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Ponad 430 osób bawi³o siê na Sylwestra na hali spacerowej (fot. powy¿ej) i w kawiarni „Zdrojowej” -
g³ównie stali goœcie, bywalcy od lat, którzy ceni¹ sobie niepowtarzaln¹ atmosferê Domu Zdrojowego,
niespodzianki przygotowane przez organizatorów i dobr¹ kuchniê.
Dwa dni wczeœniej stary rok ¿egna³o w szkole ponad 50 dzieci - naszych i przyjezdnych (a drugie tyle to
rodzice) na II Balu Noworocznym (fot. z lewej u góry). By³y dekoracje, muzyka, tañce, gry, zabawy,
konkursy taneczne i smako³yki, a ozdob¹ balu by³ wybór króla i królowej (na zdjêciu obok od lewej: Igor
Kolejewski i Julia Wasilewska), którym za³o¿ono na g³owy korony.
Blisko 900 osób spêdzi³o Sylwestra na stoku narciarskim, który wyj¹tkowo oferowa³ im tej nocy wy-
œmienite warunki. Dodatkowo 200 osób wjecha³o w ten wieczór na górê (wielu z nich uczestniczy³o w
zabawie sylwestrowej w Smak Bacy), sk¹d mia³o piêkny widok na pó³nocne œwieradowskie strzelanie
fajerwerków.
A miasto w noworocznym prezencie otworzy³o fragment ul. Zdrojowej po modernizacji - do ³¹cznika ju¿
mog¹ ni¹ jeŸdziæ samochody (fot. poni¿ej).



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia pu-
bliczne – 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,  W³ady-
s³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75
78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanaliza-
cja - Izabela Jurczak; zieleñ miejska - Anna Ba-
³azy: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierow-
nik  – Dorota Marek-Miakienko:  75 71-36-482
- pok. nr 23; turystyka, kultura i sport - Monika
Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy
- Alicja Piotrowska:  75-78-71-36-482,  infor-
matyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro In-
formacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax  78-16-100.

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

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

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

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

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

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewi-
na, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok.
nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia-
³alnoœæ gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75
78-16-344;   meldunki   i   dowody   osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych –  Halina   Stettner: 75 78-16-929 -
pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Go-
spodarki Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego,  kierownik – Rafa³ May,
Ryszard Szczygie³ - 75 78-17-297 - pok. nr
2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-954-
355, Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok.
nr 5.

Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przed-
stawienia zaœwiadczenia, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿
od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zast¹pienia
powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).

Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia po-
twierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006

r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy

o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr 50, poz.
301). Anna Salach – kierownik MOPS

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥ UWUWUWUWUWAGA!AGA!AGA!AGA!AGA!

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów-Zdrój in-
formuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta 30 grudnia 2011 r. zosta³ podany do pu-
blicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wy-
kaz w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w
trybie przetargu ustnego nieograniczonego-
czêœci dzia³ki:
nr 15, am. 3, obr V
- w rejonie ul. Sudeckiej.
Wykaz jest do wgl¹du w godzinach pracy

Urzêdu.

UM wykazuje

Cena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/m33333, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

Oświadczenie o wartości sprOświadczenie o wartości sprOświadczenie o wartości sprOświadczenie o wartości sprOświadczenie o wartości sprzedażyzedażyzedażyzedażyzedaży
i opłata za kori opłata za kori opłata za kori opłata za kori opłata za korzystanie z zezwoleniazystanie z zezwoleniazystanie z zezwoleniazystanie z zezwoleniazystanie z zezwolenia

Przypominamy przedsiêbiorcom prowa-
dz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych, i¿
z dniem 31 stycznia 2012 r., up³ywa termin:

1. Sk³adania oœwiadczenia o wartoœci
sprzeda¿y napojów alkoholowych za rok
2011 w danym punkcie sprzeda¿y

oraz
2. Wniesienia op³aty za korzystanie z ze-

zwolenia w roku 2012.
Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê

bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy
w BZ WBK SA

nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ

numer zezwolenia.
Po dokonaniu op³aty, przedsiêbiorcy obo-

wi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni, przy
zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu
potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-
rzystanie z zezwolenia – zamiast dotychcza-
sowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³a-
ty.

Prezes S¹du Okrêgowego w Jeleniej Gó-
rze zawnioskowa³ o przeprowadzenie wy-
borów uzupe³niaj¹cych ³awników do S¹du
Rejonowego we Lwówku Œl¹skim z uwagi
na nie wystarczaj¹c¹ liczbê. Rada Miasta
Œwieradów-Zdrój  powinna wybraæ 2 ³aw-
ników do orzekania w S¹dzie Rejonowym
w Lwówku Œlaskim na kadencjê 2012-15
(wybory nie dotycz¹ ³awników do orzeka-
nia w sprawach z zakresu prawa pracy).

Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ:
prezesi w³aœciwych s¹dów,
stowarzyszenia, inne organizacje spo-

³eczne i zawodowe, zarejestrowane na pod-
stawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem par-
tii politycznych,
 co najmniej 50 obywateli maj¹cych

czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych sta-
le na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzy-

sta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich
jest nieskazitelnego charakteru,
ukoñczy³ 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ lub mieszka w miejscu kandy-
dowania co najmniej od roku,
nie przekroczy³ 70 lat,
jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdro-

wia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
 posiada co najmniej wykszta³cenie

œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszech-

nych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od

których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne oso-
by zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciga-
niem przestêpstw i wykroczeñ,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie

w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
Do zg³oszenia kandydata na ³awnika do-

konanego na karcie zg³oszenia do³¹cza siê
nastêpuj¹ce dokumenty:

1. informacjê z Krajowego Rejestru Kar-
nego dotycz¹c¹ zg³aszanej osoby,

2. oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest pro-
wadzone przeciwko niemu postêpowanie o
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publiczne-
go lub przestêpstwo skarbowe,

3. oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub
nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej, a
tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska nie zosta³a mu
ograniczona ani zawieszona,

4. zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o
œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych, stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania funk-
cji ³awnika,

5. dwa zdjêcia zgodne z wymogami sto-
sowanymi przy sk³adaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powin-
ny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿
trzydzieœci dni przed dniem zg³oszenia,

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika do-
konanego na karcie zg³oszenia przez stowa-
rzyszenie, inn¹ organizacjê spo³eczn¹ lub za-
wodow¹, zarejestrowan¹ na podstawie prze-
pisów prawa, do³¹cza siê równie¿ aktualny
odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
odpis lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis
do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji
dotycz¹ce tej organizacji. Dokumenty te po-
winny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿
trzy miesi¹ce przed dniem zg³oszenia.

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika do-
konanego na karcie zg³oszenia przez obywa-
teli do³¹cza siê równie¿ listê osób zawiera-
j¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, numer ewiden-
cyjny PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i
w³asnorêczny podpis ka¿dej z piêædziesiêciu
osób zg³aszaj¹cych kandydata.

Osob¹ uprawnion¹ do sk³adania wyjaœnieñ
w sprawie zg³oszenia kandydata na ³awnika
przez obywateli jest osoba, której nazwisko
zosta³o umieszczone jako pierwsze na liœcie.

Koszt op³aty za wydanie informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego oraz op³aty za ba-
danie lekarskie i za wystawienie zaœwiadcze-
nia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.

Koszt op³aty za wydanie aktualnego od-
pisu z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
odpisu lub zaœwiadczenia z innego w³aœciwe-
go rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, któ-
rego dotyczy odpis lub zaœwiadczenie.

Zg³oszenia kandydata na ³awnika doko-
nuje siê na karcie zg³oszenia, której wzór jest
udostêpniony na stronie internetowej  Urzê-
du Miasta -

www.swieradowzdroj.pl
jak  równie¿ w sekretariacie UM, gdzie

do 31 stycznia br. w godzinach pracy urzêdu
przyjmowane s¹ zg³oszenia kandydatów na
³awników.

Zapraszamy do udzia³u.

Wybieramy 2 ławników SąduWybieramy 2 ławników SąduWybieramy 2 ławników SąduWybieramy 2 ławników SąduWybieramy 2 ławników Sądu
Rejonowego w Lwówku ŚląskimRejonowego w Lwówku ŚląskimRejonowego w Lwówku ŚląskimRejonowego w Lwówku ŚląskimRejonowego w Lwówku Śląskim

Wysokoœæ œrodków publicznych przezna-
czonych na realizacjê zadañ objêtych konkur-
sem w 2012 roku wynosi 60.000 z³, w tym:

na zadanie nr 1 –- Zajêcia z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu -
utrzymanie sekcji pi³ki no¿nej - 50.000 z³

na zadanie nr 2 - Zajêcia z zakresu upo-
wszechniania turystyki i sportu - organizacja
czasu wolnego dla dzieci - 5.000 z³

na zadanie nr 3 - Ratownictwo górskie
– zakup sprzêtu specjalistycznego, szkolenie
ratowników, dofinansowanie ubezpieczenia
sprzêtu ratowniczego - 5.000 z³

Podstawa prawna:  art. 13 ust. 1 ustawy z
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr
234, poz. 1536 ze zm.), Uchwa³a Nr IX/51/2011
Rady Miasta  Œwieradów-Zdrój z 25 maja 2011
w sprawie uchwalenia Programu wspó³pracy
Miasta Œwieradów-Zdrój na lata 2012-2013 z
organizacjami pozarz¹dowymi, podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie.

Konkurs adresowany jest do organizacji
pozarz¹dowych zgodnie z art 3 ust. 2 i 3 wspo-
mnianej ustawy z 24 kwietnia 2003 r. Wnioski
nale¿y sk³adaæ do 14 lutego br. osobiœcie lub
drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miasta Œwie-
radów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwie-
radów-Zdrój. Szczegó³y og³oszenia dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu
Miasta Œwieradów-Zdrój  na stronie http://
bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w zak³adce:
Og³oszenia/ Konkursy ofert 2012, jak równie¿
w siedzibie Urzêdu Miasta.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ te-
lefonicznie pod nr 75 71 36 482 i 71 36 483.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³aszaBurmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³aszaBurmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³aszaBurmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³aszaBurmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza
otwarty konkurs na dofinansowanie w rokuotwarty konkurs na dofinansowanie w rokuotwarty konkurs na dofinansowanie w rokuotwarty konkurs na dofinansowanie w rokuotwarty konkurs na dofinansowanie w roku

2012 organizacji zajêæ z zakresu2012 organizacji zajêæ z zakresu2012 organizacji zajêæ z zakresu2012 organizacji zajêæ z zakresu2012 organizacji zajêæ z zakresu
upowszechniania kulturupowszechniania kulturupowszechniania kulturupowszechniania kulturupowszechniania kultury fizycznej, tury fizycznej, tury fizycznej, tury fizycznej, tury fizycznej, turystyki iystyki iystyki iystyki iystyki i

sportu oraz ratownictwa górskiegosportu oraz ratownictwa górskiegosportu oraz ratownictwa górskiegosportu oraz ratownictwa górskiegosportu oraz ratownictwa górskiego



XX FINA£XX FINA£XX FINA£XX FINA£XX FINA£
Gramy z pomp¹! Zdrowa mama, zdrowy wczeœniak,

zdrowe dziecko, czyli na zakup
najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla ratowania

¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹.

8 stycznia 2012 w XX Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy zagrali (w kolejnoœci alfabetycznej):
Aleksandra Adamczuk, Barbara Ca³ko, Kamila Fierkowicz, Milena G³adysz, Paulina G³ówczyk, Justyna
Jakubowska, Daria Jaworska, Marta Kacik, Filip Kar³owicz, Martyna Kot, Bart³omiej Krakowski, Marta
Krawczyk, Micha³ Krawczyk, Monika Kudyba, Pawe³ £ynsza, Ewelina Maguda, Klaudia Niezgoda, Ma³-
gorzata Pañczyk, Wiktoria Rymaszewska, Maria Salawa, Aleksandra Skrzekut, Nikola Sosnowska, Ga-
briela Wojsa, Nikoleta Wrona, ¯aneta Zaj¹czkowska, Gabriela Zia³a i Natalia ¯ó³tek.

Zebraliśmy 9.317,32 zł, 63 euro i 250 koron!Zebraliśmy 9.317,32 zł, 63 euro i 250 koron!Zebraliśmy 9.317,32 zł, 63 euro i 250 koron!Zebraliśmy 9.317,32 zł, 63 euro i 250 koron!Zebraliśmy 9.317,32 zł, 63 euro i 250 koron!
29 wolontariuszy (wszyscy na zdjêciu obok plus ni¿ej

podpisane) o godz. 900 wyruszy³o kwestowaæ na ulicach
Œwieradowa i Czerniawy. Razem uzbierali 5.244,99 z³, 63,00
euro, 250 koron (liderami byli: Maguda Ewelina - 802,08
z³, 13,32 euro i 16 koron, Maria Salawa - 788,79 z³, Micha³
Krawczyk - 706,89 z³, 5 euro i 55 koron).

kowa³y siê Agata Kasprzak i Katarzyna Luto-Przybylska.
Nad kafejk¹ internetow¹ czuwa³a Zuzanna Bia³kowska.
Strzelanie do celu z broni laserowej kontrolowali Micha³
Krawczyk, Bartosz Krakowski i Konrad Szumlas. Ca³¹ im-
prezê uœwietni³y wystêpy jase³kowe uczniów klasy I i II oraz
koncert kolêd w wykonaniu dzieci z klasy IIb, mecz pi³ki
siatkowej nauczyciele kontra reszta œwiata (wygrali gospo-
darze). Dochód z wszystkich szkolnych atrakcji wyniós³
1.196,33 z³.

Licytacjê na hali spacerowej poprzedzi³ Gminny Turniej
VIP-ów, w którym wziê³y udzia³ dwa zespo³y. Pierwszy wy-
st¹pi³ w sk³adzie: Robert Kocio³a, Gra¿yna Kasprzak, Urszu-
la Wyszomirska, Patrycja Kawka, a w drugim zasiedli: Ewe-
lina Wasilewska, Tadeusz Aficki, Barbara Krakowska i Ro-
land Marciniak. Oba rywalizowa³y odpowiadaj¹c na pyta-
nia, rozpoznaj¹c i œpiewaj¹c znane i lubiane piosenki oraz
rozszyfrowuj¹c za pomoc¹ dotyku przedmioty ukryte w
„Czarodziejskim rêkawie”.

G³ównym punktem o godz. 1800 by³a licytacja gad¿e-
tów WOŒP, prowadzona przez burmistrza Rolanda Marci-
niaka. Wystawiono m.in.: wycieczki z przewodnikiem po
Górach Izerskich, drzewka ozdobne i kalendarz – dar Nad-
leœnictwa Œwieradów, tort z cukierni Józefa Dru¿gi (trzy-
krotnie licytowany), motorower ofiarowany przez Beatê i
Dariusza Stroñskich (Adam Kawka wylicytowa³ go za 700
z³, a nastêpnie przekaza³ w darze Miejskiemu Zespo³owi
Szkó³, gdzie u³atwi gimnazjalistom naukê jazdy podczas zdo-
bywania uprawnieñ na kartê motorowerow¹), portret Jana
Paw³a II wyszyty przez Urszulê Wyszomirsk¹, pi³kê koszow¹
i kalendarz ze zdjêciami i autografami zawodników PGE Zgo-
rzelec, kosz wêdlin ofiarowany przez Zak³ad Miêsny „Nie-
bieszczañscy”, badania diagnostyczne w przychodni Jo-Med,
pierœcionek ofiarowany przez Barbarê Krakowsk¹, obraz

olejny i niespodzianka od Wies³awa Krzewiny, piernikowe
serca z piekarni-cukierni M&J Horbacz w Gryfowie Œl. Ca³-
kowity dochód z licytacji wyniós³ 2.880 z³.

Auto Szko³a
DRIVER

£ukasz Jednorowski

Og³aszamy sta³e zapisy na kurs nauki jazdy kat. B i C
KONKURENCYJNE CENY - MO¯LIWE RATY
Tel. 0601 224 100

Motorower, który wylicytowa³ Adam Kawka i nastêpnie przekaza³ w darze szkole.

Fatalna pogoda zatrzyma³a wielu potencjal-
nych darczyñców w domach i ka¿dy datek
by³ przyjmowany ze szczególn¹ radoœci¹.

U góry - liczy³ siê ka¿-
dy grosz. Obok - pi³-
ka koszowa zespo³u
PGE Turów.

W loterii fantowej ka¿dy los wygrywa³.

Œwieradowski sztab WOŒP o godz. 1300 w Miejskim
Zespole Szkó³ przygotowa³ loteriê fantow¹, któr¹ prowa-
dzi³y Izabela Salawa i Paulina £ojko. Kawiarenk¹ z ciastami
upieczonymi przez Wiolettê Urbañczyk, Annê Tkaczyk i Ka-
tarzynê Luto-Przybylsk¹ zarz¹dza³y Gra¿yna Kasprzak i
Barbara Burawska. Placem zabaw dla najm³odszych opie-

p³atne udostêpnienie hali, Wies³awie Stasik - za zorganizo-
wanie meczu, Patrycji i Adamowi Kawkom - za szczególn¹
hojnoœæ podczas licytacji (pan Adam miêdzy innymi dwu-
krotnie wylicytowa³ tort na zmianê z burmistrzem), radnym:
Wioletcie Urbañczyk, Tadeuszowi Afickiemu, Annie Tkaczyk,
Wies³awowi Krzewinie, Azizowi Joya, wolontariuszom: Iza-
beli Salawie, Barbarze Krakowskiej, Gra¿ynie Kasprzak, Bar-
barze Burawskiej, Zuzannie Bia³kowskiej, oraz sponsorom:
Józefowi Dru¿dze - za pyszne ciasta, Janowi Piotrowskim -
za ufundowanie obiadów wolontariuszom z Czerniawy i Po-
biednej, Wojciechowi Erlingowi - za trzy skrzynki owoców,
Rewirowi Dzielnicowemu Policji, Stra¿y Po¿arnej i Miejskiej
- za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprezy, Aga-
cie Kasprzak, rodzicom i uczniom klas: Ia, IIa i IIb, wszyst-
kim wolontariuszom, którzy chodzili od godz. 900 do 1800 i
kwestowali na rzecz Orkiestry, w której wspólnie z Mirskiem
zebraliœmy 18.108,45 z³, 63 euro i 250 koron.

Dziêkujemy za okazane serce i hojnoœæ!
Teresa Fierkowicz i Joanna Pacu³a

Wœród licytuj¹cych byli te¿ kuracjusze przebywaj¹cy w
Œwieradowie: Zbigniew Pytka z £odzi naby³ drzewko od nad-
leœnictwa i pakiet badañ w przychodni Jo-Med, Agnieszka
Zenka z Redy wyjedzie od nas z koszem wêdlin, a Mieczy-
s³aw Smoleñski powiezie do Gi¿ycka portret Jana Paw³a II.

Koncert fina³owy  XX Fina³u Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy zagra³ zespó³ „Familia” (Zofia Stettner, Eugeniusz
Grabas, Tadeusz Kozak), który swoim repertuarem porwa³
publicznoœæ do tañca. Nasz fina³ zakoñczy³o „Œwiate³ko do
Nieba”, które zab³ys³o nad Domem Zdrojowym (kilkuminu-
towy pokaz sztucznych ogni).

Sztab XX Fina³u WOŒP serdecznie dziêkuje burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi i szefowej referatu Promocji, Tury-
styki, Kultury i Sportu UM - Dorocie Marek-Miakienko, To-
maszowi Chmielowcowi, Uzdrowisku Œwieradów - za nieod-
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lem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokona-
nia wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Mag-
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nie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza nu-
mer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Kronika
policyjna

W zwi¹zku z feriami zimowymi, które w
naszym województwie rozpoczn¹ siê 16 stycz-
nia i potrwaj¹ do 27 stycznia, lubañscy poli-
cjanci bêd¹ prowadzili dzia³ania profilaktycz-
no-kontrolne, których g³ównym celem bêdzie
zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzie-
ciom i m³odzie¿y zarówno uczestnicz¹cym w
zorganizowanych formach wypoczynku, jak
i tym, które pozostan¹ w miejscu zamieszka-
nia.

Funkcjonariusze przed rozpoczêciem fe-
rii organizuj¹ spotkania z wychowawcami lub
opiekunami oraz z dzieæmi poœwiêcone zasa-
dom bezpieczeñstwa, wystêpuj¹cym zagro¿e-
niom i sposobom ich unikania.

W okresie ferii policjanci bêd¹ ponadto:
-  kontrolowaæ miejsca pozostawione bez

nadzoru, a stwarzaj¹ce ró¿nego rodzaju za-
gro¿enia, zw³aszcza zbiorników wodnych oraz
miejsc zimowych zabaw,

- kontrolowaæ miejsca zorganizowanego
wypoczynku,

- kontrolowaæ miejsca sprzeda¿y alkoho-
lu i wyrobów tytoniowych pod k¹tem sprze-
da¿y osobom nieletnim, jak równie¿ miejsca,
gdzie mo¿e dochodziæ do handlu lub za¿ywa-

24 grudnia funkcjonariusze œwieradow-
skiego Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 24-
letniego mieszkañca Œwieradowa, który bê-
d¹c w stanie nietrzeŸwoœci (0,94 promila al-
koholu w organizmie) kierowa³ samochodem
osobowym marki fiat 126p.

27 grudnia policjanci zatrzymali nietrzeŸ-
wego kierowcê (1,11 promila) kierowa³ samo-
chodem osobowym marki renault clio.

NietrzeŸwi kieruj¹cy stanowi¹ powa¿-
ny problem na drogach naszego kraju. W dal-
szym ci¹gu wiele osób decyduje siê na kiero-
wanie pojazdem pod wp³ywem alkoholu lub
œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu.
Siadaj¹c za kierownic¹, osoby te stanowi¹

zagro¿enie dla siebie oraz ¿ycia i zdrowia in-
nych u¿ytkowników dróg. Kto, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrod-
ka odurzaj¹cego, prowadzi pojazd mechanicz-
ny w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrz-
nym podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do lat
dwóch.

Lubañscy policjanci zatrzymali 59-let-
niego œwieradowianina, któremu zarzuca siê
dokonanie kradzie¿y sklepowych oraz pope³-
nienie innych wykroczeñ na terenie Lubania.
Mê¿czyzna ten okrada³ te¿ sklepy na terenie
Œwieradowa i teraz za wszystkie swoje czyny
odpowie przed s¹dem.

nia œrodków odurzaj¹cych.
Realizuj¹c powy¿sze przedsiêwziêcia,

policjanci bêd¹ wspó³pracowaæ z organizato-
rami wypoczynku zimowego oraz przedsta-
wicielami innych s³u¿b oraz instytucji, w tym
m.in. GOPR, stra¿y miejskich, Stra¿y Leœnej.
Szczególne znaczenie w okresie ferii ma bez-
pieczeñstwo przewozu dzieci i m³odzie¿y, dla-
tego te¿ podczas ferii prowadzone bêd¹ kon-
trole stanu technicznego autokarów. W okre-
sie zimowego wypoczynku kontrole takie bêd¹
realizowane równie¿ na dolnoœl¹skich dro-
gach podczas wzmo¿onych dzia³añ drogo-
wych.

Funkcjonariusze szczególn¹ uwagê zwra-
caæ bêd¹ na:

• stan trzeŸwoœci kierowców,
• przekraczanie dopuszczalnej prêdkoœci,
• nieprawid³owe wyprzedzanie,
• stosowanie pasów bezpieczeñstwa prze

kieruj¹cych i pasa¿erów oraz fotelików do
przewo¿enia dzieci,

• zapisy tachografów celem sprawdzenia
norm czasu pracy i odpoczynku,

• prawid³owoœæ za³adunku baga¿u i sprzê-
tu zimowego.

Bezpieczne ferie

Jeœli mamy sprawê do dzielnicowego, wykrêcamy stacjonarny
numer telefonu w œwieradowskim Rewirze Dzielnicowych - 75 78
16 206, lub ogólny numer alarmowy - 112.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
og³asza otwarty konkurs na dofinansowa-
nie realizacji zadañ publicznych realizowa-
nych w roku 2012.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie za-
dañ w zakresie realizacji Miejskiego Progra-
mu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Konkurs obejmuje organizacjê zajêæ bêd¹cych
alternatywn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu
przez dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, tworzenie
warunków do zdrowego i trzeŸwego stylu
¿ycia, organizowaniu imprez sportowych i
rekreacyjnych,  popularyzacji uczestnictwa w
aktywnoœci ruchowej dla zachowania zdrowia
fizycznego i psychicznego, dzia³aniach w for-
mie konkursów, zawodów sportowych promu-
j¹cych zdrowy i trzeŸwy styl ¿ycia, wp³ywa-
j¹cych na kszta³towanie postaw i osobowoœci
u dzieci i m³odzie¿y, spektakli profilaktycz-
nych poruszaj¹cych tematykê uzale¿nieñ i
przemocy. Rekomendowane jest objêcie za-
jêciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z
grup ryzyka.

Zadanie 1: Organizacja letniego wypo-
czynku dla dzieci (kolonie nad morzem- 2 ty-
godnie dla minimum 48 uczestników) zwi¹-
zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem pro-
blemów alkoholowych. Kwota dofinansowa-
nia –  55.200 z³.

Zadanie 2: Popularyzacja turystyki - Or-
ganizacja i przeprowadzenie Rodzinnych
Marszy na Orientacjê (dwukrotnie). Kwota
dofinansowania 4.000 z³.

Zadanie 3: Organizowanie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y
(lekka atletyka, pi³ka no¿na). Zajêcia, konkur-
sy, turnieje winny byæ organizowane na ist-
niej¹cej bazie sportowej. Kwota dofinanso-
wania – 8.000 z³.

Zadanie 4: Organizowanie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y

rozwijaj¹cych koordynacjê ruchow¹ - orga-
nizowanie i prowadzenie zajêæ na boisku „Or-
lik”. Kwota dofinansowania - 5.000 z³.

Zadanie 5: Organizowanie, prowadzenie
i utrzymanie dwu sekcji biathlonu. £¹czna
kwota dofinansowania na dwie dru¿yny -
24.000 z³ (w tym UKS Œwieradów – 14.000
z³, UKS Czerniawa – 10.000 z³).

Zadanie 6: Organizowanie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych rozwijaj¹cych koordynacjê
ruchow¹ dla dzieci i m³odzie¿y (sztuka walki
ju-jitsu). Zajêcia, konkursy, turnieje winny byæ
organizowane na istniej¹cej bazie sportowej.
Kwota dofinansowania - 6.000 z³.

Podstawa prawna:  art. 13 ust. 1 ustawy z
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010
r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwa³a Nr IX/
51/2011 Rady Miasta  Œwieradów-Zdrój z dnia
25 maja 2011 w sprawie uchwalenia Progra-
mu wspó³pracy Miasta Œwieradów-Zdrój na
lata 2012-2013 z organizacjami pozarz¹dowy-
mi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie.

Konkurs adresowany jest do organizacji
pozarz¹dowych zgodnie z art 3 ust. 2 i 3 usta-
wy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 6  lutego br.
osobiœcie w sekretariacie urzêdu lub drog¹
pocztow¹ na adres: Urz¹d Miasta Œwieradów-
Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwiera-
dów-Zdrój.

Szczegó³y og³oszenia dostêpne s¹: w Biu-
letynie Informacji Publicznej UM na stronie

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/
w zak³adce:

Og³oszenia/Konkursy ofert 2012
oraz w siedzibie UM.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ

pod nr tel. 075 78 17 668.

OBWIESZCZENIE
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Roland Marciniak

19 grudnia w Lubaniu spotka³em siê z Powiatowym In-
spektorem Nadzoru Budowlanego Bo¿en¹ Nawrot, z któr¹
rozmawia³em o stanie technicznym gminnych nieruchomoœci.
Od kilku lat usuwamy powa¿ne usterki techniczne w naszych
budynkach, ale w z³ym stanie wci¹¿ s¹ domy przy ul. Granicz-
nej 1, Prusa 1 czy Izerskiej 1. Spotkania takie odbywaj¹ siê co
kwarta³ w celu zweryfikowania zaleceñ nadzoru budowlane-
go.

RADON W ŚWIARADON W ŚWIARADON W ŚWIARADON W ŚWIARADON W ŚWIATOWYM WYMIARZETOWYM WYMIARZETOWYM WYMIARZETOWYM WYMIARZETOWYM WYMIARZE
20 grudnia podczas wizyty w Œwieradowie wraz z Tade-

uszem Przylibskim poznaliœmy pierwsze szczegó³y zaplano-
wanej na 17 czerwca br. du¿ej miêdzynarodowej konferencji
poœwiêconej radonowi, której miejscem bêdzie prawdopodob-
nie Bia³y Kamieñ. Spodziewamy siê przyjazdu 80-100 uczest-
ników z kilkunastu krajów europejskich i ze œwiata.

21 grudnia dotar³a do nas wiadomoœæ, ¿e niestety, w tym
roku nie bêdzie czynny wyci¹g talerzykowy przy Malinowym
Dworze, poniewa¿ w³aœciciel nie uzyska³ umowy dzier¿awy
gruntu nale¿¹cego do Agencji Nieruchomoœci Rolnych, na
którym znajdowa³yby siê dwie podpory wyci¹gu.

MALINOWY DWÓR BEZ TALERZYKMALINOWY DWÓR BEZ TALERZYKMALINOWY DWÓR BEZ TALERZYKMALINOWY DWÓR BEZ TALERZYKMALINOWY DWÓR BEZ TALERZYKAAAAA

22 grudnia wraz z Tadeuszem Bak¹ i Grzegorzem Pacyn¹
odebraliœmy w Kielcach w firmie Moto Truck nowy wóz stra-
¿acki marki mercedes dla OSP Œwieradów. Wóz kosztowa³
nas 612 tys. z³ i nale¿y do najwy¿szej pó³ki pojazdów ratow-
niczo-gaœniczych. O godzinie 2 w nocy nastêpnego dnia pod
czerniawsk¹ remiz¹ wóz zosta³ powitany z honorami przez 8
stra¿aków i ochrzczony szampanem. W ci¹gu dwóch pierw-
szych tygodni nowy pojazd dwukrotnie zd¹¿y³ wzi¹æ udzia³ w
akcjach bojowych.
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23 grudnia wspólnie ze skarbnikiem Iwon¹ Kosmal¹ pod-
pisaliœmy w Urzêdzie Marsza³kowskim we Wroc³awiu umo-
wê dotacji w wys. 24 tys. z³ na projekt pod nazw¹ „Œladem
Izerskich Tajemnic”, który prowadziæ bêdzie Monika Hajny-
Daszko. Polegaæ on bêdzie na oznakowaniu kamiennymi p³a-
skorzeŸbami atrakcji turystycznych naszego miasta (ok. 10).
Po raz pierwszy otrzymaliœmy te¿ wsparcie z Ministerstwa
Sportu i Turystki w wys. 10 tys. z³ na organizacjê szkó³ki nar-
ciarskiej, finansowan¹ do tej pory wy³¹cznie z bud¿etu gmi-
ny, który i tak w po³owie bêdzie musia³ do³o¿yæ do zajêæ.

27 grudnia podpisaliœmy umowy z kolej¹ gondolow¹,
Chatk¹ Górzystów i Andrzejem Malickim na zak³adanie i utrzy-
manie tras narciarstwa biegowego. O ile Zajêcznik mia³ ju¿ w
przesz³oœci wytyczane œlady, o tyle po³¹czenie Stogu Izerskie-
go z Chatk¹ i Orlem jest historycznym wydarzeniem w dzie-
jach narciarstwa izerskiego. Œwieradów do³¹czy³ do systemu
tras jakuszyckich.  Ró¿nie siê ocenia to wydarzenie, osobiœcie
uwa¿am, ¿e „skanalizowanie” narciarstwa biegowego na tym
odcinku przys³u¿y siê ochronie œrodowiska. Do tej pory bie-
gacze ruszali ze Stogu we wszystkich mo¿liwych kierunkach,
nierzadko b³¹dz¹c po górach i zak³ócaj¹c równowagê ekolo-
giczn¹. Za wczeœnie jeszcze, by mówiæ o sukcesie, ale z roku

29 grudnia w Lubaniu odby³y siê pierwsze konsultacje
prowadzone przez Urz¹d Marsza³kowski dotycz¹ce wprowa-
dzenia w ¿ycie tzw. ustawy œmieciowej. Wci¹¿ nie podjêliœmy
decyzji, do jakiej regionalnej instalacji bêdziemy przyporz¹d-
kowani: do lubañskiej czy do lubomierskiej. Wahamy siê, bo
mamy nadal zbyt ma³¹ wiedzê o kosztach, jakie poniesiemy z
tego tytu³u, a za wszystko i tak zap³ac¹ mieszkañcy. Dlatego
wspólnie z Rad¹ Miasta staramy siê, aby ostateczna decyzja w
sposób jak najmniej bolesny uderzy³a po kieszeni œwierado-
wian.

W ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy pojawi¹ siê przepisy wy-
konawcze do wspomnianej ustawy i wtedy bêdziemy mieli
wiêcej argumentów. Na dziœ proste porównanie cenowe wy-
gl¹da tak, ¿e w Lubaniu za tonê sk³adowania p³acimy 250 z³, a
w Lubomierzu 170 z³, ale to nie oznacza, ¿e Lubomierz jest
lepszy, bo nie wiadomo jeszcze, czy tamtejsze wysypisko spe³-
nia warunki do uzyskania statutu instalacji regionalnej.

Tego samego dnia, gdy stra¿acy odbierali auto w Kielcach,
uda³em siê do Warszawy na spotkanie z inwestorem, którego
chcê namówiæ na budowê obiektu pensjonatowego w Œwiera-
dowie. Do po³owy stycznia ma siê on pojawiæ w mieœcie i
wtedy podejmie ostateczn¹ decyzjê, m.in. co do wyboru loka-
lizacji (jeœli wska¿e na grunty gminne, bêdzie musia³ stan¹æ
do przetargu).

Drugie spotkanie w Warszawie mia³em z przedstawicie-
lem radiowej Jedynki, który na 90 proc. potwierdzi³, ¿e w³a-
dze rozg³oœni planuj¹ zorganizowaæ pod koniec sierpnia fina³
„Lata z radiem” w Œwieradowie. Na nas spoczywa ciê¿ar zna-
lezienia najlepszego miejsca, jako ¿e murawa stadionu po re-
moncie nie bêdzie nadawa³a siê na takie imprezy. Jeœli otrzy-
mamy ten fina³, bêdzie to dla nas ogromne wyró¿nienie, bo
trzeci raz z kolei goœcilibyœmy „Jedynkê”, w dodatku z presti-
¿owym zamkniêciem ca³ego cyklu.
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Ubywa mieszkañców Œwieradowa-Zdroju.

Co roku w naszym mieœcie powstaje ponad 100
miejsc pracy w hotelarstwie, gastronomi, tury-
styce. Niestety, nasza m³odzie¿, która wyje¿d¿a
na studia do du¿ych aglomeracji, najczêœciej ju¿
nie wraca. Odp³yw mieszkañców to kilkadzie-
si¹t osób rocznie. Nie pozostaje nam nic inne-
go, jak pozyskiwaæ nowych mieszkañców. Aby
tak siê dzia³o, w Œwieradowie powinny siê bu-
dowaæ nowe domy i mieszkania. Je¿eli chodzi o
nowe domy, problemem s¹ zbyt drogie dzia³ki,
które bêd¹ jeszcze dro¿sze. Z kolei przeszkod¹
dla budowy nowych mieszkañ jest niewielka
iloœæ odpowiednio du¿ych i uzbrojonych grun-
tów.

Zaczêliœmy œci¹gaæ do Œwieradowa dewelo-

BUDYNKI KOMUNALNE GOŚLINA MUROWANA
W po³owie stycznia z komisj¹ mieszkaniow¹ Rady Miasta

planujemy wyjazd do podpoznañskiej gminy Goœlina Muro-
wana, w której uda³o siê wybudowaæ mieszkania komunalne z
pieniêdzy prywatnych inwestorów. Chcemy na miejscu przyj-
rzeæ siê aspektom prawnym tego przedsiêwziêcia i zaadapto-
waæ je na nasze warunki.

perów, aby budowali nowe mieszkania. Pierwszym jest kom-
pleks mieszkañ w centrum handlowym przy ul. Wyszyñskie-
go, w którym bêdzie 11 nowych mieszkañ - byæ mo¿e dla 11
nowych mieszkañców. Mam nadziejê, ¿e ceny za 1 m2 bêd¹
przystêpne. W nastêpnych latach bêdziemy zabiegaæ o kolejne
takie inwestycje. Nie jest to idealny pomys³ na zwiêkszenie
liczby mieszkañców gminy, s¹dzê jednak, ¿e ka¿de nowe
mieszkanie na pewno znajdzie w³aœciciela, który zamelduje
siê w gminie i bêdzie w niej p³aci³ podatki.

BUDŻET 2012BUDŻET 2012BUDŻET 2012BUDŻET 2012BUDŻET 2012
Bud¿et gminy na 2012 rok

zosta³ uchwalony na grudniowej
sesji Rady Miasta. Najwiêksze
wydatki poniesiemy na utrzyma-
nie szkó³ i przedszkoli. Jest to
kwota prawie 5,8 mln z³. Co roku
wydatki na oœwiatê wzrastaj¹ o
kilkaset tysiêcy z³otych. Czerwo-
ny diagram przedstawia wzrost
kosztów z roku na rok. Na prze-
strzeni 6 lat utrzymanie oœwiaty
i przedszkoli wzros³o o prawie
2,5 mln z³. W Polsce wszystkie
gminy maj¹ ten sam problem, bo
dzieci ubywa, a koszty rosn¹. W
naszej gminie, niestety, co roku
zmniejsza siê liczba uczniów, za
których otrzymujemy dofinanso-
wanie z bud¿etu pañstwa w po-
staci subwencji oœwiatowej, któ-
ra w naszym bud¿ecie osi¹gnê³a
3,1 mln z³. Dok³adamy z w³a-

snych œrodków 2,7 mln z³, dodatkowo w tym roku podro¿eje
gaz i pr¹d. Nasz parlament i rz¹d coraz wiêcej obowi¹zków
nak³ada na gminy, ale za tym nie id¹ pieni¹dze. Gminy zmu-
szone s¹ pozyskiwaæ œrodki na zadania od swoich mieszkañ-
ców i przedsiêbiorców, czyli zwiêkszaj¹æ op³aty i podatki.

Wydatki na oœwiatê i pomoc spo³eczn¹ to najwiêksze po-
zycje w naszym bud¿ecie. Pomimo wzrostu wydatków bie¿¹-
cych mamy jeszcze mo¿liwoœci inwestycyjne. W 2012 roku
najwiêksz¹ inwestycj¹ bêdzie kanalizowanie Czerniawy na
kwotê ponad 6 mln z³. Zakoñczymy przebudowê ul. Zdrojo-
wej za ok. 1 mln z³, skoñczymy remont Czarciego M³yna za
800 tys. z³, sfinalizujemy remont piêciu kamienic z dofinan-
sowaniem UE za 700 tys. z³ z³, zbudujemy chodnik przy ul.
Nadbrze¿nej za ok pó³ mln z³ i wiele pomniejszych zadañ.

W tym roku wykupimy obligacje i sp³acimy zad³u¿enie za
kwotê ok. 4,5 mln z³. Zagro¿eniem dla wykonania tegorocz-
nego bud¿etu jest œwiatowy kryzys gospodarczy, który w Pol-
sce jest jeszcze ma³o odczuwalny. Wszystkie media strasz¹
kryzysem w 2012 r. Je¿eli nadejdzie, ludzie zaczn¹ oszczê-
dzaæ na wydatkach, z których mog¹ zrezygnowaæ, a takim
wydatkiem jest wyjazd w góry, np. do Œwieradowa. W bud¿e-
cie mamy zapisane dochody 1,3 mln z³ z op³aty uzdrowisko-
wej, któr¹ p³ac¹ turyœci. Mniej turystów to mniejsze dochody.
Mniej turystów to mniejsza sprzeda¿ wody i mniejsze wp³y-
wy za dostawê œcieków, a zaplanowane dochody z tego tytu³u
to prawie 2 mln z³. Równie¿ brak œniegu w naszym mieœcie
zmniejsza dochody w kasie gminy. Nasz bud¿et, gminy uzdro-
wiskowo-turystycznej, jest bardzo podatny na zawirowania
gospodarcze kraju.

Mam nadziejê, ¿e ten czarny scenariusz nie bêdzie mia³
miejsca. Je¿eli dochody naszego bud¿etu nie bêd¹ realizowa-
ne wed³ug planu, przebudujemy go w trakcie roku.

Bud¿et gminy to dochody i wydatki, które musz¹ byæ zrów-
nowa¿one. Co roku przybywa w nim zadañ, na które œrodki w
postaci op³at i podatków trzeba pozyskaæ od mieszkañców i
przedsiêbiorców. Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci, ale

finanse prowadzone s¹ w niej prawie
jak w przedsiêbiorstwie, a 70 proc. ko-
respondencji wp³ywaj¹cej do sekreta-
riatu Urzêdu Miasta to faktury i ra-
chunki. Tendencja jest taka, ¿e zada-
nia bud¿etu pañstwa  przerzucane s¹
systematycznie na bud¿ety gmin.

na rok ju¿ nie tylko narciarz zjazdowy kojarzyæ siê bêdzie ze
Œwieradowem i Izerami.



Organy „zbli¿ane do stroju”
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Dostojnym Jubilatom - Pañstwu BRONIS£AWIE i JANOWI POPIELEWICZOM oraz
Pañstwu MARIANNIE i HENRYKOWI KAPSZEWICZOM, którzy w II pó³roczu 2011 r.
obchodzili Z³ote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, najserdecz-
niejsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, dobrego zdrowia i nieustaj¹cej pogody du-
cha oraz spokoju i zadowolenia z ka¿dego nowego dnia prze¿ytego w otoczeniu
najbli¿szej rodziny, wype³nionego samymi piêknymi wspomnieniami z³o¿yli podczas
uroczystoœci zorganizowanej w Urzêdzie Stanu Cywilnego - Burmistrz Miasta Ro-
land Marciniak, Kierownik USC Danuta ̄ y³kiewicz oraz goœcie uczestnicz¹cy w cere-
monii Z³otych Godów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa
infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”, w ramach
Priorytetu nr 3 - „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie nr 3.1 - „Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi  7.027.900 zł,7.027.900 zł,7.027.900 zł,7.027.900 zł,7.027.900 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi  3.513.950 zł.3.513.950 zł.3.513.950 zł.3.513.950 zł.3.513.950 zł.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

W  trakcie realizacji jest przebudowa uli-
cy Zdrojowej. Wykonawc¹ jest firma F.H.U.

„Kamieñ, Forma,
Zieleñ” Marka Bro-
nickiego ze Œwiera-
dowa. Termin za-
koñczenia robót bu-
dowlanych zwi¹za-
nych z przebudow¹
ulicy planowany
jest do 30 czerwca
br.

W ramach robót

zosta³a wykonana nawierzchnia jezdni
przeznaczona dla ruchu ko³owego - z kost-
ki kamiennej ³upanej. Wykonana zosta³a
te¿ czêœæ deptaka z kostki kamiennej ciê-
tej oraz kanalizacja deszczowa i kablowa
sieæ oœwietlenia ulicznego. Ustawiono mur
oporowy bêd¹cy granic¹ chodnika, który
zostanie udostêpniony na kawiarenki.

W bie¿¹cym roku powstanie nowa na-
wierzchnia chodników z kostki kamiennej
oraz zostanie zamontowane oœwietlenie
uliczne wraz z iluminacj¹.

Anna Mazurek

14 grudnia 2011
r. dokonaliœmy ofi-
cjalnego odbioru
prac konserwator-
skich przeprowadzo-
nych przy organach
w naszym koœciele,
jak i prac przy pro-
spekcie organowym.
Rewaloryzacja przy-
wróci³a instrumento-
wi jego pierwotn¹
œwietnoœæ techniczn¹
i brzmieniow¹, a sza-
fie organowej jej
dawny blask i este-
tyczny wygl¹d.

Cieszy fakt, ¿e
przeprowadzone reno-
wacje przebiega³y od
pocz¹tku do koñca
zgodnie z planem.
Wykonawcy zrealizo-
wali zadania w zapla-
nowanych przez har-
monogram terminach
i zrobili to naprawdê
na bardzo dobrym po-

Stoj¹ od lewej: Jakub Choros, ks. proboszcz Franciszek Molski, ks. Piotr
Dêbski (inspektor nadzoru z ramienia legnickiej kurii biskupiej), Daniel
Nowacki (konserwator prospektu), Wojciech Kapa³czyñski (wojewódzki
konserwator zabytków), Daniel Nowacki (konserwator prospektu), Anna
Panek, Adam Wolañski (organmistrz) i Andrzej Wolañski (organmistrz).

ziomie. Prospekt naszych organów zosta³ od-
czyszczony, zdobienia pokryto cieniutk¹
warstw¹ szczerego z³ota. Odtworzona zosta-
³a tak¿e sterczyna wieñcz¹ca centralne pole
piszcza³kowe. Najbardziej efektownym jed-
nak elementem szafy organowej w naszym
koœciele jest niezwykle kunsztowna snycerka

umieszczona nad kontuarem, a przedstawia-
j¹ca napis Gloria in excelsis Deo. Teraz, kie-
dy inskrypcje poz³ocono, jest pierwszym ele-
mentem rzucaj¹cym siê w oczy po spojrzeniu
na organy z do³u.

Jeœli chodzi o sam instrument, zosta³ on
poddany kapitalnej rewaloryzacji. Najpierw

zdemontowany, nastêpnie poddany czyszcze-
niu i konserwacji, a nastêpnie d³ugim i ¿mud-
nym naprawom, które miêdzy innymi zak³a-
da³y wymianê wszystkich mieszków, poszyæ
skórzanych oraz sprê¿yn na nowe. St¹d te¿
organy mog¹ przez najbli¿szy czas p³ataæ nam
ró¿ne „figle” zwi¹zane z tym, ¿e zarówno skó-
ry, jak i blachy sprê¿yn potrzebuj¹ czasu na
osi¹gniêcie w³aœciwych sobie naci¹gów i ela-
stycznoœci. Niezwykle wa¿ne jest, aby w tym
czasie instrument by³ mo¿liwie jak najinten-
sywniej u¿ywany, by mechanizmy pracowa³y
i w ten sposób nabiera³y elastycznoœci. Do-
brze wiêc siê sta³o, ¿e prace ukoñczono przed
Bo¿ym Narodzeniem, kiedy natê¿enie nabo-
¿eñstw samo przez siê implikowa³o koniecz-
noœæ u¿ywania instrumentu. Poza wszystkim
sam od kilku tygodni spêdzam przy nim ka¿d¹
woln¹ chwilê, aby jak najwiêcej na nim graæ,
mog¹c siê jednoczeœnie nacieszyæ œwietnoœci¹
instrumentu.

Na wykonane prace organmistrz udzieli³
nam piêcioletniej gwarancji i w tym czasie
bezp³atnie bêdzie dokonywa³ serwisowania
instrumentu. Nawet, jeœli wystêpuj¹ce uster-
ki nie ureguluj¹ siê same w wyniku u¿ytko-
wania (choæ raczej powinny bo prace by³y wy-
konywane z wielk¹ starannoœci¹ i mechani-
zmy zmontowane s¹ poprawnie), to organmi-
strzowie usun¹ je wiosn¹ podczas strojenia
instrumentu, a w razie pojawienia siê innych
bêd¹ odwiedzaæ nasze organy czêœciej – przez
najbli¿sze piêæ lat. Jest to standardowe roz-
wi¹zanie, poniewa¿ organy po remontach,
zw³aszcza tak gruntownych jak ten przepro-
wadzony na naszym instrumencie, zawsze
potrzebuj¹ czasu na to, by nowe materia³y
przystosowa³y siê do panuj¹cych w koœciele

warunków: temperatury i wilgotnoœci.
Osobn¹ kwesti¹ jest obecny strój naszych

organów. Nie trzeba mieæ nazbyt wra¿liwego
ucha, ¿eby zauwa¿yæ, ¿e instrument po pro-
stu „nie stroi”. Niestety, pace konserwatorskie
koñczy³y siê na prze³omie listopada i grud-
nia, kiedy temperatura w koœciele bliska by³a
zeru. Strojenie organów w tak niskiej tempe-
raturze jest niemo¿liwe i grozi wrêcz uszko-
dzeniem piszcza³ek. St¹d te¿ instrument by³
tylko bardzo pobie¿nie strojony, a w zasadzie
tylko „zbli¿any do stroju”, by w czasie grun-
townego strojenia wiosn¹ (idealna tempera-
tura do strojenia organów to 15 stopni) nie
trzeba by³o wycofywaæ siê z poczynionych
dzia³añ stroicielskich, co wi¹za³oby siê z ko-
niecznoœci¹ lutowania metalowych piszcza-
³ek. Gruntowne strojenie naszych organów
zaplanowano w okolicach kwietnia, lecz do-
k³adny termin uzale¿niony bêdzie od warun-
ków pogodowych.

Oczywiœcie, strojenie wykonane bêdzie w
ramach zawartych ju¿ umów i bez dodatko-
wych odp³atnoœci. Po prostu zamiast wyko-
naæ je od razu organmistrzowie poczekaæ
musz¹ na odpowiednie warunki pogodowe.

Wyra¿am wielk¹ wdziêcznoœæ wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
do tego, ¿e renowacja instrumentu wraz z pro-
spektem by³a mo¿liwa – wszystkim darczyñ-
com i ludziom dobrej woli, którzy przez ostat-
nie trzy lata wspierali t¹ inicjatywê. Jestem
pewien, ¿e piêkno liturgii sprawowanej z to-
warzyszeniem odremontowanego instrumen-
tu, jak i organizowane na nim koncerty wyna-
grodz¹ wszystkim trudy poczynione w celu
dokonania renowacji.

Jakub Choros

W nastêpnym numerze:
Podsumujemy wreszcie XX-lecie zespo³u Rocal Fuza (który w lutym zacznie 21. rok

swego istnienia). Z tej okazji opisze swe wspomnienia Kuba Choros, który sw¹ muzyczn¹
drogê tam w³aœnie zaczyna³.

Wybierzemy siê w historyczn¹ podró¿ na izerskie wie¿e, po których zosta³y tylko wspo-
mnienia i stare widokówki.

Poznamy opiniê œrodowiska bibliotekarskiego wobec planów - na razie zawieszonych -
czasowego (czyli mo¿e nawet na 3 lata) przeniesienia placówki do szko³y.

Przybli¿ymy raport mówi¹cy o tym, jak powiat lubañski wychodzi³ przez ca³y ubieg³y
rok z kryzysu i z d³ugów.
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Przy okazji szkolenia w Ko³obrzegu, poœwiêconego nowemu
prawu geologicznemu, zorganizowano tak¿e tradycyjn¹ Bar-
bórkê. Czêœci¹ jej programu by³o przekazanie przez œwiera-
dowsk¹ Spó³kê sztandaru przechodniego Uzdrowiskowych Za-
k³adów Górniczych gospodarzowi obchodów œwiêta. Na zdjê-
ciu Dorota Gi¿ewska (z lewej) przekazuje sztandar prezesowi
Uzdrowiska Ko³obrzeg - Mateuszowi Korkuciowi (z prawej).

Tak siê bawiliœmy!

9 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr
163 ukaza³a siê ustawa Prawo geologiczne i
górnicze, która wprowadza wiele zmian w
dotychczasowych przepisach prawa geolo-
gicznego i górniczego z roku 1994 oraz jego
nowelizacji z roku 2005. Ustawa „Prawo
geologiczne i górnicze” wesz³a w ¿ycie 1
stycznia br.
Nowa ustawa okreœla zasady i warun-

ki podejmowania, wykonywania oraz zakoñ-
czenia dzia³alnoœci w zakresie  prac geologicz-
nych i górniczych (wydobywania kopalin ze

ologicznej, w której ustala siê zasoby i w³a-
œciwoœci wód podziemnych  oraz granic pro-
jektowanych stref ochronnych ujêæ. Doku-
mentacjê hydrogeologiczn¹ przedk³ada siê
w³aœciwemu organowi administracji geolo-
gicznej w czterech egzemplarzach oraz w po-
staci dokumentu elektronicznego. Organy ad-
ministracji geologicznej gromadz¹, przecho-
wuj¹ i udostêpniaj¹ informacje geologiczne
bezp³atnie temu, kto poniós³ koszty zwi¹zane
z pracami geologicznymi.
 Eksploatacj¹ wód leczniczych, termal- „Pragniemy spe³niæ Pañstwa marzenia o tej

wyj¹tkowej nocy sylwestrowej, o prawdziwym
balu w wyj¹tkowej scenerii wœród migaj¹cych
œwiec, szelestu kreacji, szmeru emocji i ocze-
kiwania z wykwintnymi potrawami i muzyk¹,
która porwie ka¿dego do tañca - takimi s³owa-
mi zapraszaliœmy w 2011 r. na bal sylwestro-
wy w Domu Zdrojowym i wed³ug opinii naszych
goœci wywi¹zaliœmy siê z obietnic. Dodatkow¹
niespodziankê sprawi³a nam pogoda, która
obdarowa³a nas d³ugo oczekiwanym œniegiem.

Bal w Uzdrowisku „Œwieradów-Czerniawa”
Sp. z o.o. na prze³omie  2011/2012 roku  zgro-
madzi³ ponad  430 osób. Na dwóch salach - w
kawiarni oraz na hali spacerowej - gra³y dwa
zespo³y: Merkury z Jeleniej Góry oraz - ju¿ po
raz trzeci - New Gong z Bogatyni. Wœród atrak-
cji przygotowanych dla goœci znalaz³y siê miê-
dzy innymi wyj¹tkowo widowiskowy pokaz tañ-
ca orientalnego przygotowany przez Kamilê
Wêglarski oraz pokaz fajerwerków, który przy-

ci¹gn¹³ jak co roku liczne rzesze widzów (tak-
¿e spoza balu), a który zosta³ ufundowany przez
Urz¹d Miasta.

Wyj¹tkowy by³ równie¿ jad³ospis przygo-
towany przez szefowe kuchni Domu Zdrojo-
wego. Na sto³ach pojawi³y siê miêdzy innymi
zawijañce zbójnickie, kurczak po polsku, pasz-
teciki francuskie z barszczem czerwonym.

Zabawa by³a przednia, parkiety stale pe³-
ne, a orkiestry za ka¿dym razem schodzi³y ze
sceny nagradzane oklaskami. Oficjalnie bal
trwa³ do 5 rano, ale ostatni goœcie opuœcili salê
o 7.30. Cieszyliœmy siê równie¿ z wizyt naszych
sta³ych goœci, którzy niezmiennie od lat uczest-
nicz¹ w balu w Domu Zdrojowym. Po raz ko-
lejny (trzeci ju¿), bawili siê z nami tak¿e przed-
stawiciele Telewizji Polskiej.

Niezapomniane wra¿enia, œwietna zabawa,
wyszukane kreacje, piêkny wystrój, doskona³a
orkiestra - to cechy, które powinien mieæ praw-
dziwy bal i wszystko to mia³y nasze bale.

Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o. zosta³o wyró¿nione przez Redakcjê Ma-
gazynu Przedsiêbiorców „Europejska Firma” tytu³em GEPARD BIZNESU 2010. Kapitu³a ana-
lizowa³a firmy na podstawie weryfikacji zg³aszanych do Krajowego Rejestru S¹dowego spra-
wozdañ finansowych. Tytu³ ten przys³uguje firmom, które dynamicznie rozwijaj¹ siê na rynku
i powiêkszaj¹ swój maj¹tek, a ocenie podlega³y dzia³ania w latach 2008-2010. Ponadto prezes
Dorota Gi¿ewska zosta³a wyró¿niona w V edycji Konkursu Dyplomem Geparda Biznesu 2010
- za wk³ad w rozwój Uzdrowiska.

Uzdrowisko na 5.263 firmy uplasowa³o siê na 449 pozycji. Misj¹ konkursu jest wspieranie
rozwoju polskich firm.

Zarz¹d Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o.z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju, ul.
Zdrojowa 2 dzia³aj¹c w imieniu Ministra Skarbu Pañstwa na podstawie ustawy z 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  (Dz. U. Z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z póŸn. zm.) oraz §
14 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Skarbu Pañstwa z 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad podzia³u uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadaj¹-
cych na ka¿d¹ z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U.
nr 35, poz. 303 z póŸn. zm.)

og³asza o przyst¹pieniu do nieodp³atnego zbywania uprawnionym pracownikom 1.881
(s³ownie: jeden tysi¹c osiemset osiemdziesi¹t jeden) udzia³ów Spó³ki  z ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa”, ka¿dy w wysokoœci  500 z³ (s³ownie:
piêæset z³otych).

1. Umowy nieodp³atnego zbycia udzia³ów mo¿na zawieraæ od 16 stycznia br. w siedzibie
Zarz¹du Spó³ki (Œwieradów-Zdrój, ul. Zdrojowa 2, I p. pok. nr 10) w poniedzia³ki i wtorki w
godzinach 800-1600, po uprzednim telefonicznym zg³oszeniu pod nr. tel. 75 78 20 739.

2. Osoby zg³aszaj¹ce siê w celu zawarcia umowy nieodp³atnego nabycia udzia³ów winny
legitymowaæ siê aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

3. W przypadku braku mo¿liwoœci osobistego stawiennictwa osoba uprawniona mo¿e wy-
znaczyæ pe³nomocnika do zawarcia umowy, z³o¿enia stosownych oœwiadczeñ oraz zawiadomie-
nia Zarz¹du Spó³ki o przejœciu prawa w³asnoœci udzia³ów.  Wzór pe³nomocnictwa mo¿na uzy-
skaæ w Spó³ce (pok. nr 10, tel. 75 78 20 739).

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mog¹ zrealizowaæ prawo do nieodp³atnego na-
bycia udzia³ów, o ile przedstawi¹ prawomocne postanowienie s¹du o nabyciu spadku lub zareje-
strowany akt poœwiadczenia dziedziczenia sporz¹dzony przez notariusza. Informacje szczegó³o-
we mo¿na uzyskaæ w Spó³ce (nr telefonu /75 78 20 739).

5. Prawo do nieodp³atnego nabycia udzia³ów Spó³ki mo¿e byæ realizowane przez upraw-
nionych pracowników do 21 grudnia 2013 r. Po up³ywie tego terminu prawo do nieodp³atne-
go nabycia udzia³ów wygasa.

1. Sporz¹dzanie i podpisywanie umów oraz wydawanie umów naby-
cia udzia³ów uprawnionym pracownikom bêdzie siê odbywaæ od 16 stycz-
nia br. w poniedzia³ki i wtorki, po uprzednim telefonicznym zg³o-
szeniu pod nr. 75 78 20 739, pod którym mo¿na równie¿ uzyskaæ infor-
macje na temat szczegó³ów procesu zawierania umów.

2. Umowy nabycia udzia³ów mo¿na zawieraæ do 21 grudnia 2013 r. Po

WA¯NE INFORMACJE  DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NABYCIA
UDZIA£ÓW SPÓ£KI UZDROWISKO „ŒWIERADÓW-CZERNIAWA”

up³ywie tego terminu prawo do nieodp³atnego nabycia
udzia³ów wygasa.

3. Nabyte udzia³y nie mog¹ byæ przedmiotem sprze-
da¿y do 21 wrzeœnia 2013 r.

4. Tak d³ugo, jak Fundusz KGHM I FIZAN  bêdzie
wspólnikiem spó³ki, Funduszowi przys³uguje prawo
pierwszeñstwa nabycia udzia³ów Spó³ki.

5. W przypadku zbywania udzia³ów nale¿y pamiêtaæ
o obowi¹zku uiszczenia podatku.

Zarz¹d Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Œwieradowie-Zdroju informuje,
¿e w myœl art. 16 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) ka¿dorazowe, komercyjne  wykorzystanie wizualizacji
(fotografie, obrazy, ulotki, foldery, filmy, itp.) przedstawiaj¹cych obiekty bêd¹ce w³asnoœci¹
Uzdrowiska (m.in. Dom Zdrojowy) wymaga indywidualnej zgody Zarz¹du Spó³ki.

W przypadku stwierdzenia przez Zarz¹d Spó³ki naruszenia interesów Uzdrowiska w tym
zakresie, sprawa bêdzie kierowana na drogê postêpowania s¹dowego na podstawie art. 18
cytowanej wy¿ej ustawy.
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z³o¿a).
   Wody lecznicze,

wody termalne i solanki
zaliczane s¹ do kopalin
podstawowych.
  Przedsiêbiorc¹ w

rozumieniu ustawy jest
ten, kto posiada koncesjê
na prowadzenie dzia³alno-
œci regulowanej ustaw¹.
  Wszystkie kopaliny

s¹ w³asnoœci¹ górnicz¹, a
prawo w³asnoœci górniczej
przys³uguje Skarbowi
Pañstwa.
 W granicach okre-

œlonych przez ustawê
Skarb Pañstwa z wy³¹cze-
niem innych osób mo¿e
korzystaæ z przedmiotu
w³asnoœci górniczej albo
rozporz¹dzaæ swoim pra-
wem wy³¹cznie przez
ustanowienie u¿ytkowni-
ka górniczego. Ten, kto rozpozna³, udokumen-
towa³, sporz¹dzi³ plan zagospodarowania z³o-
¿a i uzyska³ decyzjê zatwierdzaj¹c¹ dokumen-
tacjê geologiczn¹, ma pierwszeñstwo byæ
u¿ytkownikiem górniczym.

Do poszukiwania i rozpoznawania oraz
wydobywania kopalin niezbêdne jest uzyska-
nie koncesji. Nowoœci¹ tej ustawy jest to, ¿e
udzielenia koncesji na badanie i wydobycie
wód leczniczych, termalnych i solanek doko-
nuje marsza³ek danego województwa, a nie –
jak dotychczas – minister œrodowiska.
 Prace geologiczne z zastosowaniem

robót geologicznych mog¹ byæ wykonywane
tylko na podstawie projektu robót geologicz-
nych, których wykonanie nie wymaga uzyska-
nia koncesji - zatwierdza je organ administra-
cji geologicznej w drodze decyzji. Zatwier-
dzenie projektu robót geologicznych wyma-
ga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta.
 Wyniki prac geologicznych przedsta-

wia siê w dokumentacji geologicznej, a w
przypadku wód – w dokumentacji hydroge-

nych i solanek zajmuje siê zak³ad górniczy w
danym przedsiêbiorstwie jako jednostka wy-
dzielona.
 Plan Ruchu zak³adu górniczego spo-

rz¹dza przedsiêbiorca, a zatwierdza go w³a-
œciwy organ nadzoru górniczego. Ruch zak³a-
du górniczego prowadzi siê pod kierownic-
twem posiadaj¹cym odpowiednie kwalifika-
cje.
 Organami administracji geologicznej

s¹: minister w³aœciwy dla spraw œrodowiska,
marsza³kowie województw, starostowie.
 Zadania administracji geologicznej

wykonuj¹: minister w³aœciwy dla spraw œro-
dowiska  przy pomocy G³ównego Geologa
Kraju; marsza³kowie województw przy pomo-
cy geologa wojewódzkiego; starostowie przy
pomocy geologa powiatowego.
 Organami administracji górniczej s¹:

prezes Urzêdu Górniczego; dyrektorzy okrê-
gowych urzêdów górniczych; dyrektor Spe-
cjalistycznego Urzêdu Górniczego (tzw.
SUG).

Teresa Dragunowicz



Jesieñ przesz³a przez park
PaŸdziernik by³ ostatnim miesi¹cem re-

alizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewi-
talizacja kompleksu parków uzdrowisko-
wych w Œwieradowie-Zdroju”. Dobieg³y
koñca prace zwi¹zane z rewitalizacj¹ uk³a-
du komunikacyjnego, elementów ma³ej ar-
chitektury oraz uzupe³nieniem szaty roœlin-
nej. W roku 2010 z kolei zakoñczono prace
w zakresie wymiany oœwietlenia parkowe-
go, uporz¹dkowania cieków wodnych oraz
budowy fontanny wraz z przebudow¹ oka-
laj¹cego j¹ placu.

Postêpowanie przetargowe na realizacjê
zakresu rzeczowego wygra³o konsorcujm
firm: „Ogród” Us³ugi Ogrodnicze Leszek
Ku³ak ze Skwierzyny, „KIM-77” Pawe³
Nowak z Kielc, PPUH „ENERKOM” z
Gorzowa Wielkopolskiego i HELMAR Sp.
z o. o. z Komorowa. Nad prawid³owoœci¹ pro-
wadzonych robót budowlanych czuwa³ wy-
³oniony w przetargu zespó³ inspektorów nad-
zoru z Wroc³awskiego Biura Inwestorskiego
Wroc³awskiego Oddzia³u PZITB Sp. z o. o.

W wyniku przeprowadzonych dzia³añ re-
witalizacyjnych przekszta³ceniu uleg³o nie-
mal¿e 7,6 ha powierzchni parku. Po³o¿ono
ponad 3,5 km nowych kabli elektrycznych, za-
instalowano 131 nowych punktów oœwietle-
niowych, zamontowano 3 nowe szafy sterow-
nicze. Ponadto wykonano nowy kolektor desz-
czowy zasilaj¹cy dolny ciek parkowy oraz wy-
remontowano 2 cieki wodne wraz z 2 zbior-
nikami rumoszowymi i 2 stawami (w górnym
i dolnym parku).

Wybudowano od podstaw now¹ fontannê
(œrednica  9,7 m) wraz ze wszystkimi niezbêd-
nymi przy³¹czami (elektrycznym, wodoci¹go-
wym i deszczowym) oraz studzienk¹ techno-
logiczn¹; kompleksowo przebudowano ota-
czaj¹cy j¹ plac (765 m2), w³¹czaj¹c w to nowe
schody oraz rampê, których nawierzchniê sta-
nowi w ró¿nej formie granit; zamontowano
nowe oœwietlenie placu, a tak¿e ³awki i kosze
na œmieci, jak równie¿ wykonano now¹ zie-
leñ urz¹dzon¹ (kwietniki, krzewy ozdobne).

Najwiêkszy zakres prac towarzyszy³ jed-
nak¿e rewitalizacji uk³adu komunikacyjnego.
Przebudowie uleg³o ponad 8 tys. m2 ci¹gów
pieszych na alejki o nawierzchni mineralnej,
a ponad 460 m2 uzyska³o now¹ nawierzchniê
z kostki granitowej. Wykonano nowe warstwy
konstrukcyjne dolnego tarasu zdrojowego,
sama nawierzchnia zosta³a u³o¿ona zarówno
z p³yt piaskowcowch (odzyskanych z rozbiór-
ki tarasu), jak i nowych, które zast¹pi³y p³yty
spêkane, nienadaj¹ce siê do ponownego u¿y-
cia. Wybudowano te¿ now¹ konstrukcjê scho-
dów prowadz¹cych na taras, a ich stopnice
pokryte zosta³y p³ytami granitowymi. Reno-
wacji poddano ponadto konstrukcje kamien-
ne wystêpuj¹ce na obszarze parków (murki
oporowe oraz mostki, schody). Parki wzbo-

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Priorytetu 6 - Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska („Turystyka
i Kultura”), Dzia³anie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.204.773,80 z³, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.340.604,37 z³

REWITALIZACJA KOMPLESKU PARKÓW UZDROWISKOWYCH  W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

gaci³y siê o elemen-
ty ma³ej architektu-
ry – 114 ³awek par-
kowych (103 z
oparciem oraz 11
bez oparcia), 52 ko-
sze na œmieci, 2 ta-
blice informacyjne
oraz 30 tabliczek
informacyjno-dy-
daktycznych osa-

dzonych na bloku kamiennym.
Najbardziej widoczna zmiana zasz³a w

obszarze zieleni parkowej. Wyciêto 474 drze-
wa, wykarczowano ok. 0,45 ha zagajników,
nasadzono 2.100 szt. krzewów liœciastych i
iglastych, ok. 11.400 szt. bylin i roœlin cebul-
kowych oraz wykonano ok. 6500 m2 nowych
trawników parkowych.

Realizacja ca³ego zakresu inwestycji, ze
wzglêdu na swoj¹ charakterystykê, roz³o¿ona
zosta³a na dwa lata. Plac budowy zosta³ wy-
konawcy przekazany w kwietniu 2010 r., 30
paŸdziernika 2011 r. wykonawca zg³osi³ za-
koñczenie robót, a 17 listopada komisja do-
kona³a wizji lokalnej kompleksu parków
uzdrowiskowych i dokona³a ich koñcowego
odbioru.

Insp. Mariusz Pysz

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Przy nowych (dorodnych) nasadzeniach umiesz-
czono kamienne tabliczki z nazwami drzew.

Powy¿ej klomb w miejscu dawnej fontanny (tzw. nerki). U do³u przywrócone po
dziesiêcioleciach zapomnienia oczko wodne nieopodal DK Berliner.

Powy¿ej - czegoœ Pañstwu brakuje? Oczywiœcie, nie ma pomnika ¿abki, zwanego rechotronem, s¹
za to ³awki. U do³u - górny park te¿ przyci¹ga kameralnymi zak¹tkami.



POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹ (od Pobiednej
do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹, Anna Storczek
– kier. s³u¿by drogowej, tel. 604 981 595.

Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?

DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od strony Szklarskiej Por.
prowadzi do granicy ulicami: Nadbrze¿n¹, 11. Listopada,  Grunwaldzk¹, Lwóweck¹,
Sanatoryjn¹, Sudeck¹, D³ug¹. Tel. dy¿urny (24 h) - 75 78 44 276, Andrzej G³owiak -
tel. 609 990 926,  Jolanta Kalina -  tel. 609 990 929, Adam Trznadel - tel. 609 990 924.
DROGI GMINNE - Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 6 „Wyko-
rzystanie i promocja potencjału turystycznego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)”, Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, pod nazwą „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ -
wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”. Całkowita wartość Projektu
wynosi 7.001.261,61 zł, w tym dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4.738.555,31 zł.

Chcemy przypomnieæ Czytelnikom, i¿
wspólnie z czterema gminami – Janowicami
Wielkimi, Jeleni¹ Gór¹, Kowarami oraz Mir-
skiem -  realizujemy projekt partnerski pn.
ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ
PRZESZ£OŒÆ - wykorzystanie potencja³u
kultury i dziedzictwa przesz³oœci na terenie
Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie. Li-
derem projektu jest Gmina Miejska Œwiera-
dów-Zdrój. A oto, co siê dzia³o u nas i u part-
nerów projektu w zesz³ym roku:
Kowary:

W lutym zakoñczone zosta³y prace zwi¹-
zane z renowacj¹ zabytkowej Sali Rajców,
znajduj¹cej siê w budynku ratusza. Odnowio-
no polichromie na suficie sali. Zosta³y odkry-
te freski sufitowe przedstawiaj¹ce nastêpuj¹-
ce sceny: karkonoscy górnicy i kowale przy
pracy, romantyczna schadzka przy Pawilonie
Oficerskim, powitanie króla pruskiego Fryde-
ryka II Wielkiego podczas jego wizyty w Ko-
warach. Prawdopodobnie freski zosta³y zama-
lowane po drugiej wojnie œwiatowej. Poza
malowid³ami zosta³o odrestaurowane wypo-
sa¿enie sali: zabytkowy stó³ dêbowy, parape-
ty, posadzka. Odnowiona zosta³a równie¿ za-
bytkowa klatka schodowa oraz pokryte poli-
chromiami drzwi w holu ratusza.
Janowice Wielkie (Radomierz):

Zosta³a przebudowana œredniowieczna
wie¿a w Radomierzu w celu przystosowania
dla potrzeb turystyki - jako wie¿a widokowa.
Bardzo osobliwa i ciekawa, ze wzglêdu na
swoj¹ historiê, atrakcja gminy jest pozosta³o-
œci¹ po koœciele katolickim. Zbudowana naj-
prawdopodobniej na prze³omie XV/XVI wie-
ku œwi¹tynia rozebrana zosta³a w 1849 roku.
Wie¿ê pozostawiono wówczas jako dzwon-
nicê. W budowli pozostawiono trzy oryginal-

ne dzwony z XVI i XVII
wieku. Do wie¿y dobudowa-
no obiekt przeznaczony na
informacjê turystyczn¹ ma-
j¹c¹ obs³ugiwaæ wie¿ê wido-
kow¹ oraz promowaæ tury-
stycznie gminê.
Jelenia Góra:

Przeprowadzono prace
adaptacyjno-konserwator-
skie 25-metrowej Baszty
Zamkowej zlokalizowanej
przy ulicy Jasnej, wzniesio-
nej w XIV w., która zawali-
³a siê po po¿arze 13 lutego
1550 r. Odbudowana w 1584
r., na pami¹tkê czego wpisa-
no tê datê (obok sylwetki je-
lenia) na metalowej chor¹-
giewce zwieñczaj¹cej szczyt
wie¿y. Na trzecim i czwar-

tym piêtrze widaæ otwory strzelnicze. Nazwa
baszty pochodzi od usytuowania jej przy bra-
mie miejskiej, która zamyka³a drogê do zam-
ku, stoj¹cego niegdyœ – jak g³osi legenda – na
Wzgórzu Krzywoustego. Bramê Zamkow¹,
bêd¹c¹ elementem fortyfikacji miejskich wy-
burzono w roku 1836, natomiast sam¹ basztê
pozostawiono. W ramach projektu wzmocnio-
no konstrukcjê wie¿y, usuniêto tynki, ods³a-
niaj¹c kamienne œciany oraz dostosowano
wnêtrze wie¿y
Mirsk:

Przebudowano zabytkow¹ wie¿ê ciœnieñ
przy ulicy Wodnej na wie¿ê widokow¹ w celu

udostêpnienia dla ruchu turystycznego. Na
szczycie wie¿y, w miejscu zbiornika na wodê,
powsta³ taras widokowy.
Œwieradów-Zdrój:

Wci¹¿ prowadzone s¹ prace budowlane w
celu udostêpnienie dla ruchu turystycznego
Czarciego M³yna Wodnego w Czerniawie.
Przedmiotem inwestycji jest remont, rozbiór-
ka, przebudowa i zmiana sposobu u¿ytkowa-
nia zespo³u budynków na nieruchomoœci m³y-
na wodnego, wraz z budow¹ nowych elemen-
tów infrastruktury technicznej i obiektów
ma³ej architektury.  W ramach projektu wy-
konywany jest nastêpuj¹cy zakres prac bu-
dowlanych: remont budynku m³yna wodne-
go; rozbiórka budynku obory i budowa w tym
miejscu budynku obs³ugi ruchu turystyczne-
go; przebudowa istniej¹cej stodo³y na wiatê;
wyburzenie budynku ze sprzêtem gaœniczym;
budowa szamba z przy³¹czem kanalizacyj-
nym; wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego;
nowy uk³ad komunikacyjny z miejscami po-
stojowymi obs³uguj¹cymi budynek; oœwietle-
nie zewnêtrzne posesji.

W ramach zagospodarowania terenu wy-
konano szczelny ekran z mikropali, zabezpie-
czaj¹cy budynek m³yna przed szkodliwym
dzia³aniem wód podskórnych, oraz odprowa-
dzenie wód deszczowych i drena¿owych do
istniej¹cego w granicach posesji kana³u ka-
nalizacji deszczowej, prowadz¹cego do po-

bliskiego Czarnego
Potoku.

Powy¿ej - Czarci M³yn. Poni¿ej - wie¿a w Ra-
domierzu przed rozpoczêciem prac, a z le-
wej - po ich zakoñczeniu.

U góry wie¿a w Mirsku, poni¿ej - wie¿a w
Jeleniej Górze.

Anna Mazurek
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Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 68.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoje na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 130.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 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 1,5 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 – ul. Zdrojowa, do wynajêcia lokal handlowy z witryn¹, 33 m2, 3.500 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
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
Pobiedna – dzia³ka budowlana przy asfalcie ko³o teatruu „Klinika Lalek”, 4.700 m2, 32.000 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

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sud-

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 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 indywidualne w poniedzia³ki w godz. 1600-1700.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1700-1900.  W ka¿dy pi¹tek natomiast od godz 1600 do1900 do czasu
zawi¹zania siê grupy dla osób wspó³uzale¿nionych odbywaj¹ siê konsultacje i rozmo-
wy indywidualne. 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.
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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.

10 grudnia roze-
grano IV Igrzyska
Sportowe „W Krainie
Œwiêtego Miko³aja”
organizowane przez
Uczniowskie Kluby
Sportowe przy Szkole
Podstawowej nr 2 i
przy Miejskim Zespo-
le Szkó³. Tego roku
mieliœmy zaszczyt go-
œciæ - oprócz zawodni-
ków UKS z SP nr 1
tak¿e uczestników
Œwietlicy Œrodowisko-
wej „Ul” pod opiek¹
Teresy Fierkowicz i
Gra¿yny Kasprzak.

Impreza tradycyj-
nie rozpoczê³a siê za-
wodami biathlonowy-
mi. Rywalizacja by³a

com medale oraz wrêczy³ wszystkim uczest-
nikom zabawy piêkne prezenty.

Serdecznie dziêkujemy Teresie Fierkowicz
i Gra¿ynie Kasprzak za wspóln¹ zabawê, a
Danucie Koczurze, Krystynie  i Marlenie Zu-
bek oraz Mateuszowi Koczurze - za coroczny
ogromny wk³ad pracy w organizacjê i prze-
bieg Igrzysk. Dziêkujemy równie¿ uczniom
SP nr 2 i MZS, którzy przyczynili siê do orga-
nizacji imprezy.

Marta Budziñska-Socha
Joanna Pacu³a

niezmiernie zaciêta. Zawodnicy UKS ze
Œwieradowa zdobyli wicemistrzostwo, na-
tomiast UKS Czerniawa - mistrzostwo. PóŸ-
niej czeka³y na goœci i zawodników œwietne
konkurencje sportowe z nagrodami. Czyn-
na te¿ by³a kawiarnia, w której ka¿dy móg³
skosztowaæ coœ s³odkiego i zgasiæ pragnie-
nie po wyczerpuj¹cej rywalizacji gor¹c¹ her-
bat¹ i zdrowymi sokami, a na koniec posiliæ
siê kie³bask¹ z grilla.

Punktem kulminacyjnym by³o przybycie
Œwiêtego Miko³aja, który zawiesi³ zwyciêz-

Miko³aj na sportowo

W Krakowie szopkarsk¹ tradycjê kon-
tynuuj¹ ludzie ró¿nych zawodów, najczê-
œciej buduj¹ szopki du¿e, które mo¿na po-
dziwiaæ u stóp pomnika Mickiewicza, a
nastêpnie w samym Muzeum Historycznym
Miasta Kraków. My, w Œwieradowie rów-
nie¿ pragniemy stworzyæ swoj¹ regionaln¹
tradycjê szopkow¹, która tworzy siê powoli,
po trzech latach zyskuj¹c wielu zwolenni-
ków.

Inspiracj¹ do dzia³añ sta³y siê s³owa Mag-
dy Olszewskiej „s¹ krakowskie szopki, bêdzie
szopka izerska” - i faktycznie, wykona³a z
Kub¹ i Julk¹ wielk¹ szopkê z postaciami z
masy solnej, z kondygnacjami, wie¿yczkami,
tylko anio³ek by³ czekoladowy.

Szopki wykonane na III konkurs by³y na-
prawdê piêkne, staranne, a przede wszystkim
mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e ka¿da mia³a
swoj¹ duszê i wykonywano j¹ rodzinnie, czê-
sto przy pomocy dziadków.

Pomys³ ks. wikarego Bogdana Bednarczy-
ka, aby wystawiæ szopki w koœciele i poddaæ
je ocenie wiernych, to by³ strza³ w dziesi¹tkê
- niech g³osy zadecyduj¹, która szopka ma
wygraæ.

Szopkom nadano numerki, by nikt nie
sugerowa³ siê nazwiskiem, a 29 grudnia ub.r.
komisja w sk³adzie A. Mazurkiewicz i I. Te-
tich podliczy³a wszystkie 284 g³osy, jakie od-
dano na szopki uczestnicz¹ce w konkursie, i
og³osi³a, ¿e z mia¿d¿¹c¹ przewag¹ konkurs
wygra³ Micha³ Majda z Krobicy (69 g³osów)
przed Mateuszem i Justyn¹ Majdan (29), ro-

dzin¹ Olszewskich (Magda, Julka, Kuba i
Andrzej 28), Adamem Dominikiem z rodzi-
cami (27) i Karolin¹ Salaw¹ z Krobicy (26).

Ksi¹dz proboszcz by³ zachwycony kre-
atywnoœci¹, zdolnoœciami plastyczno-tech-
nicznymi dzieci oraz ich rodzin.

Szopki wykonywano z przeró¿nych ma-
teria³ów, przewa¿a³o sianko, mchy, masa sol-
na, drewno, plastelina. Jedna piêknie pachnia-
³a, gdy¿ by³a wykonana z ciasta piernikowe-
go. Nam podoba³o siê wykonanie szopki ko-
smicznej – tak nazwa³yœmy dzie³o Zuzi Ba³a-
zy, gdy¿ by³a pe³na œwiate³ b³yszcz¹cych, na
miarê XXII wieku.

Szopka Adama Dominika - jak wczeœniej

wszystkie prace konkursowe wykonywane
rodzinnie - zachwyci³a ekologiczn¹ wymow¹,
iloœci¹ szyszek, a figurki w³asnego wykona-
nia tylko z g³owami celebrytów wyciête z ga-
zet wywo³a³y uœmiech – jednym z Trzech Króli
by³ sam ksi¹¿ê William.

Nie zawiod³y Marysia, Kasia i Zosia Sa-
lawy z rodzicami, którzy wykonali rodzinnie
piêkn¹ szopkê i sami j¹ zawieŸli do koœcio³a.
Najm³odsza Zosia sama Jezuska lepi³a, a ma
dopiero 3 lata.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e war-
to kultywowaæ takie konkursy, które s³u¿¹ in-
tegracji rodzinnej, bo przecie¿ rodzina jest
najwa¿niejsza.             Krystyna Piotrowska

Po krakowskiej - jest Po krakowskiej - jest Po krakowskiej - jest Po krakowskiej - jest Po krakowskiej - jest i i i i i szopka izerskaszopka izerskaszopka izerskaszopka izerskaszopka izerskaJesienna aura tej zimy sprzyja³a „Œwieradowskim
Or³om”, którzy 14 grudnia w ramach cyklu wycie-
czek „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, zwiedzili
atrakcje znane ze s³yszenia lub z lokalnej prasy. 31-
osobowa grupa wyruszy³a z Giera³tówka szlakiem zie-
lonym do wie¿y Mon Plaisir zbudowanej w latach
1803-1804 z inicjatywy Adolfa Tragotta von Gers-
dorfa pasjonata astronomii, mineralogii, meteorolo-
gii i medycyny. Ruiny tego wspania³ego obiektu, który
s³u¿y³ do obserwacji planet i gwiazd, obok którego
by³a restauracja oraz miejsca noclegowe, czekaj¹ na
gospodarza, który przywróci mu dawny blask i funk-
cjê.

Nastêpnie podziwialiœmy panoramê Czarniawy
z króluj¹c¹ nad ni¹ Czerniawsk¹ Kop¹ (776 m n.p.m.).
Od dawnego przejœcia granicznego chodnikiem do-
tarliœmy do Ÿród³a Cesarza Józefa, przy którym – jak
wieœæ niesie - 23 sierpnia 1779 r. odpoczywa³ syn
cesarzowej Marii Teresy, która po przegranej wojnie
utraci³a Œl¹sk na rzecz Prus.

Wielkie rozczarowanie pojawi³o siê na twarzach
dzieci, które Ÿród³a nie zobaczy³y, zasta³y za to bram-
kê i napis „Teren PKP - wstêp i przebywanie wzbro-
nione”. Jedynie tablica, wykonana w ramach polsko-
niemieckiego projektu „Œladami Habsburgów w na-
szym regionie”, w którym uczestniczy³a m³odzie¿ z
naszego gimnazjum, z Mittelschule w Seifhenners-
dorf i z Zakladny Szkole w Rumburku, informowa³a,
¿e w³aœnie dotarliœmy do celu (szkoda, ¿e taki obiekt
nie jest w³asnoœci¹ gminy i niedostêpny do zwiedza-
nia).

Wycieczkê zakoñczyliœmy na przystanku PKS,
sk¹d odjechaliœmy autobusem do centrum, planu-
j¹c kolejne wyprawy do Czerniawy i Pobiednej.          TF

Cudze chwalicie...Cudze chwalicie...Cudze chwalicie...Cudze chwalicie...Cudze chwalicie...
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SNS 1520 -  Œwieradów. Warsztat z mieszka-
niem (po adaptacji poddasza), 266 m2. Myjnia sa-
mochodowa w centrum miasta, przy g³ównej ulicy
i blisko g³ównego skrzy¿owania. Cena 280.000 z³.

SNS 1541 - Œwieradów. Lokal handlo-
wy w centrum miasta, przy g³ównym dep-
taku. Doskona³a lokalizacja! Poszukiwa-
ny stabilny najemca. Cena do uzgodnie-
nia.

SNS 1398 - Œwieradów. Piêtro domu 90 m2,
wysoko po³o¿one na granicy lasu, z panoram¹ na
ca³e miasto. Obok wyci¹g orczykowy. Mieszkanie
po remoncie, salon 34 m2. Cena 295.000 z³.

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 te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PRO-
WIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

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

Dekalog narciarski i snowboardowyDekalog narciarski i snowboardowyDekalog narciarski i snowboardowyDekalog narciarski i snowboardowyDekalog narciarski i snowboardowy
Du¿y ruch na trasach, to zwiêkszone ry-

zyko wystêpowania wypadków. Wielu mi³o-
œników bia³ego szaleñstwa nie wie, niestety,
i¿ na ka¿dym stoku narciarskim wszystkich
uprawiaj¹cych narciarstwo i snowboard obo-
wi¹zuj¹ przepisy opracowane przez Miêdzy-
narodow¹ Federacjê Narciarsk¹ (FIS). Jest to
zbiór podstawowych zasad bezpieczeñstwa,
których przestrzeganie ma znacznie zreduko-
waæ ryzyko podczas uprawiania narciarstwa
oraz snowboardu. Dekalog dotyczy zatem
zarówno narciarzy, jak i snowboardzistów. Dla
snowboarderów opracowano jeszcze kilka
dodatkowych punktów uwzglêdniaj¹cych spe-
cyfikê jazdy na desce. Podczas pobytu na sto-
ku zawsze nale¿y przestrzegaæ poni¿szych
wytycznych. Zwiêkszy to bezpieczeñstwo tak
Twoje, jak i innych osób na stoku.

Zasady zawarte w dekalogu nale¿y trak-
towaæ jako wzorzec zachowania oraz podsta-
wê zasad bezpieczeñstwa w pigu³ce.

DEKALOG FIS
1. Wzgl¹d na inne osoby.

Ka¿dy narciarz i snowboarder powinien
zachowywaæ siê w taki sposób, aby nie stwa-
rzaæ zagro¿enia ani szkody dla innej osoby.
2. Panowanie nad szybkoœci¹
i sposobem jazdy.

Narciarz i snowboarder powinien
zje¿d¿aæ z szybkoœci¹ dostosowan¹ do swo-
ich umiejêtnoœci oraz rodzaju i stanu trasy,
warunków atmosferycznych i natê¿enia ruchu.
3. Wybór kierunku jazdy.

Narciarz lub snowboarder zje¿d¿aj¹c z
góry musi wybraæ taki tor jazdy, aby unikn¹æ
zderzenia z osob¹ znajduj¹c¹ siê przed nim.
4. Wyprzedzanie.

Wyprzedzaæ mo¿na i z góry, i z do³u, i z
prawej, i z lewej, ale tylko w takiej odleg³o-
œci, która zapewni wyprzedzanemu narciarzo-
wi lub snowboardziœcie wystarczaj¹c¹ prze-

strzeñ dla wszelkich jego manewrów.
5. Ruszanie z miejsca i wjazd
na drogê zjazdu.

Narciarz lub snowboarder, który wje¿d¿a
na drogê zjazdu lub po zatrzymaniu chce zno-
wu ruszyæ, ma obowi¹zek sprawdziæ patrz¹c
w górê i w dó³ stoku, czy mo¿e to uczyniæ bez
zagro¿enia dla siebie i innych.
6. Zatrzymywanie siê.

Nale¿y unikaæ zatrzymania siê na trasie
zjazdu, zw³aszcza w miejscach zwê¿eñ i miej-
scach o ograniczonej widocznoœci. Po ewen-
tualnym upadku narciarz lub snowboarder
powinien usun¹æ siê z toru jazdy mo¿liwie jak
najszybciej.
7. Podchodzenie i schodzenie.

Narciarz lub snowboarder powinien pod-
chodziæ lub schodziæ tylko poboczem trasy, a
w przypadku z³ej widocznoœci powinien zu-
pe³nie zejœæ z trasy. Takie samo zachowanie
obowi¹zuje narciarzy i snowboardzistów, któ-
rzy pieszo schodz¹ w dó³.
8. Przestrzeganie znaków.

Ka¿dy narciarz i snowboarder powinien
stosowaæ siê do znaków ustawionych na tra-
sach.
9. Wypadki.

W razie wypadku ka¿dy, kto znajduje siê
w pobli¿u powinien s³u¿yæ pomoc¹ poszko-
dowanemu.
10. Obowi¹zek ujawnienia to¿samoœci.

Ka¿dy, obojêtnie sprawca wypadku, po-
szkodowany, czy te¿ œwiadek musi w razie
wypadku podaæ swoje dane osobowe.

Dodatkowo stworzonych zosta³o kilka

punktów przeznaczonych wy³¹cznie dla snow-
boarderów:

1. Noga przednia powinna byæ mocno
po³¹czona z deska za pomoc¹ leasha  (pasek
³¹cz¹cy deskê z nog¹ – zw. smycz).

2. Przed ka¿d¹ zmian¹ kierunku jazdy, a
w szczególnoœci przy ewolucjach ty³em,
sprawdziæ za sob¹ woln¹ przestrzeñ.

3. Zatrzymywaæ siê tylko na brzegu trasy,
nie siadaæ i nie k³aœæ siê na trasie.

4. Odpiêt¹ deskê natychmiast odwróciæ i
po³o¿yæ na œniegu wi¹zaniami do do³u.

5. Na wyci¹gach tylna noga musi byæ wy-
piêta i wyjêta z wi¹zania

Cz³onkowie naszych Uczniowskich Klu-
bów Sportowych kochaj¹ biathlon. O tym
nie trzeba nikogo przekonywaæ – wystar-
czy zobaczyæ, jak chêtnie trenuj¹ strzela-
nie i rywalizuj¹ miêdzy sob¹ o najlepsze
wyniki w bieganiu. Praca z tak utalento-
wan¹ i zaanga¿owan¹ m³odzie¿¹ jest dla
nas, trenerów, wielk¹ przyjemnoœci¹. A
potwierdzeniem ich pasji biathlonowej jest
fakt, ¿e ju¿ kilkoro z nich wst¹pi³o w szere-
gi Szko³y Mistrzostwa Sportowego w
Szklarskiej Porêbie, gdzie zdobywaj¹ ko-
lejne doœwiadczenia.  Zaanga¿owanie oraz
chêæ podnoszenia swoich umiejêtnoœci
przez uczniów udziela siê równie¿ trener-
kom.

Sêdziowanie zawodów biathlonowych
to nie tylko wyró¿nienie, ale wielka odpowiedzialnoœæ

We wrzeœniu
ubieg³ego roku
uczestniczy³yœmy w
szkoleniu w Zakopa-
nem, gdzie uzyska³y-
œmy licencjê sêdzie-
go okrêgowego w za-
kresie biathlonu.
Jako m³ode nauczy-
cielki nawet nie przy-
puszcza³yœmy, ¿e tak
szybko bêdziemy
mia³y okazjê spraw-
dziæ siê w tej roli, bo
ju¿ 28 i 29 grudnia w
Jakuszycach, gdzie
odby³y siê  Mistrzo-
stwa Polski seniorów
i M³odzie¿owe Mi-

kobiet Karolina Pitoñ (BKS WP Koœcielisko).
Drugiego dnia w biegu masowym swój wy-
nik powtórzy³ Tomasz Sikora, a wœród kobiet
zwyciê¿y³a Weronika Nowakowska.

Stwierdzi³yœmy, ¿e sêdziowanie i zajmo-
wanie siê t¹ dyscyplin¹ sportu jest niesamo-
wit¹ przygod¹. Plany na przysz³oœæ? Otó¿ w
najbli¿szym czasie, bo ju¿ w lutym, bêdzie-
my wolontariuszkami pomagaj¹cymi w sê-
dziowaniu podczas zawodów Pucharu Œwia-
ta w narciarstwie biegowym. Miejsce to samo
– Polana Jakuszycka, tylko ranga zawodów
troszkê nas przera¿a (ale dreszczyk emocji
sprzyja maksymalnej mobilizacji). Wiemy, ¿e
to dla nas ogromna szansa na doskonalenie

umiejêtnoœci. Mamy nadziejê, ¿e dziêki orga-
nizacji imprezy na tak wysokim poziomie, bia-
thlon i bieganie na nartach bêdzie coraz bar-
dziej popularne wœród lokalnej spo³ecznoœci,
a wiêc równie¿ wœród uczniów naszych szkó³,
co jest dla nas najwa¿niejsze.

Korzystaj¹c z okazji, zapraszamy wszyst-
kich mieszkañców Œwieradowa na zawody
Pucharu Œwiata w narciarstwie biegowym (i
na kolejne zwyciêstwa Justyny Kowalczyk -

strzostwa Polski w biathlonie, podczas któ-
rych  zaczê³a siê nasza przygoda z sêdziowa-
niem. By³y to zawody biathlonowe o najwy¿-
szej randze wœród organizowanych w Polsce,
podczas których rywalizowali cz³onkowie
naszej kadry narodowej.

Wra¿enie by³o niesamowite. Do naszych
obowi¹zków nale¿a³o czuwanie nad prawid³o-
woœci¹ przebiegu zawodów w wyznaczonych
punktach kontrolnych. Stres by³ du¿y, odpo-
wiedzialnoœæ te¿. Kiedy pierwsi zawodnicy,
na czele z Tomaszem Sikor¹, przebiegali przez
punkty kontrolne, przeszy³ nas lekki dreszcz
emocji, ale stres uda³o nam siê opanowaæ,
dziêki czemu swoje obowi¹zki wykona³yœmy
bezb³êdnie. Zawody przebieg³y bez zastrze-
¿eñ.

W pierwszym dniu rywalizacji podczas
biegu sprinterskiego na pierwszym miejscu
wœród mê¿czyzn uplasowa³ siê Tomasz Siko-
ra (AZS AWF Katowice), natomiast wœród

miejmy nadziejê!),
które odbêd¹ siê w
terminie 17 i 18 lu-
tego. Takiej okazji
nie mo¿na przepu-
œciæ i oby tylko
œniegu na Polanie
nie zabrak³o.

M. Budziñska-SochaM. Budziñska-SochaM. Budziñska-SochaM. Budziñska-SochaM. Budziñska-Socha
J.  Pacu³aJ.  Pacu³aJ.  Pacu³aJ.  Pacu³aJ.  Pacu³a

Joanna Pacu³a, Tomasz Sikora i Marta Budziñska-Socha.

Marzenia siê spe³niaj¹

Dr Piotr Kunysz
signx@signx.pl     www.signx.pl
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Zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u w kon-
kursie na filmik promuj¹cy Œwieradów pod wzglêdem na-
szych atrakcji, ciekawych miejsc, zak¹tków i uprawiania
sportów, spêdzania wolnego czasu oraz walorów leczniczych.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby doros³e, m³odzie¿ i
dzieci. Ze wzglêdu na bogactwo krajobrazowe naszej miej-
scowoœci, zarówno zim¹ jak i wiosn¹, konkurs  trwa od grud-
nia br. do koñca maja 2012 r.

Konkurs ma wy³oniæ najbardziej oryginalny, nowator-
ski filmik o Œwieradowie, zachêciæ mieszkañców do twór-
cxzego i artystycznego wykorzystania nowych urz¹dzeñ
multimedialnych, do lepszego poznania miasta pod wzglê-
dem historycznym i kulturalnym. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ mieszkañcy miasta, indywidualnie lub w grupie re-
¿yserskiej (wszyscy jej cz³onkowie musz¹ spe³niaæ warunek
zamieszkiwania), która mo¿e liczyæ maksymalnie trzy oso-
by, a w przypadku klas szkolnych – tyle osób, ile wynosi
klasa plus opiekun. Grupy re¿yserskie maj¹ za zadanie w
oryginalny sposób przedstawiæ Œwieradów. Ka¿da praca
powinna promowaæ miasto uwzglêdniaj¹c zabytki, obiekty
przyrodnicze, imprezy kulturalne, znane postaci, trzeba te¿
pokazaæ nowe ciekawe miejsca, które warto zobaczyæ.

Konwencja dowolna - reporta¿, film dokumentalny lub
komediowy, podobnie technika (np. animacja).

Przy ocenie pod uwagê brane bêd¹: pomys³owoœæ, tech-
nika, przedstawienie nieodkrytych miejsc, wra¿enia arty-
styczne.

Uczestnicy konkursu przedstawiaj¹ zapisan¹ na p³ycie
CD lub DVD jedn¹ pracê konkursow¹ mo¿liw¹ do odtworze-
nia w programie do tego przystosowanym, którego czas pro-
jekcji nie przekracza 5 minut. Mo¿na równie¿ podaæ link do
strony internetowej, na której dan¹ pracê umieœci³ (np.
www.youtube.pl) lub dostarczyæ pendrive z którego mo¿na
film skopiowaæ (do Referatu Promocji Gminy Turystyki Kul-
tury i Sportu UM, pok. 24 b, II piêtro) - do 31 maja 2012 r.
Linki oraz dane osobowe nale¿y przys³aæ na adres -

a.piotrowska@swieradowzdroj.pl
Regulamin konkursu znajduje sie na stronie miasta -

www.swieradowzdroj.pl
Oceny filmów dokona profesjonalne jury, które roz-

strzygnie konkurs w dniach 11-15 czerwca, a wyniki og³osi
i nagrodê - kamerê cyfrow¹ - wrêczy 18 czerwca 2012 r.

Po zakoñczeniu konkursu filmy mo¿na bêdzie ogl¹daæ
na stronie internetowej miasta do po³owy  lipca 2012 r., a
wyniki zostan¹ zamieszczone w „Notatniku Œwieradowskim”.

20 grudnia klasy 1-3 gimnazjum pod
opiek¹ dwóch nauczycielek jêzyków obcych
- Judyty Markowskiej i Ma³gorzaty Kani - jak
co roku wybra³y siê na œwi¹teczny podbój
Drezna. Na pocz¹tku zwiedzaliœmy jeden z
tutejszych koœcio³ów - Frauenkirche (Koœció³
Marii Panny), a nastêpnie cudowne zabytki,
jakie kryje Drezno: Semperoper (opera Sem-
pera - na zdjêciu z ty³u za pomnikiem) i Zwin-
ger (kompleks pa³acowy ze s³ynn¹ Galeri¹ Sta-
rych Mistrzów). PóŸniej udaliœmy siê na jar-
mark bo¿onarodzeniowy Striezelmarkt, jeden
z najpopularniejszych jarmarków œwi¹tecz-
nych.

Ka¿dego z nas zachwyci³a niezwyk³a at-
mosfera, korzenno-piernikowy aromat uno-
sz¹cy siê nad stoiskami i liczne dekoracje.
Mo¿na tu by³o kupiæ przeœliczne upominki
œwi¹teczne, jak równie¿ zasmakowaæ przeró¿-
nych potraw. Poznaliœmy niemieckie tradycje
œwi¹teczne oraz dowiedzieliœmy siê, jak prze-
biega tutaj adwent.

Wycieczka przynios³a nam wiele wra¿eñ
i pozwoli³a zaspokoiæ ciekawoœæ, a wszystko
to odby³o siê w ramach projektu edukacyjne-
go „Tradycje i zwyczaje adwentowe i bo¿o-
narodzeniowe w Niemczech”.

Anna Jakubowska (kl. 1)
Klaudia Mandziej (kl. 3)

PPPPPrrrrrzygoda z Dreznemzygoda z Dreznemzygoda z Dreznemzygoda z Dreznemzygoda z Dreznem
18 grudnia w Leopoldówce Fundacja

Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa” zorganizowa³a
dla mieszkañców kolejne spotkanie wigi-
lijne, na którym rozstrzygniêto konkurs
ozdób bo¿onarodzeniowych. Wp³ynê³y
nañ 54 prace, a komisja przyzna³a nagro-
dy:

Stroik - przedszkolaki i uczniowie
kl. I-III:  I -  Oliwia Bigus, II – klasa I SP nr
2, III – £ukasz Grzelak. Kl. IV-VI oraz gim-
nazjum: I – Daria Dziemitko i Martyna
Wrona, II – Sandra Baut, III – Klaudiusz
Kulipczuk. Doroœli: I – Ewa Kujawiak i Ma-
rianna Kralewska, II – Piotr Bigus, III –
M. Kralewska. Ozdoba choinkowa – kl.
IV-VI i gimnazjum: II – Kacper Palczew-
ski. Doroœli: I – Ewa Kujawiak, III - Kry-
styna Liber Kartka œwi¹teczna – do-
roœli: I – Krystyna Liber.

Og³oszono te¿ wyniki siódmej edycji
konkursu fotograficznego pn. UROKI
CZERNIAWY, na który wp³ynê³o 25 prac.

Kategoriê „Œwiat czerniawskiej przy-
rody” wygra³ W³adys³aw Dembowski za
zestaw „Kaskady prosz¹ o pomoc”, II –
El¿bieta Rybarczyk za zdjêcie „Ska³ki”.

„Mieszkañców Czerniawy i ich ¿ycie”
najtrafniej ukaza³ Arkadiusz Gettner ze-
stawem „Na traktory czy do garów?”. Dru-
gie miejsce dla Piotra Bigusa za zestaw
„Wiejskie klimaty”, a trzecie dla Urszuli
Lipnickiej za zdjêcie „Rêkodzie³o izerskich
artystów. RzeŸba w drewnie Antoniego
Zwierzyñskiego.”

Zwyciêskie „Ciekawostki fotograficz-
ne z Czerniawy” Macieja Lipnickiego to
zdjêcie „Dawne obserwatorium astrono-
miczne i pracownia Mon Plaisir (z fr. moja
przyjemnoœæ) oraz droga prowadz¹ca do
wie¿y”.

Nagrody wrêczali burmistrz Roland
Marciniak i szefowa Fundacji Ma³gorzata
Gettner, w przerwach przygrywa³ i œpie-
wem bawi³ goœci zespó³ „£u¿yczanie”, a
dzieci pod kierunkiem El¿biety Kar³owicz
odegra³y tradycyjne jase³ka.

Ks. proboszcz Marian Balcewicz zmó-
wi³ modlitwê, a Adam Pietrasz odczyta³
fragment ewangelii, po czym uczestnicy
spotkania prze³amali siê op³atkiem i za-
siedli do wigilijnej wieczerzy.

Czy zadaj¹c sobie pytanie, podejmuj¹c
decyzjê o spo¿yciu posi³ku: „czy ja siê tym
najem?”, zastanawiamy siê nad tym, i¿ pope³-
niamy du¿y b³¹d myœlowy. Podœwiadomie, z
samego za³o¿enia, traktujemy posi³ek jak pa-
liwo, które ma za zadanie zapewniæ nam funk-
cjonowanie w ¿yciu codziennym. Czêsto spro-
wadza siê to do jednego „tankowania” dzien-
nie, nieraz w godzinach wieczornych, po po-
wrocie z pracy, kiedy trzeba siê najeœæ za ca³y
dzieñ. Czasami w biegu, w ci¹gu dnia ³apie-
my coœ na szybko, by zaspokoiæ uczucie g³o-
du, byle siê zapchaæ. Taki scenariusz powta-
rzany jest codziennie, przez wielu z nas.

Co zatem zagwarantuje nam zdrowy tryb
¿ycia i na pewno lepsze samopoczucie, jakie-
go do tej pory nie poznaliœmy? Po pierwsze,
regularne posi³ki w ci¹gu ca³ego dnia, najle-
piej kilka, ale nie obfitych. Je¿eli ju¿ napraw-
dê nie mamy czasu, a jedynym pe³nowarto-
œciowym posi³kiem ma byæ kolacja w domu,
potraktujmy nasze ¿ycie jak... przyjemnoœæ i
zacznijmy siê zdrowo od¿ywiaæ.

Nie musimy
stosowaæ  specjal-
nych diet, ale mo-
¿emy przejœæ na
kuchniê lekk¹, po-
¿ywn¹ i jednocze-
œnie zdrow¹, kuch-
niê wellness, a
mo¿e byæ ona nie
tylko bardzo
smaczna, ale te¿ i

ró¿norodna oraz ³atwa, a dania szybkie w przy-
gotowaniu.

U¿ywajmy bardzo du¿o owoców i wa-
rzyw, ale nie zapominajmy o chudym nisko-
kalorycznym miêsie oraz rybach  (szczegól-
nie morskich). Je¿eli chodzi o miêso i ryby,
powinniœmy je spo¿ywaæ duszone  lub goto-
wane z dodatkiem  warzyw. Pamiêtajmy te¿ o
tym, ¿e nasz asortyment w menu, o którym
rozmawiamy, to te¿ pieczywo (tylko ciemne)
oraz t³uszcz, którego mo¿emy u¿ywaæ bez
obaw, czyli oliwa z oliwek. Dodatki skrobio-
we, których mo¿emy u¿yæ w naszym menu,
to ry¿ bia³y d³ugoziarnisty lub ry¿ dziki. Je-
den i drugi w znakomity sposób mo¿e zastê-

powaæ nasze ziemniaki, bez których nie wy-
obra¿amy sobie funkcjonowania w ¿yciu co-
dziennym. Przyk³adem zdrowej i lekkiej po-

trawy kuchni well-
ness mo¿e byæ cho-
cia¿by sandacz  du-
szony w bia³ych po-
rach z ry¿em pilaf w
otoczeniu grillowa-
nej cukinii.

 Sk³adniki dla 4
osób: filet z sandacza
(0,48 kg), por (40
dag), ry¿ d³ugoziarni-
sty basmati (0,1 kg),
bia³e wino wytrawne
(0,5 l), kostka mas³a,
jedna cukinia, g³ów-
ka czosnku, sól, pierz
i miód do smaku.

Umytego i osu-
szonego sandacza po-

sypujemy sol¹ i pieprzem, k³adziemy na pa-
telniê na rozgrzane mas³o, tak, aby bia³ko siê
œciê³o, podlewamy sukcesywnie winem, do-
dajemy miód, pokrojony w plastry czosnek i
por, przykrywamy i dusimy oko³o 5 min.

Nastêpnie kroimy cukiniê w grube (ok. 1
cm) plastry, oprószamy sol¹ i pieprzem i gril-
lujemy do miêkkoœci.

Gotow¹ cukiniê przek³adamy na talerz,
uk³adaj¹c plastry w jednym rzêdzie, na któ-
rych k³adziemy wczeœniej uduszonego sanda-
cza wraz z czosnkiem i porami. Ca³oœæ pole-
wamy sosem uzyskanym z duszenia (mo¿na
wszystko dekorowaæ wed³ug w³asnych upodo-
bañ i fantazji).

Wigilia w Leopoldówce

Adam Pietrasz czyta fragment ewangelii. Poni¿ej przed-
stawienie jase³kowe dzieci z czerniawskiej szko³y.

Tego wieczoru Piotr Bigus okaza³ siê ³owc¹ nagród.

Z miês polecam cielêcinê gotowan¹ z ko-
prem (fenku³) w³oskim i œwie¿ymi pomidora-
mi.

1 kg cielêciny z udŸca bez koœci, 1 szt.
kopru w³oskiego, dwa du¿e pomidory, 100 ml
oliwy z pestek winogron, sól i pieprz do sma-
ku, œwie¿e zio³a (najlepiej bazylia).

Cielêcinê op³ukaæ i odsuszyæ, wyluzowaæ
z b³onek, poci¹æ w plastry, posoliæ i popie-
przyæ, po czym odstawiæ do lodówki na 2 go-
dziny. Koper kroimy w cienkie paseczki, po-
midory parzymy, usuwamy skórkê i gniazdo.

Na patelni rozgrzewamu ok. 20 ml oleju,
wrzucamy pokrojony koper, sma¿ymy ok. 2
minut, podlewamy odrobinê wody i pod przy-
kryciem dusimy ok. 5 minut.

Przykryte wod¹ miêso gotujemy w rondlu
ok. 20-25 minut. W tym czasie do usma¿one-
go kopru dodajemy wydr¹¿one pomidory, na
to k³adziemy ugotowane ju¿ miêso, przykry-
wamy i dusimy do 2 minut.

Podajemy z dzikim ry¿em i bia³ym pó³-
wytrawnym winem.

A na koniec wellnesowy deserek - sorbet
truskawkowy. Potrzebujemy do niego pó³ kilo
truskawek mro¿onych i 100 g œwie¿ych oraz
100 g cukru trzcinowego.

Cukier rozpuszczamy w ma³ej iloœci cie-
p³ej wody, dodajemy mro¿onkê, po rozpousz-
czeniu wszystko blendujemy na jednolit¹
masê, dodajemy œwie¿e truskawki pokrojone
w æwiartki, wylewamy do foremek i wk³ada-
my do zamra¿arki na dobê. Smacznego.

Za miesi¹c przyjrzymy siê kuchni naszych
wschodnich s¹siadów - ukraiñskiej i rosyj-
skiej, spróbujemy przyrz¹dziæ soljankê i bli-
ny z kawiorem.
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I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

 LIST Y
Szanowna Redakcjo,
z racji, ¿e czêsto przebywam w Œwierado-

wie, jestem sta³ym czytelnikiem „Notatnika” i
z radoœci¹ obserwujê ewolucjê wydawanej
przez Pañstwa gazety. Jednak w numerze 12/
2011 przeczyta³em artyku³, po lekturze które-
go zw¹tpi³em w szybki rozwój gazety. Dok³ad-
niej chodzi o artyku³ „LED czy LCD”. W ar-
tykule tym napisane jest, i¿ do odbioru cyfro-
wej telewizji naziemnej posiadaæ musimy spe-
cjaln¹ now¹ antenê i tuner DVB-T. Je¿eli cho-
dzi o tuner, to w 100 proc. ok, natomiast teza
o „nowej specjalnej antenie” - to totalna bzdu-
ra! Do odbioru telewizji cyfrowej w zupe³no-
œci wystarczy obecnie u¿ywana antena (w
Polsce DVB-T nadaje na kana³ach 21-60, czyli
tak jak telewizja analogowa). W praktyce do-
bór anteny zale¿y od wielu czynników (loka-
lizacja anteny, moc nadajnika, odleg³oœæ od
nadajnika, przeszkody terenowe). Autor arty-
ku³u podpisuje siê jako in¿ynier i nie wiem, czy
to jego pseudonim artystyczny, czy faktycznie
zdobyte wykszta³cenie. Rozumiem, ¿e lokal-
na redakcja posi³kuje siê lokalnymi autorami,
ale na Boga - weryfikujcie ich wiedzê chocia¿

w podstawowym zakresie.
Szanowni Pañstwo, zastanawiacie siê

pewnie, co sk³oni³o mnie do napisania tego kry-
tycznego listu. Po pierwsze, jak ju¿ wspomnia-
³em, lubiê czytaæ „Notatnik”, po drugie zaœ
wydaje mi siê, ¿e ten artyku³ mo¿e byæ pierw-
szym Ÿród³em wiedzy dla wielu mieszkañców
Œwieradowa i wprowadzanie ich w b³¹d w tak
podstawowej materii, jak przygotowanie do
odbioru telewizji w przysz³oœci, nie le¿y chy-
ba w interesie Redakcji. Moim skromnym zda-
niem, lepiej podaæ informacjê, gdzie mo¿na
dowiedzieæ siê o zasadach odbioru telewizji
cyfrowej, np. u operatora - EmiTel.

Je¿eli jest to mo¿liwe, proszê przekazaæ
tê uwagê autorowi artyku³u i mo¿e wprowa-
dziæ weryfikacjê artyku³ów pisanych przez
osoby wspó³pracuj¹ce z redakcj¹. Mam nadzie-
jê, ¿e moja uwaga zostanie wziêta za dobr¹
monetê i przyczyni siê do poprawy jakoœci,
przynajmniej artyku³ów technicznych, czego
sobie i Pañstwu, wraz z Nowym Rokiem ser-
decznie ¿yczê.

Mateusz Kuœnia
sta³y bywalec w Œwieradowie z Legnicy

Odpowiadaj¹c na list Pana Mateusza z
Legnicy wyjaœniam, i¿ moje wykszta³cenie to
in¿ynier elektroniki i telekomunikacji zdoby-
te na wydziale Karkonoskiej Pañstwowej
Szko³y Wy¿szej w Jeleniej Górze i tytu³ przed
moim nazwiskiem nie jest, jak to Pan okre-
œli³, „pseudonimem artystycznym”. Mam na-
dziejê, ¿e kwestia mojego wykszta³cenia zo-
sta³a wystarczaj¹co wyjaœniona. Je¿eli chodzi
o odpowiedz merytoryczn¹ na Pañskie wywo-
dy, jak Pan s³usznie zauwa¿y³, „Notatnik
Œwieradowski” jest skierowany do lokalnej
spo³ecznoœci Œwieradowa i porady, które s¹
zawarte w artykule, dotycz¹ mieszkañców
naszego miasta. St¹d wynika cytowane przez
Pana zdanie.

Oczywiœcie, w Legnicy, gdzie na co dzieñ
Pan mieszka, do odbioru telewizji cyfrowej
wystarczy zwyk³a antena pokojowa, gdy¿ ma
Pan nadajnik „za oknem”. Niestety, my naj-
bli¿szy „widoczny”  nadajnik telewizji cyfro-
wej w mamy w ¯aganiu/Wichowie (Ÿród³o -
emitel.pl). Z uwagi na fakt odleg³oœci i spe-
cyficznego umiejscowienia Œwieradowa do
obioru naziemnej telewizji cyfrowej antena
siatkowa, popularna „szerokopasmówka”,
mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca lub odbie-
rane programy nie bêd¹ w zadowalaj¹cej ja-
koœci. Tak¹ antenê mo¿na wykorzystaæ np. do
sprawdzenia sygna³u, ale nie do jego d³ugo-

trwa³ego odbioru, co obrazuje tabela obok
(Ÿród³o - http://www.telewizja-cyfrowa.com ).

Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ pominiêt¹ w Pañ-
skim liœcie jest odpornoœæ na zak³ócenia. Ka¿-
dy nowoczesny telewizor posiada miernik sy-
gna³u do niego docieraj¹cego. S¹ tam dwa
parametry, mianowicie si³a sygna³u i jego ja-
koœæ. Ze standardowej w Œwieradowie uzy-
skujemy si³ê na poziome 45 proc., a jakoœæ na
poziome 12-20 proc., w zale¿noœci od wybra-
nego kana³u. Jest to poziom niewystarczaj¹-
cy. Jak wiemy, anteny siatkowe s¹ wyposa¿o-
ne we wzmacniacze sygna³u, a na stronach
emit.pl czytamy: Zalecane jest stosowanie
anten wieloelementowych i w miarê mo¿li-
woœci rezygnacja ze wzmacniaczy anteno-
wych.  Przy niskiej podstawie chmur przy ta-
kich parametrach w Œwieradowie obraz bê-
dzie siê roz³amywa³ i odbiór bêdzie praktycz-
nie niemo¿liwy.

Mieszkañcy Œwieradowa mieli du¿e pro-
blemy z obiorem analogowym, np. telewizji
Wroc³aw (obecnie TVP Info) czy Polsatu z
nadajników w Lubaniu. Anteny siatkowe, na
które Pan siê powo³uje, s¹ bardzo ma³o od-
porne na zak³ócenia sygna³u, z uwagi zaœ na
odleg³oœæ od nadajnika do Œwieradowa takie
zak³ócenia bêd¹ wystêpowaæ. Poziom sygna-
³u wymagany do prawid³owego odbioru na-
ziemnej telewizji cyfrowej mo¿e byæ ni¿szy o
kilkanaœcie dB ni¿ w przypadku telewizji ana-
logowej. Wynika to z du¿o wiêkszej efektyw-
noœci modulacji cyfrowej, na któr¹ sk³adaj¹
siê: modulacja amplitudy (tak jak w przypad-
ku telewizji analogowej) oraz dodatkowo -
modulacja fazy. Komplikuje to implementa-
cjê toru nadawczo-odbiorczego (koniecznoœæ

stosowania g³owic cyfrowych). Z drugiej stro-
ny daje szersze mo¿liwoœci emisyjne - nadaj-
nik o tej samej mocy emituj¹cy sygna³ DVB-
T pokryje wiêkszy obszar ani¿eli nadajnik ana-
logowy tej samej mocy. Jednak ¯ary nie s¹ w
naszym pobli¿u i do komfortowego odbioru
telewizji cyfrowej nale¿y zaopatrzyæ siê w
antenê o mocy (bez elektronicznego wzmac-
niacza) oko³o 40 dB.

Pan patrzy na telewizjê cyfrow¹ przez pry-
zmat swojego miejsca zamieszkania, a nie
specyficzne warunki umiejscowienia Œwiera-
dowa i jego mieszkañców, do których mój ar-
tyku³ by³ skierowany. Mam nadziejê, ¿e
wszystkie w¹tpliwoœci i Pana, i mieszkañców
miasta co do mojego przygotowana meryto-
rycznego do prowadzenia k¹cika in¿yniera zo-
sta³y rozwiane, a je¿eli ma Pan jeszcze jakieœ
pytania, zapraszam do korespondencji b¹dŸ
osobistego kontaktu (jako sta³ego bywalca
Œwieradowa) w mi³ym miejscu przy kawie.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³ybym pañstwu
przedstawiæ zawartoœæ programow¹ multiple-
xów:

I tak MUX-1: TVP1, TVP2, TVP INFO
(wersja regionalna), TTV (program informa-
cyjno-publicystyczno-poradnikowy), ESKA
TV (muzyczny), ATM Rozrywka TV (rozryw-
kowy), Polo TV (muzyczny, popularyzuj¹cy
polsk¹ muzykê).

MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN,
TVN7, TV Puls, TV4, TV6, TV8.

MUX-3: TVP1 (tymczasowo), TVP2
(tymczasowo), TVP INFO (wersja regionalna
- tymczasowo), TVP INFO (druga wersja re-
gionalna), TVP Kultura, TVP Historia, TVP
Polonia.                              In¿. Rafa³ Matelski

W dobie telewizji cyfrowej tej naziemnej
i satelitarnej mo¿na by wnioskowaæ, ¿e sy-
gna³ analogowy, który w Œwieradowie obej-
muje tylko dwa kana³y telewizji polskiej, to
„smog analog”, dawno ju¿ zapomniany. Wy-
dawaæ by siê mog³o, ¿e ma³o kto z takiego
sygna³u ju¿ korzysta. Okazuje siê jednak, ¿e
rzeczywistoœæ wygl¹da zgo³a odmiennie. Wi-
daæ to by³o przy okazji awarii zasilania na-
dajnika na Zajêczniku, którego w³aœcicielem
jest Emitel.

27 grudnia ub.r. rano da³ siê zauwa¿yæ
brak dostêpu do tych dwóch kana³ów; okaza-
³o siê, ¿e do nadajnika przesta³a dop³ywaæ
energia elektryczna. Energetyka przyjecha³a i
w parê godzin awariê usunê³a. Sytuacja po-
wtórzy³a siê 30 grudnia - oko³o godz. 17 za-
cz¹³em otrzymywaæ telefony z pytaniem, czy
nie wiem, co siê dzieje, bo nie ma sygna³u
analogowego z nadajnika. Wiedz¹c, ¿e wcze-
œniej prowadzone by³y jakieœ prace energe-
tycznie, zadzwoni³em na pogotowie energe-

tyczne, zg³aszaj¹c
prawdopodobny
kolejny zanik ener-
gii na Zajêczniku.
Niby nic, lecz na
drugi dzieñ okaza-
³o siê, jak wielu
m i e s z k a ñ c ó w
wci¹¿ korzysta z
analogowego sy-
gna³u. W niejed-
nym pensjonacie w
pokojach stoj¹ tele-
wizory starszego
typu, w gospodar-
stwach domowych,
np. w kuchni, stoi
ma³y TV odbieraj¹-
cy wci¹¿ sygna³
analogowy. I nagle

okazuje siê, ¿e sygna³ ten, który ju¿ nied³ugo
zostanie wy³¹czony na zawsze, jest wci¹¿ po-
pularny.

Co do samej awarii, dotyczy³a ona g³ów-
nego kabla zasilaj¹cego nadajnik. Okaza³o siê,
¿e jest on w tak z³ym stanie technicznym, i¿
jednym wyjœciem z tej awaryjnej sytuacji jest
jego wymiana. A nie jest ona taka prosta, bo
kabel le¿y w ziemi na d³ugoœci oko³o 1,5 km
(zaczyna siê na ul. Polnej). Szczêœliwie po-
goda pozwala na wymianê kabla, co przy ze-
sz³orocznej zimie by³oby bardzo utrudnione.

Poniewa¿ na nadajniku ulokowa³y siê sta-
cje komórkowe, œci¹gniêto agregat, którego
praca podtrzymywa³a zasilanie sieci komór-
kowych, ale ju¿ nie nadajnika telewizji. Ro-
dzi siê pytanie, co to za kabel, który po blisko
20 latach w ziemi nadaje siê do wymiany?
Œwieradów jest specyficznie po³o¿on¹ miej-
scowoœci¹, a nadajnik zlokalizowano doœæ
daleko od osiedli ludzkich i tym samym od
sieci energetycznej. W czasach, kiedy budo-
wano wie¿ê nadawcz¹, mia³a ona zapewniæ
okolicy dostêp do publicznej telewizji. Jed-
nak z biegiem czasu przybywa³o urz¹dzeñ
elektrycznych od operatorów komórkowych,
zamontowano klimatyzacjê i ca³¹ masê urz¹-
dzeñ nadawczych. Ka¿dy kabel ma swoj¹
wytrzyma³oœæ i tego te¿ siê skoñczy³a.

Sytuacja ta pokazuje, jak trudn¹ lokaliza-
cjê ma nasze miasto i jak byle awaria zasila-
nia jedynego nadajnika w mieœcie odcina nas
od sygna³u telewi-
zyjnego i ogranicza
dostêp do sieci ko-
mórkowych. Miejmy
nadziejê, ¿e tak po-
wa¿ne awarie nie
bêd¹ mia³y ju¿ miej-
sca, bo mieszkañcy
niewielk¹ maj¹ alter-
natywê na dostêp do
œwiata.               RM

Powy¿ej jeden z czterech agregatów dostar-
czaj¹cych pr¹d do urz¹dzeñ sieci komórko-
wych i nadajnika TVP (6 stycznia 2012). U
góry - wie¿a nadajnika na Zajêczniku.

 Fot. R. Matelski

 Fot. T. Chmielowiec

Analogiczna alternatywa
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Przyczyny uszkodzeñ s³uchu:
 dziedziczne, genetyczne (przekazany

gen g³uchoty ma charakter dominuj¹cy, w 75%
spowoduje niedos³uch o charterze postêpuj¹-
cym u dziecka),

czynniki wystêpuj¹ce w okresie zarod-
kowym: przyczyn¹ uszkodzenia s³uchu mo¿e
byæ przebyta w tym czasie przez matkê ró¿ycz-
ka, odra, opryszczka, wszystkie niebezpie-
czeñstwa zagra¿aj¹ce p³odowi od 3 m-ca ci¹-
¿y: toksoplazmoza, która uszkadza ca³y uk³ad
odbiorczy, zaka¿enie ki³¹, zatrucia ci¹¿owe,
leki powoduj¹ce niedotlenienie (np. antybio-
tyki),

czynniki wystêpuj¹ce w okresie oko³o-
porodowym: niedotlenienie, nieprawid³owy

zapalenia gard³a, jamy nosowej, tr¹b-
ki s³uchowej, wysiêki ropne,
perkali - zapalenia i destrukcyjne zmia-

ny kosteczek s³uchowych,
zapalenia opon mózgowych,
leki dzia³aj¹ce toksycznie (np. genta-

mycyna, streptomycyna, salicylany).
Fizjologiczne ubytki s³uchu zwi¹zane z

wiekiem ró¿ni¹ siê u obu p³ci. Mê¿czyŸni
wczeœniej ni¿ kobiety zaczynaj¹ odczuwaæ
dyskomfort z nimi zwi¹zany. 

Starzenie siê organizmu cz³owieka to pro-
ces nieuchronny, nieodwracalny i stale postê-
puj¹cy, nie omija równie¿ narz¹du s³uchu, z
czego wynika niedos³uch okreœlany mianem
g³uchoty starczej. Wraz z wiekiem zwiêksza
siê liczba uszkodzeñ w obrêbie ucha we-
wnêtrznego, bêd¹cych nastêpstwem m.in. nie-
wielkich zaburzeñ kr¹¿eniowych i przemiany
materii, wp³ywu ha³asu, ototoksycznego dzia-
³ania leków. Szacuje siê, ¿e g³uchota starcza
dotyczy 6% - 10% osób pomiêdzy 65-75 ro-
kiem ¿ycia, statystycznie czêœciej wystêpuje
u mê¿czyzn ni¿ u kobiet. 

Charakterystycznym objawem g³uchoty
starczej jest stopniowo postêpuj¹ce, obustron-
ne, symetryczne odbiorcze upoœledzenie s³u-

chu, zaznaczaj¹ce siê na pocz¹tku z³¹ s³yszal-
noœci¹ tonów o wysokiej czêstotliwoœci, któ-
ra z czasem coraz bardziej siê pog³êbia. Z pod-
wy¿szeniem progu s³yszenia wi¹¿e siê rów-
nie¿ upoœledzenie rozumienia mowy. 
Niedos³uchowi zwi¹zanemu z wiekiem mog¹
towarzyszyæ szumy uszne oraz zawroty g³o-
wy, które przypisuje siê zazwyczaj zmianom
naczyniowym. Wszystkie te czynniki sk³adaj¹
siê na obraz tzw. g³uchoty spo³ecznej, utrud-
niaj¹cej kontakt z otoczeniem. Pacjent z nie-
dos³uchem czuje siê wyizolowany z ¿ycia spo-
³ecznego, nie uczestniczy w roz-
mowach podczas spotkañ rodzin-
nych, musi dopytywaæ siê, prosiæ
o powtórzenie urzêdnika w ban-
ku, na poczcie, sprzedawczyniê w
sklepie. Wszystko to powoduje,
¿e czêsto czuje siê niepewnie i w
efekcie unika kontaktów z ludŸ-
mi, nie wychodzi z domu, zamy-
ka siê w we w³asnym œwiecie. 

G³uchotê starcz¹ nie jest trud-
no rozpoznaæ, bior¹c pod uwagê
wiek chorego oraz wszystkie wy-
¿ej opisane cechy charaktery-
styczne. Nale¿y zawsze jednak
starannie rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
wspó³istnienia innych przyczyn
niedos³uchu, szczególnie w przy-
padku asymetrycznego niedos³u-

chu i szybkiego jego narastania. Opisane ob-
jawy mog¹ byæ równie¿ skutkiem przejœcio-
wego niedos³uchu zwi¹zanego z przebyt¹ cho-
rob¹ uszu, po ust¹pieniu której s³uch wraca
do normy. Jednak¿e, jeœli objawy te maj¹ trwa-
³y charakter to nale¿y zg³osiæ siê do lekarza
celem przeprowadzenia diagnostyki s³uchu.
Tylko lekarze okreœlonych specjalnoœci mog¹
zdecydowaæ o koniecznoœci zastosowania
aparatu s³uchowego i wypisaæ wniosek na za-
opatrzenie pacjenta w taki sprzêt.

Arkadiusz Stelmaszczyk

poród (np. poœladko-
wy), waga urodze-
niowa noworodka
poni¿ej 1500 gr, nie-
zgodnoœæ Rh,

czynniki dzia-
³aj¹ce po urodzeniu
dziecka:
infekcje gór-

nych dróg oddecho-
wych,

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju zwraca siê z proœb¹ o przeka-
zywanie 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 wszel-
kich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz
wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego nieste-
ty 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 Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok po-
datkowy 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: 0000116212
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”.

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿ Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju pragnie serdecznie podziêko-
waæ Nadleœniczemu Wies³awowi Krzewinie za przekazanie darowizny w wysokoœci 3.000 z³
na remont remizy po³o¿onej w Œwieradowie przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie. Za uzyskan¹
kwotê zakupimy materia³y potrzebne do przeprowadzenia  remontu polegaj¹cego na wydziele-
niu ogrzewanego stanowiska gara¿owego dla samochodu ratowniczo-gaœniczego marki Sca-
nia. Dziêki pomocy materialnej Nadleœnictwa Scania bêdzie u¿ytkowana przez ca³y rok.

Pragniemy równie¿ nadmieniæ, i¿ Nadleœnictwo w 2011 roku przekaza³o na rzecz OSP
darowiznê w wysokoœci 5.000 z³, za co cz³onkowie Zarz¹du oraz stra¿acy ratownicy pragn¹
jeszcze raz gor¹co podziêkowaæ.

Pragniemy te¿ serdecznie podziêkowaæ wszystkim darczyñcom, którzy przekazali 1 proc.
nale¿nego podatku na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego za rok 2010 dla œwieradowskiej
OSP. Pieni¹dze uzyskane w 2011 roku zosta³y przeznaczone na doposa¿enie jednostki w spe-
cjalistyczny sprzêt ratowniczy. Za 4.412,27 z³ zakupiliœmy: pasy do deski ortopedycznej, wê¿e
powlekane 75/20 – 9 szt. oraz 52/20  - 7 szt., klucz do hydrantu naziemnego, prze³¹cznik 75/
52, klucz do ³¹czników.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ dziêkujemy -
Zarz¹d OSP w Œwieradowie oraz stra¿acy-ratownicy.

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

jowym Rejestrze S¹dowym (KRS): 0000105404

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci

Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”

1 % podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie
ponosisz ¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbo-
wy. Pomagasz, nic przy tym nie trac¹c, a Twoje dobro procentuje! Nawet naj-
mniejsza 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

PODZIÊKOWANIA

18 lutego od godz. 1900 do 200 w kawiarni „Zdrojowej”odbêdzie siê

XII Bal Karnawa³owy
organizowany przez Radê Rodziców

Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju.
Bilety w cenie 110 z³ od osoby do nabycia w sekretariacie szko³y i recepcji Domu
Zdrojowego.  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy maj¹ ochotê na dobr¹

zabawê. Zapewniamy wiele atrakcji. Zapraszaj¹ dyrektor i Rada Rodziców MZS.
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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 komplet kó³ z oponami zimowymi
13'’ (rozstaw œrub 4 x 100) oraz dzieciêcy fotelik samochodowy RECARO, przedzia³ wago-
wy 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.
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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 po-
moc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez
instytucje i ludzi dobrej woli. Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cz-
nie na spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statutowych zamie-
rzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.

Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie ¿ycia i zdrowia ludz-
kiego 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 –
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Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czy-

telników 15 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11
lipca, 15 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19 grud-
nia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia do najbli¿-
szych numerów nadsy³ali najdalej do 2 lutego, 1 marca i 27 marca.
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Kalendarz wydawniczy
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka

zmar³ych, trumny, urny, wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.

Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe. Po wykonaniu kompleksowej

us³ugi  pogrzebowej - rabaty na nagrobki.

Praprzyczyn¹ jest ich siedz¹cy tryb ¿ycia i przekonanie, ¿e nie podo³aj¹
trudom wêdrówki.
Maj¹ racjê?

Niekoniecznie. Przecie¿ wystarczy wjechaæ gondol¹ na Stóg albo kanap¹ na
Szrenicê, by rozpocz¹æ wêdrówkê po grzbietach z przewy¿szeniami rzêdu 100-
200 metrów.
Czyli leniwi?

Trochê tak. Dziwi mnie to, bo przecie¿ piesze wêdrówki to najtañsza i naj-
zdrowsza forma spêdzania czasu wolnego w górach, w tak bliskim kontakcie z
natur¹. W promieniu 50 km od Œwieradowa jest tyle atrakcji, ¿e tygodnia by nie
wystarczy³o, a rzadko kto przyje¿d¿a na tak d³ugo. Przy 100 km  mo¿na œmia³o
ten czas podwoiæ, zaœ przy 150 – a to przecie¿ Praga i Drezno – zwielokrotniæ.
No to zatrzymajmy siê w Pradze – ciê¿ko by³o zrobiæ uprawienia
przewodnika? Wiemy przecie¿, ¿e Czesi bardzo do tego przywi¹zuj¹
wagê, u nich ¿adna fucha nie przejdzie,

Oni mówi¹ „ne funguje”, czyli nie dzia³a. Trzeba znaæ historiê Czech, Pragi i
poszczególnych praskich zabytków, których jest naprawdê sporo. Iloœæ drezdeñ-
skich zabytków to ledwie ma³y wycinek jednej praskiej dzielnicy!

Kocham PKocham PKocham PKocham PKocham Pragę, ale górragę, ale górragę, ale górragę, ale górragę, ale góry bardziejy bardziejy bardziejy bardziejy bardziej
dokoñczenie ze str. 16

Jak d³ugo trwa³o zdobycie licencji przewodnika?
2 tygodnie wyk³adów po 7 godzin dziennie, potem trzeba siê by³o nabiegaæ

po mieœcie, ¿eby skonfrontowaæ teoriê z praktyk¹, a na koniec egzamin, niby
nied³ugi, raptem 45 minut, ale to by³a loteria, bo nale¿a³o losowo trafiæ na któryœ
z zabytków i umieæ o nim wszystko powiedzieæ. Na liœcie instytucji zajmuj¹cej siê
ochrona praskich zabytków jest ich ok. 1700!
Czy Pragi trzeba siê uczyæ ca³y czas?

Dla ludzi którzy jad¹ tam pierwszy raz, to atrakcja, a dla mnie to jak cho-
dzenie wokó³ komina. Ale mimo 40-50 pobytów w Pradze w roku, gdy idê po raz
setny t¹ sam¹ uliczk¹, wci¹¿ odkrywam nowe szczegó³y. Pragi nie poznamy w
dzieñ, miesi¹c, ani nawet w rok.
Kiedy œwieradowski przewodnik po Pradze
pojecha³ tam ostatnio sam dla siebie?

Rok temu w w¹skim gronie znajomych, zdarzy³o siê.
Na ile dni w³aœciwie powinniœmy siê tam udaæ?

¯eby siê do niej choæ trochê zbli¿yæ, trzeba poœwiêciæ  przynajmniej jeden
dzieñ na ka¿d¹ historyczn¹ dzielnicê, a mamy ich szeœæ: Hradczany, Mal¹ Stranê,
Stare Miasto, Nowe Miasto, Józefów – to dzielnica ¿ydowska, jak krakowski Ka-
zimierz, a przy okazji najwiêksze naturalne muzeum ¿ydowskie na œwiecie, wresz-
cie Wyszehrad – najstarsz¹ dzielnicê. Chodzimy przewa¿nie g³ównymi traktami,

rze miasta. Mam nadziejê, ¿e do¿yjê jeszcze czasów, gdy nie trac¹c charakteru
uzdrowiskowego rozwiniemy rekreacyjno-turystyczno-rozrywkowy. Pogranicze
Œwieradowa i Czerniawy, okolice M³ynicy – to s¹ dosyæ rozlegle i niewykorzysta-
ne tereny, a na tyle daleko od strefy ciszy, ¿e mo¿na w tym rejonie zaszaleæ.
S¹ wœród pana klientów tacy, którzy ju¿ poszaleli
w Szklarskiej i Karpaczu, a teraz...

Gdy wpadaj¹ do nas, s¹ zachwyceni urokiem miasta i jego okolic¹, dla nich
Œwieradów to jak kontrapunkt, ale bywaj¹ te¿ poirytowani tym, ¿e o godz. 17
miasto zamiera. Oni potrzebuj¹ ma³ych knajpek, pubów, chcieliby w mi³ym na-
stroju zjeœæ kolacyjkê, pos³uchaæ muzyki, a mo¿e nawet zatañczyæ.
Obyœmy doczekali takich czasów.
Mo¿e na koniec jakaœ przewodnicka anegdotka?

Gdy wiozê turystów do Drezna, g³ównym punktem jest Zwinger. Dajê im 2
godziny na galeriê i godzinê na zbrojowniê, ale raz nie zd¹¿y³em nawet kanapki
rozwin¹æ, a tu przybiega ma³¿eñstwo i pyta mnie, czy wiem, ¿e na górze s¹ same
obrazy? Oczywiœcie, ¿e wiem, a czego siê spodziewali? Galerii handlowej! Myœle-
li, ¿e wiozê ich do Drezna na zakupy, a ¿e w galerii nie by³o sklepów, 3 godziny
przesiedzieli w kawiarni czekaj¹c na pozosta³ych wycieczkowiczów.
Dziêkujê za rozmowê.

Œwieradów-Zdrój, 5 stycznia 2012

innym œwiecie i innym wymiarze czasowym.
Jakie pan ma inne ulubione miejsca  poza Prag¹?

Czeski Raj – Prachovskie Ska³y, niedale-
ko Jiczyna w krainie Rumcajsa, raptem 100
km od Œwieradowa. S³ynne Skalne Miasto w
Adrszpachu, dok¹d czêsto wybieraj¹ siê tury-
œci, le¿y dalej, a Czeski Raj wcale mu nie ustê-
puje.
Cudze chwalicie...

… jasne, swego nie znacie. Naszym atu-
tem jest wyj¹tkowy klimat, walory uzdrowi-
skowe, malownicze po³o¿enie, gdzie mo¿na
po³¹czyæ leczenie z aktywnoœci¹ turystyczno-
sportow¹. Sam fakt, ¿e mieliœmy kiedyœ tor
bobslejowy, skoczniê narciarsk¹, lodowisko i
strzelnicê, œwiadczy o sportowym charakte-

a wystarczy skrêciæ w pierwsz¹ z brzegu uliczkê, by znaleŸæ siê w



Roman Kapszewicz, ma 44 lata. Jest œwieradowianinem od urodzenia. Absolwent technikum
mechanicznego w Jeleniej Górze i Zamiejscowego Wydzia³u poznañskiej AWF w Gorzowie Wlkp.
Wieloletni nauczyciel i wychowawca, z zami³owania i zawodu – przewodnik turystyczny. Jest
instruktorem narciarstwa zjazdowego, ratownikiem GOPR (od 15 lat), przewodnikiem sudeckim
(od 2002 r.), przewodnikiem miejskim po Pradze (od 2005 r), przewodnikiem po zamku Frydlant
(od 15 lat). ¯ona Ewa uczy polskiego w MZS; maj¹ troje dzieci: synów  Mateusza (14 lat),  £uka-
sza (9 lat) oraz córkê Zuziê (4 lata).

Lubi wszystko, co ma zwi¹zek z ruchem: turystykê piesz¹, narciarsk¹ i rowerow¹, sporty
wodne, deskê z ¿aglem. Ulubione miejsca – nasze góry i Praga. Czyta g³ównie literaturê fachow¹,
a jeœli ma czas - ogl¹da komedie filmowe (najczêœciej trylogiê  o Pawlaku i Kargulu oraz „Rejs”
Piwowskiego). U ludzi ceni szczeroœæ, umiejêtnoœæ bezinteresownej pomocy oraz poczucie humoru.

Kiedy zaczê³a siê pañska fascynacja górami?
Narty - odk¹d pamiêtam, na drewnianych, przypiêtych

do czerwonych kozaczków kupionych przez mamê w Goer-
litz,  zje¿d¿a³em od 3. roku ¿ycia z zaspy w ogródku. PóŸ-
niej szkó³ka prowadzona przez Andrzeja Krawczyka, po-
tem kolejne szkó³ki, wreszcie wyprawy w góry, zawsze w
grupie.
Sk¹d zatem tak dziwny wybór szko³y œredniej?

To by³ wybór intuicyjny, wtedy nikt nas nie przygoto-
wywa³ do wyboru zawodu, myœla³o siê perspektywicznie o
szkole, która gwarantowa³a zatrudnienie.
Ile lat przepracowa³ pan zatem w zawodzie?

Ani chwili, bo od razu po maturze zda³em na AWF na
kierunek nauczycielski.
Z myœl¹ o powrocie do Œwieradowa?

Raczej tak. Nie wyobra¿a³em sobie ¿ycia w du¿ym mie-
œcie.
Jednak Pragê kochamy?

Ale przez kilka godzin dziennie, a potem z radoœci¹
wracam w góry.
Czy nauczycielstwo by³o pana marzeniem?

Liczy³ siê ruch, wiedzia³em, ¿e nie bêdê siedzia³ za biur-
kiem, a ¿e wtedy na studiach nie by³o specjalnoœci trener-

skich ani turystycznych, tylko nauczycielska, wiêc wy-
boru nie mia³em. A po latach mam pewnoœæ, ¿e Ÿle nie
trafi³em, to by³a s³uszna decyzja. Gdy zaœ na kilkana-
œcie lat zwi¹za³em siê z Domem Wczasów Dzieciêcych,
zacz¹³ siê mój kontakt z turystyk¹, oczywistoœci¹ sta³o
siê zdobycie uprawnieñ przewodnickich – licencjê prze-
wodnika sudeckiego uzyska³em w 2002 roku.
Kiedy nast¹pi³o przejœcie na pe³n¹ komercjê?

Blisko 3 lata temu.
Da siê z tego wy¿yæ?

Odpowiem za siebie: bez szaleñstw – jak najbar-
dziej. Realia turystyczne s¹ takie, ¿e czasami trudno
znaleŸæ chwilê na z³apanie oddechu, ale s¹ i martwe
okresy, takie jak prze³om marca i kwietnia czy listopa-
da i grudnia. Wtedy jest czas na odpoczynek.
To jest rynek p³ytki czy g³êboki?

Ludzi z uprawnieniami jest sporo, ale czy wszyscy
znajduj¹ swe miejsce na rynku, trudno powiedzieæ. Ja
do aktywnych zaliczy³bym 5-6 przewodników.
A szara strefa?

Zanika coraz bardziej, g³ównie za spraw¹ tego, ¿e
ludzie ¿¹daj¹ rachunków, a to wymaga rejestracji, upraw-

nieñ, o umiejêtnoœciach nie wspomi-
naj¹c. Resztê za³atwia poczta panto-
flowa.
Co trzeba umieæ, by oprowa-
dzaæ po Œwieradowie?

Trzeba kochaæ to miasto, urodziæ
siê tu, poznaæ ka¿dy kamieñ, drze-
wo i dom. No i znaæ lokalne okreœle-
nia dla okolicznych szczytów, czyli
Bia³y Kamieñ, Bociek i Kwarc.
Czy œwieradowianie znaj¹
swoje miasto i otaczaj¹ce góry?

Obawiam siê, ¿e w niewielkim
stopniu. Osobiœcie znam ludzi, którzy
mieszkaj¹ tu kilkadziesi¹t lat i nigdy
nie byli na Stogu Izerskim.
A nie przyda³yby siê jakieœ

Z Romanem Kapszewiczem (na zdjêciu w kotle
Ma³ego Stawu w Karkonoszach wiosn¹ 2009 r.),
przewodnikiem sudeckim i œwieradowskim, rozma-
wia Adam Karolczuk.

Kocham PKocham PKocham PKocham PKocham Pragę, ale górragę, ale górragę, ale górragę, ale górragę, ale góry bardziejy bardziejy bardziejy bardziejy bardziej
I jak tu siê nie zakochaæ w TAKIEJ Pradze?

akcje dla œwieradowian promuj¹ce wejœcia na Stóg
i Sêpi¹ Górê chocia¿by?

Jestem za - jak najbardziej. To by³oby ciekawe doœwiad-
czenie - opowiadaæ mieszkañcom o ich mieœcie, historii,
atrakcjach czy pochodzeniu nazwy miasta, o podziale Gór
Izerskich na grzbiety, o potokach izerskich, o ¿abce i Flin-
sie. Brutalna prawda jest taka, ¿e gdy ktoœ w dzieciñstwie
nie przeszed³ siê po szlakach, gdy choæ raz nie wdrapa³ siê
na któryœ ze szczytów, to w doros³ym ¿yciu jest wiêcej ni¿
pewne, ¿e tego nie zrobi (chyba ¿e skorzysta z gondoli).
Jak odbieraj¹ Œwieradów krajanie,
a jak obcokrajowcy?

Krajanie s¹ zachwyceni! Nie spotka³em siê z krytyk¹,
przeciwnie, rodacy oczarowani s¹ po³o¿eniem, klimatem,
zadbanym miasteczkiem. A Niemcy... Ich reakcje s¹ zró¿ni-
cowane, bardziej zindywidualizowane. Chwal¹ wysoki po-
ziom us³ug przy konkurencyjnych cenach, a jeœli ju¿ na coœ
mog¹ narzekaæ, to chyba tylko na to, ¿e w jedn¹ stronê jest
zawsze pod  górkê. Generalnie ludzie lubi¹ objazdówki,
natomiast doœæ niechêtnie – raptem jedna osoba na piêæ –
ruszaj¹ w góry.
Mo¿e nie umiemy im sprzedaæ takiej przygody
izersko-karkonoskiej?

     dokoñczenie na str. 15   

Opracowanie profili - Redakcja GÓR IZERSKICH

Izerski Szlak Cietrzewia ze Stogu Izerskiego do Polany Jakuszyckiej prowadzi przez £¹cznik do
Polany Izerskiej (6,1 km) i dalej do Chatki Górzystów (3,1 km). Stamt¹d szlak siê rozdwaja - jedna
trasa (góry profil) wiedzie przez Cich¹ Równiê (6 km) i stamt¹d do Polany (2,5 km), druga od
Chatki (dolny profil) do schroniska Orle (5,2 km) i dalej do Polany (5,2 km). Jak by nie patrzeæ - w
obie strony bêdzie razem 35-39 km, tak wiêc dla biegaj¹cych amatorsko jest to wyzwanie nie lada,
ale jak¿e mu nie stawiæ czo³a?
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