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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 18 grudnia br.

OBCHODY 95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada msz¹ za ojczyznê rozpoczê³y siê uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. W czêœci artystycznej najm³odsi uczniowie - laureaci konkursu o Wieczne Pióro Burmistrza - recytowali patriotyczne wiersze, nastêpnie
wyst¹pi³ niedawno za³o¿ony zespó³ wokalny ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (z lewej). Z koœcio³a
pochód ruszy³ za pocztami sztandarowymi pod obelisk, gdzie delegacje szkó³ i zak³adów pracy z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów.

Sanus znaczy zdrowie

Po blisko trzech latach budowy i rocznym poœlizgu w stosunku do pierwotnych za³o¿eñ, 17 paŸdziernika dosz³o wreszcie do uroczystego otwarcia nowego obiektu uzdrowiskowego, który nazwano Hotel Zdrojowy SANUS (³ac. zdrowie), a który pierwszych goœci przyj¹³ ju¿ w sierpinu br. Kosztowa³ ok. 10 mln z³ (wraz z dotacj¹ unijn¹ w wys. 1,6 mln z³), liczy 80 miejsc (po modernizacji
„S³oneczka” ca³y kompleks bêdzie mia³ 120 ³ó¿ek) i jest niemal samowystarczalny zabiegowo, ma
nawet w³asn¹ pijalniê wody mineralnej. Wiêcej o nowym Hotelu Zdrojowym na str. 7.

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; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; 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.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta
Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - 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; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz, Maria Stefanowicz, Jowita Worotnicka: 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, Ryszard Szczygie³:
75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok.
nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika
Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16-350;
informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - 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
Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1.
Projekt realizowany jest od stycznia 2013

Œwieradowskie odœnie¿anie
Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Roben Zak³ad
Us³ug Ogólnych Bo¿ena Staszulonek, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 2 (okolice gondoli) - Roboty Ziemne i Budowlane Pawe³ Pasierb, ŒwieradówZdrój;
Zadanie 3 (przedmieœcie) - Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³ Pilawski,
Szklarska Porêba;
Zadanie 4 (ulice i chodniki w Czerniawie) SEBI Sebastian Bokisz, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 5 (chodniki w Œwieradowie) - Zak³ad Us³ugowy Edyta Pilawska, Lubomierz.

r. do grudnia 2014 r.
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z
pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

Gdy zasypie nas śniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od
strony Szklarskiej Por. do granicy pañstwa ulicami: Nadbrze¿n¹,
11. Listopada, Grunwaldzk¹, Lwóweck¹, Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
ODPOWIEDZIALNI W DSDiK ZA AKCJÊ ZIMOW¥ W SEZONIE 2013/2014

*
Informacje dotycz¹ce zimowego utrzymania dróg w dni robocze i wolne mo¿na uzyskiwaæ w Dolnoœl¹skiej S³u¿bie Dróg i Kolei Wroc³aw, ul. Krakowska 28, tel. 71 39 17 196
(dostêpny ca³odobowo), oraz w czasie trwania dy¿urów w okresie prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg: Baza Firmy CZEPIEL,
Lwówek Œl., ul. Oœwiêcimska 68, tel. 75 71
365 10.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Lubaniu, tel.
75 646 37 50 Tel. dyrektora - 604 981 594,
604 981 595, 604 934 352 oraz 696 237 083

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2013/2014

Godziny pracy
Ur zędu Miasta
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

UM wykazuje
 4 listopada br. zosta³ wywieszony - na

okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Stokowej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
- nr 3/1, am. 5, obr. VI, o pow. 793 m2
 4 listopada br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 przy
ul. Sanatoryjnej 19 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
- nr 21, am. 1, obr. II.
 8 listopada br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 2 i 6 przy ul.
Sanatoryjnej 19 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki

- nr 21, am. 1, obr. II.
 8 listopada br. zosta³ wywieszony - na

okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2A przy ul.
Sanatoryjnej 30 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
- nr 10/4, am. 1, obr. II.
 8 listopada br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia na lokalizacjê tablicy reklamowej
w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
- nr 1, am. 10, obr. IV, o pow. 6 m2.
 8 listopada br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul.
Lipowej 3 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
- nr 72/1, am. 4, obr. V.

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta
Œwieradów-Zdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz
wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3,
œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Naprawiamy mosty (bez pana starosty)
Na terenie Œwieradowa zlokalizowanych jest 26 mostów, które stanowi¹ w³asnoœæ gminy i pozostaj¹ w jej zarz¹dzie.
S¹ to obiekty in¿ynierskie o konstrukcjach
¿elbetowych sklepionych, p³ytowych,
sprê¿onych, p³ytowo-belkowych, stalowych belkowych, kratownicowych, o d³ugoœci od 3,5 do 27 m i noœnoœci od 1,5 do
30 ton. Mosty rokrocznie poddawane s¹
przegl¹dom podstawowym, a raz na 5 lat
przegl¹dom rozszerzonym, podczas których ocenie podlega stan techniczny ca³ego obiektu. Jak co roku, tak¿e i w tym,
na prze³omie lipca i sierpnia gmina zleci³a wykwalifikowanej firmie wykonanie
przegl¹dów podstawowych, których efektem jest sporz¹dzenie protoko³ów kontroli
okresowej z opisem przydatnoœci obiektu do u¿ytkowania, z
jego ocen¹ wraz z opisem uszkodzeñ oraz wykazem potrzeb
do planu bie¿¹cego utrzymania i remontów.
Z uwagi na istniej¹cy stan techniczny czêœæ obiektów wymaga przeprowadzenia remontów w wiêkszym b¹dŸ mniejszym zakresie, co wi¹¿e siê z zabezpieczeniem znacznych
nak³adów finansowych - wartoœæ robót wyceniana jest od kilku do kilkuset tysiêcy z³otych, a suma ca³kowitych nak³adów
mo¿e siêgn¹æ nawet 7 mln z³!
W ostatnich latach ca³kowicie uda³o siê odbudowaæ most
w ci¹gu ul. Wczasowej o wartoœci 360 tys. z³, obecnie zaœ
dobiegaj¹ koñca prace przy odbudowie mostu przy ul. Stawo-

wej (na zdjêciach) o wartoœci 103 tys. z³. Zakres robót obejmowa³ wykonanie nowej p³yty pomostowej ¿elbetowej, odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi, monta¿ barier
ochronnych. Oba zadania dofinansowane s¹ ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a wk³ad gminy stanowi¹ jedynie koszty zwi¹zane z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorów inwestorskich. Niemniej nasze potrzeby w tym zakresie wci¹¿ s¹ du¿e
i wymagaj¹ zabezpieczenia znacznych nak³adów finansowych.
Bior¹c pod uwagê stan techniczny oraz wa¿noœæ obiektu
mostowego w uk³adzie komunikacyjnym miasta, istotne znaczenie stanowi most nad rzek¹ Kwis¹ przy ul. Bocznej, z uwagi
na planowan¹ budowê „Biedronki” w
tym rejonie. Niestety, istniej¹cy stan
techniczny, konstrukcja oraz parametry
techniczne obecnie uniemo¿liwiaj¹

Przy okazji wymieniono star¹ instalacjê burzow¹.
wodowanych przez powódŸ, która wyst¹pi³a w dniach 9-10
czerwca br. Stworzy to mo¿liwoœæ gminie ubiegania siê w
kolejnych latach o dofinansowanie na jego odbudowê, która
wyceniona zosta³a na oko³o 350 tys. z³.
Wojciech Cielecki - insp. ds. drogownictwa UM

Najpierw na moœcie u³o¿ono nowe zbrojenie (fot. u góry) i zalano je betonem (fot. powy¿ej).

KUPIÊ GRUNT ROLNY
LUB GOSPODARSTWO

531 998 690

I ju¿ po remoncie: na moœcie wylano now¹ nawierzchniê, u³o¿ono chodniki, pomalowano barierki.

zwiêkszon¹ obs³ugê natê¿enia ruchu. W zwi¹zku z
tym most ten uda³o siê
uj¹æ do protoko³u gminnego, co póŸniej zosta³o potwierdzone w
protokole komisji wojewódzkiej ds.
weryfikacji
strat w infrastrukturze jednostek samorz¹du terytoŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystyczrialnego spo-

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

nej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk
gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep
na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 13 listopada i 18 grudnia, a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 28 paŸdziernika i 4 grudnia br.

Nastêpny w kolejce do
naprawy most przy ul.
Dolnej - na szczêœcie bez
podobnych perturbacji
komunikacyjnych.

Kronika policyjna
23 paŸdziernika br. policjanci zatrzymali kobietê, wobec której istnia³o podejrzenie,
¿e mo¿e posiadaæ znaczn¹ iloœæ narkotyków.
W trakcie zatrzymania ujawniono u 23-letniej
mieszkanki Œwieradowa ró¿nego rodzaju narkotyki (haszysz, metamfetamina, amfetamina). Czêœæ narkotyków kobieta schowa³a w
swoim mieszkaniu, czêœæ zaœ ukry³a w odzie¿y, któr¹ mia³a na sobie.
Zatrzymana us³ysza³a zarzut posiadania
znacznych iloœci narkotyków, a prokurator rejonowy zastosowa³ wobec niej dozór policyjny i porêczenie maj¹tkowe w wysokoœci 6.000
z³. Na³o¿ony dozór oznacza, ¿e kobieta bêdzie musia³a cztery razy w tygodniu stawiaæ
siê w jednostce policji.
Za tego typu przestêpstwo przepisy karne
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii przewiduj¹ karê nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.
27 paŸdziernika oko³o godz. 1700 policjanci ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych otrzymali informacjê o ujawnieniu
zw³ok w jednym z mieszkañ przy ulicy Górskiej. Przybyli niezw³ocznie na miejsce funkcjonariusze potwierdzili to zg³oszenie. W
mieszkaniu znaleŸli zw³oki 40-letniego mê¿czyzny oraz liczne œlady krwi. W wyniku podjêtych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej
w Lwówku Œl¹skim czynnoœci oraz przeprowadzonej sekcji zw³ok wykluczono - na obecnym etapie prowadzonego œledztwa - pobicie
jako przyczynê zgonu. Jednoczeœnie zabezpieczone w sprawie dowody wskazuj¹, ¿e mê¿czyzna zmar³ w wyniku wykrwawienia z g³êbokiej rany za uchem; spowodowa³ j¹ od³amek wybitej szyby, na któr¹ mê¿czyzna upad³.
Policjanci nadal prowadz¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu ustalenie okolicz-

noœci zdarzenia. W chwili obecnej brak jest
podstaw do przedstawienia komukolwiek zarzutów, a œledztwo prowadzone jest w sprawie.
Nadkom. Dagmara Ho³od

Trochê chaotycznie i nie po kolei, ale jednak zauwa¿alnie postêpuje obmurowywanie brzegów Kwisy,
maj¹ce zapobiegaæ zniszczeniom podczas powodziowych przyborów wód (rejon ul. Dolnej).

Ujarzmianie rzeki
Nasz m³ody wspó³pracownik Mateusz
Szumlas uzupe³nia kronikê o kolejne dwa
wydarzenia (uchwyci³ je w swym obiektywie).
26 paŸdziernika przed po³udniem kobieta
jad¹ca oplem ul. Grunwaldzk¹ nagle przyhamowa³a, a znajduj¹cy siê za ni¹ kierowca renault (auto na zdjêciu) zagapi³ siê na moment i
uderzy³ w ty³ jej samochodu. Kobietê odwieziono do szpitala, gdzie na szczêœcie stwierdzono tylko kilka niegroŸnych obra¿eñ, za to
ruch miêdzy Œwieradowem a Or³owicami przez
blisko 3 godziny odbywa³ siê wahad³owo.
Nazajutrz, w niedzielê wieczorem na ulicy Nadbrze¿nej dosz³o do kolizji samochodu
z przebiegaj¹cym przez jezdniê jeleniem, który nie prze¿y³ tego zderzenia. Zniszczony zosta³ tak¿e przód auta, które z miejsca wypadku zabrano lawet¹. Kierowca nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ.

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwietnia br.
obowi¹zuj¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêdniaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emisje – 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45
proc. rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.
1

Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 184,50 z³

Wszystkie 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 -

it@swieradowzdroj.pl

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.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Urzêdu
Miasta przy 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!

Podniesienie murów o pó³ metra wzd³u¿ ul. Mokrej powinno wyeliminowaæ w przysz³oœci uk³adanie
worków po ka¿dej fali opadów skutkuj¹cej wylewaniem siê Kwisy poza dotychczasowe umocnienia.

INWESTYCJE DROGOWE
Zakoñczyliœmy remont ulic: Koœciuszki, Lipowej, Stawowej oraz mostu w tej drodze. Trwaj¹ intensywne prace przy
przebudowie ul. Wyszyñskiego. Jest to bardzo trudna inwestycja, przede wszystkim z powodu zbli¿aj¹cej siê zimy (oby
przysz³a jak najpóŸniej). Przy tym zadaniu uda³o nam siê pozyskaæ ponad 1,7 mln z³ z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ale pod warunkiem, ¿e zakoñczymy i rozliczymy zadanie w tym roku. Dlatego firma remontowa pracuje na ca³ej
d³ugoœci drogi. Sporo czasu zajê³o przebudowanie kanalizacji deszczowej. Nie oby³o siê bez niespodzianek - ekipa natknê³a siê na zniszczony przedwojenny kana³ deszczowy, którego nie ma na mapach. Ta naprawa kosztowa³a nas dodatkowo 67 tys. z³. Przy remoncie nawierzchni ul. Wyszyñskiego
zrealizujemy ma³y projekt turystyczny dotycz¹cy historii naszego miasta. W nawierzchni chodników umieszczonych bêdzie 8 granitowych p³askorzeŸb opatrzonych datami i przedstawiaj¹cymi wa¿ne daty z przesz³oœci naszego uzdrowiska.
W 2013 roku zainwestowaliœmy w remont dróg ponad 3,5
mln z³.

ZDROJOWA PODPISANA
Otrzymaliœmy podpisan¹ przez marsza³ka województwa
dolnoœl¹skiego umowê na dofinansowanie rewitalizacji ul.
Zdrojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska. Kwota dofinansowania to ok. 3 mln z³, a wk³ad
w³asny gminy wyniesie 1,6 mln. Czas realizacji - do koñca
2014 r. Przetarg na wykonawcê przeprowadzimy w styczniu
lub lutym; w okresie zimowym istnieje znacznie wiêksza szansa uzyskania odpowiednich cen do naszych kosztorysów. Ca³a
inwestycja nie powinna przekroczyæ kwoty 5 mln z³.
W ramach rewitalizacji na ulicy Zdrojowej powstanie deptak, a inwestycja bêdzie obejmowaæ wymianê nawierzchni na
granitowe p³yty i kostkê oraz nowe oœwietlenie z projektorami ledowymi. W po³owie drogi miêdzy obecn¹ fontann¹ a
„Goplan¹” powstan¹ dwa Ÿród³a wody mineralnej. W okolicy
skrzy¿owania ul. Zdrojowej z Pi³sudskiego powstanie druga
fontanna z dyszami zamontowanymi w nawierzchni drogi.
Zainwestujemy równie¿ w nowe nasadzenia drzew, krzewów
i kwiatów.
Ca³a inwestycja dope³ni transformacji centrum uzdrowiskowego naszego miasta, w ramach której wykonaliœmy ju¿
rewitalizacjê parków za prawie 5 mln z³, remont ul. 3 Maja,
nowe ulice (o nazwie Widokowa), 170 m nowej nawierzchni
ul. Zdrojowej.
W przysz³ym roku powinniœmy doczekaæ siê przeniesienia marketu „Biedronka” na ul. 11 Listopada. W listopadzie
2014 r. zakoñczymy remont ca³ej ul. Zdrojowej i wówczas
bêdzie mo¿liwoœæ zamkniêcia jej w tzw. poziomie, zachowuj¹c przejezdnoœæ dróg poprzecznych (Parkowa, Piastowska,
S³owackiego, ¯eromskiego). Po tych zamierzeniach bêdzie
mo¿na powiedzieæ, ¿e po kilkudziesiêciu latach uda³o siê stworzyæ przy ul. Zdrojowej salon miejski, który stanie siê wizytówk¹ miasta.

KANALIZOWANIE CZERNIAWY W TOKU
Do koñca listopada zostan¹ zakoñczone prace betonowe
przy nowej oczyszczalni œcieków w Czerniawie i bêdzie mo¿na wówczas obsypaæ zbiorniki ziemi¹. W stanie surowym gotowy jest budynek sterówki i zaplecze socjalne. Czasu jest
niewiele, bo w czerwcu 2014 przyst¹pimy do rozruchu oczyszczalni.
Natomiast sieæ kanalizacyjna wykonana jest w po³owie wiosn¹ u³o¿one zostan¹ pozosta³e odcinki i nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Sanatoryjnej. Wartoœæ inwestycji wyniesie 5,5 mln z³, z dotacj¹ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokoœci 3,2 mln z³. Szacujemy, ¿e w pierwszej fazie oczyszczalnia bêdzie pracowaæ przy obci¹¿eniu ok. 100
m3/ dobê, a nominalna moc to 250 m3/dobê. W ramach tej
inwestycji zakupimy jeszcze ³adowarkê na ko³ach za ok. 220
tys. z³ i ci¹gnik z przyczep¹ za ok. 100 tys. z³. Zakoñczenie i
rozliczenie inwestycji nast¹pi do koñca 2014 r.

PODA
TKI I OPŁ
ALNE W 2014
PODATKI
OPŁAATY LOK
LOKALNE
Na paŸdziernikowej sesji Rada Miasta podjê³a uchwa³ê w
sprawie podatków i op³at lokalnych na 2014 r. Przedstawi³em
radnym projekt uchwa³y, w którym zaproponowa³em utrzymanie takich samych stawek jak w 2013 r. od powierzchni
budynków zajêtych pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, od powierzchni gruntów zajêtych pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, od
powierzchni mieszkalnej i od gruntów pozosta³ych, zaproponowa³em natomiast podwy¿kê podatku od powierzchni zajêtej pod dzia³alnoœæ zdrowotn¹ i op³atê uzdrowiskow¹ - z 2,70
z³ na 3 z³, któr¹ wnosz¹ turyœci i kuracjusze. Zaproponowa³em równie¿ zwolnienie z podatku dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Na bie¿¹co

prowadzon¹ na wyci¹gach narciarskich, hali spacerowej. Z powodu zwolnienia z podatku wyci¹gów narciarskich stracimy
dochody w wys. ok. 350 tys. z³. Nadal mamy jedne z najni¿szych w Polsce podatków od powierzchni mieszkalnych i gruntów pozosta³ych, a pozosta³e op³aty i podatki lokalne s¹ na
porównywalnym poziomie jak u s¹siadów czy w miejscowoœciach o podobnej specyfice jak Œwieradów.

SINGLE TRACK - 6,5 KM
Na ukoñczeniu s¹ prace przy budowie nowych single tracków. Powsta³o 6,5 km nowych œcie¿ek: kilometrowy odcinek
³¹cz¹cy Czerniawê z Zajêcznikiem oraz dope³nienie pêtli na
Zajêczniku. Tym samym po polskiej stronie bêdziemy mieæ
27 km œcie¿ek, natomiast z czeskimi - ponad 67 km. To pretenduje nasz region do liderów w tej czêœci Europy.
Staramy siê przy wsparciu Nadleœnictwa pozyskaæ dofinansowanie na budowê kolejnych kilkudziesiêciu kilometrów
œcie¿ek – naszym celem jest stworzenie ponad 100 km szlaków rowerowych, a wówczas uzyskamy mocny atut naszego
miasta pozwalaj¹cy przyci¹gn¹æ rowerzystów. Potrzebujemy
jeszcze, i to stosunkowo szybko, centrum rowerowego z prawdziwego zdarzenia i przejrzystego oznakowania œcie¿ek i dróg
dojazdowych do nich.
Szacujê, ¿e w ci¹gu 3-4 lat bêdzie nas odwiedzaæ rocznie
ok. 10-12 tys. rowerzystów, oczywiœcie, pod warunkiem ci¹g³ego rozwoju i promocji oferty rowerowej.

ZAMIESZANIE Z KOLEJĄ GONDOLOWĄ
Uda³o siê zakoñczyæ konflikt z kolej¹ gondolow¹. W³aœciciel Sobies³aw Zasada zastosowa³ wobec naszego miasta
szanta¿. Za¿¹da³ zwolnienia z podatku, wycofania siê z naliczania kar za niewybudowanie aquaparku, a od hotelarzy przekazywania 1 proc. rocznych obrotów na rzecz gondoli.
Na dowód swojej wiarygodnoœci pracownicy gondoli dostali
wypowiedzenie z pracy, a z dniem 30 wrzeœnia kolej zosta³a
zamkniêta do odwo³ania.
W trakcie prowadzonych negocjacji z w³aœcicielem gondoli s³ysza³em od niektórych naszych radnych, przedsiêbiorców czy mieszkañców, ¿e nie powinniœmy ustêpowaæ. Chcê
w kilku zdaniach opisaæ swój sposób dzia³ania.
Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿e w³aœciciel gondoli
nie ma ¿adnych sentymentów w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Kilka lat temu og³osi³ upad³oœæ zak³adów Jelcz,
na tydzieñ przed zamkniêciem gondoli og³osi³ upad³oœæ fabryki autobusów Autosan. Jak widaæ, ma doœwiadczenie w
zamykaniu pokaŸnych firm. W ostatnim tygodniu na portalu
Onet.pl ukaza³ siê artyku³, w którym autor powo³uj¹c siê na
inne Ÿród³a podaje, ¿e aktywa Sobies³aw Zasada SA w ci¹gu
ostatnich kilku lat zmniejszy³y siê o po³owê. Jeœli to prawda,
daje to obraz tak agresywnego zachowania w³aœciciela wobec
naszej gminy. Faktem jest równie¿, ¿e gondola od pocz¹tku
dzia³alnoœci z jedn¹ tras¹ zjazdow¹ przynosi co roku straty na
poziomie prawie 3 mln z³. Trzeba te¿ braæ pod uwagê, ¿e kolej gondolowa jest jedn¹ z bodaj¿e 50 spó³ek, którymi zarz¹dza Zasada SA. To oznacza, ¿e strat¹, jak¹ generuje gondola,
mo¿na zarz¹dzaæ w ramach powi¹zañ miêdzy tymi spó³kami.
A ¿e kolej gondolowa zarz¹dzana jest w formie spó³ki komandytowej, udzia³owcom stwarza to mo¿liwoœæ m.in. rozliczania strat z dzia³alnoœci w osobistym rocznym zeznaniu podatkowym. Z tych wzglêdów uwa¿am, ¿e zamkniêcie kolei
nie by³o blefem i w³aœciciel by³ zdolny do tego, aby na sezon
zimowy zamkn¹æ obiekt.
Dla naszego miasta unieruchomienie gondoli to du¿a strata, przede wszystkim marketingowa, bo media szuka³y sensacji i tragedii. Wystarczy³o, ¿e jedna z pracownic hotelu przy

gondoli niefortunnie powiedzia³a do kamery, ¿e bez gondoli
hotel zbankrutuje, by zaczê³y siê urywaæ telefony od goœci,
którzy zarezerwowali pobyt na sezon narciarski, z zapytaniem,
czy gondola bêdzie krêciæ, bo jak nie, to rezygnuj¹ z pobytu.
Miejscowi przedsiêbiorcy wiedz¹, ¿e Œwieradów ca³kiem
dobrze sobie radzi³ i bez gondoli, ale oczywiste jest, ¿e przez
gondolê rozwój miasta mocno przyspieszy³ i dziêki niej mamy
ofertê zimow¹ dla narciarzy. Równie¿ latem kolej jest nie lada
atrakcj¹ naszego miasta, rozpoznawaln¹ nie tylko w Polsce,
ale równie¿ w Czechach i w landach niemieckich po³o¿onych
blisko Gór Izerskich.
Krótko mówi¹c - naszemu miastu nie op³aca siê, ¿eby gondola by³a zamkniêta poniewa¿:
- zainwestowaliœmy kilka milionów z³ w uzbrojenie gondoli (nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne);
- wielu hotelarzy sprzeda³o ju¿ pobyty na ferie zimowe i
nie mieliby czasu na pozyskanie innego klienta;
- media bezlitoœnie kreowa³y pogl¹d, ¿e Œwieradów bez
gondoli zbankrutuje, co nie jest prawd¹, ale musielibyœmy
wydaæ setki tysiêcy z³otych, aby w tych samych mediach t³umaczyæ, ¿e Œwieradów przede wszystkim ¿yje z uzdrowiska,
a gondola jest jedn¹ z atrakcji miasta;
- zamkniêcie gondoli to utrata wiarygodnoœci naszego
miasta jako miejsca udanych i dobrych inwestycji. W œwiat
posz³aby informacja, ¿e Œwieradów nie jest przyjazny i przygotowany na inwestycje narciarskie.
Podpisane porozumienie (notatka) miêdzy samorz¹dem
Œwieradowa a Sobies³awem Zasad¹ i jego wnukiem Arturem
Chwistem jest wyjœciem z sytuacji konfliktowej. Radni deklaruj¹ uchwalenie zwolnienia z podatku od wyci¹gów narciarskich na 2014 r. (gondola to ok. 210 tys. z³, pozosta³e wyci¹gi - 120 tys. z³ rocznie). Gondola przeka¿e gminie dzier¿awione niezabudowane grunty (ok. 5 ha), a my je sprzedaj¹c w
pierwszej kolejnoœci, odkupimy od gondoli sieci wodno-kanalizacyjne (¿¹dana kwota to ok. 2,4 mln z³; Urz¹d Miasta
przeprowadza w³asn¹ wycenê). Gmina bierze te¿ na siebie
wykonanie dokumentacji technicznej drugiej trasy zjazdowej.
Z tytu³u podatków gondola wp³aca do kasy Œwieradowa
ok. 210 tys. z³, a do kasy Mirska - ponad 400 tys. z³. Razem z
przewodnicz¹c¹ naszej rady udaliœmy siê na sesjê rady w Mirsku, aby przekonaæ radnych do zaanga¿owania siê w rozwi¹zanie konfliktu miêdzy gminami a w³aœcicielem gondoli. Niestety, radni s¹siedniej gminy nie uto¿samiaj¹ siê z tym problemem, a ich stanowisko jest takie: podatki nasze, a problem
wasz! Nie trafia³y do nich nasze argumenty, ¿e w Œwieradowie pracuje kilkuset mieszkañców gminy Mirsk, ¿e obecne
podatki lokalne s¹ dla gondoli zbyt wysokie, poniewa¿ ponosi ona rocznie kilkumilionowe straty, ¿e zwolnienie z podatku
jest tylko na jeden rok...
Radni w swoich wyst¹pieniach mieli na uwadze tylko i
wy³¹cznie 400 tys. z³ podatków nale¿nych gminie Mirsk od
gondoli, nie zauwa¿aj¹c, z³o¿onoœci problemu: ¿e chodzi o
rozwój nie tylko naszej gminy, ale równie¿ gminy Mirsk, gdzie
powstaj¹ nowe miejsca w agroturystyce, która proponuje swoim goœciom skorzystanie z przeja¿d¿ki gondol¹, ¿e s¹ na terenie gminy Mirsk hotele, które zarabiaj¹ dziêki gondoli, ¿e
przedsiêbiorcy z Mirska dostarczaj¹ towary i us³ugi dla przedsiêbiorców ze Œwieradowa, ¿e Œwieradów wspiera szkolnictwo ponadgimnazjalne w Mirsku, ¿e powinniœmy razem reaktywowaæ wyci¹g Œwieradowiec, ¿e na 100 nowych miejsc pracy w Œwieradowie 40 przypada dla mieszkañców gminy Mirsk,
¿e Góry Izerskie to wspólna atrakcja.
Smutne jest to, ¿e na sesji odczuwalny by³ dystans ze strony radnych wobec Œwieradowa. Uczestnicz¹c w obradach rady
partnerskiej gminy oczekiwa³em, ¿e jednak spróbujemy razem rozwi¹zaæ problem, niestety, myli³em siê. Po wypowiedziach radnych powiedzia³em, ¿e jeœli gondola przez nastêpne dwa lata ma nie przynosiæ strat i tym samym odsunie siê
widmo zamkniêcia wyci¹gu, gmina Œwieradów bêdzie zmuszona zwolniæ gondolê z podatku, zap³aciæ podatek nale¿ny
Mirskowi i udzieliæ wsparcia w wys. 2,5 mln z³ poprzez wykup sieci. Pomimo takiego stanowiska Mirska uwa¿am, ¿e
gminy nie powinny siê poró¿niæ. Byæ mo¿e, nie nale¿y tak
analizowaæ zachowania radnych Mirska i nadal realizowaæ wspólnie projekty, aby
daæ dowód tego, ¿e zale¿y
nam na wspólnym rozwoju
obu gmin. Mamy 2 lata - jeœli nie powstanie druga trasa, problem zamkniêcia gondoli wróci, i to ze znacznie
wiêksz¹ si³¹.
Roland Marciniak

s

Spotkanie z wró¿k¹
15 paŸdziernika odby³o siê bajeczne spotkanie uczniów II i III klasy Szko³y Podstawowej w
Œwieradowie z autork¹ ponad 40 bajek i baœni,
pisark¹ Wiolett¹ Piaseck¹, która przebrana w piêkny, kolorowy strój wró¿ki powita³a dzieci i od razu
nawi¹za³a z nimi kontakt. Dzieci spontanicznie reagowa³y na opowieœci wró¿ki, która siê przyzna³a, ¿e ju¿ od 10 lat spotyka siê ze swoimi czytelnikami, gdy¿ wczeœniej przez 15 lat pracowa³a
przy… podatkach.

konaniu pisarki; dzieci zobaczy³y kukie³ki - króla, który rz¹dzi³ ¿elazn¹ rêk¹, królow¹ udaj¹c¹, ¿e zna jêzyk francuski,
królewnê, która szuka³a mê¿a, ksiêcia Alfreda i bankruta
oraz krowê nie z tej bajki. Dzieci co chwile wybucha³y œmiechem i wszystkie podnios³y rêce na pytanie „Kto siê chce
z³o¿yæ na posag ksiê¿niczki?”
Na zakoñczenie prawie 2-godzinnego spotkania dzieci ubra³y kolorowe czapki wró¿ki, pisarka by³a wzruszona i
dla szkolnej biblioteki oraz klasy Izy Salawy przekaza³a
swoje ksi¹¿ki. Oczywiœcie, na tym nie koniec, bo jeszcze w

Nie od razu sta³a siê pisark¹, ale kiedy siê wierzy w
marzenia, one siê spe³niaj¹. Dzieci wiele pytañ zadawa³y:
od kiedy pisze? gdzie siê urodzi³a? ile ma lat? dlaczego tylko dla dzieci? jej ulubiony bohater? ksi¹¿ka? czy ma zwierz¹tko? czy trudno jest pisaæ?...
Pisarka przyzna³a, ¿e najbardziej podobaj¹ jej siê opowieœci prawdziwe. Sama napisa³a baœniow¹ biografiê Andersena, do której zbiera³a przez 5 lat informacje.
Dzieci dowiedzia³y siê wiele ciekawostek o najwiêkszym
baœniopisarzu H. Ch. Andersenie, uwielbianym w œwiecie, a
niedocenionym w swoim kraju Danii (wytykano mu b³êdy
ortograficzne, czêsto krytykowano, a ciê¿kie chwile przetrwa³ dziêki temu, ¿e posiada³ du¿e poczucie humoru, przede
wszystkim zaœ wiarê i marzenia, ¿e bêdzie kiedyœ s³awny).
Autorka, a zarazem wró¿ka, nie tylko mówi³a o ksi¹¿kach, ale zachêca³a dzieci do - jak to okreœli³a - gimnastyki
jêzykowej; zg³asza³y siê prawie wszystkie i musia³y powtarzaæ doœæ trudne do wymowy zdania: „jestem ze Szwecji i
có¿ ¿e ze Szwecji”, „cesarz czesa³ cesarzow¹”, „poczciwy
pocztmistrz z Tczewa” itp.
Dzieci mia³y wró¿by i by³y to szczêœliwe oraz trafne
wybory, okaza³o siê, ¿e wœród nas bêdzie przysz³a pani profesor, piosenkarka, malarka, szefowa wielkiej firmy, dyrektor szko³y, pani premier, a wœród ch³opców znalaz³ siê kandydat na kierowcê rajdowego, s³awnego detektywa, prezydenta.
S³owem, dzieci nie mia³y czasu na nudê, gdy¿ co minutê pisarka zaskakiwa³a swoich m³odych widzów.
Odby³o siê te¿ krótkie przedstawienie teatralne w wy-

bibliotece podpisywa³a ksi¹¿ki, wpisywa³a autografy do pamiêtników, pozowa³a do okolicznoœciowych zdjêæ, a dzieci z
klasy III z pani¹ Iz¹ zaœpiewa³y piosenkê o marzeniach.
Za rok pani Wioletta obieca³a nam ponowne spotkanie, gdy¿ by³a zauroczona naszym miastem, szko³¹, uczniami i nauczycielami, zaimponowa³a jej wiedza pi³karska
Beatki Bielak, talent plastyczny Gra¿yny Kasprzak, Izy Salawy zaanga¿owanie, a nam, bibliotekarzom, dziêkowa³a
za zaproszenie oraz to, ¿e dziêki wszystkim bibliotekom w
Polsce pisarze mog¹ byæ pewni, ¿e to, co napisz¹, znajdzie
siê na pó³kach i czytelnik po to siêgnie. KP

Warszawa! Brzmi dumnie
W dniach 2-4 paŸdziernika mia³am przyjemnoœæ
uczestniczenia w wycieczce do
stolicy zorganizowanej przez
Fundacjê im. Jerzego Szmajdziñskiego dla najzdolniejszych uczniów z regionów: jeleniogórskiego oraz legnickiego. W œrodowy poranek spotkaliœmy siê w siedzibie fundacji w Jeleniej Górze, sk¹d
rozpoczê³a siê wspania³a wyprawa - wyruszyliœmy w trasê.
W Warszawie zwiedza³am
Marysia odbiera certyfikat z r¹k Grzegorza Napieralskiego.
Muzeum Powstania Warszawskiego i Stare Miasto, gdzie
uczestniczy³am w niezapomnianej lekcji historii. A podczas pobytu w Centrum Nauki Kopernik mia³am mo¿liwoœæ nie tylko przypatrywaæ siê ró¿norodnym doœwiadczeniom, ale sama
je wykonywa³am.
W koñcu nadszed³ d³ugo
wyczekiwany dzieñ wrêczenia
Certyfikatów Stypendialnych.
Odbywa³o siê to w jednej z sal
sejmowych, mia³am wiêc mo¿liwoœæ obejrzenia, jak wygl¹da
Jak¿e zacne grono w otoczeniu Marii Salawy - od lewej
gmach na zewn¹trz i poczuæ atstoj¹: Grzegorz Napieralski, Wojciech Olejniczak i Ma³gomosferê obrad podczas zwierzata Seku³a-Szmajdziñska, od prawej: Cezary Olejniczak,
dzania.
Józef Oleksy, Krzysztof Gawkowski i Jerzy Wenderlich.
Stypendia wrêczane by³y
przez Józefa Oleksego, Andrzeja Dobrowol- spêdzone zawsze bêdê wspominaæ z uœmieskiego - prezesa Fundacji, pose³ Ma³gorzatê chem na twarzy.
Seku³ê-Szmajdziñsk¹, wicemarsza³ka sejmu
Pragnê szczególnie podziêkowaæ dyrekJerzego Wenderlicha, Cezarego Olejniczaka, cji i gronu pedagogicznemu naszej szko³y za
Wojciecha Olejniczaka oraz Grzegorza Napie- tak ogromne wyró¿nienie, a tak¿e cz³onkom i
ralskiego.
pracownikom Fundacji - za dostrzeganie ju¿
By³am szczêœliwa i dumna, ¿e mog³am wœród uczniów szkó³ gimnazjalnych potencjauczestniczyæ w tak wspania³ym przedsiêwziê- ³u do rozwoju w ró¿nych dziedzinach nauki i
ciu. W trakcie tej wycieczki zawar³am nowe sztuki, a tak¿e za wspania³¹ atmosferê, opieznajomoœci, a nawet przyjaŸnie, zaœ chwile tam kê i moc atrakcji.
Maria Salawa

Stypendyœci pod kolumn¹ Zygmunta (w tle Zamek Królewski).

Sanus znaczy zdrowie
Pomys³ rozbudowy Sanatorium „S³oneczko” siêga pocz¹tków roku 2009, kiedy Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa by³o jeszcze jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa.
Wtedy pojawi³a siê informacja o planowanym og³oszeniu
naboru wniosków na dotacje w ramach RPO województwa dolnoœl¹skiego na inwestycje rozwojowe dla firm dzia³aj¹cych w miejscowoœciach uzdrowiskowych (w zakresie
szeroko rozumianego lecznictwa uzdrowiskowego).

ska Instytucja Finansowa wci¹¿ przesuwa³a termin og³oszenia naboru wniosków, co nast¹pi³o w I kwartale 2010 r., rozpatrzenie aplikacji przeci¹gnê³o siê a¿ do paŸdziernika (zamiast 3 miesiêcy), wy³oniony generalny wykonawca roboty
rozpocz¹³ w listopadzie. Prace postêpowa³y w miarê planowo, chocia¿ nie oby³o siê bez koniecznych korekt pierwotnego projektu, który wraz z postêpami prac ujawnia³ swoje
kolejne niedoskona³oœci.
Tymczasem Spó³ka
zosta³a sprywatyzowana
(20 wrzeœnia 2011 r.), a
w³aœcicielem zosta³o Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – I Fundusz
Inwestycyjny Zamkniêty
Akcji Niepubliczny bêd¹ce czêœci¹ Grupy Kapita³owej KGHM. Po objêciu
zarz¹dzania Spó³k¹ i zapoznaniu siê z aktywami,
w tym z realizowan¹ inwestycj¹, organa decyzyj-

17 paŸdziernika przeciêcie wstêgi by³o sygna³em, ¿e SANUS zostaje oficjalnie otwarty.
Wiosn¹ 2009 r. spó³ka wy³oni³a w drodze zamówienia publicznego wykonawcê projektu rozbudowy, a zamierzenie inwestycyjne by³o skrojone na ówczesne skromne mo¿liwoœci
finansowe firmy. Projekt powsta³ w czerwcu i obejmowa³ tylko prace zwi¹zane z samym obiektem rozbudowywanego sanatorium, a œciœlej - z baz¹ noclegow¹ i zabiegow¹. Dolnoœl¹-

ne Spó³ki podjê³y decyzjê o
koniecznoœci podwy¿szenia
standardu realizowanego
obiektu oraz objêciem inwestycj¹ równie¿ zewnêtrznej
infrastruktury wokó³ obiektu.
Pocz¹tkowo
mia³o to byæ realizowane przez
dotychczasowego generalnego
wykonawcê, ale
ten w marcu 2012 r. og³osi³ upad³oœæ i 8 maja
zszed³ z budowy.
Zarz¹d Spó³ki podj¹³ decyzjê o wykonaniu
projektu zastêpczego, który spe³ni³by oczekiwania wobec tego obiektu. Prace projektowe trwa³y
do lipca 2012 r., nastêpnie wy³oniono nowego
generalnego wykonawcê, który szczêœliwie dokoñczy³ realizacjê inwestycji i 9 lipca br. Spó³ka uzyska³a pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu, który
po zakoñczeniu jego wyposa¿ania przyj¹³ w po³owie sierpnia pierwszych goœci.
Sk¹d nazwa „Sanus”? Dotychczasowa - „S³oneczko” - pozosta³a formalnie w dokumentacji
inwestycji, lecz z uwagi na zak³adany kierunek wykorzystania nowo budowanego obiektu dla pobytów komercyjnych - nie wygl¹da³a atrakcyjnie. Wœród ró¿nych propozycji zosta³a przyjêta ostatecznie nazwa Hotel Zdrojowy „Sa-

nus”. Czy to powinno dziwiæ? Sanus po ³acinie znaczy zdrowie, a hotel kojarzy siê z wypoczynkiem i rekreacj¹, w dodatku po³o¿ony jest w samym sercu uzdrowiska, nieprzypadkiem
wiêc sta³ siê „Zdrojowym”. I tu niespodzianka – „Sanus” ma
w³asn¹ pijalniê wody mineralnej goœcie bez opuszczania obiektu mog¹ siê napiæ wody z ujêcia „Górnego”, znajduj¹cego siê
pod hal¹ spacerow¹ w Domu Zdrojowym.
Nowy „Sanus” ma 80 miejsc, a po modernizacji „S³oneczka”, dziêki której wzroœnie standard starego obiektu, iloœæ ³ó¿ek
zwiêkszy siê do 120. Przybli¿onym terminem po³¹czenia obu
sanatoriów jest maj przysz³ego roku.
Czym dziœ dysponuje „Sanus”, poza wspomnian¹ ju¿ w³asn¹
pijalni¹? Dwoma minibasenami (jacuzzi), saun¹ fiñsk¹ i such¹,
baz¹ zabiegow¹ do k¹pieli mineralnych, ok³adów borowinowych i fango (to ok³ady lub k¹piele przy u¿yciu specjalnego
b³ota, bogatego w sk³adniki mineralne), ponadto salami fizykoterapii, masa¿y oraz fitness (kinezyterapii).
(opr. aka)

XVI Żabie Loty
Miejskie i Rodzinne Œwiêto Latawca „¯abie Loty”, którego ide¹ jest
spotkanie i mi³e spêdzenie wolnego czasu, odby³o siê 26 paŸdziernika na
terenie Miejskiego Zespo³u Szkó³. Jury najpierw ocenia³o starannoœæ wykonania, konstrukcjê, ozdobienie (w tym logo ¿abki), a potem ocenia³o d³ugoœæ
i wysokoœæ unoszenia siê latawca.
S³oneczna pogoda i po³udniowo-zachodni wiatr sprzyja³y lotom dwudziestu aerodyn
bior¹cych udzia³ w konkursie organizowanym po raz szesnasty przez Gminê Œwieradów.
Najwy¿sze noty w kategorii wygl¹du latawców otrzymali: I - Ewelina Prusiewicz,
Justyna i Mateusz Rozumowie i Amelia Leszczyñska, II Katarzyna i Aleksandra Marcinkowskie, III - Wiktoria Pazowska i Bruno Skrzyñski.
Pierwsze miejsce w kategorii lotu przypad³o Jakubowi i Kacprowi Gruszeckim, Weronice Niewiadomskiej
oraz Jakubowi Olszewskiemu, drugie - Szymonowi Zazulakowi, a trzecie Dominikowi Adamowi i Kacprowi Piwowarkowi.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ rodzinom za
przygotowanie konstrukcji, aktywny udzia³ w konkursie
i wspólne spêdzenie wolnego czasu.

Obiektywnie rzecz bior¹c

czyli œwieradowskie to i owo w obiektywie

Zdjêcie u góry przedstawia ul. Wyszyñskiego na samym pocz¹tku przebudowy (17 paŸdziernika) - gdyby nie centrum handlowe po prawej, trudno by³oby odgadn¹æ, który to rejon
miasta. Zdjêcie na dole zosta³o zrobione 8 listopada i widaæ ju¿ na nim zarysy przysz³ego
za³o¿enia ulicznego. Na efekt koñcowy musimy poczekaæ do pocz¹tków grudnia.

Jak co roku uczniowie œwieradowskich szkó³ uczcili rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci udzia³em w Konkursie o Wieczne Pióro Burmistrza miasta Œwieradowa-Zdroju, zorganizowanym przez Szko³ê Podstawow¹ nr 2. Uczestnicy prezentowali poezjê patriotyczn¹ upamiêtniaj¹c¹ burzliwe losy naszej ojczyzny. Laureatk¹ i zdobywczyni¹ Wiecznego Pióra zosta³a Oliwia Goj¿ewska ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwieradowie (fot. obok).
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajêli Micha³ Polañski i Justyna Lonycz, drugie - Maryla Socha i Jadwiga
Kliszcz, a trzecie - Oliwier
Fila. W kategorii klas IV-VI
pierwsze miejsce przypad³o
Oliwii Elias, drugie - Zuzannie Polañskiej, a trzecie Kamili Zgliñskiej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Agnieszka Radewka

Pióro dla Oliwii

U góry - nowa nawierzchnia ul. Koœciuszki (wraz z odwodnieniem) ucieszy³a w³aœcicieli nowych domów, które jeden po drugim powstaj¹ w tym rejonie. Poni¿ej - ul. Lipowa, dawniej
dziurawa niczym rzeszoto, po przebudowie zupe³nie nie przypomina swej poprzedniczki.

Zdjêcia
Tomasz Chmielowiec

Ksi¹¿ki dla maluszków

W ostatnim czasie powiêkszy³o siê nam grono bibliofilów, którzy na dobry pocz¹tek obdarowani zostali wyprawkami kulturalno-wychowawczymi. Znalaz³y siê w nich: bajki i karta czytelnika - dla dzieci, oraz poradniki super niani Doroty Zawadzkiej - dla rodziców. Na
zdjêciu z lewej Wioletta Gorzeñ i Mariusz wraz z synem Markiem Janem Solaw¹. Z prawej m³ody czytelnik Miko³aj Siepak z mam¹
Jadwig¹ (tata Marek tym razem nieobecny). U góry Joanna Adam z synem Szymonem, który problem czytelnictwa próbowa³ rozgryŸæ
na poczekaniu. Tata Pawe³ mo¿e ju¿ z tego wyci¹gaæ wnioski: czytaæ synowi, czytaæ, czytaæ - 20 minut dziennie. Codziennie!

Witajcie w Królestwie Wiedzy
3 paŸdziernika do Szko³y Podstawowej nr 2 przybyli król i królowa Królestwa Wiedzy (Zuzanna Polañska i Szymon Rzeczkowski) w asyœcie damy
dworu (Emilia Zaj¹c) i rycerza (Krystiana Suszka), aby przeegzaminowaæ
uczniów klasy pierwszej i zdecydowaæ o wst¹pieniu ich do braci szkolnej. Na
uroczystoœæ przybyli rodzice, dziadkowie i rodzeñstwo m³odych kandydatów
na uczniów-rycerzy.
Egzamin prowadzili goœcie z Krainy Wiedzy. Dzieci musia³y wykazaæ, ¿e
s¹ godnymi nosiæ miano uczniów szko³y. Po pomyœlnie zdanym egzaminie,
akceptacji pani dyrektor, królowej i króla wszyscy uczniowie klasy pierwszej
z³o¿yli uroczyste œlubowanie. Nastêpnie dyrektor Ma³gorzata Gettner dokona³a aktu pasowania. Potem by³a chwila dla fotoreporterów, upominki od
kole¿anek i kolegów i wspania³y poczêstunek przygotowany przez bardzo
zaanga¿owanych rodziców pierwszoklasistów.
L. Fischer

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystoœæ, która na sta³e
zagoœci³a w kalendarzu imprez przedszkolnych. 10 paŸdziernika na terenie ogrodu przedszkolnego dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci, które zdoby³y podczas okresu adaptacyjnego w przedszkolu – œpiewa³y, tañczy³y, recytowa³y wiersze. Dla wiêkszoœci z nich by³ to pierwszy wystêp przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹.
Tego dnia ka¿dy oddzia³ zaprezentowa³ swoje emblematy grupowe. Podczas œlubowania dzieci przyrzeka³y i obieca³y „zgodnie
bawiæ siê w sali, co dzieñ rano mieæ buziê uœmiechniêt¹, s³uchaæ pani i
pomagaæ kolegom, jeœæ zdrowo i grzecznie, byæ dzielnym przedszkolakiem”.
Dyrektor placówki Renata Simiñska dokona³a uroczystego pasowania na przedszkolaka, dotykaj¹c lewego ramienia ka¿dego dziecka o³ówkiem i mówi¹c s³owa: Pasujê ciê na przedszkolaka! Na pami¹tkê tego
wa¿nego wydarzenia ka¿dy z nich otrzyma³ dyplom pasowania i teraz
dzieci z dum¹ mog¹ powiedzieæ, ¿e s¹ ju¿ „prawdziwymi przedszkolakami”. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy wspólnie zaœpiewali i zatañczyli boogie woogie, wykonali pami¹tkowe zdjêcia i zostali zaproszeni na
s³odki poczêstunek.
Dziêkujemy goœciom i rodzicom - za wspólnie spêdzone chwile, które
przynios³y wszystkim uczestnikom wiele radoœci oraz dostarczy³y pozytywnych i niezapomnianych wra¿eñ.
Wanda RzeŸnik

Pasowanie na przedszkolaka

SKI & SUN oraz MARY KAY zapraszaj¹ na kolejn¹ Babsk¹ Sobotê - 16 listopada w godz. 11001400 na górnej stacji kolei gondolowej, gdzie odbêd¹ siê bezp³atne warsztaty makija¿owe pod
has³em DOBIERANIE I £¥CZENIE KOLORÓW.
®

Podrêczniki z dofinansowaniem
W roku szkolnym 2013/14 dofinansowanie do podrêczników otrzyma³o 31 uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 (w
³¹cznej wysokoœci 7874,88 z³) oraz 17 uczniów MZS (3803
z³). Pomocy takiej mo¿na udzieliæ uczniom klas I-III i V
szko³y podstawowej, pochodz¹cych z rodzin, w których
dochód na osobê nie przekracza kryterium dochodowego:
1. dla uczniów klas II, III i V – 456 z³ netto na osobê za
miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku (podstawa: art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej);
2. dla uczniów kl. I dochód na osobê nie mo¿e przekroczyæ 539 z³ netto (podstawa: art. 5 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych).
Dofinansowanie zakupu podrêczników nale¿y siê tak¿e uczniom (bez wzglêdu na dochód w rodzinie, wiek i
rodzaj szko³y) legitymuj¹cym siê orzeczeniem o potrzebie
kszta³cenia specjalnego, wydanym przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Lubaniu; w Œwieradowie pomoc¹ tak¹ objêtych jest jedynie dwoje gimnazjalistów.

S¹ te¿ wyj¹tki od zasady - pomoc przys³uguje tak¿e
uczniom pochodz¹cym z rodzin, które nie spe³niaj¹ kryterium
dochodowego, a które wymagaj¹ dofinansowania zakupu podrêczników ze wzglêdu na przypadki okreœlone w art. 7 ustawy
o pomocy spo³ecznej. Zalicza siê do nich m.in. sieroctwo, bezdomnoœæ, wielodzietnoœæ, ochrona macierzyñstwa, ciê¿ka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm czy narkomania. Uzasadnienie o ubieganie siê o pomoc w tych przypadkach ma
byæ opisane we wniosku
sk³adanym do dyrektora
szko³y. Pomoc¹ z powy¿szych przyczyn mo¿na obj¹æ nie wiêcej ni¿ 5 proc.
ogólnej liczby uczniów
klas objêtych programem,
zamieszkuj¹cych na terenie danej gminy; u nas jest
ich dziewiêcioro.
AA

TURCJA - studia
na wakacjach
Erasmus – program dla studentów, który ju¿ zawsze
bêdê polecaæ ka¿demu, kto chce prze¿yæ niezapomniane
chwile i choæ na semestr oderwaæ siê od codziennej rutyny. Jestem na trzecim roku studiów i by³a to ostatnia szansa na skorzystanie z tego jak¿e idealnie pomyœlanego sposobu studiowania. Wydzia³ Ekonomii, Zarz¹dzania i Turystyki w Jeleniej Górze (wroc³awskiego Uniwersytetu
Ekonomicznego) oferowa³ m. in. wyjazd do W³och, Portugalii czy Hiszpanii, jednak mój wybór pad³ na Turcjê. Dlaczego? Szczerze mówi¹c, by³a to decyzja bardziej intuicyjna ni¿ przemyœlana, ale teraz wiem, ¿e nie zamieni³abym
jej na ¿adn¹ inn¹!
Turcja to kraj, o którym nikt, kto nie by³ tam chocia¿ raz,
nie powinien stawiaæ os¹dów. Przed wyjazdem ja i moi najbli¿si byliœmy pe³ni obaw, a to za spraw¹ stereotypów. Ka¿dy
w pierwszej kolejnoœci uto¿samia Turcjê z islamem, a st¹d,
jak wiadomo, blisko do uprzedmiotowiania kobiet czy zabijania w imiê wiary. Nic bardziej mylnego! Zawsze by³am zdania, ¿e religie s¹ wspania³e w swych za³o¿eniach, a jedyn¹ ich
wad¹ jest cz³owiek, który potrafi zniszczyæ najwspanialsz¹
nawet ideologiê. I tak jest w przypadku ka¿dego wyznania. To
od cz³owieka zale¿y, w jaki sposób bêdzie korelowa³ swoje
¿ycie z religi¹. A tutaj ludzie s¹ wspaniali. Pozna³am ju¿ kilku, którzy stali siê moimi przyjació³mi. S¹ pomocni, ¿yczliwi,
otwarci i przede wszystkim – maj¹ bardzo dobre serca. Wszystkie te cechy wynikaj¹ w³aœnie z Koranu – Œwiêtej Ksiêgi Islamu. Picie alkoholu czy palenie papierosów jest œwiadectwem
nieszanowania swojego cia³a, które jest darem Allaha. Dlatego turecka m³odzie¿ stroni od tych u¿ywek, zastêpuj¹c je kahve (kaw¹) lub çay (bardzo mocn¹ herbat¹) oraz nargile (fajk¹

Z Teksasu do Świeradowa
Nikogo nie dziwi, gdy ulicami naszego miasta spaceruj¹ Niemcy czy Rosjanie, jednak gdy przy fontannie zdjêcia robi¹ sobie mieszkañcy Dzikiego Zachodu, to trzeba
przyznaæ - to doœæ niecodzienny widok. Amerykanie byli
zauroczeni naszym miasteczkiem. Sami mieszkaj¹ w Dallas - ponad trzymilionowej metropolii, wiêc tym bardziej
podoba³y im siê nasze urocze zak¹tki.

Chad i Angela Bozarth (na zdjêciu) - ludzie biznesu, misjonarze i globtroterzy stwierdzili, ¿e nasze miasteczko jest
bardzo urocze i ¿e mamy mnóstwo atrakcji, które s¹ naprawdê niecodzienne dla ludzi z wielkiego miasta. Spaceruj¹c ulic¹
Zdrojow¹ uznali, ¿e fantastycznym pomys³em s¹ stoliki przed
restauracj¹, które nie s¹ oddzielone ¿adnym murem od chodnika. Da³o im to wra¿enie swojskoœci
i przyjaznego nastawienia.
Jak tu trafili? Na zaproszenie przyjació³. Co im siê w Polsce najbardziej
podoba? Jedzenie – zajadali siê barszczem i karkówk¹ w piwie i miodzie.
Czy tutaj wróc¹? Oczywiœcie! Przylec¹
za rok, przywioz¹ znajomych i bêd¹
odkrywaæ inne uroki naszej okolicy.
A o wra¿enia spyta³ i rozmowê
przeprowadzi³ Piotr Bigus.

Œwiat blisko nas
wodn¹), które podawane s¹ w ka¿dym lokalu. Jeœli mowa o
gastronomii: kuchnia turecka zaliczana jest - zaraz po chiñskiej i francuskiej - do œwiatowej czo³ówki. G³ówn¹ zalet¹
jest to, ¿e wszystko przygotowywane jest ze œwie¿ych sk³adników, a potrawy oparte s¹ na warzywach i owocach, gdy¿
mo¿na je kupiæ na ka¿dym straganie przez ca³y rok. Moim
faworytem okaza³o siê gözleme – naleœniki robione z m¹ki,
wody i soli z odrobin¹ mas³a, do którego dodaje siê farsz w
postaci ziemniaków, sera, szpinaku lub miêsa, podawane ze
œwie¿ymi warzywami oraz papryczk¹ chili, zerwan¹ prosto z

Autorka przed swym uniwersytetem w Bileciku.

Przed meczetem (zbudowanym w 2011 r.). Napis miêdzy
minaretami g³osi „Insani Yasat ki Devlet Yasasin”, co w wolnym t³umaczeniu znaczy „cz³owiek ¿yje wed³ug prawa pañstwowego”.
krzaka. Nie stroniê równie¿ od tureckiego döner kebapa, który jest daniem narodowym i dlatego te¿ podawany jest wszêdzie: od budek przy ulicach, po dobre restauracje, oczywiœcie
w ró¿nych formach.
Uniwersytet w Bileciku, gdy¿ w³aœnie w tym uroczym

miasteczku siê zatrzyma³am, jest nowoczesny, piêknie umiejscowiony, a wyk³adowcy pomagaj¹ na ka¿dym kroku. Uczymy siê tutaj g³ównie zarz¹dzania, ale s¹ równie¿ finanse, marketing czy ekonometria. Jednym s³owem – nic nas nie ominie.
Oprócz tego - co oczywiste - podró¿ujemy. Stambu³, dawny Konstantynopol, który zachwyci³ mnie swoim ogromem i
ró¿norodnoœci¹, i Bursa, po³o¿ona nad Morzem Marmara - to
jedne z wiêkszych miast, które mia³am okazjê zobaczyæ. Turcja jest kolorowa, ludzie s¹ uœmiechniêci i bardzo otwarci.
Poza tym ¿ycie p³ynie tutaj bardzo spokojnie. Nie ukrywam,
¿e czujê siê jak na pó³rocznych wakacjach. Pogoda zachêca
do wyjœcia z domu i po prostu chce siê ¿yæ!
To, ¿e podró¿e kszta³c¹, ka¿dy wie. Ale nie ka¿demu chce
siê wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie daje program Erasmus.
Dlatego apelujê – do ka¿dego, kto chce prze¿yæ fantastyczn¹
przygodê i znaleŸæ siê w innym œwiecie – uczcie siê i starajcie
o uczestnictwo w tym programie. Warto, wiêc polecam –
Kinga Miakienko

Moskwa nad Kwis¹
Cztery moskwianki - Masza Priwa³owa, Julia Breus, Irina Kostina i Irina Ivanova (w tej kolejnoœci na zdjêciu od lewej),
specjalistki od psychoterapii, zatrudnione w moskiewskich poradniach psychologicznych, spêdzi³y wczesn¹ jesieni¹ kilka dni w Hotelu Stary Zdrój, ³¹cz¹c wypoczynek z warsztatami samokszta³c¹cymi, które odbywa³y w sali konferencyjnej nadleœnictwa. Uczestniczki warsztatów oceniaj¹ przygotowanie techniczne sali jako perfekcyjne!
Œwieradów i hotel I. Ivanova pozna³a
kilka miesiêcy temu, gdy przyjecha³a z Berlina odwiedziæ córkê. Tak jej siê u nas
spodoba³o, ¿e gdy przysz³o do wyboru miejsca kolejnych warsztatów, bez problemu
przekona³a kole¿anki, ¿e Œwieradów to jest
to!
To by³o ich trzecie takie spotkanie poza
Moskw¹; na pierwsze wybrano kurort w Austrii, a rok temu
skrzyknê³y siê w Berlinie.
Pierwsza po³owa ka¿dego dnia w Œwieradowie up³ywa³a
im na szkoleniu, a druga na korzystaniu z uroków SPA, na
smakowaniu powietrza, przyrody i architektury.
I. Ivanova trochê o nas czyta³a, ale niewiele po rosyjsku,
za to du¿o po niemiecku. I przyznaje, ¿e nie zawiod³y siê tym,
co w Œwieradowie zasta³y. Spokojny ma³y hotelik nad brzegiem Kwisy, starsi goœcie wokó³, cisza i spokój – to po rozhukanej Moskwie, gdzie nawet po pó³nocy stoi siê w korkach,
by³o jak pobyt w raju.
- Spokój to pierwsze, co by³o nam potrzebne. Zwiedzamy
kawiarenki i restauracje, pijemy kawê, smakujemy nieznane
dla nas smaczne dania i spacerujemy, spacerujemy... - mówi³y zgodnym chórem.
Niestety, druga czêœæ opowieœci nie by³a ju¿ tak optymistyczna. Rok temu przed wyjazdem do Berlina wizy niemieckie za³atwi³y od rêki w trakcie jednej wizyty. Wczeœniej nie

napotka³y ¿adnych problemów w konsulacie Austrii. Myœla³y,
¿e Polska jako kraj unijny wyznaje te same standardy, ale srodze siê rozczarowa³y.
- Nasza placówka dyplomatyczna w Moskwie co rusz mno¿y³a biurokratyczne przeszkody – wspomina Edyta Gromnicka, kierowniczka recepcji w Starym Zdroju. - Najpierw za¿¹da³a od nas potwierdzenia grupowego, potem indywidualnych,
a na ka¿dym musia³o byæ napisane, ¿e hotel zapewnia odbiór
z Berlina. Potwierdzaliœmy, wtedy za¿¹dano potwierdzenia
wp³aty zaliczek, w jakich kwotach i za ile dni pobytu.
Moskwianki zapewnia³y co rusz, ¿e Œwieradów jest uroczym zak¹tkiem wartym ponownych odwiedzin, ¿e wywo¿¹
od nas wspania³e wra¿enia i trwa³e wspomnienia, ale czy maj¹c w pamiêci kilka wizyt w konsulacie zechc¹ za jakiœ czas
znów przechodziæ tê biurokratyczn¹ mitrêgê?
Takich opowieœci s³ucha siê z nutk¹ zdziwienia, bo ich
wydŸwiêk zupe³nie nie pasuje do œwieradowskich dzia³añ
marketingowych skierowanych do rosyjskiego klienta. (AK)

Segregujemy i edukujemy
Minê³y ju¿ cztery miesi¹ce od zmiany
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach, której g³ównym celem jest spe³nienie wymogów Unii Europejskiej co do
sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Kolorowe pojemniki pojawi³y
siê przy posesjach, hotelach, pensjonatach,
domach wielorodzinnych, budynkach u¿ytecznoœci publicznej, zachêcaj¹c do segregowania odpadów celem ich powtórnego
przetworzenia. Wykorzystanie tych samych
materia³ów w kolejnych dobrach materialnych i u¿ytkowych to ochrona zasobów
naturalnych, ochrona œrodowiska i oszczêdnoœæ energii.
Segregacja i edukacja id¹ w parze, dlatego te¿ w dniach 21-25 paŸdziernika uczniowie klas IV-VI zostali zaproszeni do udzia³u
w akcji przypominaj¹cej o koniecznoœci i za-

sadnoœci segregacji œmieci. Uczniowie przyzwyczaili siê ju¿ do obecnoœci specjalnych
pojemników na korytarzach, rozumiej¹ te¿, i¿
segregacja u Ÿród³a to najlepsze, co mo¿emy
zrobiæ dla przyrody.
Sposobem na wypowiedzenie siê by³y prace plastyczne, które wykonano dowoln¹ technik¹. Przyznano dwa pierwsze miejsca: Oskar
Konczarek w kategorii rysunku i Gabriela
Kubœ w kategorii prac przestrzennych (kompozycja z papieru i plasteliny).
Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej
i gimnazjum uczestniczyli w zajêciach dydaktycznych dotycz¹cych segregacji i recyklingu

aktywnie bior¹ te¿ udzia³ w szkolnym konkursie Mistrz Recyklingu. Zbiórka puszek aluminiowych, baterii i korków plastikowych to aktywizacja spo³ecznoœci szkolnej i wk³ad
w ochronê œrodowiska. Dotychczasowymi liderami s¹: Bartosz Jednorowski, Sara Tomaszewska, Katarzyna Cymba³ko, Karolina Salawa, Oliwier Fila, Katarzyna Salawa, Antek
Kijewski - zbiórka baterii, oraz Dawid i Iga
Jurczakowie, Maja i Oliwier Piotrowiakowie,
Dorian Tasiulis i Justyna Lonycz - puszki aluminiowe.
Zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców i
sympatyków naszej szko³y o pomoc w zbiórce baterii w ramach konkursu „Zbieramy zu¿yte baterie 2013”, organizowanego przez
marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego. O
zwyciêstwie decydowaæ bêdzie waga zebranych zu¿ytych baterii w przeliczeniu na licz-

bê uczniów w danej placówce. Zbiórka trwa
do 22 listopada w Miejskim Zespole Szkó³
(sala nr 12). W przypadku braku mo¿liwoœci
przyniesienia baterii do szko³y proszê dzwoniæ pod nr 665 733 443, a przyjdziemy i odbierzemy, bo im wiêcej, tym lepiej dla nas i
œrodowiska.
T.F. i A.K.

Od lat 3 do 70!
- taka by³a rozpiêtoœæ wiekowa uczestników niedzielnej wycieczki (6 paŸdziernika) do Teatru
im. C.K.Norwida. Spektakl przedstawia³ Wroc³awski Teatr Lalek w ramach Jeleniogórskich Spotkañ Teatralnych. „Pacan – historia o mi³oœci” zosta³ napisany przez Mariê Wojtyszko i przeznaczony dla dzieci, którym rodzice potrafi¹ poœwiêciæ trochê wolnego czasu i zabraæ je w inny
œwiat – nierealny, fantastyczny. Wszystko jest w nim umowne, ale ciekawe i fascynuj¹ce. W
wycieczce wziêli udzia³ uczniowie klas 4-6, byli te¿ m³odsi. Borysek œwiêtowa³ w teatrze swoje
3. urodzinki, a najstarsz¹ uczestniczk¹ naszej eskapady by³a jego ukochana Babcia, licz¹ca sobie 70 wiosen. Obojgu spektakl siê podoba³. Wybra³y siê z nami równie¿ mamy kilku uczennic,
ciesz¹c siê wspóln¹ wypraw¹ w niedzielne popo³udnie.
Wszystkich wzruszy³a historia psa Pacana, który zgubi³ siê i trafi³ do schroniska dla zwierz¹t. Tam znalaz³ szczêœcie i mi³oœæ swego ¿ycia. Doczeka³ siê nawet potomstwa! Historia, jakich wiele, ale spektakl z wyraŸnym przes³aniem – najwa¿niejsza w ¿yciu jest mi³oœæ. Dzieci
doskonale je odczyta³y!
Wra¿enie na nich zrobi³y przede wszystkim efekty, które mo¿na zobaczyæ na ¿ywo tylko w
teatrze. Jêk zachwytu wywo³a³a zas³ona wykonana z metalowych ogniw imituj¹ca klatki dla
psów. Opad³a niespodziewanie z wysokiego sufitu. Obrotowa scena, która by³a poruszana przez
czarne zakapturzone postacie symbolizuj¹ce z³o, zafascynowa³a widzów. Wspania³a gra œwiate³
stroboskopowych i melodyjna muzyka stanowi³y mi³¹ oprawê przedstawienia. Przede wszystkim jednak kolorowe, piêkne kostiumy sprawi³y, ¿e pojawi³y siê uœmiechy na dzieciêcych buziach. Aktorzy zaœ poruszyli serca dzieci sw¹ gr¹. Widzowie ¿ywo reagowali zarówno na nieszczêœcie dotykaj¹ce zwierzêta, jak i na zabawne dialogi dwóch odzianych na ¿ó³to-zielono psotnych fretek czy sarkastyczne uwagi pewnego zgorzknia³ego S³onia.
Spektakl ten poruszy³ bardzo wa¿ne kwestie. Jedn¹ z nich by³ problem odpowiedzialnoœci
za ka¿d¹ istotê, któr¹ siê oswoi. Nie tylko zwierzê. Cz³owieka równie¿. „Pacan” to nie cukierkowa baœñ. To spektakl, który mo¿e byæ tematem powa¿nych rozmów dziecka z rodzicem. ¯e jest
umowny? I bardzo dobrze! Ile¿ razy my – doroœli - powo³ujemy siê na ró¿ne umowy!?
Dla wielu dzieci by³ to pierwszy kontakt z prawdziwym teatrem. Z zaciekawieniem ogl¹da³y
foyer jeleniogórskiego teatru, przygl¹da³y siê plakatom teatralnym, zdjêciom aktorów ze spektakli. Du¿e wra¿enie zrobi³a na nich widownia oraz obrotowa scena, a ca³oœci dope³ni³ wystêp
przed kamerami telewizji, gdzie dzieci mog³y siê podzieliæ wra¿eniami po obejrzeniu przedstawienia.
Mi³o by³o patrzeæ na dzieciêce buzie, to uœmiechniête, to trochê przestraszone - jak to w
prawdziwym ¿yciu… Warto poœwiêciæ, drodzy Rodzice, jedno niedzielne popo³udnie, aby pokazaæ dzieciom inny œwiat i
zamieniæ kreskówkowy be³kot na kontakt z ¿ywym wyraŸnie
wyartyku³owanym s³owem przez aktora z krwi i koœci. Zachêcam do kolejnych wizyt w teatrze, które ju¿ niebawem
zorganizujê dla Waszych pociech. Mo¿e gdzieœ wœród nich
drzemi¹ aktorskie - nieodkryte jeszcze - talenty? Wierzê, ¿e
tak…
Agnieszka Ca³ko - nauczyciel jêzyka polskiego
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Œwieradowie

Zupy na mroŸne dni
Kiedy za oknem zimno, szaro i buro, to chocia¿ w kuchni mo¿emy przywróciæ barwy lata i
wzbogaciæ swój jad³ospis o nowe dania. W ch³odne dni trzeba koniecznie zjeœæ coœ ciep³ego,
gdy¿ zimne potrawy jeszcze bardziej wyziêbi¹ nasz organizm. W efekcie po sa³atce szybko
poczujemy g³ód i bêdziemy póŸniej podjadaæ. Ponadto zimno os³abia uk³ad odpornoœciowy,
dlatego osoby, które przez ca³y dzieñ nie jedz¹ nic ciep³ego, ³atwiej ³api¹ infekcje. Nie ma
lepszego sposobu na rozgrzanie w mroŸny dzieñ ni¿ talerz gor¹cej zupy. Jeœli dodamy do
wywaru du¿o warzyw, cebulê albo czosnek, dodatkowo
wzmocnimy uk³ad odpornoœciowy do walki z wirusami i bak150 ml bia³ego wytrawnego wina, 6 ugotowateriami.
nych ziemniaków, sok z 1/2 cytryny, 15 dkg boczTak wiêc oto przepisy na zupy, które nas nasyc¹, wzmocku, majeranek, rozmaryn, pieprz, sól, ¿ó³tko.
ni¹ i rozgrzej¹.

Rozgr zewająca czosnkowa
Sk³adniki: 1,5 litra roso³u, 10 z¹bków czosnku, 2 cebule, 2 ³y¿ki mas³a klarowanego, 50 ml
œmietany 18%, 2 ³y¿ki sera ¿ó³tego, szczypta
tymianku, sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: Pokrojon¹ cebulkê przysma¿yæ na maœle, dodaj¹c pod koniec pokrojony czosnek. Wrzuciæ wszystko do gor¹cego roso³u i gotowaæ pod przykryciem 20 min. Dodaæ tymianek
sól i pieprz, a nastêpnie wszystko zmiksowaæ.
Wlewamy na talerz bardzo gor¹c¹ zupê, posypujemy ¿ó³tym serem i podajemy z grzank¹ z
chleba razowego (fot. obok) lub z ziemniakami.

Przygotowanie: W³oszczyznê dusimy na patelni, z ³y¿k¹ mas³a i winem. Przek³adamy do
gor¹cego roso³u dodaj¹c chrzan i czosnek. Gotujemy, a¿ warzywa bêd¹ miêkkie, przyprawiamy szczypt¹ majeranku, dodajemy sok z cytryny i œmietanê, dok³adnie wszystko miksuj¹c,. Po
zdjêciu z ognia zaci¹gamy zupê rozm¹conym
¿ó³tkiem i nalewamy j¹ do talerzy, dok³adaj¹c
ugotowane ziemniaki i przysma¿ony wczeœniej
boczek. Oprószyæ majerankiem oraz kilkoma
igie³kami rozmarynu i od razu podawaæ.

Sk³adniki: 1 litr roso³u lub wywaru z warzyw,
6 kromek suchego chleba ¿ytniego, 15 dkg ¿ó³tego sera, 1 szklanka mleka 3,2%, 2 ³y¿ki œmietany kremówki, 4 ¿ó³tka, ga³ka muszkato³owa,
pietruszka lub koperek, pieprz i sól do smaku.
Przygotowanie: Chleb namoczyæ w rosole
a nastêpnie zmiksowaæ. Dolaæ pó³ szklanki
wody, dosoliæ i gotowaæ 15 min. Zdj¹æ z ognia.
¯ó³tka roztrzepaæ z mlekiem i œmietan¹ i wlaæ
do zupy, ca³y czas mieszaj¹c. Nastêpnie jeszcze raz podgrzaæ, ale nale¿y uwa¿aæ, ¿eby zupy
nie zagotowaæ. Przyprawiæ ga³k¹ muszkato³ow¹
i podawaæ posypuj¹c tartym ¿ó³tym serem i
natk¹ pietruszki.
Tak wiêc w listopadzie zajadamy pyszne zupy, a ju¿ w
nastêpnym numerze bêd¹ przepisy na dania, które sprawi¹,
¿e zaczniesz b³yszczeæ na spotkaniach rodzinnych niczym
gwiazda na betlejemskim niebie. Bêdzie nowe spojrzenie na
barszczyk, bêdzie ryba, ciasta i ciasteczka. Bêdzie s³odko,
pachn¹co i œwi¹tecznie. Jednak zanim to nast¹pi, to koniecznie chrzanik i czosneczek, abyœmy mogli zdrowo tych pysznoœci doczekaæ.
Tymczasem ¿yczê zdrowia i oby do œwi¹t - Piotr Bigus

Chr zanowa z boczkiem

Sk³adniki: 1,5 litra roso³u, 2-3 ³y¿ki startego
œwie¿ego chrzanu, w³oszczyzna bez marchewki, 2 z¹bki czosnku, 125 ml œmietany kremówki,

Gotuj z Przystup¹
Ryby morskie tym siê ró¿ni¹ od s³odkowodnych, i¿ maj¹
wiêcej kwasów t³uszczowych omega-3, które zapobiegaj¹
chorobom serca, schorzeniom uk³adu kr¹¿enia, a przy tym
poprawiaj¹ pamiêæ. S¹ to ryby nietanie, ale bardzo popularne ze wzglêdu na sw¹ jakoœæ i wartoœci od¿ywcze. Najpopularniejszymi rybami na europejskich sto³ach s¹ labraks (okoñ morski), barwena i piotrosz. Choæ wszystkie
te trzy nazwy brzmi¹ doœæ tajemniczo, zapewniam, ¿e ryby
te mo¿na kupiæ w lepszych sklepach, choæ mo¿na je spotkaæ tak¿e na stoiskach rybnych w du¿ych marketach. ¯eby
jednak trochê oswoiæ naszych czytelników z tym asortymentem, dodam jeszcze dwa swojsko brzmi¹ce gatunki dorsz i halibut.
Labraks, który u nas znany jest bardziej jako okoñ morski,
a w œwiecie jako seabass, jest ju¿ w 99 proc. ryb¹ hodowlan¹,
co jednak nie dyskwalifikuje jej marki i smaku. Ryby te hoduje siê w klatkach w Morzu Œródziemnym (g³ównie w Chorwacji), karmione s¹ pasz¹ pochodzenia zwierzêcego, od ryb dzikich odró¿nia je wy¿szy poziom t³uszczu. Hodowlane okonie
bywaj¹ nawet okreœlane jako ryby pó³t³uste, mimo ¿e generalnie labraks jest chudy.
W kuchni najlepiej wychodzi zapiekany i w³aœnie taki
teraz przyrz¹dzimy.
Sk³adniki: 4 filety okonia, œrednia cebula, 100 ml bia³ego
wytrawnego wina, 4 ³y¿ki miodu (oczywiœcie, izerskiego), 50
g mas³a, du¿y œwie¿y broku³, 2 ¿ó³tka, 100 ml œmietany 30%,
sól i bia³y pieprz do smaku.
Filet solimy i odstawiamy na godzinê do lodówki. Tymczasem przygotowujemy sos: na rozpuszczone mas³o dodajemy pokrojon¹ w piórka cebulê,
sma¿ymy w rondlu ok. 2 minut,
dodajemy miód, karmelizujemy

Zupa chlebowa

go, podlewamy winem i redukujemy je, dodajemy œmietanê,
odparowujemy przez 2 minuty na wolnym ogniu, doprawiamy i zaci¹gamy ¿ó³tkami.
W naczyniu ¿aroodpornym na spód k³adziemy zblanszowane ró¿yczki broku³a, k³adziemy na nie rybê, zalewamy sosem i wk³adamy do piekarnika (1700) na ok. 20 minut.
Gotow¹ rybê najlepiej podawaæ z d³ugoziarnistym ry¿em
i bia³ym winem chablis.
Piotrosz nazywany jest tak¿e ryb¹ œw. Piotra, bo plamy na
jej bokach wed³ug legendy s¹ jego odciskami. Podobnie jak
dzikie okonie, piotrosze to jedne z najszlachetniejszych ryb, o
miêsie tak delikatnym, ¿e wrêcz zalecanym przez dietetyków
i lekarzy przy leczeniu schorzeñ gastrycznych.
Nie zapominamy tak¿e o dorszu, od dziesiêcioleci najpopularniejszej u nas rybie morskiej, w handlu wystêpuj¹cej a¿
w czterech gatunkach: ogaka (dorsz grenlandzki), gadus (pacyficzny, którego reprezentantem jest tak¿e nasz dorsz ba³tycki), wschodniosyberyjski i arktyczny.
Dziœ zaproponujê Czytelnikom „Notatnika Œwieradowskiego” dorsza pieczonego z bia³ym porem, czosnkiem i
œwie¿ym tymiankiem.
Sk³adniki: 4 œrednie filety, g³ówka czosnku, 2 pory, 2 œred-

nie marchewki, pietruszka, ma³y seler, ma³a cebula, 200 ml
bia³ego wytrawnego wina, 100 g mas³a, pêczek (ga³¹zka) tymianku, sól, pieprz i cukier do smaku.
Filety solimy, pieprzymy i odstawiamy do lodówki na godzinê. Obieramy warzywa, kroimy je w cienkie plastry i wrzucamy je na rozpuszczone w rondlu mas³o, sma¿ymy 3-4 min.,
zalewamy winem i pod przykryciem gotujemy 10-12 min.
Pory (tylko bia³¹ czêœæ, zielon¹ od³ó¿my na inn¹ okazjê,
np. do zupy) kroimy wzd³u¿ w cienkie paski, dodajemy je do
uduszonych warzyw i przyprawiamy. W ¿aroodpornym naczyniu uk³adamy na dnie 2 filety, przykrywamy je czêœci¹ warzyw, na nie sypiemy tymianek, rozsypujemy posiekany czosnek i cienk¹ skrojon¹ w piórka cebulê, na to uk³adamy kolejne dwa filety, przykrywamy reszt¹ warzyw, podlewamy do jednej czwartej wod¹ lub bulionem i trzymamy w piekarniku
(1800) pod przykryciem do 15 min. Upieczony w ten sposób
dorsz wybornie smakuje z chrupi¹c¹ bagietk¹ lub gotowanym
na bia³ym winie risottem.
Halibut na stole najlepiej zaprezentuje siê jako ryba
sma¿ona, poniewa¿ nale¿y do ryb t³ustych i w procesie
sma¿enia nadmiar t³uszczu zostanie wytopiony.
Sk³adniki: ok. 1 kg fileta (s¹ bardzo du¿e), 3 jaja, 200 g
bu³ki tartej, 100 g m¹ki, 100 g ziaren ³uskanego s³onecznika,
zio³a prowansalskie, 100 ml mleka, 200 ml oleju s³onecznikowego lub rzepakowego, cytryna, sól i pieprz.
Filet kroimy na równe kawa³ki, przyprawiamy i zanurzony w mleku odstawiamy na pó³ godziny do lodówki. W tym
czasie roztrzepujemy jaja, a bu³kê tart¹ mieszamy z zio³ami i
s³onecznikiem. Filet wyci¹gamy z mleka, obtaczamy w m¹ce,
jajku i przygotowanej przez nas panierce. K³adziemy na mocno rozgrzany olej, sma¿ymy po 2-3 minuty z ka¿dej strony i
ryba jest gotowa do podania, a ¿e mamy do czynienia z daniem klasycznym, zaserwujmy j¹ z frytkami i surówk¹ z kiszonej kapusty.
Na koniec kilka rad, jak wybieraæ ryby w sklepie. Zwracamy przede wszystkim uwagê na zapach - œwie¿a ryba nie ma
charakterystycznego rybiego smrodku, tylko pachnie sol¹ lub
wod¹ morsk¹. Skóra nie mo¿e siê odkszta³caæ, zwracajmy te¿
uwagê na skrzela (powinny byæ lekko ró¿owe, a nie sine) i
oczy (nie mêtne, lecz szkliste).
Skoro mieliœmy k¹cik z rybami morski, w numerze przedœwi¹tecznym przedstawimy króla naszych wód - karpia przyrz¹dzonego na ró¿ne, niekiedy niecodzienne sposoby.
Przepisy Szymona Przystupy do druku poda³ Adam Karolczuk

PaŸdziernikowe œwiêto seniorów
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Seniora przypadaj¹cego 1 paŸdziernika Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze zorganizowa³ drugi ju¿ – tym razem trzydniowy – przegl¹d
twórczoœci artystycznej pod nazw¹ „Senioralia”. Impreza
ta na pewno wpisze siê w historiê stolicy Karkonoszy. W
osobach starszych jest jeszcze ogromny potencja³, który
warto pokazaæ, by zachêciæ do aktywnoœci tych nieco opornych. Ta idea przyœwieca³a organizatorom imprezy z jej
pomys³odawc¹ Stanis³awem Dziedzicem.
- Na co dzieñ wdra¿amy w ¿ycie ideê aktywnoœci seniorów
w ró¿nych sferach ¿ycia. Senioralia mia³y pokazaæ tym, którzy nie uczestnicz¹ w ¿adnych zajêciach, ¿e jest to potrzebne
do ¿ycia. Przez próby i upór mo¿na osi¹gn¹æ naprawdê dobry poziom artystyczny zespo³u, a wtedy uczestnicy maj¹ wiêksze ni¿ dotychczas poczucie w³asnej wartoœci i dumy – mówi³
szef rejonu zwi¹zku.
W tegorocznym przegl¹dzie wyst¹pi³o 28 zespo³ów muzycznych i kabaretowych z ca³ego Dolnego Œl¹ska. Wœród nich
znalaz³ siê (zachêcony do udzia³u przez zarz¹d naszego ko³a
emerytów) czêsto wystêpuj¹cy w Œwieradowie zespó³ folklorystyczny „Podgórzanie” z Kamienia i Mroczkowic kierowany przez Teresê Malczewsk¹. Na jeleniogórskie Senioralia
licznie przybyli przedstawiciele wielu kó³ terenowych. Nasze
ko³o reprezentowa³o 10 osób bior¹cych udzia³ w uroczystej
gali, która odby³a siê 3 paŸdziernika w Filharmonii Jeleniogórskiej. Uczestników tej fina³owej uroczystoœci powita³ i
podsumowania imprezy dokona³ S. Dziedzic. Gratulacje organizatorom z³o¿yli te¿: prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawi³a, czynnie w³¹czaj¹ca siê w dzia³alnoœæ na rzecz seniorów
pos³anka Zofia Czernow oraz pos³anka Marzena Macha³ek.
Swój zachwyt dla tej inicjatywy wyrazi³a równie¿ przedstawicielka zaproszonej na tê imprezê delegacji z Finlandii.
Honorowi goœcie wrêczyli nagrody i wyró¿nienia dla zwyciêskich zespo³ów. Jedno z pierwszych miejsc, wespó³ z „Hosadyn¹” z Lubina i „Karkonoszami” z Mys³akowic, zajêli w³aœnie „Podgórzanie”. W czêœci artystycznej zaprezentowa³y
siê zwyciêskie zespo³y folklorystyczne i zespó³ wokalny „Agat”
z Jeleniej Góry. Sala ochoczo w³¹cza³a siê we wspólne œpiewanie znanych pieœni i nagradza³a wykonawców gor¹cym
aplauzem. Po przerwie na lampkê szampana mogliœmy jeszcze oklaskiwaæ program satyryczno-muzyczny „Niezapomniane lata 80.” w wykonaniu artystów z Filharmonii.
Senioralia zakoñczy³ bal z udzia³em honorowych goœci w
Hotelu „Merkury”, na którym – przy tym samym profesjonalnym zespole muzycznym z Filharmonii wykonuj¹cym przeboje kilku pokoleñ – do póŸnych godzin wieczornych trwa³a
œwietna zabawa. Impreza ta – poza dobr¹ rozrywk¹ - dawa³a
te¿ mo¿liwoœæ nawi¹zania kole¿eñskich kontaktów i wymiany doœwiadczeñ z przedstawicielami innych œrodowisk
zwi¹zku.
***
Dwa tygodnie póŸniej (15 paŸdziernika), z tej samej
okazji, spotkali siê œwieradowscy seniorzy, znów w bardzo
dla nich goœcinnej „Fortunie”. Stosownie do tej uroczystoœci przy piêknie nakrytych sto³ach zasiad³o oko³o piêædziesiêciu odœwiêtnie ubranych osób (jak zawsze nie zabrak³o
nestorek) oraz zaproszeni na to spotkanie: ks. W³adys³aw

Dziêgiel, burmistrz Roland Marciniak, dyrektor Miejskiego
Zespo³u Szkó³ Wies³awa Stasik, jej zastêpczyni Iwona
Wojsa oraz kierownik referatu promocji gminy Dorota
Marek.
Wszystkich uczestników
spotkania powita³a szefowa
ko³a Nina Czapliñska (fot. poni¿ej). A potem po spo¿yciu
smacznego posi³ku, rozpoczê³a siê zabawa. Muzyk¹ na ¿ywo
raczy³ Aleksander £oza, którego wspomaga³a swoim œpiewem m³oda wokalistka. Wachlarz repertuarowy tego duetu,
jak i wykonanie mog³y zadowoliæ gusty muzyczne wszystkich uczestników imprezy. Bardzo szybko parkiet zape³ni³ siê
wiêc tañcz¹cymi i podœpiewuj¹cymi razem z zespo³em,
g³ównie paniami (szkoda, ¿e

panowie wci¹¿ tak siê izoluj¹). Do wspólnej zabawy do³¹czyli te¿ goœcie. W przerwach na odpoczynek, przy s³odkim poczêstunku, toczy³y siê rozmowy w grupach. Bez w¹tpienia
wiêkszoœæ seniorów ma za sob¹ sporo, czasem bardzo trudnych doœwiadczeñ i mia³aby prawo czuæ siê zmêczona, a jednak podczas tej zabawy ani przez moment nie dawa³a poznaæ
tego po sobie. Ogniste tañce wymagaj¹ce sporej sprawnoœci

mog¹ œwiadczyæ o ich umi³owaniu ¿ycia i chêci czerpania z
niego pe³nymi garœciami. Mo¿e m³odsze pokolenia zechc¹ z
nich wzi¹æ przyk³ad? Takie spotkania, z ich mi³¹ i niepowtarzaln¹ atmosfer¹, daj¹ szansê do podtrzymania znajomoœci i
kole¿eñskich relacji. I to jest ich bezcenna wartoœæ, zw³aszcza
dla osób starszych.
Organizuj¹c ró¿ne formy dzia³alnoœci chcemy pokazaæ,
¿e emerytura wcale nie musi oznaczaæ koñca aktywnoœci, siedzenia w domu i bezczynnoœci. Wprost przeciwnie – to czas,
kiedy mo¿na realizowaæ swoje wczeœniejsze zamierzenia i
pasje.
Zachêcamy do przy³¹czenia siê do nas tych wci¹¿ jeszcze
wahaj¹cych siê seniorów.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy w³aœcicielowi „Fortuny” Janowi Piotrowskiemu, który - i tym razem - zadowoli³
siê skromn¹ op³at¹ za wynajem sali, przygotowanie obiadu i
obs³ugê wszystkich uczestników imprezy.
D.S.

VI Forum Partnerstw Lokalnych
4 i 5 paŸdziernika w Sobótce odby³o siê spotkanie dolnoœl¹skich partnerstw lokalnych animowanych przy wspó³pracy
Regionalnych Oœrodków EFS we Wroc³awiu i Jeleniej Górze.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Partnerstw z Sobótki,
Zawidowa, Kowar, Œwieradowa, Wlenia, Czernicy, ¯migrodu, Brzegu Dolnego oraz Miêdzyborza, a tak¿e wys³annicy
Urzêdu Marsza³kowskiego, Krajowego Oœrodka EFS i Dolnoœl¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
Podczas forum uczestnicy uczyli siê zasad teorii dynamiki
bogactwa stworzon¹ przez Rogera Hamiltona, odnajduj¹c¹
odbiorców przede wszystkim u przedstawicieli œwiata biznesu. G³ówne za³o¿enia tej teorii mo¿na streœciæ jednym zdaniem:
Ka¿dy ma mo¿liwoœæ zdobycia bogactwa, pod warunkiem, ¿e nauczy siê
wzmacniaæ swoje silne strony i neutralizowaæ s³aboœci.
Bogactwo w poszczególnych spo³ecznoœciach lokalnych mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy,
wa¿ne jest to, aby wydobywaæ z ludzi to, co
najcenniejsze, i uczyæ ich wspólnej pracy.
Warsztat da³ okazjê, by jego uczestnicy, na
co dzieñ pracuj¹cy na rzecz rozwoju swoich
miejscowoœci, mogli popatrzeæ na siebie oraz
na swoich wspó³pracowników/wspó³pracowniczki jak na uzupe³niaj¹ce siê, pe³noprawne
elementy wiêkszej ca³oœci.
Jedna z uczestniczek tak podsumowa³a to
spotkanie:
- Powiem szczerze, ¿e ten warsztat da³ mi
du¿o do myœlenia. Nigdy nie zastanawia³am
siê nad profilami osobowoœci i by³o to dla
mnie bardzo wartoœciowe – s³uchaj¹c opisów poszczególnych typów osobowoœci zaczê-

³am siê zastanawiaæ, kto w naszym
partnerstwie do jakiego profilu pasuje. Jest to te¿ wa¿na wskazówka dla
dobrej organizacji pracy w partnerstwie; trzeba postaraæ siê, ¿eby ka¿dy
odnalaz³ siê w takiej roli, w jakiej siê najlepiej czuje, tak ¿eby
móg³ daæ z siebie maksimum.
Podczas drugiego dnia Forum nadarzy³a siê te¿ okazja, aby
zobaczyæ, czym na co dzieñ zajmuj¹ siê partnerstwa, jakimi
lokalnymi produktami mog¹ siê pochwaliæ. Wszystkie przygotowa³y swoje stoiska na rynku i informowa³y o swoich dzia³aniach. Nieskromnie powiem, ¿e nasze œwieradowskie stoisko by³o najliczniej odwiedzanym na jarmarku. Referat promocji miasta wyposa¿y³ nas w materia³y promocyjne o Œwieradowie, Cynamonowa Chata serwowa³a chleb z czarnuszk¹,
smalczyk i powid³a œliwkowe. Ma³gorzata Gettner z „Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-

Partnerstwa w komplecie na rynku w Sobótce.
Czerniawa” i Anna Abramczyk ze stowarzyszenia „Godne Spo³eczeñstwo” du¿o opowiada³y o tym, co u nas siê dzieje, jakie
s¹ organizowane imprezy, koncerty, konkursy i
wszystkie inne dzia³ania
na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej.
I ja tam z goœæmi
by³em, a com widzia³ i
s³ysza³, w „Notatniku”
umieœci³em Piotr Bigus

Górska Dziesi¹tka w Œwieradowie
Niespe³na 42 minut potrzebowa³ Dariusz Kruczkowski, by przebiec wymagaj¹c¹ trasê Górskiej Dziesi¹tki w
Œwieradowie-Zdroju, pokonuj¹c w sumie ponad 500 metrów przewy¿szeñ. Pierwsz¹ kobiet¹, która zameldowa³a
siê na mecie, by³a Marzena Nykiel - pokonanie trasy zajê³o jej nieco ponad 50 minut.

12 paŸdziernika na starcie 10-kilometrowego biegu górskiego stanê³o ponad 80 zawodników. Wszyscy ocenili trasê
jako wymagaj¹c¹, ale doskonale poprowadzon¹.
– By³o doœæ ciê¿ko, ale lata treningu robi¹ swoje – powiedzia³ po miniêciu linii mety zwyciêzca, zawodnik TS Regle
Szklarska Porêba.
- To jeden z najpiêkniejszych biegów, jakie przysz³o nam
obs³ugiwaæ – uwa¿a Jacek Uranowicz ze Stowarzyszenia ProRun, które przeprowadzi³o zawody. – Start i meta na promenadzie, fantastyczna sceneria na leœnej trasie z widokiem na
Góry Izerskie, alpejski mikroklimat, fajne pakiety startowe i
nagrody, a na dok³adkê cudowna pogoda.
Równie wielkie emocje jak sama rywalizacja na trasie wywo³a³o losowanie nagród - czterech dwuosobowych pobytów
w hotelach Flinski oraz Park Hotel Kur&SPA oraz tableta ufundowanego przez firmê Exence. Wszyscy zawodnicy natomiast
ju¿ na starcie dostali pakiety kosmetyków firmy To³pa.
Bieg w Œwieradowie zainaugurowa³ pierwszy w Polsce

Pr
zełajem pr
zez Olszynę
Przełajem
przez
M³odzie¿owy Dom Kultury w Lubaniu we wspó³pracy ze
Szkolnym Zwi¹zkiem Sportowym by³ organizatorem pierwszych w bie¿¹cym roku szkolnym zawodów miêdzyszkolnych
- indywidualnych biegów prze³ajowych, które by³y mistrzostwami powiatu w tej dyscyplinie sportowej. Miejsce wspó³zawodnictwa uczniów zlokalizowano wokó³ stadionu w Olszynie.
Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 1. Mistrzem powiatu w kategorii ch³opców kl. IIIIV na dystansie 700 m, podobnie jak i w ubieg³ym roku, zosta³ Micha³ Jab³onowski (na zdjêciu). Na wysokim VI m. uplasowa³ siê Szymon Chmielowiec w biegu na dystansie 1000 m

uczniów kl. V-VI. Wœród dziewcz¹t najwy¿sze – XII
miejsce - zajê³a Gabriela Andziulewicz w kategorii
uczniów kl.V-VI w biegu na tym samym dystansie.
Ch³opcy z podstawówki w
klasyfikacji dru¿ynowej zostali sklasyfikowani na III
miejscu w powiecie. Wœród
gimnazjalistów najwy¿sze lokaty w swoich kategoriach
biegowych zajêli: Laura
Ozkul (VII) i Jakub Andziulewicz (IX).
Miros³aw Kijewski

Letnie strzelanie jesienią
ca³oroczny program „Trenujesz + nocujesz”. Amatorzy biegania, którzy chc¹ potrenowaæ na górskich lub p³askich trasach biegowych w tym dolnoœl¹skim kurorcie, mog¹ zarezerwowaæ sobie pobyt w jednym z partnerskich hoteli programu
z 25-procentow¹ zni¿k¹.
– Promujemy zdrowy tryb ¿ycia i aktywny wypoczynek –
powiedzia³a na starcie biegu Sylwia B³aszczyk sekretarz miasta (UM wspó³finansowa³ imprezê).
– Liczymy, ¿e ten projekt przyci¹gnie turystów o zaciêciu
sportowym i sprawi, i¿ Œwieradów bêdzie mocno kojarzony z
turystyk¹ aktywn¹ – uwa¿a Filip Janerka z hotelu Flinski, bêd¹cego w grupie obiektów, które zdecydowa³y siê na tak¹
wspó³pracê. Wœród nich znalaz³y siê: Bia³y Kamieñ, Cottonina Villa & Mineral SPA Resort, Dêbowy Dwór, DW Kaja,
GKT Czeszka i S³owaczka, Hotel Era, Hotel Flinski, Hotel
Œwieradów, Park Hotel oraz pensjonaty Malwa i Zapiecek.
O samej inicjatywie „Trenujesz + nocujesz” w superlatywach wyra¿a³ siê burmistrz kurortu Roland Marciniak, podejmuj¹c decyzjê o finansowym wsparciu Górskiej Dziesi¹tki:
– Bieganie, aktywnoœæ sportowa to dziœ moda, za któr¹
pod¹¿a ogromna grupa ludzi. Jesteœmy wrêcz zachwyceni projektem, który mo¿e œci¹gn¹æ do naszego kurortu now¹ grupê
turystów i podkreœliæ walory Œwieradowa jako œwietnego miejsca do uprawiania turystyki sportowo-rekreacyjnej – podkreœla³ burmistrz. – W wielu alpejskich kurortach to standard,
my mo¿emy byæ pierwsi w Polsce.
Inicjatywê doceni³ równie¿ marsza³ek Dolnego Œl¹ska,
który obj¹³ honorowy patronat nad Górsk¹ Dziesi¹tk¹ w Œwieradowie. Urzêdnicy z UMWD wysoko równie¿ ocenili projekt, by program „Trenujesz + nocujesz” autorstwa Yes Yes
Yes Media&More oraz Meritum Agencji Reklamowej i PR
zawita³ do innych dolnoœl¹skich miejscowoœci.
– Jesteœmy przekonani, ¿e ta inicjatywa zbuduje przewagê
konkurencyjn¹ Dolnego Œl¹ska nad innymi turystycznymi regionami w kraju i wygeneruje ruch turystyczny w dolnoœl¹skich miejscowoœciach – uwa¿a Jaros³aw Ka³ucki, pomys³odawca projektu. Górska Dziesi¹tka w Œwieradowie Zdroju
zosta³a ju¿ wpisana do grona imprez z cyklu Liga Biegów
Górskich. (jk)

8 paŸdziernika w piêkny s³oneczny dzieñ na stadionie miejskim odby³y siê III Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój w Biathlonie Letnim. Startowa³o 115
zawodników w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjum
ze Szklarskiej Porêby, Piechowic, Sosnówki i Œwieradowa.
Dystanse dostosowane by³y odpowiednio do kategorii wiekowych, a zawodnicy strzelali z broni pneumatycznej dwukrotnie (dwa razy po piêæ strza³ów).
Z³ote medale zdobyli: Agata Szaniawska (rocznik 2004 i
m³odsi) i Szymon Chmielowiec (2002); srebrne: Zofia Rymaszewska (2004), Gerard Marciniak (2004), Gabriela
Kubœ (2002), Micha³ Jab³onowski (2003), Sandra Duda
(2001) i Alan Kuciñski (1998); br¹zowe: Dominik Kowalczyk (2003), Joanna Michalak (2002) i Tymoteusz Kolejewski (2001). Zdobyliœmy te¿ dwa pierwsze miejsca w kategorii dru¿ynowej szkó³ podstawowych, otrzymuj¹c Puchar
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój w kategorii dziewcz¹t i
ch³opców szkó³ podstawowych.
Po zakoñczonym biegu zawodnicy otrzymali regeneracyjny posi³ek.
Sk³adamy podziêkowania wszystkim osobom i instytucjom, dziêki którym sprawnie uda³o siê przygotowaæ i przeprowadziæ zawody, w szczególnoœci burmistrzowi Miasta
Rolandowi Marciniakowi - za sfinansowanie mistrzostw, oraz
pracownikom oddzia³u SKI&SUN - za wypo¿yczenie sprzêtu
potrzebnego do przygotowania trasy biegu. Opiekê medyczn¹
zapewni³a firma JCO-MED z Jeleniej Góry.
Joanna Szaniawska

Impresje
jazzowe

Konkurs
fotograficzny
„Uroki Czerniawy
Czerniawy””
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zaprasza do
udzia³u w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pod nazw¹ „Uroki Czerniawy”. W bie¿¹cym roku konkurs jest organizowany w dwóch
kategoriach tematycznych: Pocztówka z Czerniawy oraz Podpatrzone w Czerniawie.
Wszystkich pasjonatów amatorskiej fotografii prosimy o sk³adanie prac konkursowych
w sekretariacie Szko³y Podstawowej nr 2 w
Œwieradowie-Zdroju (Czerniawie) lub ich przes³anie do 5 grudnia na adres: Fundacja na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” ul. Sanatoryjna 3, 59-850
Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³owe informacje o konkursie zawarte s¹ w regulaminie, który jest do wgl¹du w
sekretariacie szko³y.
Prezes Fundacji - Ma³gorzata Gettner

Ze zmiennym szczêœciem
COTTONINA zaprasza Pañstwa na kameralny cykl koncertów, który ma na celu ukazanie ró¿norodnej muzyki jazzowej, bluesowej i
rozrywkowej. W kameralnym Cotton Clubie
bêd¹ mogli us³yszeæ Pañstwo przepiêknie zaœpiewane bluesowe, swinguj¹ce rytmy wprost
z Nowego Orleanu. Nie zabraknie równie¿ nastrojowych ballad, bossa novy oraz energetycznej samby rodem z Buenos Aires.
Ka¿dy z koncertów bêdzie prób¹ ukazania
brzmienia i koloru, których w tej muzyce nie
brakuje. Zapraszamy na wycieczkê po Harlemie wprost z Nowego Jorku, s³onecznych
wybrze¿ach Kalifornii oraz gor¹cych pla¿ach
upalnej Brazylii - a wszystko to w COTTONINIE!
6 grudnia, pi¹tek, godzina 2000 - SWING
& BOSSA NOVA. £UKASZ PEREK - pianino
elektryczne, S£AWEK DUDAR - saksofon.
10 stycznia 2014 r., pi¹tek, godzina 2000
- JAZZ & BOSSA NOVA. MACIEK CZEMPLIKgitara elektroakustyczna, S£AWEK DUDAR saksofon (fot. powy¿ej).
Szczegó³owe informacje oraz rezerwacje
biletów ( w cenie 20 z³) i stolików - tel. 75 78
@cottonina.pl
45 500, info@

Pi³karze TKKF „Kwisa” zakoñczyli rundê jesienn¹ sezonu 2013/14, w gronie 14 dru¿yn zajmuj¹c 8 miejsce z
dorobkiem 16 punktów (5 zwyciêstw, remis i 7 pora¿ek)
i bilansem bramkowym 28:27.
W ostatnich meczach œwieradowski zespó³ zanotowa³ pora¿kê na wyjeŸdzie z Pegazem Krzeszów 0:2, u siebie
rozniós³ 5:0 KS £omnicê, by na wyjeŸdzie ulec 1:2 Piastowi Bolków. W ostatnim meczu na swoim boisku pokonaliœmy W³ókniarza Che³msko 2:1, a na zakoñczenie
daliœmy siê ograæ pi³karzom Or³a Wojcieszów 2:3.

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

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 godz. 8 –9
00

SPORTOWE POTYCZKI NA POLU DO MINIGOLFA
4 paŸdziernika odby³ siê turniej minigolfa, zorganizowany w ramach zajêæ sportoworekreacyjnych „Trener Osiedlowy” przy Szkole Podstawowej nr 2. Udzia³ w tym spotkaniu zadeklarowa³y obie œwietlice œrodowiskowe - „Ul” i „Mrowisko” a tak¿e UKS z SP nr
2. Turniej rozegrano w kategoriach: ch³opców
i dziewcz¹t oraz klas I-III i IV-VI. Chêtnych
do rywalizacji nie brakowa³o, w zawodach
wystartowa³o oko³o piêædziesiêcioro dzieci.
Pogoda wyj¹tkowo dopisa³a, a zawodom towarzyszy³o wiele radoœci i rywalizacji.
WYNIKI
Kl. I-III dziewczêta: 1 - Dominika Tarach,
2 - Amelia Leszczyñska , 3 - Natalia Czerwiñska.
Ch³opcy: 1 - Filip Marcinkowski, 2 - Kac-

per Poddêbski, 3 - Arkadiusz Kluczyñski.
Kl. IV-VI dziewczêta: 1 - Magdalena Polañska, 2 - Marta Syrewicz, 3 - Oliwia Elias.
Ch³opcy: 1 - Krzysztof Adamowski, 2 Kacper Bordon, 3 - Micha³ Skrzekut.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy.
Chcia³abym podziêkowaæ Annie Bigus i
Danucie Koczurze - za pomoc w organizacji
spotkania. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
uczniom gimnazjum w Œwieradowie - za cierpliwe sêdziowanie najm³odszym uczestnikom
zawodów.
G³ównym celem organizowanego turnieju by³a promocja sportu i zdrowego stylu
¿ycia, a tak¿e popularyzacja minigolfa.
Anna So³tys

10 x TAK dla współpracy
tantów: Cottonina Villa & Mineral SPA Resort, Hotel Era, Dom Uzdrowiskowy Ewa
Medical & SPA, Aparthotel Flinski, Interferie Sport Hotel, Klinika M³odoœci, Malinowy
Dwór, Park Hotel**** KUR & SPA Buczyñski oraz SKI&SUN - na najwiêkszym (bo prawie 60-metrowym) stoisku z dum¹ prezentowa³o to, co Œwieradów ma najlepszego.
Ogromne zainteresowanie wzbudza³a interaktywna czêœæ stoiska na której zwiedzaj¹cy
mogli posmakowaæ bezalkoholowych drinków serwowanych przez barmana Aparthotelu Fliñski i rozluŸniæ miêœnie dziêki masa¿ystom Cottoniny, Park Hotelu i Domu Uzdrowiskowego Ewa.
Targi zakoñczone sukcesem. Co dalej z
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GHS (do którego nale¿y równie¿ Hotel Bia³y
Kamieñ oraz St. Lukas)? Wkrótce siê oka¿e.
Jedno jest pewne: cz³onkowie porozumienia
maj¹ ogromny potencja³, doœwiadczenie i wiedzê, której nie mo¿na lekcewa¿yæ w rozmowach o kszta³cie polityki promocyjnej miasta. Rzadko siê zdarza, by konkuruj¹cy na co
dzieñ ze sob¹ hotelarze usiedli przy jednym
stole i spokojnie rozmawiali o pomys³ach na
œci¹gniêcie klienta w pierwszej kolejnoœci do
miasta, a w drugiej dopiero - do siebie. Dlaczego tylko Bia³ka Tatrzañska ma œwieciæ
przyk³adem dobrej praktyki wspó³pracy?
Teraz KOLEJ NA ŒWIERADÓWZDRÓJ!
kaha

W bibliotece - misie i anio³y
W ka¿d¹ sobotê od godz. 1000 do 1200 proponujemy zajêcia tematyczne, które
bêd¹ og³aszane na stronie biblioteki - www.mbpswieradow.com - oraz na tablicy wystawowej przed wejœciem do placówki. Prosimy tylko o wczeœniejsze zg³oszenie swojego udzia³u - telefonicznie pod nr. 75 78 16 394.
W listopadzie – malujemy, czytamy, opowiadamy o niedŸwiadkach i miodku,
gdy¿ obchodziæ bêdziemy X-lecie Œwiêta Pluszowego Misia.
W grudniu poznajemy anio³y w literaturze, robimy szopkê i ozdoby œwi¹teczne.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

SERCE DLA PIESKA

00

Olszyñskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierz¹t - ul.
Wolnoœci 6, 59-830 Olszyna, KRS 0000468610 ratuje zwierzêta, g³ównie
pieski, które zosta³y porzucone przez swoich w³aœci· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej.
ciel, czêsto na skraju wyTel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa
czerpania fizycznego, wyKARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
magajace opieki weteryna053 924, 601 835 007 · Manicure i pedicure z mo¿liworyjnej, a przede wszystkim
œci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr.
potrzebuj¹ce domu, który
665 285 666 · Wymieniê siê mieszkaniem na urlop: za
chcia³by im zapewniæ godmieszkanie lub pokój w Œwieradowie (lub okolicach) ofene warunki. Szukamy tarujê swoje w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel.
kich domów na bie¿¹co,
798 804 017 · Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym cendopóki jednak nie znajdzietrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel.
my osób odpowiednich do
513 949 525.
adopcji, zwierzêta przeby-

OGŁOSZENIA DROBNE
1 - S. Garsztecki, tel. 601 566 304
2 - J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
3 - M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
4 - M. G³ozak, tel. 665 990 877
5 - R. Bia³y, tel. 609 072 889
6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
8 - J. Harasim, tel. 609 761 678
9 - M. Metelica, tel. 511 667 343
14 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
16 - J. Rokosz, tel. 661 386 078

waj¹ w stowarzyszeniu, gdzie maj¹ zapewnione opiekê. Aby jednak móc je ni¹ otoczyæ, potrzebujemy œrodków na leczenie, na po¿ywienie oraz na budy. Dlatego zwracamy siê o przekazanie nawet niewielkiej kwoty na konto stowarzyszenia (Alior Bank):
12 2490 0005 0000 4500 6890 6440.
Ka¿da z³otówka bêdzie uœmiechem w stronê tych zwierz¹t. Z góry dziêkujemy!
Tomasz Ruczaj - prezes stowarzyszenia

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.

10 x TAK dla współpracy

Spod znaku niebieskiego krzy¿a

Œwieradowianie wœród GOPR-owskiej braci przed koœcio³em w Przesiece.
Pomys³ na wspó³pracê funkcjonowa³ w
g³owach wiêkszoœci inicjatorów, potrzebna
by³a iskra i pojawi³a siê we w³aœciwym czasie. Tak powsta³o porozumienie œwieradowskich hotelarzy pod nazw¹ Górskie Hotele
SPA (pocz¹tkowo Izerska Grupa Turystyczna). Zaczê³o siê nieœmia³o i chaotycznie, ale
pod wspólnym mianownikiem - musimy
wykreowaæ modê na Œwieradów, chcemy
dotrzeæ do nowych klientów, którzy jeszcze nie wiedz¹, ¿e Góry Izerskie bêd¹ ich
ulubionymi. Umocniæ markê regionu wœród
turystów którzy ju¿ u nas byli, by wracali i
sympati¹ do Œwieradowa zara¿ali innych.
Cel pierwszy – targi turystyczne TOUR
SALON w Poznaniu. Ale w efekcie kilkunastu spotkañ uda³o siê zrealizowaæ kilka dodatkowych pomys³ów, jak reklamy w prasie
(artyku³y w „Newsweeku” i „Forbsie”), rekla-

26 paŸdziernika Grupa Karkonoska GOPR
œwiêtowa³a swój Dzieñ Ratownika Górskiego. Obchody rozpoczêto uroczyst¹ msz¹ w
koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Przesiece, odprawion¹ w asyœcie pocztów sztandarowych: GOPR oraz gimnazjów w Œwieradowie i Karpaczu. Nastêpnie uroczystoœæ kontynuowano w sali konferencyjnej hotelu „Marcus”.
Po oficjalnym przywitaniu goœci, ratowników i ich rodzin dwóch adeptów ratownictwa z³o¿y³o przysiêgê, rozpoczynaj¹c w ten

my i konkursy dla s³uchaczy radia Eska, za³o¿enie
konta na Facebooku i najwa¿niejsze - postawienie
strony internetowej
www.kolejnaswieradow.pl – jej adres sta³ siê
równie¿ has³em reklamowym i szyldem, pod którym GHS prezentowa³o
siê podczas poznañskiego TOUR SALONU.
Dziewiêciu reprezen-
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sposób swoj¹ s³u¿bê jako ratownicy górscy.
Ponadto na uroczystoœci odznaczono ratowników za osi¹gniêcia i poœwiêcenie na rzecz
ratownictwa w górach. Nie zabrak³o te¿ innych podziêkowañ z ust przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych oraz innych s³u¿b. Wœród
nagrodzonych znaleŸli siê ratownicy z terenu
Œwieradowa: Andrzej Stefanowicz, £ukasz
Ryba, Mateusz Pluciñski i Tomasz Mitkiewicz. Podziêkowanie za pracê na rzecz dzieci
i m³odzie¿y Miejskiego Zespo³u Szkó³ otrzymali: Adam Hajny i Tomasz Mitkiewicz.

Po mszy „rodzinna fotografia”: poczet (Amanda Kubœ, Sara Rostkowska i Miko³aj Kamiñski), naczelnik Grupy Karkonoskiej Olaf Grêbowicz, Dorota Marek, a tak¿e nasi goprowcy:
Andrzej Stefanowicz, Roman Kapszewicz, Zbigniew Szereniuk, Mateusz Pluciñski, Adam
Hajny i Tomek Oœciak, który z³o¿y³ przyrzeczenie podczas uroczystoœci.

