaniu czynnoœci s³u¿bowych.
Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku
do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Dominika Pater 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231 708.

Spalanie odpadów
Stra¿ Miejska przypomina o zagro¿eniu dla zdrowia i œrodowiska, jakie powoduje spalanie
odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych ) w piecach i na otwartej przestrzeni. Nawet niewielka
iloœci odpadów zatruwa wszystko wokó³ na wiele lat truciznami znacznie groŸniejszymi ni¿ cyjanek
potasu. Podczas procesu spalania tworzyw sztucznych wydziela siê truj¹cy chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny, a tak¿e powstaj¹ tlenki siarki, wêgla, azotu i metale ciê¿kie, które po spaleniu
pozostaj¹ w glebie. Trucizny te dzia³aj¹ powoli, ale wywo³uj¹ nieuleczalne choroby nowotworowe.
Nieobojêtne dla œrodowiska jest tak¿e spalanie chwastów, resztek roœlin, liœci oraz innych materia³ów organicznych - zw³aszcza, gdy s¹ one wilgotne - wydzielaj¹ wtedy du¿o gryz¹cego dymu,
zawieraj¹cego szkodliwe dioksyny, a tak¿e truj¹cy tlenek wêgla i dwutlenek wêgla przyczyniaj¹cy
siê w znacznym stopniu do globalnego efektu cieplarnianego.
Jeœli chcesz zachowaæ zdrowie - Twoje i Twych najbli¿szych - a tak¿e chroniæ œrodowisko naturalne, nigdy nie pal odpadów (ani w piecu, ani w ogródku), nie pozwól te¿ robiæ tego s¹siadom.
Warto pamiêtaæ, ¿e spalanie tworzyw sztucznych zagro¿one jest grzywn¹ w drodze postêpowania mandatowego na podstawie art. 71 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr
62, poz. 628 z póŸn. zm.). Nie wolno te¿ paliæ starych mebli,poniewa¿ zawieraj¹ szkodliwe kleje,
farby i pow³oki, z których podczas spalania wydzielaj¹ siê szkodliwe substancje.
(na podstawie materia³ów z Eko-Info)

Obowi¹zek chodnikowy
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci
nale¿y uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci (za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci). Jedyny wyj¹tek, kiedy w³aœciciel
nieruchomoœci po³o¿onej wzd³u¿ chodnika nie jest obowi¹zany do jego
uprz¹tniêcia, to sytuacja, gdy na chodniku dopuszczony jest p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Oznakuj swego pieska!
Uchwa³a nr VIII/54/2006 RM z 30 sierpnia 2006 r. nak³ada na w³aœcicieli obowi¹zek oznakowania psów (w wieku powy¿ej 3 miesiêcy lub w 14 dni po wejœciu w posiadanie zwierzêcia). Oznakowanie nastêpuje przez zamocowanie przy jego obro¿y znaczka z numerem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego karty ewidencyjnej. Do 14 dni
po zagubieniu/zniszczeniu znaczka lub zaginiêcia psa nale¿y powiadomiæ organ rejestruj¹cy, tyle samo czasu ma w³aœciciel w razie utraty psa, jego œmierci lub sprzeda¿y. Gdy dochodzi do zmiany osoby utrzymuj¹cej psa, dotychczasowy i nowy posiadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ o tej zmianie podmiot rejestruj¹cy w terminie 14 dni
o tej zmianie.
Od 1 marca Stra¿ Miejska zajmuje siê dzia³aniami zapewniaj¹cymi zbieranie,
transport i unieszkodliwianie zw³ok bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e rejestracj¹ i ewidencj¹ psów oraz wy³apywaniem bezpañskich zwierz¹t i ich umieszczaniem w schronisku. Stra¿nicy bêd¹ ponadto przeprowadzaæ kontrole sprawdzaj¹ce, czy w³aœciciele (opiekunowie) zwierz¹t wywi¹zuj¹ siê z ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków.

SESJA RADY MIASTA STOP HOTELOM, NIE DL
DLAA INWESTYCJI?
29 lutego na sesji przedstawi³em radnym pod g³osownie
uchwa³ê zmian w bud¿ecie, w której chcia³em zabezpieczyæ
œrodki na pod³¹czenie wodoci¹gu i kanalizacji œciekowej do
nowego hotelu przy ul. Ratowników Górskich (dolny stary
zdrój) - kosztem 250 tys. z³, na zap³acenie 100 tys. z³. za dokumentacjê techniczn¹ nowej oczyszczalni œcieków w Czerniawie i kilka pomniejszych bie¿¹cych wydatków gminy. Zaproponowa³em, aby œrodki na te zadania przenieœæ z budowy
mieszkañ komunalnych, poniewa¿ zabezpieczona na ten cel
w bud¿ecie kwota 600 tys. z³ nie wystarczy na postawienie
nawet jednego budynku. Podczas g³osowania uchwa³y za by³o
6 radnych, sprzeciwi³o siê 5, a 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Uchwa³a przesz³a, ale dla mnie zatrwa¿aj¹ce jest, ¿e tylko jednym g³osem. Gdyby radni uchwa³ê zablokowali, konsekwencje dla naszej gminy by³yby fatalne. Przede wszystkim w³aœciciel hotelu na 60 miejsc ponosi³by straty rzêdu 150 tys. z³
miesiêcznie i wyst¹pi³by do gminy o odszkodowanie. W takim hotelu nie powsta³oby ok. 15 miejsc pracy. Gmina straci³aby dochody z op³aty uzdrowiskowej i podatku od nieruchomoœci - ponad 50 tys. z³ w skali roku. Nie moglibyœmy zap³aciæ za wykonan¹ dokumentacjê techniczn¹ oczyszczalni œcieków w Czerniawie, co skutkowa³oby sporem z projektantem i
to w sytuacji, gdy oczekujemy dofinansowania na budowê tej
du¿ej ponad siedmiomilionowej inwestycji. Wszystkie te argumenty nie przekona³y a¿ 9 radnych do tego, aby g³osowaæ
za.
Coraz s³abiej dogadujê siê z radnymi co do kierunku rozwoju miasta. Po³owa rady miasta ma odmienne zdanie w kwestii nowych inwestycji. S¹ te¿ radni, którzy otwarcie mówi¹
STOP HOTELOM! Nie potrafiê przekonaæ ich, ¿e nowy hotel w naszym mieœcie to same plusy. Œwieradów to takie samo
miasto jak wiele innych w Polsce. Równie¿ my musimy zap³aciæ za utrzymanie szkó³ i przedszkoli, budowê boisk, remonty i budowê dróg, oœwietlenie ulic, zakup wozów stra¿ackich, budowê nowych placów zabaw, rewitalizacjê parków
zdrojowych, budowê deptaka zdrojowego, sieci wodno-kanalizacyjnej i za wszystko pozosta³e, co utrzymuje, remontuje i
buduje gmina. Aby pozyskaæ pieni¹dze na nasze wydatki,
mamy dwa wyjœcia. Pierwsze - to obci¹¿yæ mieszkañców wy¿szymi podatkami. Drugie - pozyskiwaæ do miasta nowych
inwestorów, którzy p³ac¹ znacznie wiêksze podatki ni¿ mieszkañcy.
Dla przyk³adu - nowy hotel przy ul. Ratowników Górskich
zajmuje powierzchniê przeciêtnego budynku mieszkalnego, a
dostarczy gminie takie dochody, jak 80 budynków mieszkalnych. Dziêki hotelom i nowej dzia³alnoœci gospodarczej mieszkañcy p³ac¹ znacznie mniej ni¿ powinni za wydatki gminy.
Zastanówmy siê. Je¿eli nie chcemy nowych inwestycji, to
musimy byæ œwiadomi, ¿e drastycznie wzrosn¹ podatki, op³ata za wodê i œcieki pójdzie w górê o 100 proc., ograniczymy
inwestycje gminne, a zaleg³oœci mamy spore. Nie jest to czarnowidztwo. Tylko w tym roku wzrosn¹ wydatki na oœwiatê,
na ochronê zwierz¹t (zobowi¹zuje nas do tego nowa ustawa),
pomoc spo³eczn¹ - na kwotê prawie 200 tys. z³. I tak jest co
roku; jak w ka¿dym domu, koszty ¿ycia rosn¹ systematycznie.
Podatki od inwestorów to pieni¹dze na zabezpieczenie potrzeb
mieszkañców. Je¿eli ktoœ tego nie rozumie albo uwa¿a, ¿e
mamy za du¿o hoteli, to powinien wiedzieæ, ¿e nie wybudujemy nowego przedszkola, sal gimnastycznych, nowych dróg,
wzroœnie bezrobocie, bêdzie mniej imprez, nie wyremontujemy wiêcej ¿adnej kamienicy w mieœcie, nie zmodernizujemy
stra¿ackich remiz, nie wybudujemy nowych ujêæ wody itd.,
itd. Nie wiem, jak przekonaæ po³owê rady miasta do tego, ¿e
bez inwestorów bêdziemy siê cofaæ w rozwoju.

BROWAR LWÓWECKI W ŚWIERADOWIE
23 lutego we Lwówku spotka³em siê z wiceprezesem browaru. Namawiam w³aœcicieli firmy, aby w naszym mieœcie
wspólnie z miejscowym restauratorem uruchomili tematyczn¹
karczmê o nazwie „Browar Lwówek”. By³aby to jedyna wystylizowana restauracja lwóweckiego producenta, w której
podawane bêd¹ tylko piwa ze Lwówka (cztery rodzaje). Dla
naszego miasta bêdzie to ciekawa regionalna atrakcja. Do koñca marca pomys³ powinien wystartowaæ.

REKORD NA STRONIE MIASTA
Systematycznie zwiêksza siê ogl¹dalnoœæ naszej miejskiej
strony internetowej - www.swieradowzdroj.pl - w styczniu
2012 roku pad³ rekord, bo stronê odwiedzi³o ponad 75 tys.
internautów. Poprzedni rekord mia³ miejsce w styczniu przed
rokiem i by³o to 45 tys. osób. Nadal wœród odwiedzaj¹cych
dominuj¹ wroc³awianie, dalej poznaniacy, warszawiacy, legniczanie. Na naszej stronie pojawiaj¹ siê coraz to nowe informacje o atrakcjach miasta i okolic. Obecnie tworzymy nowy

Na bie¿¹co
W POBIEDNEJ
SZKOŁ
SZKOŁAA BEZ ZMIAN
Rada Miejska w Leœnej na
lutowej sesji nie podjê³a
uchwa³y o likwidacji szko³y w
Pobiednej. Oczywiœcie, nic z³ego siê nie sta³o, nasza gmina
bêdzie systematycznie realizowaæ plan inwestowania w czerniawsk¹ szko³ê, a najpilniejsza
potrzeba to sala gimnastyczna.
Jeœli uporamy siê z kanalizowaniem tego osiedla, przyst¹pimy do realizacji tej inwestycji.

CO NOWEGO
W INWESTYCJACH?

portal internetowy o turystyce rowerowej w naszych górach,
który wystartuje w maju tego roku.

NOWE MIESZK
ANIA
MIESZKANIA
Rozstrzygnêliœmy przetarg na adaptacjê strychu przy ul.
Sienkiewicza 16, gdzie powstan¹ dwa nowe mieszkania. W
ci¹gu miesi¹ca zakoñczymy pierwszy etap budowy (doprowadzenie mediów, œciany dzia³owe). W drugim etapie najemcy
doprowadz¹ nowe lokale do stanu zamieszkania. Równie¿ w
pozyskanym budynku od Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa przy ul. Myœliwskiej 5 chcemy wykonaæ na strychu 2
nowe mieszkania przy zaanga¿owaniu najemców.

FATALNIE ODŚNIEŻANE CENTRUM
W tym sezonie odœnie¿anie centrum by³o na bardzo s³abym poziomie. Wykonawca wielokrotnie zbyt póŸno wyje¿d¿a³
na drogi, bardzo czêsto mia³ te¿ niesprawny sprzêt. Naliczaliœmy kary za nienale¿yte wykonywanie umowy i wprowadzaliœmy wykonawstwo zastêpcze.
Przepraszam mieszkañców centrum za trudnoœci. Jesteœmy
na etapie wy³onienia wykonawcy na utrzymanie ulic i chodników w centrum zim¹ 2012/13. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym
sezonie nowa firma bêdzie rzetelnie wykonywa³a swoje obowi¹zki.

REMONT 5 KKAMIENIC
ASĘ
AMIENIC ZA UNIJNĄ KKASĘ
6 marca otworzyliœmy oferty na remont 5 kamienic. Gmina zabezpieczy³a œrodki na dokumentacjê techniczn¹ i pozyska³a 800 tys. z³ z funduszy unijnych. Resztê do remontu swoich budynków dok³adaj¹ wspólnoty mieszkaniowe. Z przetargu wynika, ¿e na trzy budynki: przy ul. Pi³sudskiego 1, Zdrojowej 12 i 14 bêdzie zabezpieczenie finansowe. Natomiast na
Zdrojow¹ 5 i 10 brakuje prawie 100 tys. z³. Wspólnie ze wspólnotami podejmiemy decyzjê o tym, czy powtórzymy przetarg.
Wstêpnie planujemy rozpocz¹æ remonty w maju.

Za kilka dni ruszy budowa
kanalizacji i wodoci¹gu w ul. Ratowników Górskich o d³ugoœci 400 mb i wartoœæ 250 tys. z³. W marcu rozstrzygamy przetarg na budowê chodnika przy ul. Nabdrze¿nej (blisko 2 km).
Ta inwestycja jest finansowana po po³owie przez nas i Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei. Ruszy³a po zimie budowa ul.
Zdrojowej, a wartoœæ ca³kowita projektu to prawie 2 mln z³.

NOWE WYCIĄGI I TRASY ZJAZDOWE
Na fotografii przedstawi³em schemat wyci¹gów narciarskich, które po³¹czone w jedn¹ ca³oœæ bêd¹ mia³y ponad 10
km d³ugoœci. S¹dzê, ¿e w pierwszym etapie nale¿y zaj¹æ siê
wyci¹gami Œwieradowiec i Izery, które w jednej linii daj¹ przyzwoit¹ d³ugoœæ prawie 2 km. Hiszpañski inwestor, w³aœciciel
Œwieradowca, deklaruje wspó³pracê w realizacji inwestycji,
nie bêd¹c w stanie samodzielnie jej sfinansowaæ. W najbli¿szym czasie zorganizujemy debatê na sesji o rozwoju narciarstwa. Zaprosimy burmistrza Mirska, nadleœniczego, prezesa
gondoli oraz w³aœcicieli Œwieradowca, Izer i Kamieñca. Celem bêdzie wypracowanie wspólnych pomys³ów i dzia³añ w
kierunku rozwoju narciarstwa zjazdowego i biegowego w
oparciu o istniej¹ce wyci¹gi. Mam nadziejê, ¿e samorz¹dowcy dojd¹ wówczas do porozumienia z inwestorami.
W ostatnich latach uda³o siê uruchomiæ Kamieniec i Izery, ale w takim stanie technicznym wyci¹gi nie popracuj¹ d³ugo, wymagaj¹ bowiem nowych instalacji i naœnie¿ania. Do
Izer trzeba wybudowaæ now¹ drogê. Z kolei Œwieradowiec
jest totalnie zniszczony, ale istnieje nartostrada, któr¹ po odkrzaczeniu i naprawach da siê uruchomiæ.
Ogromne znaczenie przy realizacji naszych planów rozwojowych maj¹ samorz¹dy Mirska i Œwieradowa. Je¿eli radni bêd¹ mieli inne pomys³y ni¿ burmistrzowie, to nic z tego
nie wyjdzie. Podobnie by³o z kolej¹ gondolow¹. Gdyby nie
upór gmin, gondoli by nie by³o. Podobnie bêdzie przy budowie nowej trasy przy gondoli i podczas inwestowania w Œwieradowiec. Burmistrzowie i radni obu gmin musz¹ dzia³aæ dla
rozwoju narciarstwa. Oczywiœcie, Œwieradów nie zamieni siê
z miejscowoœci uzdrowiskowej w narciarsk¹. Uzdrowisko to
nasza domena, a wszystko, co powstaje w ramach szeroko pojêtej
turystyki aktywnej, to
uzupe³nienie naszej
podstawowej dzia³alnoœci uzdrowiskowej.
Wiêcej informacji o
nowych wyci¹gach i trasach napiszê po spotkaniu.
Roland Marciniak

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój realizowane w roku 2011
NAZWA ZADANIA
1. Remont cz¹stkowy dróg gminnych
2. Prace naprawczo-konserwacyjne masztów oœwietleniowych na kompleksie sportowym ORLIK 2010
3. Usuniêcie uszkodzeñ instalacji wodnej oraz naprawa œcian zewnêtrznych szatni ORLIKA
4. Dostawa ³¹cznie z monta¿em systemu monitoringu wizyjnego ul. Zdrojowej w ramach zadania pn.
„Budowa systemu monitoringu gminnego”
5. Renowacja pogodynki przy ul. Parkowej
6. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w rejonie Domu Zdrojowego
7. Odtworzenie ulicy Sobieskiego
8. Odbudowa nawierzchni wraz systemem odwodnienia ul. J. Pi³sudskiego
9. Odbudowa nawierzchni ul. Cichej (powódŸ 2010)
10. Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw celem podniesienia
atrakcyjnoœci turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego
11. Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych

12. Wykonanie przed³u¿enia przepustu (przekrój 500 mm) przy ul. Dolnej
13. Wykonanie barierek na moœcie przy skrzy¿owaniu ul. Leœnej i G³owackiego
14. Wykonanie i monta¿ bariery energoch³onnej z porêcz¹ przy ul. Dolnej
15. Spawanie przêse³ poprzecznych na moœcie przy ul. Mokrej
16. Wymiana odwodnienia liniowego na wpusty uliczne na ul. Zakopiañskiej
17. Wykonanie, monta¿ oraz demonta¿ znaków drogowych w celu zapewnienia prawid³owego
oznakowania dróg gminnych
18. Przebudowa drogi dojazdowej z p³yt a¿urowych do nieruchomoœci przy ul. Kolejowej 3
19. Usuniêcie wad i usterek w ulicach: Nad Basenem, Zakopiañskej, Polnej
20. Wykonanie balustrady drogowej przy ul. Górskiej 13
21. Wykonanie utwardzonego pobocza drogi (geodezyjna dzia³ka nr 38, am. 5, obr. VI)
22. Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej przy ul. Leœnej
23. Wyrównanie i uzupe³nienie t³uczniem kamiennym nawierzchni ul. Zródlanej oraz uzupe³nienie
ubytków kostk¹ granitow¹ w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych
24. Wyrównanie terenu z kostki betonowej na przystanku PKS przy ul. Lwóweckiej
25. Usuniêcie awarii przepustu pod dojazdem do nieruchomoœci przy ul. Nadrzecznej
26. Odbudowa nawierzchni wraz z systemem odwodnienia ulic: Stokowa, M³odych Techników
i Budowlanych (powódŸ 2010)
27. Odbudowa nawierzchni ul. M. Sk³odowskiej-Curie (powódŸ 2010)
28. Czesko-Polski Singltrek pod Smrkiem w Górach Izerskich
29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bronka Czecha i Asnyka
30. Budowa sieci wodoci¹gowej w ulicy Bronka Czecha
31. Odbudowa nawierzchni wraz z systemem odwodnienia ulic: B. Czecha i Asnyka (powódŸ 2010)
32. Przebudowa wiaty do sk³adowania osadów na terenie oczyszczalni œcieków przy ul. Wiejskiej 9
33. Budowa sieci wodoci¹gowej w ulicach: Wczasowej i Sienkiewicza
34. Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej

35. Rewitalizacja „Czarciego M³yna” w celu udostêpnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu
partnerskiego „Zobaczyæ Krajobraz - Dotkn¹æ Przesz³oœci” - wykorzystanie potencja³u kultury
i dziedzictwa przesz³oœci w Karkonoszach i Górach Izerskich
36. Budowa oczyszczalni œcieków dla Czerniawy wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹
37. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Wczasowej, Sienkiewicza i Krótkiej

NAKŁ
ADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM - 10.796.792 zł
NAKŁADY

Nazwij tê ulicê!
Urz¹d Miasta og³asza konkurs na nazwê ulicy ³¹cz¹cej ul.
Zdrojow¹ z ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (na zdjêciu). Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesy³anie
swoich propozycji mejlem na adres - um@swieradowzdroj.pl
- lub poczt¹ na adres UM, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój. Termin przyjmowania propozycji up³ywa 31 marca br.

WYKONAWCA
Us³ugi Drogowo-Budowlane Anna Sikora, Wie¿a
ZIEE, Us³ugi Audio, Roman Gliwa, Mirsk
Zak³ad Przemys³u Drzewnego ŒWIERAD
ZIEE, Us³ugi Audio, Roman Gliwa, Mirsk
Ryszard Makowski, Czaple
ZUWK Krzysztof Habura, Œwieradow
RZiB Pawe³ Pasierb, Œwieradów
SKANSKA SA, Warszawa
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
BUDROMAX SC A. D. Martynowska, Rz¹siny
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
DROG-MAK Tadeusz Mak, Zgorzelec - golf
Mariusz Stachurski, Œwieradów - plac zabaw
(w tym dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Konsorcjum: OGRÓD, Skwierzyna; KIM-77, Kielce;
ENERKOM, Gorzów Wlkp; HELMAR Sp. z o. o., Komorów
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
NAVIGA-TRANS, Wroc³aw
ZAKMET Mieczys³aw Wawrzeñczyk, Mirsk
ZNAK Zdzis³aw Oganowski, Jelenia Góra
ELMECH, Œwieradów; ZPU, Mirsk
Us³ugi Drogowo-Budowlane Anna Sikora, Wie¿a
SIGNUM, Jelenia Góra
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
SKANSKA SA, Warszawa
ZAKMET Mieczys³aw Wawrzeñczyk, Mirsk
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
RZiB Pawe³ Pasierb, Œwieradów
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki, Œwieradów
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
Us³ugi Drogowo-Budowlane Anna Sikora, Wie¿a
HEMAX-MULIK Marek Mulik, Mirsk
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
UTRZYMANIE ZIELENI, ZUB M. Stachurski, Œwieradów
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki, Œwieradów
(w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
BUDROMAX SC A. D. Martynowska, Rz¹siny
BUDROMAX SC A. D. Martynowska, Rz¹siny
BUDROMAX SC A. D. Martynowska, Rz¹siny
(w tym dotacja MSWiA na usuwanie skutków powodzi)
FEDKOPOL Kazimierz Fedko, Lubieszów
ZBW-I Edward Górski, Piotrowice, gm. Mêcinka
ZBW-I Edward Górski: HEMAX I. Wasilewska, Mirsk:
Ziajka PD, Wroc³aw; KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
PRO-BUD Legnica
(w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego)
AZE Zaj¹c i Koœció³ek SJ, Skrzydlna
ZBW-I Edward Górski: HEMAX I. Wasilewska, Mirsk:

W TYM DOT
ACJE - 6.856.358 zł
DOTACJE

KOSZT
W Z£
71.336
1.800
1.175
13.800
7.000
21.525
20.910
968.617
943.962
684.377
664.696
388.882
94.696
3.025.135
1.910.822
4.992
2.950
66.051
1.968
21.402
7.638
8.610
28.820
1.150
1.968
2.460
1.700
560
2.875
547.100
547.100
323.418
323.418
• 108.990
• 81.803
79.808
23.981
448.980
421.434
20.700
213.443
2.301.932
602.542
884.958
602.542
5.733
120.381

Zestawienie ważniejszych wykonanych robót remontowych (wraz z zakupami materiałów) w komunalnych zasobach mieszkaniowych - od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
ULICA
Zródlana 5
Stokowa 2
11 Listopada 29
+ Czerniawa
Sienkiewicza 16
G³ówna 11 +
Sanatoryjna 30
Sanatoryjna 30
Boczna 5
11 Listopada 17
G³ówna 11 +
Willowa 7 +
11 Listopada 3
Sanatoryjna 30
Sanatoryjna 30
Cmentarna 2
Sanatoryjna 30
Mickiewicza 2
11 Listopada 17
G³ówna 11
Wczasowa 15
Piastowska 4
5 bud. komun.
11 Listopada 29
Batorego 3 +
Willowa 7
G³ówna 11
Sanatoryjna 19
Leœna 13
Cmentarna 2
11 Listopada 25
11 Listopada 25
11 Listopada 31
Sanatoryjna 30
11 Listopada 31
11 Listopada 31
Sanatoryjna 19
Sanatoryjna 19
Sanatoryjna 19

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT
Zabezpiecznie budynku
Dofinansowanie zakupu materia³ów budowlanych
Czyszczenie kanalizacji i opró¿nianie szamb
Dokumentacja na przebudowê strychu
Usuniêcie awarii kanalizacji wewnêtrznej i zewnêtrznej
Dofinansowanie + zwrot zakupu materia³ów budowlanych
Modernizacja instalacji wodnej, monta¿ 2 wodomierzy
Wymiana odcinka kanalizacji

ZŁ
1.620
5.000
1.728
14.350
2.029
7.669
1.101
1.500

Czyszczenie kanalizacji (WUKO)
Dofinansowanie zakupu materia³ów budowlanych
Remont dachu (czêœciowy)
Wk³ad kominowy + wentylacja
Monta¿ wk³adu kominowego
Wymiana stolarki okiennej (12 szt.)
Wymiana systemu grzewczego w mieszkaniu
Remont dachu (czêœciowy)
Modernizacja centralnego ogrzewania
Remont wspólnej ³azienki
Likwidacja gniazd os i szerszeni
Prace dekarskie

1.188
1.000
10.700
3.780
2.500
4.960
6.100
9.900
1.000
1.600
2.275
1.450

Wykonanie robót szklarskich
Projekt instalacji gazowej
Remont czêœci pokrycia dachowego
Przebudowa komina
Remont mieszkania i komórki
Wymiana stolarki okiennej
Monta¿ wk³adu kominowego
Dofinansowanie zakupu materia³ów budowlanych
Remont czêœci pokrycia dachowego
Dofinansowanie zakupu materia³ów budowlanych
Zakup pieca cantralnego ogrzewania
Wymiana stolarki okiennej
Dokumentacja przy³¹cza wody z sieci miejskiej
Dofinansowanie zakupu materia³ów budowlanych

2.000
4.920
8.900
11.000
1.550
3.532
2.300
4.300
8.000
5.000
1.790
1.690
9.225
2.998

W powyższym wykazie uwzględniono jedynie roboty o wartości kosztorysowej od 1.000 zł wzwyż. Kwota
ogólnych nakładów remontowych w 2011 r. w budynkach komunalnych wyniosła 164.640 zł, czyli o ok. 16
tys. zł mniej niż w 2010 r. Wykaz nie obejmuje dokonanych przez gminę wpłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych w formie zaliczek na utrzymanie nieruchomości oraz wpłat na fundusze remontowe danych budynków.
Do nakładów remontowych należy jeszcze dodać wydatki poniesione na obsługę i konserwację kotłowni
gazowych (14.776 zł), na pogotowie hydrauliczne (7.128 zł) i elektryczne (5.904 zł), na usługi kominiarskie
(7.430 zł) oraz na wywóz odpadów komunalnych (50.482 zł). Sporządził Władysław Rzeźnik

Œwieradowskie instrumenty

na kaliskich salonach

R. Dembiñski udziela wywiadu poznañskiemu radiu MERKURY.

Urz¹d Miasta wykazuje

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 1 marca 2012 r.
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ni¿ej wymienionych dzia³ek:
 nr 5/8, am. 8, obr. 6, po³o¿ona przy ul. Moniuszki,
 nr 1/5, am. 1, obr. 2, po³o¿ona przy ul. Sudeckiej,
 nr 1/6, am. 1, obr. 2, po³o¿ona przy ul. Sudeckiej,
 nr 24/5, am. 7, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Nadrzecznej,
 nr 24/6, am. 7, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Nadrzecznej,
 nr 24/7, am. 7, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Nadrzecznej,
 nr 24/8, am. 7, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Nadrzecznej,
 nr 24/9, am. 7, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Nadrzecznej.

Z lewej replika œredniowiecznej gitterny, uwa¿anej za przodka dzisiejszej mandoliny. U góry
intarsja na fideli kolanowej, tak¿e - podobnie
jak instrument - autorstwa R. Dembiñskiego.
Muzyka dawna jak co roku mia³a swoje œwiêto na XXXIV Ogólnopolskim festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu. Ponad 300 m³odych ludzi zjecha³o do miasta
nad Prosn¹, ¿eby konkurowaæ ze sob¹ o
z³ote, srebrne i br¹zowe Harfy Eola.
Tym razem œwieradowski zespó³ muzyki
dawnej „Rocal Fuza” nie uczestniczy³ w konkursie, mia³ jednak wk³ad w obchody festiwalu. Dyrektor zespo³u – Ryszard Dominik
Dembiñski - który znany jest równie¿ z budowy starodawnych instrumentów, zosta³ zaproszony przez w³adze Kalisza do zorganizowania wystawy w Muzeum Ziemi Kaliskiej.
Repliki dawnych instrumentów mo¿na
by³o podziwiaæ przez ca³y tydzieñ trwania

konkursu. Goœæmi muzeum byli m.in. jurorzy konkursu, dyrektor artystyczny festiwalu
oraz mnóstwo m³odzie¿y, która z wielk¹ radoœci¹ uczestniczy³a w obchodach „Scholi
Cantorum”.
Wystawa zrobi³a
furorê do tego stopnia, ¿e zosta³ on zaproszony do wystawienia swoich instrumentów podczas
letniego festiwalu w
Kaliszu.
Tekst i zdjêcia
Kinga Miakienko

Trzy wieże i jedna góra
W XIX wieku spo³eczeñstwo zaczê³o dostrzegaæ walory turystyczne i krajobrazowe, które dotychczas doceniali wy³¹cznie
artyœci i arystokraci. Pojedynczy dzia³acze,
sami prywatnie dysponuj¹c zbyt ma³ymi
funduszami, nie byli w stanie wiele zrobiæ
dla uatrakcyjnienia swojego regionu. Nawet okoliczni magnaci nie zdo³aliby ufundowaæ wszystkiego, co g³owa wymyœli, ale
jednocz¹c siê w stowarzyszeniach mogli o
wiele wiêcej ni¿ jednostka.
Tak w³aœnie w 1880 roku powsta³o Towarzystwo Gór Olbrzymich (Riesengebirgsverein), obejmuj¹ce swoimi dzia³aniami zarówno
Karkonosze, jak i Góry Izerskie. Powstawa³y
schroniska i gospody fundowane przez stowarzyszenie, które utrzymywa³o siê z datków,
organizacji balów charytatywnych i kwest.
Pierwsze skrzypce gra³ za³o¿yciel ca³ej organizacji - Theodor Donat. Oprócz organizowania bazy gastronomiczno-noclegowej Towarzystwo Karkonoskie wytycza³o i finansowa³o budowanie szlaków i drogowskazów w
górach, a tak¿e wie¿ widokowych. Za³o¿ycielem œwieradowskiej sekcji RGV, tzw. Ortsgruppe Flinsberg, by³ dr Waldemar Adam,
przypomina nam o nim Ÿróde³ko przy niebieskim szlaku w kierunku Hali Izerskiej.
Tym razem rzecz o wywy¿szaniu siê ponad drzewa, aby z wysokiej góry jeszcze wiêcej i dalej zobaczyæ. W samym rejonie Œwieradowa znajdowa³o siê kilka wie¿ widokowych, w tym na uwa¿anej za najwy¿sz¹ górê
w okolicy - Smreku. Oprócz tego wie¿e pyszni³y siê na szczytach Stogu i Izerskiego i Zajêcznika, a tak¿e na koñcu Grzbietu Wysokiego, czyli na Wysokim Kamieniu. Sêpia Góra
równie¿ dysponowa³a atrakcj¹ pozwalaj¹c¹
wywy¿szyæ siê ponad drzewa (w zwi¹zku z
tym, ¿e otrzyma³am stosowne materia³y, na
pewno opiszê i tê ciekawostkê). Nieco ni¿ej,
u podnó¿a gór w Pobiednej, te¿ znajdowa³a
siê wie¿a o pierwotnej wdziêczniej nazwie
Mon Plaisir („moja przyjemnoœæ”), która jednak komu innemu, a nie stowarzyszeniu zawdziêcza³a swoje powstanie; mo¿liwe, ¿e i ta
atrakcja mieszcz¹ca siê na terenie „naszego”1
miasta zostanie zrekonstruowana.
Mieszkañcy obu miejscowoœci jednoczeœnie pomyœleli w tym samym roku o budowie

wie¿y widokowej na „swojej górze domowej”2 . Pocz¹tkowo powo³ano komisjê, która
mia³a rozstrzygn¹æ, gdzie powstanie wie¿a.
Ostatecznie, choæ to Smrek mia³ przewagê 15
m nad Stogiem, zdecydowano, ¿e obie góry
zostan¹ „wywy¿szone”.
Zajmiemy siê dzisiaj bardziej nam znan¹
i bli¿sza wie¿¹, a w³aœciwie gór¹, gdy¿ po samej wie¿y pozosta³y na niej tylko stercz¹ce
kikuty. Z pierwsz¹ budow¹ „posz³o ³atwiej” Schaffgotschowie szybko udostêpnili grunty
w swoich w³oœciach i wyposa¿yli je w drewno potrzebne na budowê. Dumnie panuj¹cy
nad okolic¹ Heufuder by³ ³atwo dostêpny zarówno ze Œwieradowa, jak i z Czerniawy, a
co za tym idzie – tak¿e z pobliskiej Pobiednej, wiêc miejscowoœci te przy³¹czy³y siê do
przedsiêwziêcia. Dodatkowo istnia³a jako taka
sieæ drogowa (w 1889 wybudowano drogê w
pobli¿e szczytu), co u³atwi³o transport budulca.
Czesi mieli dobrych cieœli i choæ dziœ to
s¹siedzi z po³udnia przeœcigaj¹ nas w budowaniu atrakcji turystycznych, to przed ponad
stu laty Dolnoœl¹zacy byli szybsi. Wie¿a na
Stogu Izerskim powsta³a w czerwcu 1892
roku, po 10 tygodniach prac: wysoka na 19
m, oparta na 4 solidnych filarach (do tego dodatkowe podpory – bardzo solidna konstrukcja), z czterema, jak widaæ na fotografii, platformami widokowymi. Koszt budowy wie¿y
na Stogu nie jest dok³adnie okreœlony – nikt
nie wyceni³ drewna, które przekazali Schaffgotschowie. Z ksi¹g rachunkowych œwieradowskiego RGV wynika, ¿e budowa fundamentów i pozosta³a robocizna kosztowa³y 879
z³otych marek. Solidne fundamenty tej wie¿y
chowa³y siê w gruncie, zrezygnowano z os³on
przeciwwiatrowych, aby silne jesienno-zimowe wiatry nie mia³y dodatkowego punktu zaczepienia i nie wywo³ywa³y szkód. Drewno
darowane przez hrabiostwo by³o œwie¿o œciête, niewysuszone i nieimpregnowane, wiêc
wie¿a wymaga³a szczególnej opieki przez kilka pierwszych lat. Zadania podjê³a siê œwieradowska sekcja RGV, w zwi¹zku z tym raz
do roku smarowano ca³¹ konstrukcjê od fundamentów po czubek oleist¹ pow³ok¹ o zapachu smo³y.
Do powstania wie¿y najwiêcej przyczyni³

siê wspomniany wczeœniej za³o¿yciel œwieradowskiego RGV - dr Adam, który nie móg³
wzi¹æ udzia³u w uroczystym otwarciu. Godnie zastêpowa³ go pastor Günzel, który reprezentowa³ zarz¹d towarzystwa. Uroczystoœci
odby³y siê 29 czerwca1892 roku (o, proszê,
wnet mamy 120-lecie!). Rozpoczê³y siê o godzinie 13 ko³o Domu Zdrojowego, sk¹d po
uroczystym hejnale wszyscy udali siê na
szczyt. Po dwugodzinnych przemówieniach i
podziêkowaniach kierowanych do budowniczych i sponsorów udano siê z powrotem do
miasta, gdzie œwiêtowano do póŸnych godzin
wieczornych na tarasie Domu Zdrojowego.
By³a to najkrócej funkcjonuj¹ca wie¿a widokowa w okolicy, dok³adnie 15 lat - 23 paŸdziernika 1907 roku przez ca³y Grzbiet Wysoki Gór Izerskich przesz³a nawa³nica, która
w dwie godziny zniszczy³a szeroki pas lasu
górskiego na odcinku 12 km. ¯ywio³ nie
omin¹³ Stogu, zmiót³szy wie¿ê jak piórko,
mimo jej solidnej konstrukcji. Jeszcze w 1910
roku w prasie pojawia³y siê wzmianki o trwaj¹cych wci¹¿ pracach przy usuwaniu skutków

nawa³nicy, w których uczestniczyli sprowadzeni pracownicy lasów i drwale z Bawarii –
liczono ich w setkach.
W 1908 roku dr Josef Siebelt, ówczesny
naczelnik œwieradowskiego RGV zapowiedzia³, ¿e nastêpna wie¿a na Stogu, bêdzie ³adniejsza i stabilniejsza, gdy¿ budulcem bêdzie
kamieñ. Og³osi³ zapotrzebowanie na projekt
budowli. W planach by³o tak¿e piêkne schronisko. Planowano - zgodnie z ówczesn¹ mod¹
- now¹ wie¿ê nazwaæ imieniem cesarza Wilhelma, „któremu Niemcy zawdziêcza³y koñcem XIX wieku zjednoczenie i rozkwit gospodarczy”3 .

Nasza konstrukcja bardziej przypomina³a
punkt triangulacyjny ani¿eli widokowy.

Wybuch I wojny œwiatowej zweryfikowa³
plany stowarzyszenia i na wiele lat opóŸni³
jakiekolwiek prace na szczycie. Myœlano jeszcze o wie¿y, ale tañszej, bo drewnianej, i
schronisku w pobli¿u, ale z planów tych uda³o siê tylko zrealizowaæ budowê ni¿ej po³o¿onego schroniska, otwartego jesieni¹ 1924
roku. Na wie¿ê nie wystarczy³o ju¿ funduszy.
Po zakoñczeniu wojny i przejêciu czêœci
Gór Izerskich przez Polskê tereny przygraniczne by³y pilnie strze¿one, mimo socjalistycznego braterstwa miêdzy Polsk¹ a Czechami.
Piêkna, masywna konstrukcja, która w 1907 W roku 1954 Polacy wybudowali kolejn¹
drewnian¹ wie¿ê na podmurówce, która miar. pad³a pod naporem izerskiej wichury.
³a s³u¿yæ przede wszystkim jako militarny
punkt obserwacyjny, a w latach póŸniejszych udostêpniono j¹
turystom. Tê budowlê „œciêto” w roku 1990, gdy¿ by³a w bardzo z³ym stanie technicznym. Do dziœ pozosta³a tylko pami¹t Opowiemy o panu Antonim, który najpierw podpatrywa³ rzeŸbiarzy przy pracy, a zachêcony przez nich d³ugo wpatrywa³ siê w
ka w postaci wystaj¹cych z ziemi betonowych fundamentów i
postaæ ¿abki Kwisi na naszym œwieradowskim kubeczku, po czym wzi¹³ do rêki d³uto i sam wyrzeŸbi³ dwumetrow¹ Kwisiê.
belek stanowi¹cych niegdyœ filary wie¿y.
 Przedstawimy œwieradowskie ma³¿eñstwo, które obchodzi³o niedawno Z³ote Gody, i poznamy recepty na tak d³ugi, udany i
Kto wie, mo¿e kiedyœ jeszcze uda nam siê wspi¹æ na buszczêœliwy zwi¹zek.
dynek, który „przeroœnie” drzewa i pozwoli nam podziwiaæ
Przypomnimy historiê drobnicowca MS „Œwieradow-Zdrój”, który pod polsk¹ bander¹ przemierza³ morza i oceany.
panoramê Sudetów i Pogórzy, a przy ³adnej pogodzie - zobaPoznamy opiniê œrodowiska bibliotekarskiego wobec planów - na razie zawieszonych - czasowego (czyli mo¿e nawet na 3 lata)
czyæ „górê domow¹” Görlitz - Landeskrone. Tymczasem poprzeniesienia placówki do szko³y.
zostaje nam przespacerowaæ siê ze Stogu Izerskiego na pobli Zaprezentujemy pierwsz¹ w polskich szko³ach podstawowych, najnowoczeœniejsz¹ w regionie pracowniê komputerow¹ „all in
ski Smrek, którego atrakcja pozwala nam wywy¿szyæ siê poone”, na któr¹ z³o¿y³o siê 10 komputerów PC firmy DELL.
nad drzewa aby podziwiaæ piêkne panoramy. Tej górze i jej
historii przyjrzymy sie za miesi¹c.
Patrycja Oœciak
patrycja@izer.pl
1
Mieszkam w Pobiednej, ale mam tu na myœli miasto Œwieradów Zdrój.
2
Najwy¿szy szczyt górski nad miejscowoœci¹ nazywany by³
powszechnie Hausberg – co w dos³ownym t³umaczeniu oznacza góra domowa.
3
Zas³ugi Bismarcka by³y wówczas czêsto przypisywane
mi³oœciwie panuj¹cemu Wilhelmowi I z rodziny HochenzolFundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zwralern.

W nastêpnych numerach:

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”

ca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji, poprzez przekazanie 1 %
podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu
podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym

(KRS): 0 0 0 0 105404
1 % podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy. Pomagasz,
nic przy tym nie trac¹c, a Twoje dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem...
W 2009 roku z 1-procentowego odpisu Fundacja uzyska³a 3.740,40 z³, w 2010 3.527,20 z³, a w ubieg³ym - 2.089,90 z³. Dziêkujemy!
Prezes - Ma³gorzata Gettner

Sny o potêdze wed³ug ówczesnych wizjonerów - kompleks
schroniskowo-widokowy na szczycie Stogu Izerskiego. Skoñczy³o siê na skromniejszym schronisku istniej¹cym do dziœ.

Co pobudza do myślenia? Ca³y Œwieradów
Teatr Telewizji wznawia
po przerwie spektakle na
¿ywo, które maj¹ ponadmilionow¹ widowniê. Wojciech Pszoniak, wielki aktor
wystêpuj¹cy w ostatnio pokazywanym spektaklu na
¿ywo „Skarpetki, opus
124”, wypowiedzia³ wymowne zdanie, ¿e w œwiecie,
w którym zagro¿one jest
myœlenie, w którym gin¹
s³owa, telewizja publiczna
potrzebna jest, ¿eby nie odcz³owieczyæ cz³owieka, dziêki teatrowi mo¿emy staæ siê
lepsi, pobudza ludzi do myœlenia, buntu (Gazeta Wyborcza nr 50 z 29
lutego br.).
Czy to siê uda³o aktorom z Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego „Moralitet” z Krakowa? Najlepiej by³oby o to zapytaæ m³odzie¿
szkoln¹, która 5 marca w Miejskim Zespole
Szkó³ obejrza³a dwa spektakle. M³odszym
dzieciom przypomniano o zasadach grzecznoœci i dobrego wychowania, a starsze w „La
Dolce Vita” pozna³y Maryœkê, dziewczynê
uzale¿nion¹ od u¿ywek: alkoholu, narkotyków, papierosów, Viktora, który jest hazardzist¹, graj¹cym na automatach i przegrywaj¹cym pieni¹dze, Do-Do, znajomego Maryœ-

czyta dzieciom!

ki, cz³owieka oderwanego od rzeczywistoœci,
¿yj¹cego w œwiecie komputerowych gier,
wreszcie Simonê, zajêta g³ównie dba³oœci¹ o
swój wygl¹d, wizytami u kosmetyczki, u fryzjera.
Ka¿dy z bohaterów, ¿yj¹c w swoim œwiecie, s¹dzi, ¿e jest to jego wymarzone i cudowne La Dolce Vita.
Ale tak nie jest, aktor na zakoñczenie opowiedzia³ historie z ¿ycia wziête, które mia³y
tragiczne zakoñczenie. Prawdziwe, drastyczne opowieœci maj¹ uzmys³owiæ m³odym ludziom, ¿e jedno ma siê ¿ycie i zdrowie.
KP

Bêdzie siê dzia³o!
Ciekawie zapowiada siê kalendarium wiosenno-letnich imprez na gondoli.
Ju¿ 24 marca zapraszamy na wielce
widowiskowy Snow Downhill – rowerowy
zjazd na œniegu po nartostradzie.
Tak¿e Rodzinny Triatlon Izerski o puchar
ufundowany przez SKI&SUN, burmistrzów
Œwieradowa i Mirska oraz Nadleœnictwo powinien przyci¹gn¹æ t³umy chêtnych.
Triatlon sk³adaæ siê bêdzie z biegu narciarskiego (w kwietniu), marszów do celu (w
maju) oraz rajdu rowerowego (25 sierpnia).
Tegoroczna majówka na gondoli bêdzie
obfitowaæ w mnóstwo imprez, a jej ozdob¹
maj¹ byæ Dolnoœl¹skie Zawody Drwali.
W Dniu Dziecka dzieci wjad¹ na górê i w
kawiarni obejrz¹ mnóstwo bajek.
Pod koniec czerwca zaplanowano I Izerskie Mistrzostwa w mountainboardzie (to de-

Mrozonieodporne
Mrozy da³y siê mocno we znaki przy³¹czom wodnym
– mieliœmy tej zimy ponad 10 takich przypadków, które
zakoñczy³y siê odciêciem wody od gospodarstw domowych.
Agregat naszej OSP, tzw. spawarka wirowa, ju¿ na pierwszej
próbie odmra¿ania uleg³ awarii i nadal jest w naprawie.
Nie uda³o siê po¿yczyæ agregatu od firmy WODNIK z
Jeleniej Góry, bo oni sami mieli doœæ swoich awarii do usuniêcia. W tej sytuacji zwrócono siê do wodoci¹gów lubañskich, sk¹d przyjecha³a ekipa z urz¹dzeniem, ale trzygodzinna próba skoñczy³a siê na niczym. Œci¹gniêto wiêc agregat z Gryfowa, ale tym razem czterogodzinna akcja te¿ nie
zaowocowa³a uzyskaniem oczekiwanej mocy. Skutek tych
perturbacji by³ taki, ¿e 8 marca wci¹¿ nie odmro¿ono jednego z domów przy ul. Nadbrze¿nej.
Byliœmy bezradni wobec nienajwy¿szych mrozów, a te
przypadki powinny nauczyæ czegoœ na przysz³oœæ zarówno
u¿ytkowników domów, jak i w³adze gminy. Ci pierwsi powinni przed zim¹ dokonywaæ przegl¹du instalacji i zwracaæ
baczniejsz¹ uwagê na jej stan (i zamykaæ piwniczne okienka). Gmina z kolei mog³aby na swej stronie i na ³amach
gazety zamieszczaæ jesieni¹ instrukta¿, jak mieszkañcy powinni przygotowaæ siê do zimy, by zapobiegaæ zlodowaceniom wodoci¹gów. Powinien te¿ gdzieœ byæ zamieszczony
spis fachowców, którzy udziel¹ fachowych porad.
AK

ski na gumowych ko³ach umo¿liwiaj¹cych
jazdê po trawie)
W lipcu i sierpniu na gondoli odbywaæ siê
bêdzie cykl imprez muzyczno-tanecznych.
We wrzeœniu impreza pn. SUPER CARS,
po³¹czona z prezentacj¹ zabytkowych samochodów ekskluzywnych.
W tegorocznym dniu otwartym SKI&SUN
(wrzesieñ/paŸdziernik): biesiada cygañska,
promocja Parku Ciemnego Nieba, prelekcje
o Uk³adzie S³onecznym po³¹czone z obserwacj¹ gwiazd z udzia³em pracowników Uniwersytetu Wroc³awskiego i Czeskiej Akademii Nauk, msza Œw. na górnej stacji.
Co najmniej raz w miesi¹cu w kawiarni
na górze zaplanowano spotkania z ciekawymi ludŸmi (podró¿nicy, przewodnicy górscy
itp.).
Od maja do grudnia w ka¿dy czwartek
odbywaæ siê bêd¹ wieczory muzyczne dla kuracjuszy z Niemiec. Ponadto przewidziano imprezy kulinarno-rozrywkowe dla goœci hoteli
wspó³pracuj¹cych z gondol¹.
Rok zakoñczy tradycyjny Sylwester na stoku narciarskim i wokó³ niego.
Mo¿e jeszcze uda siê przeprowadziæ pokaz odzie¿y wyprodukowanej w firmie 4F
(wraz z kiermaszem handlowym). Organizatorzy chc¹ zaprosiæ Kamila Stocha, ale poniewa¿ nie dokonano jeszcze ustaleñ z naszym
skoczkiem, termin tego wydarzenia zostanie
ustalony póŸniej.
Wszystkie imprezy z kalendarium bêd¹
mia³y swój szczegó³owy scenariusz, dlatego
prosimy szukaæ aktualnych informacji w gazecie, na stronach internetowych miasta i gondoli oraz na afiszach. (opr. aka)

Podziêkowania
Mieszkañcy ul. Myœliwskiej serdecznie dziêkuj¹ Paw³owi Pasierbowi za solidne i rzetelne
odœnie¿anie naszej ulicy w zimie. Dziêki systematycznej pracy droga by³a zawsze przejezdna, a jej mieszkañcy zadowoleni z jakoœci
œwiadczonej przez PP.. Pasierba us³ugi.

Biblioteka ju¿ po raz trzeci przyst¹pi³a
do konkursu na najlepiej przeprowadzon¹
kampaniê spo³eczn¹ „Ca³a Polska czyta
dzieciom”, spe³niaj¹c ustalone przez Fundacjê kryteria reprezentowane przez swojego koordynatora.
Przypomnijmy - rok temu zdobyliœmy
medal, 2 lata temu - specjalne wyró¿nienie,
równie¿ w tym zosta³a doceniona nasza praca
na rzecz upowszechniania czytelnictwa wœród
dzieci i m³odzie¿y. Opisaliœmy nasze g³ówne
imprezy dla dzieci oraz rolê doros³ych w
kszta³towaniu od najm³odszych lat nawyku do
czytania i aktywnego uczestniczenia w kulturze.
Wyró¿nienie, jakie otrzymaliœmy z Fundacji „ABCXXI – Ca³a Polska czyta dzieciom”, prowokuje nas do dalszych kreatywnych dzia³añ. A pomys³ów nam nie brakuje!
Przy okazji przypominamy doros³ym, ¿e przeznaczaj¹c 20 minut dziennie, codziennie! na

czytanie dziecku ciekawych i m¹drych ksi¹¿ek, z dawk¹ humoru, napisanych piêknym
jêzykiem, z wa¿nym przes³aniem, na pewno
szybko osi¹gn¹ widoczne efekty.
Czêsto pisaliœmy, ¿e g³oœne czytanie dziecku i radykalne ograniczanie telewizji to najlepsza inwestycja w jego przysz³oœæ.
Cieszymy siê, ¿e wiele osób deklaruje
œcis³¹ wspó³pracê z nami: przewodnicz¹ca
Rady Miasta Wioletta Urbañczyk wci¹¿ zapewnia, ¿e jest gotowa na spotkanie z dzieæmi, równie¿ burmistrz jak tylko ma woln¹
chwilê, czyta im ksi¹¿ki, sta³ym goœciem jest
te¿ Dominika Pater, komendant Stra¿y Miejskiej, która nie tylko czyta, ale wyg³asza te¿
pogadanki.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e w naszej kulturze, mimo zachodz¹cych zmian, obecnoœæ
ksi¹¿ki w ¿yciu dziecka jest po prostu niezbêdna.
Krystyna Piotrowska

Baby, babki, babeczki

10 marca w szkole czerniawskiej odby³o siê spotkanie integracyjne z dzieæmi ze œwieradowskiej podstawówki pod has³em „Baby, babki, babeczki” - wersja junior (dla doros³ych by³o wieczorem). Organizatorki - „Czerniawskie Babeczki” - chcia³y przybli¿yæ atmosferê lat 60., które
pamiêtaj¹ jeszcze ich dziadkowie. Dzieciaki wykazywa³y zainteresowanie innoœci¹ mody, muzyki
i klimatów tamtych lat. Chêtnie bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach (mody, sportu, filmu, muzyki,
nauki), wykaza³y te¿ bieg³oœæ w tematach kulinarnych, co dowodzi, ¿e relacje miêdzy pokoleniami s¹ bliskie. Najbardziej podoba³ siê konkurs mody, w którym wyst¹pi³y ze starannie przygotowanym strojem, makija¿em, fryzur¹ (czu³yœmy podpowiedŸ babæ). Konkurs sportowy przypomnia³ dawne i bardzo proste pomys³y na zabawê, dzieci miêdzy innymi chêtnie uczy³y siê uk³adów ruchów do gry „w gumê” (a to wcale nie taka prosta zabawa).
Zbyt krótki czas nie pozwoli³ zanurzyæ siê w pe³ni w przesz³oœæ dobranockow¹, w której
kiedyœ dominowa³y „Jacek i Agatka” i „G¹ska Balbinka” - bajki nios¹ce ze sob¹ ³agodne i przyjemne relacje miêdzyludzkie.
Mamy nadziejê rozwin¹æ temat, liczymy na nowych pomys³odawców i na wci¹gniêcie do
zabawy innych sponsorów. Dajmy dzieciom to, czego potrzebuj¹: radoœæ, twórczy rozwój, aktywnoœæ. Dziêkujemy sponsorom, którymi byli: Urz¹d Miasta, Centrum Rehabilitacji IZERMED,
Dom Uzdrowiskowy EWA, przychodnia JO-MED, Restauracja „Czarny Potok”.
Sercem za serce, razem jest ciekawiej - Organizatorki.

Zadbaj o oczy!

20 mar
ca br
marca
br.. w przychodni NZOZ JO-MED
przy ul. Kor
czaka 7d w Œwieradowie odbêdzie
Korczaka
siê bezp³atne komputer
owe badanie wzr
oku z
komputerowe
wzroku
mo¿liwoœci¹ dobrania okular
ów
okularów
ów.. Rejestracja telefoniczna pod nr
nr.. 75 78 16 168. Zapraszamy
Zapraszamy..

Z pó³ki kolekcjonera

Ka¿dy z Szanownych Czytelników w swoim ¿yciu zapewne coœ kolekcjonowa³. Dziœ
chcia³bym opowiedzieæ o swoich pasjach i
zainteresowaniach.
Ju¿ bêd¹c w szkole podstawowej zbiera³em znaczki pocztowe, w technikum wci¹gnê³a mnie szeroko pojêta muzyka i kieszonkowe przeznacza³em na kasety magnetofonowe;
wiêkszoœæ z nich mam do dziœ (ok. 350 sztuk).
Po podjêciu pracy zawodowej, maj¹c do dyspozycji wiêcej œrodków, kontynuowa³em kolekcjonowanie muzyki ju¿ w formacie p³yt
CD. W okresie studiów zafascynowa³o mnie
brzmienie muzyki z p³yt winylowych, których
zgromadzi³em ponad 250. O gramofonach,
p³ytach i ich konserwacji napiszê innym razem w „K¹ciku in¿yniera”.
Obecnie moj¹ najwiêksz¹ pasj¹ jest zbie-

ranie przedwojennych przedmiotów z naszej
okolicy, takich jak: butelki z browarów i rozlewni (fot. powy¿ej), bilety kolejowe, ró¿nego rodzaju dokumenty i foldery informacyjne. Pocz¹tkowo by³o tylko zainteresowanie histori¹ regionu. Wertowanie dokumentów o tej
tematyce w bibliotekach i internecie sprawia³o mi nieopisan¹ przyjemnoœæ. Z biegiem czasu pojawi³a siê chêæ posiadania fizycznych
œladów dawnych czasów, tak na wyci¹gniêcie rêki.
Ukierunkowanie zainteresowañ przysz³o
po przeczytaniu ksi¹¿ek: Józefa Andrzeja Bossowskiego „Kolej do Œwieradowa-Zdroju” i
ks. W³adys³awa Stêpniaka „Mirsk – dzieje
miasta do 1945”. Zacz¹³em gromadziæ przedmioty zwi¹zane z kolej¹ i browarnictwem w
regionie. Wiêkszoœæ fantów w mojej kolekcji

zosta³a wyszukana i zakupiona na serwisach aukcyjnych, a niektóre na gie³dach staroci.
Jest tak¿e coraz wiêcej osób, które pomagaj¹
mi zdobywaæ kolejne eksponaty. Nawi¹za³em
wiele kontaktów z innymi kolekcjonerami w Polsce i za granic¹ (g³ównie w Niemczech, Austrii i
Czechach). Jednym z najwa¿niejszych przedmiotów w moich zbiorach jest akcja kolei w¹skotorowej Mirsk-Œwieradów z roku 1909 roku (fot. z
prawej). Nawet we wspomnianych wczeœniej
ksi¹¿kach nie znalaz³em o niej informacji.
Równie wa¿na w mojej kolekcji jest przedwojenna obligacja Bad Flinsberg na budowê
schroniska na Stogu Izerskim (fot. poni¿ej). Posiadam tak¿e butelkê po legendarnej nalewce IserBitter, któr¹ wytwarzano w Gross-Iser. Janusz
Skowroñski, autor ksi¹¿ki „Tajemnice Gór Izerskich”, okreœli³ wspomnian¹ butelkê jako unikat
w skali œwiatowej. Mam ju¿ blisko 50 ró¿nych
butelek, m.in. z browarów w Mirsku, Pobiednej,
Lubaniu, Leœnej, Olszynie oraz rozlewni wody mineralnej w Œwieradowie.
Wszystkich czytelników i mi³oœników okolic

Œwieradowa zapraszam do odwiedzania
strony internetowej mojego wirtualnego
muzeum, gdzie zamieszczam zdjêcia posiadanych przedmiotów. Link bezpoœredni - http://myvimu.com/museum/
12546010
Kolekcjonerów natomiast zachêcam
do zaprezentowania w³asnych zbiorów i
ich skatalogowania na stronie wirtualnego muzeum. U³atwia to wymianê doœwiadczeñ i nawi¹zanie kontaktów z innymi
osobami o podobnych zainteresowaniach.
Tomasz Przybylski

SPROSTOWANIE

W poprzednim wykazie nieruchomoœci do sprzeda¿y wkrad³ siê b³¹d: brak jednego
zera w ofercie sprzeda¿y za 39-metrowe mieszkanie z niskim czynszem w Œwieradowie
sprawi³, ¿e wydrukowana zosta³a cena 10.000 z³, która narobi³a sporo zamieszania
wœród potencjalnych nabywców, jak i w samym biurze SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE. Za b³¹d przepraszamy zarówno Czytelników, jak i pracowników biura.

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-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. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 115.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 410.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 400.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 340.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice – dom do remontu, nowy dach, dzia³ka 1.800 m2, 195.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 36.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 5.200 m2, 36.000 z³

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

Pucharowe
szaleñstwo
Od 16 do 18 lutego Jakuszyce by³y pierwszym w historii Polski organizatorem zawodów Pucharu Œwiata w narciarstwie biegowym. Mia³yœmy szczêœcie zostaj¹c wolontariuszkami, pomagaj¹c w sêdziowaniu i organizacji zawodów. Nasze przygotowania do tak
presti¿owego wydarzenia trwa³y prawie pó³
roku, uczestniczy³yœmy w kursach i szkoleniach organizowanych w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porêbie.
Pracê na Polanie Jakuszyckiej zaczê³yœmy
w czwartek, by³ to dzieñ treningu oficjalnego. Po zapoznaniu siê z miejscem zawodów

Identyfikator Asi Pacu³y, na którym swój autograf z³o¿y³a Therese Johaug.
SCHEINER

mog³yœmy zaobserwowaæ przygotowania zawodników, trenerów i serwismenów g³owi¹cych siê nad dobraniem odpowiednich smarów. Jednak najwiêkszym prze¿yciem by³y dla
nas dni rywalizacji w sprincie i biegu na 10
km technik¹ klasyczn¹. Funkcje pe³ni³yœmy
ró¿ne, w zale¿noœci od zapotrzebowania. By³yœmy razem z sêdziami na polu rozgrzewki,
testowania nart, mia³yœmy czuwaæ, by wszystko sprawnie siê uk³ada³o. W czasie zawodów

zajmowa³yœmy miejsca na punktach kontrolnych znajduj¹cych siê na trasie, zas drugiego
dnia startów pomaga³yœmy sêdziom przy kontroli kroku klasycznego, a na mecie w namiocie z ubraniami s³u¿y³yœmy zawodnikom z
pomoc¹, dziêki czemu mo¿na by³o sobie pozwoliæ na krótk¹ rozmowê z mistrzami.
Puchar Œwiata w Szklarskiej Porêbie by³

J. Pacu³a i Marit Bjoergen w obiektywie Marty Budziñskiej-Sochy.

NIERUCHOMOŒCI

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PROWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1541 - Œwieradów. Do wynajêcia
lokal handlowy w centrum miasta, przy
g³ównym deptaku. Doskona³a lokalizacja!
Cena 2.900 z³.

SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - stylowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka 2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawilon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.500.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

SNS 1705 - Œwieradów. Nowy stylowy obiekt
na bazie starego domu sudeckiego z rewelacyjnym widokiem na Pogórze Izerskie - mieœci restauracjê o pow. 120 m2 i trzy apartamenty na
piêtrze o powierzchni 80 m2. Dzia³ka 3.831 m2.
Cena 1.500.000 z³.

dla nas niezwyk³ym prze¿yciem, ciekawym
doœwiadczeniem i mo¿liwoœci¹ spotkania wielu wspania³ych ludzi. Z ca³¹ pewnoœci¹ równie¿ mog³yœmy zwiêkszyæ swoje doœwiadczenie w organizacji zawodów. Oby wiêcej takich imprez na naszym piêknym terenie.
Marta Budziñska-Socha
Joanna Pacu³a

Justyna Kowalczyk biegnie po swe kolejne zwyciêstwo w klasyku, a moment
ten uchwyci³ na zdjêciu Radomir Ba³azy.

Znajome widoki wstrzymujące słowa
Dotar³a do nas ksi¹¿ka pt. „Na zachód od Odry”, autorstwa Teresy G³oœnickiej, by³ej œwieradowianki, obecnie
mieszkaj¹cej to w Nowym Jorku, to we Wroc³awiu. Pierwsza
czêœæ tej publikacji – „Bezcenne chwile” – poœwiêcona jest
naszemu miastu.
Autorka by³a córk¹ Heleny i Adama Kowalczuków i
mieszka³a w Œwieradowie od 1958 do 1968 roku . Raptem
10 lat, ale to wystarczy³o, by przywo³aæ obraz miasta, który
dawno zatar³ siê w pamiêci najstarszych mieszkañców. Autorka przywo³uje wspomnienia niegdysiejszych klimatów,
smaków, zapachów, sklepów i sklepowych, s³odyczy i wêdlin, szko³y i nauczycieli, domów FWP i PPU, kina, stacji
PKP, a ponadto mnóstwo nazwisk, zdarzeñ, czêsto splataj¹cych siê z losami poprzednich gospodarzy miasta. Ot, choæby taki fragment: W Œwieradowie by³y wyraŸne œlady po
zimowej aktywnoœci Niemców, przede wszystkim naturalny
tor saneczkowy s¹siaduj¹cy z drog¹ do schroniska – na jego
bazie rozwinê³a siê wieloletnia szkó³ka narciarska, której
pierwszym trenerem by³ pan Ro¿ek. Ale Danusia Ryl jeŸdzi³a tam wczeœniej, a oprócz klasycznych saneczek mia³a jeszcze coœ niezwyk³ego: bobsleje: Czasami je wyci¹ga³a i mog³am popatrzeæ. Oczywiscie, by³y wyj¹tkowo du¿e i ciê¿kie
– nie mia³am pojêcia, do czego s³u¿¹ i ¿e w s¹siedniej Szklarskiej Porêbie jest najwiêkszy i najpiêkniejszy w Europie poniemiecki tor bobslejowy. Natomiast w naszym domu przedwojenny w³aœciciel oprócz gospodarstwa rolnego prowadzi³
stolarniê – podobnie jak wielu jego s¹siadów – on akurat
wytwarza³ narty i sanki. Pozosta³ drewniany szyld z par¹
nart na tle gór, a przede wszystkim realne dowody: saneczki, jesionowe narty, bambusowe kijki, okucia – akurat starczy³o na nasze potrzeby i umili³o d³ugie zimy. Bracia pokochali narty (...) My wola³yœmy saneczki... Tato pewnie ¿artowa³, gdy mówi³, ¿e milicjant „Wieczorek a¿ ucieka z drogi, jak widzi nasz¹ Tereniê”. Prawd¹ jest jednak, ¿e wówczas równie¿ d³uga, stroma ulica by³a nasz¹ górk¹.
I teraz niech ktokolwiek odwa¿y siê zaprzeczyæ, ¿e nigdy nie œmiga³ na sankach po ul. Sienkiewicza (gdy spad³
œwie¿y œnieg i nim zdo³ano j¹ posypaæ)!
A przy opisie letnich klimatów niejednemu œwieradowianinowi ³za siê w oku zakrêci: Aby pop³ywaæ (...) nale¿a³o
wybraæ sie na basen. Oczywiœcie, nie wczeœniej ni¿ po œwiê-

tym Janie, czyli po 24 czerwca. Zaopatrzeni obowi¹zkowo
w kompot w butelkach po oran¿adzie i kanapki ze smalcem
– bo „woda wyci¹ga, a od domu bêdziecie daleko” – czasami dobrych kilka godzin spêdzaliœmy na zat³oczonym i gwarnym basenie. Jak ka¿de miejsce w tej niezwyk³ej krainie,
dotyka³ królestwa roœlin. Po³o¿ony na wysokim skraju miasteczka s¹siadowa³ z ma³ym willowym osiedlem wspinaj¹cym siê jeszcze wy¿ej. Wielka, trzypoziomowa niecka z g³êbokim lejem pod wie¿¹ trampoliny obsadzona drzewami i
otoczona szutrow¹ alejk¹, dwoma bokami sz³a wzd³u¿ wysokiego ogrodzenia, które ci¹gnê³o siê dalej i omija³o j¹ szerokim ³ukiem, zagarniaj¹c zielone zbocze w drodze powrotnej do bramy. Wyj¹tkowo zimna, przep³ywowa górska woda
nie odstrasza³a chêtnych do k¹pieli spoœród kolinijnych dzieci,
wczasowiczów i miejscowej m³odzie¿y. Oprócz typowych
basenowych urz¹dzeñ, jak przebieralnie, toalety, bufet,
mieliœmy tam wyjatkowo du¿¹ drewnian¹ huœtawkê na linach, wybitnie dla doros³ych. I oni w³aœnie – czasami w parach i na stoj¹co – potrafili rozbujaæ j¹ do bardzo wysoka.
Równie¿ prawdziwe akrobacje zdarza³y siê na górnym poziomie trampoliny, z której tylko nielieczni odwa¿ali siê skakaæ; wiêkszoœæ wybiera³a ni¿sz¹ deskê lub s³upki czy drabinki....
„Chocia¿ wyjecha³am w 15. roku ¿ycia, wci¹¿ by³am i
jestem blisko. To Lwówek Œl¹ski sta³ siê moim domem w
doros³ym ¿yciu, a w³aœnie w Œwieradowie pe³nymi garœciami czerpa³am i czerpiê si³y i mi³oœæ przegl¹daj¹c siê w oczach
rodziny i przyjació³, ch³on¹c znajome widoki wstrzymuj¹ce
s³owa. Nie znam innego miejsca na œwiecie, gdzie potrafi³abym odpocz¹æ tak jak tutaj...” – napisa³a autorka w krótkim wstêpie dla czytelników „Notatnika”. Warto siegn¹æ po
tê ksi¹¿kê – wypo¿yczaj¹c j¹ w bibliotece lub nabywaj¹c w Biurze Informacji Turystycznej. Mo¿e
po lekturze ten i ów odwa¿y siê przywo³aæ w³asne wspomnienia z lat 50.,
60. i 70. – ³amy gazety
bêd¹ dla takich wspomnieñ szeroko otwarte.

Dlaczego
my?
W

spó³czesny œwiat zmusza nas do tego, byœmy bardzo wczeœnie dokonywali wyborów dotycz¹cych naszej
przysz³oœci. Jako m³oda dziewczyna, stoj¹ca przed wa¿nymi ¿yciowymi decyzjami, mogê œmia³o spojrzeæ wstecz
i stwierdziæ, ¿e moja edukacja zmierza w dobrym kierunku. Gimnazjum da³o mi solidne podstawy do startu w
liceum. To w³aœnie tam mog³am odkryæ swoje pasje i podj¹æ decyzjê, w jakim kierunku chcê siê dalej kszta³ciæ.
Wraz z zakoñczeniem nauki w gimnazjum w Œwieradowie przysz³y pierwsze wa¿ne wybory. Uwa¿am, ¿e gimnazjum otwiera przed m³odymi ludŸmi wiele perspektyw, nie tylko jeœli chodzi o naukê.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Mirsku sprzyja indywi-

dualistom i osobom kreatywnym. Daje mo¿liwoœæ rozwijania swoich zainteresowañ i wskazuje œcie¿ki, którymi

mo¿emy pod¹¿aæ, gdy opuœcimy mury szko³y. To wa¿ne
w dzisiejszych czasach, w których coraz wiêcej m³odych
ludzi powiela schematy innych. Szko³a powinna uœwiadamiaæ nam, ¿e sami mo¿emy kreowaæ w³asn¹ przysz³oœæ.
Powinna te¿ dawaæ sposobnoœæ podejmowania samodzielnych decyzji.
Dlatego mogê œmia³o stwierdziæ, ¿e wybór liceum w
Mirsku by³ strza³em w dziesi¹tkê. Warto podkreœliæ, ¿e
decyzja ta nie by³a spowodowana tylko odpowiedni¹ lokalizacj¹ szko³y i dogodnymi dojazdami, ale przede
wszystkim dobr¹ opini¹ o tej placówce - pochodz¹c¹ z
najbli¿szego œrodowiska. Moje rodzeñstwo ukoñczy³o to
liceum i zgodnie twierdzi³o, ¿e nauczyciele ucz¹cy w tej
szkole potrafi¹ dobrze przygotowaæ do matury, która jest
furtk¹ do wymarzonego kierunku studiów.
Czas spêdzony w gimnazjum pozwoli³ mi odkryæ, ¿e
wykazujê wiêksze zdolnoœci do nauki przedmiotów humanistycznych, dlatego z³o¿y³am podanie na profil humanistyczny. Jestem zadowolona, ¿e wybra³am tê
szko³ê, szczególnie wtedy,
kiedy spóŸniam siê na autobus i mam nadziejê, ¿e mimo
wszystko jakoœ uda mi siê
dostaæ do Mirska (wszystkim
kierowcom, którzy przez
trzy lata podwozili mnie do
szko³y - serdecznie dziêkujê!)
Anna Lêba, kl. III

W dzisiejszym œwiecie

m³odzi ludzie zmuszeni s¹ do
podejmowania wa¿nych decyzji, które potem maj¹ du¿y
wp³yw na ich ¿ycie. Jedn¹ z
nich jest niew¹tpliwie wybór
szko³y œredniej. Bêd¹c maturzystk¹, doskonale pamiêtam, jak ponad trzy lata
temu musia³am zdecydowaæ,
do jakiej szko³y bêdê uczêszczaæ po opuszczeniu murów
œwieradowskiego gimnazjum. Szko³a ta da³a mi solidne podstawy, a tak¿e pomog³a odkryæ i rozwijaæ moje
pasje i zainteresowania. Odk¹d pamiêtam, najbardziej

Gotuj z Przystup¹
Jeœli twierdz¹ Pañstwo, ¿e wszystko
wiedz¹ o polskiej kuchni, ³atwo udowodniê,
¿e mo¿ecie siê myliæ.
Owszem, nasze rodzime potrawy s¹ doœæ
syte i wysokokaloryczne, ale to jeszcze nie
znaczy, ¿e s¹ „ciê¿kie” i powoduj¹ nieuchronny przyrost wagi. Prawda jest taka, ¿e wszyscy zostaliœmy wychowani na tej kuchni i bêdziemy j¹ promowaæ na œwiecie, jak najlepiej
potrafimy.
Zajrzyjmy wiêc do skarbczyka z przepisami mojej babci (która - jak ju¿ mówi³em obok kuchni francuskiej jest najsmaczniejsza
i najwytworniejsza w œwiecie) - a tam ca³e
bogactwo smaków i zapachów. Ot, weŸmy dla
przyk³adu go³¹bki, których ca³a tajemnica tkwi
w kapuœcie, a nie w miêsie, jak siê powszechnie uwa¿a. Kapusta, i to bia³a, wp³ywa na
smak go³¹bków, a opwieœci o tym, ¿e lepiej
wychodz¹ zawiniête w kapustê w³osk¹, nale¿y w³o¿yæ miêdzy bajki.
W naszej kulinarnej kulturze od stuleci
dominowa³a kapusta bia³a s³odka, w któr¹ od
pokoleñ zawijaliœmy go³¹bki.
Jak¹ wybraæ
g³ówkê? Musi byæ
du¿a i liœcie z zewn¹trz nie mog¹
byæ zbyt bia³e, lecz
zielonkawe. To
pierwsza tajemnica
sukcesu. Drug¹
istotnie stanowi

dobór miêsa, a nawet kilku miês. Nie idŸmy
na iloœæ, lecz na jakoœæ, co w tym przypadku
oznacza starannie dobrane gatunki: ³opatka
wieprzowa (70 proc.) i ³opatka lub udziec
wo³owy (30 proc.). Pamiêtajmy te¿ o ry¿u,
który powinien byæ pe³noziarnisty, a nie paraboliczny, dominuj¹cy ostatnio w handlu.
Proporcje miêsa do ry¿u jak 2:1.
Sk³adniki: kapusta, miêso, ry¿, a ponadto
dwie cebule, kostka smalcu, koncentrat pomidorowy, m¹ka, liœæ laurowy i ziele angielskie, sól, pieprz i œwie¿y lubczyk do smaku.
Z kapusty wycinamy g³¹b, usuwamy
pierwsze liœcie i wk³adamy do gara zalewajac
wod¹ do zakrycia. Dodajemy liœæ i ziele i gotujemy pod przykryciem, a¿ listki dadz¹ siê

³atwo oddzielaæ od g³ówki. Miêso mielimy
przez drobne sitko, dodajemy do niego ry¿
ugotowany na miêkko i cebulê pokrojon¹ w
kostkê i podsma¿on¹
na z³oto na po³owie
kostki smalcu. Doprawiamy sol¹, pieprzem i drobno posiekanym lubczykiem,
wszystko wyrabiamy
(rêk¹) na jednolit¹
masê. Wedle uznania
mo¿na dodaæ tak¿e
œwie¿y roztarty czosnek.
Z listków odcinamy resztki g³¹ba i zawijamy w nie przyprawiony farsz.
Spód garnka wyk³adamy pozosta³ymi
liœæmi i uk³adamy na nie warstwami go³¹bki,
zalewamy je wod¹ do przykrycia, solimy i na
wierzch te¿ k³adziemy liœcie.
Na wolnym ogniu dusimy je ok. 1,5 godziny (w zale¿noœci od pory roku, w której
kupujemy kapustê).
¯aden Polak nie wyobrazi sobie go³¹bków
bez sosu pomidorowego, wiec przyrz¹dŸmy
go i my wed³ug starej receptury.
W garnku rozpuszczamy pozosta³y smalec, dodajemy cebulê drobno posiekan¹ w
kostkê i sma¿ymy na z³oty kolor. Nastêpnie
dosypujemy m¹kê i robimy zasma¿kê, do której dodajemy koncentrat. Podlewamy wszystko wod¹ (najlepiej z ugotowanych go³¹bków),
a gdy sos jest gotowy, uk³adamy w nim udu-

interesowa³y mnie jêzyki obce, geografia i matematyka.
Dlatego te¿ postanowi³am z³o¿yæ swoje podanie na profil
ekonomiczno-spo³eczny w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Mirsku. W du¿ym stopniu na moj¹ decyzjê wp³ynê³y pozytywne opinie ze strony znajomych i absolwentów o tej
szkole oraz bardzo dobra zdawalnoœæ matur, która w dzisiejszych czasach jest przepustk¹ na wymarzony kierunek studiów. Kolejnym powodem by³a dla mnie mo¿liwoœæ nauki w ma³ych grupach, co pozwala na indywidualne podejœcie nauczyciela do ka¿dego ucznia. Nie mniej
wa¿na okaza³a siê dogodna lokalizacja oraz ³atwy dojazd do szko³y. Szczególnie doceniam to zim¹, kiedy nie
muszê zbyt d³ugo oczekiwaæ na przyjazd autobusu. Z
perspektywy czasu mogê z czystym sumieniem stwierdziæ, ¿e podjêcie nauki w tej szkole by³o bardzo dobrym
krokiem, który z pewnoœci¹ pozwoli mi na realizacjê
moich planów ¿yciowych.
Na koniec chcia³abym ¿yczyæ wszystkim trzecioklasistom trafnych, samodzielnie podjêtych wyborów, które
pozytywnie zaowocuj¹ w przysz³oœci. Pamiêtajcie o tym,
¿e nikt nie wie lepiej tego, co chcecie robiæ w swoim ¿yciu,
jak Wy sami!
Anna RzeŸnik, kl. III
Skoro obie Anie zdecydowa³y siê opowiedzieæ
o swym wyborze, wskazuj¹c jego trafnoœæ, potraktujmy to jako zachêtê dla tegorocznych maturzystów, którzy koñcz¹c œwieradowskie gimnazjum wybierali inne szko³y. Opiszcie je uczniowie „Norwida”, „¯eroma”, „Œniadeckich”, „Kopernika”, „Mechanika”, „Hotelarza”
i pozosta³ych - warto by³o? £amy „Notatnika”
s¹ dla Was otwarte - zapraszamy na nie!

szone ju¿ go³¹ki, solimy, pieprzymy i posypujemy lubczykiem, po czym dusimy pod
przykryciem ok. 10 minut i podajemy z ziemniakami, pieczywem lub same.
Je¿eli ktoœ nie wyobra¿a sobie polskiego
obiadu bez dwóch dañ, poprzedzimy go³¹bki
gêst¹ syt¹ grochówk¹.
Sk³adniki: ¿eberka wêdzone, boczek wêdzony, cebula, groch ³uskany po³ówki, czosnek, m¹ka, w³oszczyzna (marchew, seler, pietruszka), nasz nieod³¹czony kartofel, liœæ i ziele, lubczyk, sól, pieprz i majeranek do smaku.
¯eberka z liœciem i zielem gotujemy ok.
50 minut, nastêpnie dodajemy w³oszczynê
pokrojon¹ w kostkê oraz groch i gotujemy, a¿
warzywa bêd¹ miêkkie, i wtedy wrzucamy
ziemniaki pokrojone w kostkê.
Do przesma¿onego boczku dodajemy cebulê, a nastêpnie m¹kê, a¿ wyjdzie nam delikatna zasma¿ka, któr¹ zagêszczamy grochówkê. Gotujemy jeszcze na wolnym ogniu ok.
20 minut, mieszaj¹c co jakiœ czas, by zupa nam
nie przywar³a.
Doprawiamy grochówkê sol¹, pieprzem,
roztartym czosnkiem, lubczykiem i majerankiem (pamiêtajmy, by majeranek do wszelkich
zup rozcieraæ na samym koñcu, gdy¿ przyprawa ta zbyt d³ugo gotowana traci aromat).
Grochówka po staropolsku najlepiej smakuje z chlebem, ale jak ktoœ lubi, mo¿e wrzuciæ tam porz¹dnie podsuszone grzanki.
Za miesi¹c coœ w stylu „z ziemi w³oskiej
do Polski”, czyli pasty, cielêcina z sza³wi¹ i
tiramisu.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

W styczniu zadzwoni³ do mnie dr Bohdan £asisz z informacj¹, ¿e w Centrum Rehabilitacji kadra polskich bokserów odbywa akurat swe zgrupowanie (zreszt¹, kolejne), i spyta³, czy nie zechcia³bym porozmawiaæ z trenerami – Czes³awem Ptakiem
i Wies³awem Rudkowskim.
Nie mog³a siê trafiæ lepsza okazja, zw³aszcza ¿e akurat w „Polityce” ukaza³ siê tekst
przedstawiaj¹cy losy najwiêkszych naszych
herosów ringu: Zbigniewa Pietrzykowskiego,
Tadeusza Walaska, Leszka Drogosza, Jerzego Kuleja, Józefa Grudnia, Mariana Kasprzyka, Jana Szczepañskiego, Kazimierza PaŸdziora, Jerzego Rybickiego, Janusza Gortata (tak,
tak, ojca naszego koszykarza z NBA), Henryka NiedŸwiedzkiego i – w³aœnie – Wies³awa
Rudkowskiego. Dla naszego pokolenia, i
mo¿e tego ciut m³odszego, samo brzmienie
tych nazwisk wywo³uje na twarzy sentymentalny uœmiech, bo uzmys³awia nam, ¿e boks
by³ swego czasu naszym narodowym sportem,
oczywiœcie z punktu widzenia kibiców (jak
dziœ skoki lub biegi narciarskie), a wymienieni panowie to wielokrotni medaliœci mistrzostw Europy i igrzysk olimpijskich.

Nasze małe boksowanie
Jeszcze w latach 70. i 80. zwykle w niedzielne przedpo³udnia zasiada³o siê ca³ymi rodzinami przed telewizorami, by na ¿ywo œledziæ 11 pojedynków o czempionat Europy, o
igrzyskach i mistrzostwach œwiata nie wspominaj¹c, a w co którejœ walce wystêpowa³ Polak. Statystyki nie k³ami¹: w 1967 roku wygraliœmy klasyfikacjê medalow¹ ME w Rzymie (3 z³ote, 2 srebrne – mieliœmy boksera w
co drugim finale!) - to siê zdarzy³o po raz
ostatni. 1971 r. Madryt – 2 z³ote, srebro i 3
br¹zowe, 1975 Katowice – 2 z³ote i 3 br¹zowe, 1977 Halle – 3 z³ote, srebro i br¹z...
Rzut oka na dorobek póŸniejszych lat
wywo³uje ju¿ tylko niedowierzanie i smutek:
ostatni mistrz olimpijski - Jerzy Rybicki –
zdoby³ z³oto w 1976 r. Pierwszego i jedynego
jak dot¹d mistrza œwiata mamy od 1978 roku
– to Henryk Œrednicki (ostatni br¹z zdobyliœmy w 2003 r.). Ostatni mistrz Europy wygra³
sw¹ walkê 19 lat temu – to Jacek Bielski, a
dorobek medalowy kolejnych dziewiêciu ME
to 5 br¹zowych kr¹¿ków.
Jesieni¹ 2011 r.
w Baku odbywa³y
siê mistrzostwa
œwiata w boksie. Telewizje, skupione na
pokazywaniu kolejnych gali, nawet nie
zauwa¿y³y tego wydarzenia, zreszt¹ –
mo¿e i s³usznie, skoro ¿aden z dziesi¹tki
polskich bokserów
nie zdoby³ nawet
kwalifikacji olimpijskiej (choæ nawet
medal nie by³ do
tego potrzebny).
By³o wiêc o czym
mówiæ z trenerami.

Od lewej: Wies³aw Rudkowski i Czes³aw Ptak.
Czes³aw Ptak prowadzi³ kadrê w latach
1977-84 i 1992-97, by³ prezesem PZB w latach 2000-04, wczeœniej zas³yn¹³ tym, ¿e doprowadzi³ do klubowego mistrzostwa kraju
zespó³ Turowa Zgorzelec.
Wies³aw Rudkowski kieruje kadr¹ od
2010, drug¹ kadencjê zasiada te¿ w zarz¹dzie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w swym
sportowym dorobku ma tytu³ wicemistrza
olimpijskiego (1972), komplet medali ME
(1971 - br¹z, 73 - srebro, 75 - z³oto), i dziesiêæ tytu³ów mistrza Polski.
Do Œwieradowa przyjecha³o 17 kadrowiczów, z tego za pobyt kilku z nich zap³aci³y
kluby, bo zwi¹zek grosza sk¹pi. Ka¿dy z tych
bokserów móg³by tylko pomarzyæ o œwiadczeniach, jakie maj¹ skoczkowie narciarscy, z których wiêkszoœæ i tak nie kwalifikuje siê do
fina³owej 30. Pucharu Œwiata.
- Zwi¹zek mówi „bêd¹ medale - bêd¹ pieni¹dze” - wyjaœnia Cz. Ptak – ale jak zdobywaæ medale, gdy nie ma pieniêdzy na zgrupowania, na turnieje miêdzynarodowe, na
szkolenie narybku, na trenerów, na promocjê
dyscypliny?
Azerbejd¿an, który by³ organizatorem mistrzostw œwiata, dla zdobycia raptem dwóch
olimpijskich kwalifikacji wyda³ kilka mln dolarów, a PZB ma na wsparcie krajowego boksu raptem 300 tys. z³ rocznie.
- Jeden z kadrowiczów mówi „trenerze,
ja bym na zgrupowanie przyjecha³, ale mam
dwoje dzieci do wykarmienia”. Innego ¿ona
telefonem œci¹gnê³a do domu, bo musia³ iœæ
do pracy zarabiaæ na rodzinê – ¿ali siê trener
Rudkowski.
Kiedyœ szczeble rozwoju kariery by³y
przejrzyste: boksowa³o siê w juniorach, przechodzi³o do ligi seniorów, najlepsi trafiali do
kadry, czempioni zdobywali medale ME, MŒ
i IO, najwiêksi trafiali do boksu zawodowego. Tak przebiega³a choæby kariera Dariusza
Michalczewskiego (Stoczniowiec Gdañsk,
Czarni S³upsk, mistrz Polski, Bayer Leverkusen, mistrz Niemiec, mistrz Europy dla Niemiec), Andrzeja Go³oty (Legia Warszawa,
czterokrotny mistrz kraju, br¹z na ME i w Seu-

lu) czy Tomasz Adamek (GKS Jastrzêbie,
Concordia Knurów, dwukrotny mistrz kraju,
br¹z na ME).
Ligê boksersk¹ rozwi¹zano w 1989 roku,
teraz ka¿dy, kto choæ raz b³yœnie talentem,
rwie siê na ring zawodowy. Galom tego boksu telewizje na wyœcigi poœwiêcaj¹ wielogodzinne maratony, a gdy trenerzy poszli do telewizji publicznej, by przeprowadzi³a transmisjê z wci¹¿ ciesz¹cego siê miêdzynarodowym presti¿em Turniejem F. Stamma, us³yszeli, ¿e owszem, jak zwi¹zek zap³aci.
- Gdy by³em prezesem PZB – wspomina
Cz. Ptak – sprawy siê mia³y lepiej, mieliœmy
czas antenowy z mistrzostw kraju [oczywiœcie,
nie w ca³oœci na ¿ywo, jak w latach 70. - przyp.
red.], z konferencji prasowych, wtedy jeszcze
klimat dla amatorstwa panowa³.
- Jeœli nawet jakimœ cudem dosz³oby do
transmisji – zauwa¿a W. Rudkowski – to ciekawe, kto mia³by te zawody sprawozdawaæ,
jak u nas nie ma ju¿ profesjonalnych dziennikarzy od boksu...
W kwietniu w Turcji odbêdzie siê ostatni
turniej kwalifikacyjny, gdzie do zdobycia s¹
olimpijskie paszporty. Ministerstwo Sportu i
Turystyki zmniejszy³o z 6 do 3 wag (papierowa, piórkowa, lekka), w jakich nasi bokserzy
stan¹ w ringu do walki o nominacje.
Po czym poznaæ bokserski talent? - spytaliœmy W. Rudkowskiego.
- Po refleksie, wytrzyma³oœci, warunkach
fizycznych, jak trafia i sam nie daje siê trafiæ,
gdy wie, kiedy mo¿e atakowaæ, a kiedy powinien zrobiæ obrót w ty³ (i jeszcze umieæ go zrobiæ) – wylicza trener kadry i wymienia kilka
nazwisk wartych zapamiêtania: - £ukasz
Maszczyk, Dawid Jagodziñski, Tomasz Jab³oñski, Tomasz Kot, Micha³ Syrowatka...
Zapamiêtajmy te nazwiska – gdy ¿aden z
nich nie zrobi kariery, i tak wszyscy o nich
szybko zapomn¹, ale gdy któryœ zdobêdzie
medal olimpijski lub b³yœnie na zawodowym
ringu, wtedy przypomnimy sobie, ¿e bywali
w Œwieradowie na zgrupowaniach i bardzo
sobie te pobyty chwalili.
Adam Karolczuk

W bibliotece dzia³a od 1 marca „Czytelni@Inter
net”, a w niej
„Czytelni@Internet”,
prasa bie¿¹ca oraz dostêp do stanowisk komputerowych, które zosta³y przekazane z Urzêdu Miasta. Przy okazji bêdziemy namawiali wszystkich u¿ytkowników
u¿ytkowników,, którzy nie s¹ jeszcze czytelnikami
biblioteki, by zostali jej czytelnikami, by obejrzeli
wystawê prac dzieciêcych i histor
yczne zdjêcia
historyczne
miasta. Ka¿dy czytelnik bêdzie te¿ otrzymywaæ
okolicznoœciowe materia³y z Fundacji „Ca³a Polska czyta dzieciom”, której biblioteka jest koordynatorem.
K¹cik komputerowy czynny jest w poniedzia³ki,
wtorki, czwar
tki i pi¹tki w godz. 900-1630 oraz w
czwartki
soboty od godz. 900 do 1200.

SZUKAMY PEREŁEK! Jak Iga nakazała Dzień
Komisja Promocji Gminy,
Sportu, Turystyki i Spraw
Uzdrowiskowych og³asza
Gminny Konkurs pn. NAJPIÊKNIEJSZE OGRODY I
BALKONY
BALKONY, któr y bêdzie
trwa³ do koñca maja. Zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców o typowanie kandydatów i zg³aszanie w formie
pisemnej propozycji do
Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 – Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
fot. http://ogrod-amat.strefa.pl
i Sportu, tel. 75 71 36 482,
tel./fax. 75 78 16 221 lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres -

teresa.fierkowicz@amorki.pl

W czerwcu Komisja obejrzy wskazane ogrody, balkony i wybierze "Œwieradowskie Ogrodowe Pere³ki".

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju zwraca siê z proœb¹ o przekazywanie na dzia³alnoœæ statutow¹ naszej jednostki - wsparcia od wszystkich osób dobrej woli
i wp³acania za poœrednictwem Urzêdu Skarbowego 1 proc. podatku dochodowego od osób
fizycznych. Apelujemy do stra¿aków ochotników, cz³onków ich rodzin, do spo³eczeñstwa, do
przyjació³ i sympatyków stra¿y oraz do kierownictw obiektów noclegowych, firm, zak³adów i
instytucji

o przekazanie 1 proc. podatku dla OSP w Œwieradowie

Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia,
mienia, œrodowiska, kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniejszymi ideami w
s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezinteresownym odruchem serca, nios¹ pomoc we wszelkich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz
wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego niestety nam brakuje. Dokonane wp³aty bêd¹ wsparciem dla naszej jednostki OSP, które przyczyni¹ siê
do szybszych i bezpieczniejszych dzia³añ ratowniczych, a nie spowoduj¹ uszczerbku Pañstwa
rodzinnego bud¿etu. Zamiast ca³y podatek dochodowy przekazywaæ do Urzêdu Skarbowego,
prosimy o przekazania 1 proc. na rzecz OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie siê
do naszego apelu. Wystarczy obliczyæ i przekazaæ 1 proc. podatku na rzecz Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2011.
1. We WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
PO¯YTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje siê na koñcu ka¿dego zeznania rocznego, nale¿y

wpisaæ numer KRS: 0 0 0 0 11 6 2 1 2
2. W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE, w polu CEL SZCZEGÓ£OWY 1% - nale¿y
wpisaæ nazwê naszej jednostki oraz adres: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850
Œwieradów-Zdrój, woj. dolnoœl¹skie - „zakup specjalistycznych urz¹dzeñ ratowniczych”.

Czynny wolontariat
potrzebuje wsparcia
W czerwcu koñcz¹ edukacjê Edyta Pachciarek i Micha³ Tetich, którzy dzia³ali w grupie wolontariatu przy bibliotece (Edyta od
IV klasy podstawówki, Micha³ od pocz¹tku
gimnazjum). Znaj¹c ich zaanga¿owanie, wiemy, ¿e bêdzie mo¿na na nich polegaæ, ale doskonale zdajemy sprawê, ¿e nowe obowi¹zki i dojazdy zajm¹ wiele czasu. Dlatego
wspólnie z Edyt¹ i
Micha³em kierujemy apel do m³odszych kolegów.
W myœl g³ównych hase³ wolontariatu licz¹ siê
przede wszystkim
sumiennoœæ, systematycznoœæ i goto-

woœæ niesienia pomocy innym.
Je¿eli posiadasz umiejêtnoœci organizacyjne, plastyczno-techniczne, muzyczne,
komputerowe, taneczne - zg³oœ siê do biblioteki, gdzie zostan¹ Ci udzielone niezbêdne
informacje, jak zostaæ naszym wolontariuszem, musisz tylko mieæ ukoñczone 13 lat i
byæ czytelnikiem (mieæ swoj¹ kartê biblioteczn¹).
Wolontariusz mo¿e pomagaæ, wspó³organizowaæ imprezy kulturalne, prowadziæ konkursy komputerowe s³u¿yæ pomoc¹ informatyczn¹, dostarczaæ ksi¹¿ki czytelnikom, którzy tego potrzebuj¹.
Wszystkich chêtnych prosimy o przybycie do biblioteki w godzinach otwarcia lub
te¿ skontaktowaæ siê z Edyt¹ lub Micha³em
w szkole.

Kota świętować...

… tak siê zaczyna opowieœæ, która wejdzie do naszej kroniki wspomnieñ, bo gdyby
nie piêcioletnia Iga Jurczak, Œwiêta Kota by
nie by³o. Jest zatem Iga bohaterk¹ - dziewczynka z mocnym charakterem, bardzo stanowcza, konsekwentna, temperamentna, a
przy tym nie pozbawiona niebywa³ego uroku, która ju¿ w czasie wakacji zakomunikowa³a, a potem przy ka¿dej wizycie w bibliotece z uporem maniaka powtarza³a „Musi byæ
konkurs o kotach”, nie przyjmuj¹c do wiadomoœci ¿adnych uwag, w¹tpliwoœci. I jeszcze
dodawa³a „Bêdê codziennie przynosi³a rysunki z kotem”.
II konkurs musia³ siê wiêc odbyæ, a wp³ynê³y nañ 74 prace. O ocenê poprosiliœmy Karolinê Tetich - w³aœcicielkê Mruczki, Ryszarda
Szczyg³a - od 7 lat w³aœciciela Platona, oraz
komendanta Stra¿y Miejskiej Dominikê Pater,
która przygarnê³a bezdomn¹, trochê poturbowana kotkê Gloriê ze Œwieradowa. Komisja
mia³a trudne zadanie, gdy¿ pupile mog³y byæ
przedstawione dowoln¹ technik¹ plastyczn¹.
K. Tetich wybieraj¹c prace do nagród, dzieli³a siê swoimi refleksjami, wed³ug niej najlepszym przyjacielem cz³owieka jest kot, có¿ ¿e
chodzi w³asnymi œcie¿kami i to on wybiera kiedy chce byæ g³askany, kochamy go w³aœnie za
jego niezale¿noœæ.
Prace by³y na bardzo wysokim poziomie,
portrety kotów zachwyca³y oryginalnoœci¹ u¿ytej techniki i dopracowaniem, zaskakiwa³y materia³ami u¿ytymi do ich wykonania.
D. Pater powiedzia³a, ¿e Œwieradów jest
miastem przyjaznym dla kotów, prawie nie ma
zg³oszeñ o agresji wobec nich, a je¿eli ju¿, to
niestety doroœli dopuszczaj¹ siê czynów niegodnych naœladowania. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ patrzy³a na wszystkie prace, doceniaj¹c
trud, pomys³y dzieci i ich rodziców, w koñcu
zaproponowa³a nagrodê od Stra¿y Miejskiej –
przejazd samochodem s³u¿bowym po mieœcie.
Od taty dwóch córeczek Oli i Kasi pad³a
sugestia, aby rozdzielono kategorie: na prace
wykonane przez same dzieci oraz na wspólne
prace dzieci i ich rodziców - zmianê tê wprowadzamy od nastêpnego konkursu.
Rodzice dzieci najm³odszych staraj¹ siê,
aby wychowanie objê³o w³aœnie sferê kulturaln¹, zapisuj¹ dzieci bardzo wczeœnie do biblioteki, uczestnicz¹ w konkursach. Du¿e brawa, zarówno dla mam, jak tatusiów!
Koñcz¹c refleksje o II Œwiêcie Kota - tak

czy inaczej najwiêksze brawa nale¿¹ siê 5-letniej Idze, której determinacja by³a najwiêksz¹
motywacj¹ do dzia³ania; takich czytelników
¿yczymy sobie jak najwiêcej. Wkrótce umieœcimy krótk¹ rozmowê z nasz¹ bohaterk¹, chcemy tylko dodaæ, ¿e Iga nie ma w domu kota .
Nagrody przyzna³a komisja, dodatkowo
pracownicy biblioteki wyró¿nili prace, które
uznali, ¿e warte s¹ docenienia.
Wœród zwiedzaj¹cych wystawê wiele s³ów
uznania zdoby³y prace „Kotowo” - Dawid Jurczak wymyœli³ kocie nazwy: Parkot, Restauracja McKot, Galeria handlowa Kot, Naukot...
Julka z „Muchomorków” tworz¹c kola¿ koci po
prostu zachwyca - s¹ œwierki, kot roz³o¿ony w
karmniku dla ptaków, drewniany p³ot i sama
bohaterka. Pó³metrowy kot w butach Marcela
Szczekulskiego z siana, trawy, z plecakiem stoj¹cy na wprost wejœcia namawia na wiosenne
wêdrówki.
Po wnikliwej obserwacji przyznano nastêpuj¹ce nagrody:
Przedszkole - prace techniczne: I – Oliwier
Burawski, II – Kacper Sawicz.
Prace plastyczne: I – Julia Krzewina, II –
Iga Jurczak, III – Agatka Stonik, wyró¿nienia:
Ada Dorosz, Tomasz Fabiœ, Maksymilian Bia³y,
Ania Jab³onowska, grupa „Leœne Ludki”.
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum - prace
techniczne: I – Martyna Marszolik, II – Dawid
Jurczak, III – Ma³gosia Pasierb i Marcel Szczekulski.
Prace plastyczne: I – Justyna Lonycz, II –
Marcin Kalmuk i Roksana Rogulska, III – Kacper Mandrak i Piotr Krysiñki, wyró¿nienia: Viktoria Piotrowska, Maria Janoszczyk, Nikola
Szukiewicz, Mateusz Jêdrej, Ewelina Prusiewicz, Katarzyna Kudyba, Sandra Furmaniak i
Ma³gosia Pañczyk.
Krystyna Piotrowska

Babska aktywnoœæ
Jaka jest? I czy istnieje w naszym mieœcie? Bêdzie siê mo¿na ju¿ niebawem o tym przekonaæ, gdy¿ znalaz³y siê odwa¿ne baby, które pragn¹ to sprawdziæ.
Œwieradów w medialnym przekazie jest miastem, w którym odzyskuje siê zdrowie, kondycjê psychiczn¹ i fizyczn¹, oczywiœcie, z pozytywnym skutkiem; miasto odwiedza tysi¹ce
osób, ale czy my - sta³e mieszkanki - mo¿emy potwierdziæ (lub te¿ nie), czy i w nas jest
m³odoœæ, wigor oraz zdrowie.
„Babska aktywnoœæ” (to chwilowa nazwa, bo jak na razie nic sensownego nam do g³owy
nie przychodzi) w swoim pierwotnym za³o¿eniem mog³aby byæ grup¹ dla kobiet, które pragn¹
siê rozwijaæ, wzajemnie inspirowaæ, byæ kreatywne, potrzebne innym, towarzyskie itp. Zapraszamy panie, które pragn¹ siê podzieliæ swoj¹ wiedz¹, doœwiadczeniem, zdolnoœciami,
które maj¹ autentyczn¹ chêæ, zapa³, czas, pomys³ na spotkanie. Bêdziemy wyznawaæ jedn¹
zasadê: ¿adnych rozmów o polityce, chorobach, religii... Pretekstem do rozmów niech bêdzie
dyskusja nad dowoln¹ ksi¹¿k¹, gdy¿ mo¿e to staæ siê doskona³¹ okazj¹ do wielu refleksji,
przemyœleñ.
Napisano wiele ksi¹¿ek, które prowokuj¹ do potrzeby myœlenia, wygadania siê, gdy¿ czêsto ksi¹¿ka nawi¹zuje do w³asnych doœwiadczeñ. Ksi¹¿ka mo¿e sprowokowaæ, ¿e bêdziemy
siê ci¹gle rozwijaæ, wyzwalaæ potrzebê myœlenia.
Do biblioteki przychodzi wiele pañ, które potrafi¹ z pasj¹ rozmawiaæ o ksi¹¿ce, dlatego
warto by³oby siê spotkaæ w szerszym gronie przy dobrej kawie lub herbacie.
Powsta³o ju¿ wiele klubów dyskusyjnych, dlaczego i u nas nie mia³by zaistnieæ? Œwieradowianki potrafi¹ te¿ piêknie i z pasj¹ dyskutowaæ o ksi¹¿kach, które czytaj¹ w samotnoœci,
ale potem chc¹ o nich pogadaæ, podzieliæ siê z kimœ nat³okiem myœli.
Czekamy w bibliotece na panie, które maj¹ w³asne zdanie i gotowe s¹ go broniæ - gor¹co
do tego namawiamy i prosimy o kontakt w celu ustalenia konkretów.

tel. 75 78 16 394, biblioteka3@op.pl

Szanowni hotelarze i gestorzy bazy
hotelowej! Biuro podró¿y zarejestrowane
pod numerem 6101-2 z dat¹ wpisu
20.07.2007 - przy Uzdrowisku „Œwieradów-Czerniawa” pragnie Pañstwa zaprosiæ do wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y
oferowanych przez Pañstwa us³ug. W
razie zainteresowania wspó³prac¹ bardzo
prosimy o kontakt telefoniczny - 75 78
20 569 - lub mailowy marketing@uzdrowisko-swieradow
.pl
marketing@uzdrowisko-swieradow.pl
Anna Brzózko-Jaworska

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

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

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

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

w g o d z . 8 00– 9 00

9 stycznia podpisano umowê – jako zamówienie uzupe³niaj¹ce – na opró¿nianie
koszy ulicznych (do 16 maja) z Eko-Bartem,
za co gmina zap³aci miesiêcznie 3.500 z³.
31 stycznia og³oszono przetarg na adaptacjê strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza
16 na dwa mieszkania. 15 lutego otwarto 9
ofert z³o¿onych przez: IZERY z Mirska 95.550 z³, AGA DOM z Jawora - 115.991,35
z³, ZPUH Zofia Jarczewska z Mirska 78.282,60 z³, M-BUD z Jeleniej Góry 63.228,52 z³, TOM-BUD z Leœnej 126.844,44 z³, EURO EKO-BUD z Pobiednej - 118.995,63 z³, Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza z Lubania - 70.989,03
z³, Mariusz Stachurski ze Œwieradowa 67.950
z³, FPUH WEKTOR Beata Wasilewska z Mirska - 116.136,55 z³. 8 marca podpisano umowê z firm¹ M-BUD, z terminem wykonania –
2 miesi¹ce.
2 lutego og³oszono przetarg na budowê
kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w
ul. Ratowników Górskich. 28 lutego dokonano otwarcia 8 ofert, a poszczególni wykonawcy zaproponowali ceny: TESAR z Jeleniej
Góry - 366.540 z³, konsorcjum: COM-D z Jawora i SADY DOLNE z Bolkowa - 326.000
z³, Jan Chro¿nowski z Jeleniej Góry –
348.778,65 z³, EKO-MEL z Jeleniej Góry 252.150 z³, GEOBUD ze Zgorzelca 348.142,89 z³, BUDROMAX z Gryfowa -

509.972 z³, JÓZEFINA ze Œwieradowa 410.943 z³ i HEMAX-MULIK z Mirska 430.500 z³. 14 marca gmina zamierza podpisaæ umowê z firm¹ EKO-MEL, która bêdzie
mia³a 3 miesi¹ce na wykonanie zadania.
3 lutego og³oszono przetarg na zimowe
utrzymanie dróg w sezonie 2012/13: zadanie
1 – centrum, zadanie 2 – okolice gondoli. 14
lutego dokonano otwarcia 5 ofert: Zad. 1:
Pawe³ Pasierb ze Œwieradowa – 206.151 z³
(za ca³y sezon zimowy); S.T. Mrozik z Mojesza – 358.930,80 z³; Marko ze Œwieradowa –
205.950 z³; Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej
Porêby – 153.136,80 z³. Zad. 2: Jakub Plitt ze
Œwieradowa – 133.606 z³; S.T. Mrozik –
298.792,80 z³; MARKO – 153.627,50 z³;
Pawe³ Pilawski – 116.776,50 z³. W obu zadaniach najkorzystniejsze oferty przedstawi³ P.
Pilawski.
9 lutego og³oszono przetarg na wywóz i
Marian Satachurski
zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
oczyszczalni œcieków. Zadanie podzielono na
2 czêœci: A - wywóz i zagospodarowanie osadów œciekowych, B - wywóz zawartoœci piaskowników i skratek. 17 lutego wp³ynê³a oferta firmy Eko-Bart, która na zadanie B zaoferowa³a kwotê 295 z³/t (podpisano umowê,
kontrakt jest wart 14.750 z³). Zadanie A gotowa by³a realizowaæ za 230 z³/t, co przekroczy³o mo¿liwoœci gminy; przetarg w tej czêœci uniewa¿niono i ponownie og³oszono 24
lutego. Wp³ynê³y 3 oferty: FEDKOPOL z
Nowej Soli – 151 z³/t, konsorcjum COM-D i
SADY DOLNE - 80,46 z³/t, Eko-Bart – 225
z³/t. 13 marca podpisano umowê z konsorcjum, a wartoœæ zadania wyniesie 52.299 z³.
16 lutego og³oszono przetarg na remonty

budynków wspólnotowych: I – ul. Pi³sudskiego 1, II – ul. Zdrojowa 5, III – ul. Zdrojowa
10, IV – Zdrojowa 12 (zadanie nr 1) i 14 (zadanie nr 2). Do 6 marca wp³ynê³y oferty:
I – INSTAL-ROM z Zalasewa (p-ta Swarzêdz) - 276.093,46 z³, TOM-BUD z Leœnej 217.652,15 z³, BAXPOL ze Strzelina 260.196,51 z³, GREGOR-BUD z Radostowa
- 210.000 z³
II – INSTAL-ROM – 560.366,12 z³, BAXPOL - 388.835,95 z³.
III – INSTAL-ROM - 622.705,35 z³,
DENMEX z Gryfowa - 410.400 z³.
IV – INSTAL-ROM – zad. 1: 237.809,75
z³, zad 2: 214.303,86 z³ (razem 452.113,61
z³), BAXPOL – zad. 1: 229.288,96 z³, zad. 2:
204.308,73 ( 433.597,69 z³), GREGOR-BUD
– zad. 1: 175.557,92 z³, zad. 2: 160.607,86
z³ (336.165,78 z³).
17 lutego podpisano umowê z firm¹ Mariusza Stachurskiego ze Œwieradowa na wykonanie zastêpcze zimowego utrzymania w
dniach 16-17 lutego na kwotê 3.600 z³, któr¹
zostanie obci¹¿ony wykonawca zad. 1, firma
IRYDENKO z Legnicy.
29 lutego og³oszono przetarg na budowê
chodnika w ci¹gu ul. Nadbrze¿nej na d³. 1.829
m (gmina pe³ni tu funkcjê inwestora zastêpczego). Termin sk³adania ofert up³ywa 16
marca, a zadanie powinno zostaæ zakoñczone
w ci¹gu 5 miesi¹cy od dnia zawarcia umowy
z wykonawc¹.
1 marca podpisano umowê z Paw³em
Pasierbem na zimowe utrzymanie dróg – zad.
nr 2 (od 2 do 15 marca br.), z powodu wyczerpania kwoty kontraktowej poprzedniego
wykonawcy. Umowa opiewa na 19.262,50 z³.

PCK - MISJA DOBREJ WOLI
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o
wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji charytatywnej. PCK utrzymuje siê i niesie pomoc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez
instytucje i ludzi dobrej woli. Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cznie na spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statutowych zamierzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.
Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie ¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Pomoc ta realizowana jest np. w
formie publicznych kwest pieniê¿nych, a uzyskane œrodki s³u¿¹ do zakupu artyku³ów pierwszej
potrzeby niezbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

Kalendarz wydawniczy
Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierpnia, 12
wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada I 19 grudnia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 27 marca,
23 kwietnia i 29 maja 2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul.
Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225
38, 506 053 924, 601 835 007 · Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13
rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam felgi stalowe 5x112 (do passata b5 i audi a4), felgi stalowe
14” 4x100 (clio II) i dzieciêcy fotelik samochodowy RECARO, przedzia³ wagowy 8-19 kg, model z 2009 r., stan
b.dobry. Tel. 695 299 223 · Park Hotel zatrudni barmana-kelnera z doœwiadczeniem i znajomoœci¹ jêz. niemieckiego. Tel. 75 78 16 229 · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna - nr 665
285 666 · Sprzedam mieszkanie 21,6 m2, ul. Cmentarna 1, cena 55 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 695 700 168.

44 1090 1955 0000 0005 2000 0091

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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

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

„Śladem Izerskich Tajemnic”
22 marca 2011 r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Izerskie” w Uboczu na realizacjê projektu pn.
„Œladem Izerskich Tajemnic” zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie pomocy w ramach
dzia³ania 4.1/413 Wdra¿anie Lokalnych
Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”.
29 grudnia ub. r. kwietnia Rada Programowa Stowarzyszenia dokona³a oceny
wniosków i w ich rankingu nasz uplasowa³
siê na 4 pozycji - na 39 z³o¿onych.
Nastêpnie wnioski zosta³y przekazane do
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego, z którym 19 grudnia 2011 r.
gmina podpisa³a umowê na realizacjê projektu. Przy koszcie zadania ok. 60 tys. z³ przyznana kwota dofinansowania wynosi
24.905,30 z³.
Projekt „Œladem Izerskich Tajemnic” zak³ada wytyczenie szlaku turystycznego, który
odkrywa historie i legendy zwi¹zane ze Œwieradowem. W najciekawszych miejscach na
szlaku, ustawionych zostanie 10 kamieni-g³azów, a na ka¿dym z nich zostanie wygrawerowana p³askorzeŸba z symbolem atrakcji i jej
nazw¹, oraz tajemniczym hologramem.
W celu promocji szlaku i zachêty do jego
zwiedzania przygotowana zostanie górska zabawa, której czêœci¹ bêd¹ tajemnicze hologramy znajduj¹ce siê na kamieniach. Ka¿dy, kto
weŸmie w niej udzia³, musi wykonaæ zadanie
polegaj¹ce na odwiedzeniu 10 wyznaczonych

punktów i odrysowaniu tajemniczych hologramów. Nagrod¹ za ukoñczenie zabawy bêdzie
wiedza zdobywcy i satysfakcja z przejœcia
szlakiem, wpis do „Ksiêgi odkrywców Gór
Izerskich” oraz „Certyfikat Odkrywcy”.
Pierwszych 100 osób otrzyma tak¿e pami¹tkow¹ koszulkê z nadrukiem wszystkich hologramów.
W zabawie bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto zg³osi swoj¹ gotowoœæ w czterech
punktach na terenie miasta: w Informacji Turystycznej, Domu Zdrojowym, Urzêdzie Miasta i Nadleœnictwie oraz w Informacji Turystycznej w Mirsku. W ka¿dym z tych punktów uczestnik otrzyma zestaw materia³ów
pomocniczych pn. „Kuferek odkrywcy”, w
sk³ad którego wchodz¹: Przewodnik po izerskich tajemnicach, notes i o³ówek do odrysowywania hologramów. W przewodniku opisany zostanie szlak wraz z atrakcjami i ich
opisem, legend¹, zdjêciami. Znajdzie siê tu
równie¿ mapka sytuacyjna przedstawiaj¹ca
przebieg szlaku i rozmieszczenie poszczególnych punktów.
Zosta³a ju¿ podpisana umowa na wykonanie p³askorzeŸb – ich wykonawc¹ jest Maciej Wokan ze Szklarskiej Porêby. Trwaj¹ równie¿ prace zwi¹zane z projektami p³askorzeŸb
i hologramów.
Termin zakoñczenia realizacji zadania
przewidziano na paŸdziernik br.
Monika Hajny-Daszko

Mistrzostwa promocji

zjazdowych, o hotelach i inwestycjach towarzysz¹cych.
Ka¿da póŸniejsza wzmianka
w gazetach, na wizji i fonii
mo¿e siê okazaæ bezcennym
kapita³em promocyjnym,
którego nie mo¿na zmarnotrawiæ.
(aka)

PLA¯A
W œrodê w Park Hotelu Wies³aw Krzewina i Roland Marciniak propagowali wœród dziennikarzy narciarski Szlak Cietrzewia, singltrek i inne œwieradowsko-izerskie atrakcje.
Trudno sobie wyobraziæ lepszy moment do promowania
regionu, jak przy okazji narciarskich mistrzostw kraju dziennikarzy. Zjecha³o ich do Œwieradowa ponad 60 – z prasy i RTV
– a to oznacza potencja³ przenosz¹cy dobre wiadomoœci w
ka¿dy zak¹tek kraju. S¹dziæ nale¿y, ¿e tylko dobre, w przeciwnym razie dziennikarze nie wyznaczyliby sobie po raz trzeci
z rzêdu spotkania na œwieradowskim stoku. Da³y siê s³yszeæ
przy tej okazji g³osy rozczarowania, ¿e mistrzostwom znów
nie towarzyszy³o „Szk³o kontaktowe”, i g³osy zapewnienia,
¿e za rok na pewno je œci¹gniemy!
Gospodarze nie zmarnowali ¿adnej szansy w ci¹gu tych
kilku dni (od œrody do niedzieli), by wt³oczyæ dziennikarzom maksimum informacji o mieœcie i górach: o trasach
biegowych i rowerowych, o planowanych nowych trasach

Spotkanie integracyjne 8 marca w górnej Smak Bacy. Od
lewej: red. Jerzy Iwaszkiewicz (z mikrofonem), Sobies³aw
Zasada, red. Marek Przybylik, Ryszard Brzozowski, Wies³aw Buczyñski (stoi), Roland Marciniak, Andrzej Jasiñski.

5 marca temperatura na zewn¹trz wynosi³a minus 3
stopnie, tymczasem pogodynka przepuœci³a przez
szybkê promienie s³oneczne
i wyœrubowa³a pla¿ow¹
wrêcz temperaturê +30 stopni. W lecie bêdzie jeszcze
gorzej, pewnie skali zabraknie. Wyjœcia sa dwa - albo
staroœwiecki termometr zostanie os³oniêty szk³em przeciws³onecznym albo zostanie zamontowany nowoczesny termometr z wyœwietlaczem LED. To drugie rozwi¹zanie jest o niebo tañsze i
takie bardziej na czasie!

