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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 11 lutego 2015 r.

Koniec wieñczy dzie³o

Ale zagraliœmy!

Tek prezentuje siê deptak ul. Zdrojowej noc¹, w zimowej krasie, ze œwiat³em padaj¹cym z
lamp i z wielobarwnych reflektorów, rozœwietlony dodatkowo iluminacj¹ œwi¹teczn¹. Poni-
¿ej rzeŸba Flinsa z br¹zu - jedna z trzech wieñcz¹cych pija³ki. Wiêcej o deptaku na str. 12.Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Adam Karolczuk

Fot. Adam Karolczuk

Ponad 10 godzin gra³a œwieradowska Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, pocz¹wszy od wyjœcia 37 wolonatiurszy (na zdjêciu) na ulice
miasta, na Œwiate³ku do Nieba skoñczywszy. A w tym czasie dzia³o siê, ¿e hej: kwestowanie i licytowanie, granie i œpiewanie, tañczenie
i fantów sprzedawanie... Podsumowaliœmy ten dzieñ i wysz³o, ¿e zebraliœmy 11.107,40 z³, a dok³adniejsz¹ relacjê zamieœcimy za miesi¹c.



URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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 œrodo-

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

I PIÊTRO

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; op³ata uzdrowiskowa, op³a-
ty za œrodki transportu, u¿ytkowanie wieczy-
ste – Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci
– Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata
za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-
16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty lokalne -
Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75
78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May - 75 78-17-092 -
pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilne-
go, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³-
kiewicz: 75 78-16-344;  meldunki i  dowody
osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów al-
koholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Go-
spodarki Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Jo-
anna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk,
Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 -
pok. nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i par-
kowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych -
Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c;
Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cie-
lecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹-
gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu,
kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 -
pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Moni-
ka Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura –
Magdalena Zarzycka: 75 71-36-483 i 75 78-
16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec -
75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr
24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwia-
towych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok.
24c.

wiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OŒWIATA I KULTURA

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/316/
2014 z 24 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i
wynosz¹:  woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi
184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek -
tel. 604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.

     Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...Gdy  zasypie nas śniegiem...

DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318

W sezonie zimowym 2014/15 od-
œnie¿aniem dróg zajmowaæ siê bêd¹
firmy:

Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Przedsiê-
biorstwo Handlowe Wioletta Cholewiñska,
Szklarska Porêba;

Zadanie 2 (okolice gondoli) - SEBI Se-
bastian Bokisz, Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 3 (przedmieœcie) - Roboty Ziem-
ne i Budowlane Pawe³ Pasierb, Œwieradów;

Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o
wydanie Karty Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e
korzystaæ ze zni¿ek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.

Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY,
ksiêgarnie Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin
Helios, supermarkety Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿o-
wa C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik,
Stadion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce, Centrum Sztuki Wspó³czesnej Za-
mek Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na stronie
www.rodzina.gov.pl

Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzi-
nom zastêpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do-
¿ywotnio, dzieciom - do ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³-
nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Kar-
ta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na dochód.

Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Pilawski, Szklarska Porêba;
Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie, Œwie-

radowie, Or³owicach i Mirsku) - W. Chole-
wiñska;

Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic
przez Œwieradów do Szklarskiej Porêby - do
skrzy¿owania z drog¹ S3 Jelenia Góra - Ja-
kuszyce) - P. Pilawski;

Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia
Wlk. przez Mirsk i Or³owice do przejœcia gra-
nicznego Czerniawa - Nowe Miasto) - P. Pi-
lawski.

Warto zagraæ t¹ Kart¹

Azbest jest nazw¹ handlow¹ odnosz¹c¹
siê do szeœciu minera³ów w³óknistych. Pod
wzglêdem chemicznym s¹ to uwodnione
krzemiany magnezu, ¿elaza, wapnia i sodu.
Azbest znany jest od kilku tysiêcy lat, a sze-
rokie jego zastosowanie nast¹pi³o w okre-
sie ostatnich 100 lat. Stosowano go w pro-
dukcji oko³o 3000 wyrobów przemys³owych,
g³ównie do produkcji wyrobów budowla-
nych, szczególnie p³yt dachowych i elewa-
cyjnych, a tak¿e do produkcji rur, kszta³tek
do kana³ów wentylacyjnych, instalacyj-
nych, wyrobów tekstylnych, mas ognio-
trwa³ych i uszczelniaj¹cych. Z uwagi na
swoje niew¹tpliwe zalety, jak odpornoœæ na
wysokie i niskie temperatury, dzia³anie sub-
stancji ¿r¹cych, elastycznoœæ, dobre w³aœci-
woœci mechaniczne, odpornoœæ na wodê
morsk¹, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i
zgniatanie, wykorzystywany by³ jako cen-
ny surowiec równie¿ w Polsce.

Dopiero w latach 80. ubieg³ego wieku
azbest uznany zosta³ za jeden z najbardziej
rozpowszechnionych czynników rakotwór-
czych w œrodowisku.

Poszczególne pañstwa Unii Europej-
skiej,  jak równie¿ USA, Kanada i Japonia,
ju¿ w latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych ubieg³ego stulecia, zakaza³y  stoso-

W sierpniu bie¿¹cego roku na terenie gminy zosta³a przeprowadzona aktualiza-
cja inwentaryzacji wyrobów zawieraj¹cych azbest, która  wykaza³a, ¿e w Œwierado-
wie  znajduje siê 25.753,59 m2 wyrobów zawieraj¹cych azbest w postaci falistych i
p³askich p³yt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 283.289,49 kg (ponad 283
tony) tych wyrobów.

Gmina Miejska Œwieradow-Zdrój w ostatnich latach pokry³a koszty transportu i
utylizacji z nieruchomoœci prywatnych nastêpuj¹ce iloœci wyrobów azbestowych (w
tonach): 2010 - 7,57, 2011 - 17,36, 2012 – 5,34, 2013 – 10,86, 2014 - 34,76.

Co to jest azbest?Co to jest azbest?Co to jest azbest?Co to jest azbest?Co to jest azbest?
Dlaczego jest niebezpieczny?Dlaczego jest niebezpieczny?Dlaczego jest niebezpieczny?Dlaczego jest niebezpieczny?Dlaczego jest niebezpieczny?

Pozb¹dŸmy siê azbestu!

Co zrobiæ, abyCo zrobiæ, abyCo zrobiæ, abyCo zrobiæ, abyCo zrobiæ, aby
bezpiecznie usun¹æ azbest?bezpiecznie usun¹æ azbest?bezpiecznie usun¹æ azbest?bezpiecznie usun¹æ azbest?bezpiecznie usun¹æ azbest?

od wielu lat na terenie kraju musi byæ pro-
wadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami prawnymi i odpowiednimi procedura-
mi, tak, aby prowadzony proces nie stano-
wi³ zagro¿enia zdrowia zarówno dla osób wy-
konuj¹cych te prace, dla mieszkañców, jak
równie¿ nie stanowi³ zagro¿enia dla œrodo-
wiska.

Wszyscy mieszkañcy, którzy planuj¹
usun¹æ azbest z terenu swojej posesji, nie
powinni wykonywaæ tego samodzielnie. Pra-
ce takie nale¿y zleciæ specjalistycznej firmie,
posiadaj¹cej odpowiedni sprzêt i uprawnie-
nia. Najlepiej zg³osiæ siê do Urzêdu Miasta,
gdzie ka¿dy mieszkaniec otrzyma odpowied-
ni¹ informacjê o tym, jak bezpiecznie prze-
prowadziæ demonta¿ pokryæ azbestowych
oraz o mo¿liwoœciach otrzymania dofinan-
sowania na wykonanie tych prac.

Program OczyszczaniaProgram OczyszczaniaProgram OczyszczaniaProgram OczyszczaniaProgram Oczyszczania
Kraju z AzbestuKraju z AzbestuKraju z AzbestuKraju z AzbestuKraju z Azbestu

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

G³ówne cele Programu to:
1. Usuniêcie i unieszkodliwienie wyro-

bów zawieraj¹cych azbest;
2. Minimalizacja negatywnych skutków

zdrowotnych spowodowanych obecnoœci¹
azbestu na terytorium kraju;

3. Likwidacja szkodliwego oddzia³ywa-
nia azbestu na œrodowisko.

Bezpieczne u¿ytkowanie i usuwanie wy-
robów zawieraj¹cych azbest stosowanych

wania azbestu b¹dŸ ograniczy³y lub zabro-
ni³y obrotu materia³ami zawieraj¹cymi  azbest
oraz importu takich materia³ów na swój ob-
szar celny. W Polsce ustawa z 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów za-
wieraj¹cych azbest rozwi¹za³a problemy
zwi¹zane z produkcj¹ wyrobów, wprowadza-
niem na terytorium Rzeczypospolitej Polski
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz
ich obrotem.

Ustawa zapobieg³a dalszemu stosowa-
niu i wytwarzaniu wyrobów zawieraj¹cych
azbest, pozosta³ jednak problem obecnoœci
w œrodowisku ogromnych iloœci wyrobów
azbestowo-cementowych, które ulegaj¹c
degradacji stanowi¹ Ÿród³o ci¹g³ej emisji w³ó-
kien azbestu do powietrza.

ul. 11 Listopada 35

Po dokonaniu pierwszej analizy reali-
zacji zadañ z zakresu zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych Gmina Miejska Œwie-
radów-Zdrój podjê³a decyzjê o wprowadze-
niu zmian w tym zakresie:

1. Z dniem 1 stycznia br. odst¹piono od
umów zlecaj¹cych podmiotowi gospodar-
czemu ,ROBEN Zak³ad Us³ug Ogólnych
Bo¿ena Staszulonek z siedzib¹ przy ul. Dol-
nej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju zimowe
utrzymanie dróg gminnych okreœlonych
w zadaniach nr 2 i 3. Wykonawca zadañ nie
wyrazi³ woli podpisania aneksów do ³¹cz¹-
cych strony umów, co uniemo¿liwi³o Zama-
wiaj¹cemu, dzia³aj¹cemu w interesie publicz-
nym, egzekwowanie nale¿ytego wykonania
us³ug i zapewnienia bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym na terenie miasta.

2. W ramach wykonania zastêpczego,
na czas okreœlony, czyli do 31 stycznia br.,
zimowe utrzymanie dróg gminnych objêtych
zadaniem nr 2 powierzono Firmie SEBI Se-
bastiana Bokisza z siedzib¹ w Œwieradowie-
Zdroju przy ul. Zielonej nr 1/2, natomiast
zadanie nr 3 - firmie Roboty Ziemne i Bu-
dowlane Pawe³ Pasierb z siedzib¹ w Œwiera-
dowie-Zdroju przy ul. Korczaka 6d/9.

3. W styczniu br. og³oszony zostanie
przetarg w trybie ustawy Prawo zamówieñ
publicznych, który wy³oni wykonawcê
(b¹dŸ wykonawców) zimowego utrzymania
dróg gminnych objêtych zadaniami 2 i 3 -
od 1  lutego do koñca sezonu zimowego
2014/2015.

Zmiany na drogach
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ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtow-
nia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk
gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy),
sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA  (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),  biblioteka miej-
ska (UM, ul. 11 Listopada 35).

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 lutego, 11 marca i 15
kwietnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy do-
starczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio - 30 stycz-
nia, 26 lutego i 31 marca 2015 r.

Bilety na bal w „Basieñce” roze-
sz³y siê b³yskawicznie, a marude-
rzy musieli cierpliwie czekaæ na
czyj¹œ rezygnacjê. W imprezie wziê-
³o udzia³ ok. 100 osób, które przy
bogato zastawionym stole, dŸwiê-
kach muzyki specjalnie dobranej
przez wodzireja Mariusza i w kon-
kursach bawi³o siê do godz. 400.

O pó³nocy odby³ siê pokaz fajer-
werków, a w pierwszej godzinie No-
wego Roku jury sk³adaj¹ce siê
z personelu lokalu og³osi³o wynik
wyborów na Króla i Królow¹ Balu.

Na zdjêciu po prawej królowa stoi
w towarzystwie Letizii z Hanoweru
i Klary ze Stuttgartu (obie dziew-
czynki bawi³y siê do 200 w nocy,
tañcz¹c na parkiecie jak prawdzi-
we ksiê¿niczki). TF

W minionym ju¿ roku rozpoczêcie
sezonu narciarskiego 2014/2015
w SKI&SUN zosta³o po³¹czone z imprez¹
sylwestrow¹. Na najwiêkszym œnie¿nym
parkiecie w tej czêœci Polski bawi³o siê
ponad 1.400 osób, z czego ponad 1.000
po³¹czy³o przywitanie Nowego Roku
z bia³ym szaleñstwem na nartostradzie.
Pozostali bawili siê na balu w restaura-
cji „Smak Baca” na górnej stacji kolei
gondolowej oraz na dyskotece w restau-
racji i pod namiotem na dolnej stacji.

O pó³nocy rozpocz¹³ siê spektaku-
larny pokaz sztucznych ogni, który ze-
brani na gondoli goœcie oraz mieszkañ-
cy Œwieradowa mogli podziwiaæ przez
ponad 11 minut. Pogoda dopisa³a, fre-
kwencja równie¿. Zabawa na dolnej sta-
cji zakoñczy³a siê ok. 400 nad ranem.

Stawki podatkowe w roku 2015Stawki podatkowe w roku 2015Stawki podatkowe w roku 2015Stawki podatkowe w roku 2015Stawki podatkowe w roku 2015
Od gruntów:
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej...............
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie krêgielni i kortów tenisowych.......................................
- zwi¹zanych z prowadzeniem odp³atnej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego.........
Od budynków lub ich czêœci:
- mieszkalnych..............................................................................
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej..............
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie krêgielni i kortów tenisowych......................................
- zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych.....................
- pozosta³ych (w tym dla organizacji po¿ytku publicznego)...........
- od budowli......................................................................

0,85 z³/m2

0,44 z³/m2

0,25 z³/m2

0,61 z³/m2

21,95 z³/m2

14,00 z³/m2

4,68 z³/m2

6,50 z³/m2

2 % ich wartoœci
Op³ata uzdrowiskowa..................................
Od œrodków transportowych:
ciê¿arówki od 3,5 do 5,5 t w³¹cznie................
ciê¿arówki powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie.........
ciê¿arówki powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton.....
autobusy o iloœci miejsc do siedzenia
- mniejszej ni¿ 30...........................................
- równej lub wy¿szej ni¿  30............................

3 z³ dziennie

660 z³
1.101 z³
1.321 z³

1.347 z³
1.948 z³

Sylwestrowe szaleñstwa

T³umy narciarzy w sylwestrow¹ noc na stokach SKI&SUN i w obu restau-
racjach ju¿ na trwa³e wpisa³y siê w œwieradowsk¹ tradycjê.

W tegorocznym balu sylwestrowym dla dzieci i m³odzie¿y, który 29
grudnia zorganizowano ju¿ po raz czwarty, wziê³o udzia³ ok. 50 osób
w wieku od 4 do 16 lat ze Œwieradowa i okolic, a tak¿e goœcie z Wielko-
polski. Tañce integracyjne, konkursy, 30-minutowa zumba prowadzona
przez instruktorkê fitness Karolinê Cierlik, wybór króla i królowej balu,
z przerw¹ na ¿yczenia noworoczne - to tylko niektóre z atrakcji przygoto-
wanych przez opiekunów Œwietlicy Œrodowiskowej UL.

Jednym z atutów by³ udzia³ gimnazjalistów, którzy nie tylko pomaga-
li, ale inicjowali zabawy i konkursy dla m³odszych dzieci. Nieocenion¹
pomoc¹ wykazali siê tak¿e rodzice i krewni, którzy postanowili wspólnie
ze swoimi pociechami spêdziæ czas. Bal z roku na rok cieszy siê nies³ab-
n¹cym zainteresowaniem, a kreacje i przebrania przygotowane specjal-
nie na tê wyj¹tkow¹ okazjê zaskakuj¹ pomys³owoœci¹ i starannoœci¹ przy-
gotowania. Pomys³owoœæ dzieci i ich rodziców jest nieograniczona i godna
pozazdroszczenia.

Na zdjêciu jeden z konkursów – przechodzenie pod przeszkod¹.

Tak prezentowa³a siê hala spacerowa przygotowana na przyjêcie sylwestrowych goœci (bawi³o siê ich 300).

Fot. Wies³aw Biernat

Fot. Teresa Fierkowicz

Fot. Teresa Fierkowicz

Fot. Szymon Witkowski
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Wioletta UrbañczykWioletta UrbañczykWioletta UrbañczykWioletta UrbañczykWioletta Urbañczyk
tel. 600 404 737tel. 600 404 737tel. 600 404 737tel. 600 404 737tel. 600 404 737
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Micha³ BrutkowskiMicha³ BrutkowskiMicha³ BrutkowskiMicha³ BrutkowskiMicha³ Brutkowski
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Aleksandra KasprzakAleksandra KasprzakAleksandra KasprzakAleksandra KasprzakAleksandra Kasprzak
tel. 728 870 057tel. 728 870 057tel. 728 870 057tel. 728 870 057tel. 728 870 057

olak17olak17olak17olak17olak17@op.plop.plop.plop.plop.pl

Mariusz Kozio³Mariusz Kozio³Mariusz Kozio³Mariusz Kozio³Mariusz Kozio³
tel. 509 999 848tel. 509 999 848tel. 509 999 848tel. 509 999 848tel. 509 999 848

markoz72markoz72markoz72markoz72markoz72@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.comgmail.com

Janina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina Czapliñska
tel. 668 212 350tel. 668 212 350tel. 668 212 350tel. 668 212 350tel. 668 212 350
janina42janina42janina42janina42janina42@vp.plvp.plvp.plvp.plvp.pl

Bartosz KijewskiBartosz KijewskiBartosz KijewskiBartosz KijewskiBartosz Kijewski
tel. 663 569 763tel. 663 569 763tel. 663 569 763tel. 663 569 763tel. 663 569 763

bartosz.kijewski.24bartosz.kijewski.24bartosz.kijewski.24bartosz.kijewski.24bartosz.kijewski.24@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.comgmail.com

Krystyna LiberKrystyna LiberKrystyna LiberKrystyna LiberKrystyna Liber
tel. 796 675 790tel. 796 675 790tel. 796 675 790tel. 796 675 790tel. 796 675 790

Magda OlszewskaMagda OlszewskaMagda OlszewskaMagda OlszewskaMagda Olszewska
tel. 609 066 152tel. 609 066 152tel. 609 066 152tel. 609 066 152tel. 609 066 152
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Urszula RomanowiczUrszula RomanowiczUrszula RomanowiczUrszula RomanowiczUrszula Romanowicz
tel. 663 361 388tel. 663 361 388tel. 663 361 388tel. 663 361 388tel. 663 361 388

romanowicz.uromanowicz.uromanowicz.uromanowicz.uromanowicz.u@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.comgmail.com

Antoni ZwierzyñskiAntoni ZwierzyñskiAntoni ZwierzyñskiAntoni ZwierzyñskiAntoni Zwierzyñski
tel. 601 861 593tel. 601 861 593tel. 601 861 593tel. 601 861 593tel. 601 861 593

czarnypotokczarnypotokczarnypotokczarnypotokczarnypotok@wp.plwp.plwp.plwp.plwp.pl

Szczepan WojsaSzczepan WojsaSzczepan WojsaSzczepan WojsaSzczepan Wojsa
tel. 605 334 260tel. 605 334 260tel. 605 334 260tel. 605 334 260tel. 605 334 260

szczepanwojsaszczepanwojsaszczepanwojsaszczepanwojsaszczepanwojsa@wp.plwp.plwp.plwp.plwp.pl

Artur KotlarekArtur KotlarekArtur KotlarekArtur KotlarekArtur Kotlarek
tel. 663 664 923tel. 663 664 923tel. 663 664 923tel. 663 664 923tel. 663 664 923

arturarturarturarturartur.kotlarek.kotlarek.kotlarek.kotlarek.kotlarek@o2.plo2.plo2.plo2.plo2.pl

Lubomir LeszczyñskiLubomir LeszczyñskiLubomir LeszczyñskiLubomir LeszczyñskiLubomir Leszczyñski
tel. 783 909 961tel. 783 909 961tel. 783 909 961tel. 783 909 961tel. 783 909 961

lubekleszczlubekleszczlubekleszczlubekleszczlubekleszcz@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.comgmail.com

IwonaIwonaIwonaIwonaIwona
Korzeniowska-WojsaKorzeniowska-WojsaKorzeniowska-WojsaKorzeniowska-WojsaKorzeniowska-Wojsa

tel. 605 223 540tel. 605 223 540tel. 605 223 540tel. 605 223 540tel. 605 223 540
florizetflorizetflorizetflorizetflorizet@wp.plwp.plwp.plwp.plwp.pl

Zbigniew MaroñZbigniew MaroñZbigniew MaroñZbigniew MaroñZbigniew Maroñ
tel. 603 080 913tel. 603 080 913tel. 603 080 913tel. 603 080 913tel. 603 080 913
z.maronz.maronz.maronz.maronz.maron@onet.plonet.plonet.plonet.plonet.pl
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Wciąż nas mniej!
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Urodzenia 26 26

Zgony

Ma³¿eñstwa

Zameldowania
spoza gminy

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

Liczba
mieszkañców

54 70

36 31

34 57

36 35

4.342
(31 XII)

4.277
(31 XII)

Demografia nie k³amie
Przez ostatnie 10 lat miastu nieustannie ubywa mieszkañców (z jednym wyj¹tkiem -

w 2008 r.). M³odzi uciekaj¹ do du¿ych oœrodków po wiedzê i z regu³y ju¿ z ni¹ nie wracaj¹. Od
lat te¿ liczba zgonów przewy¿sza liczbê urodzeñ i nie wiadomo, czy powinno nas to szcze-
gólnie martwiæ, czy te¿ nale¿y przemiany demograficzne, bêd¹ce odzwierciedleniem proce-
sów zachodz¹cych w ca³ym kraju, pozostawiæ ich biegowi.

Niewielk¹ dla nas pociech¹ jest wyludnianie siê du¿ych polskich miast, a prognozy
w tym przypadku s¹ bezlitosne: metropoliom w 20-30 lat ubêdzie po 100-200  tys. mieszkañ-
ców, a miano stutysiêczników niebawem strac¹ Legnica, Kalisz i Chorzów. Tylko ¿e czym
innym jest 15-procentowy ubytek ludnoœci w Wa³brzychu (w 20 lat), który nadal pozostaje
miastem ponad stutysiêcznym, a co innego 15-procentowy spadek (w 15 lat) oznacza dla
Œwieradowa.

Czy istnieje jakakolwiek szansa zatrzymania w mieœcie tego niepokoj¹cego trendu,
a przede wszystkim czy le¿y to w kompetencjach i mo¿liwoœciach gminy? Jeœli tak - co
gmina mo¿e zrobiæ i za ile lat moglibyœmy siê spodziewaæ zauwa¿alnego wzrostu liczby
mieszkañców? - takie pytania zadaliœmy burmistrzowi R. Marciniakowi.Oto jego odpo-
wiedŸ:

W wiêkszoœci polskich gmin mieszkañców ubywa. Dotyczy to ca³ej Polski. Kilka mi-
lionów wyjecha³o za granicê. Co roku mamy przewagê zgonów
nad urodzeniami. W naszym mieœcie mamy jeszcze dodatkowy pro-
blem, poniewa¿ wielu mieszkañców spieniê¿a swoje nieruchomo-
œci i osiedla siê w oœciennych gminach. Pracuj¹ w Œwieradowie,
a mieszkaj¹ i odprowadzaj¹ podatki w innej gminie. Tylko do gmi-
ny Mirsk w ostatnich 7 latach  przeprowadzi³o siê ponad 100 osób.
Myœlê, ¿e podstawowym problemem w naszym mieœcie jest brak ta-
nich mieszkañ. Pracujemy intensywnie nad programem budowa-
nia takich lokali, które bêd¹ podstawowym argumentem osiedla-
nia siê u nas nowych mieszkañców. Prawdopodobnie w lutym przed-
stawiê Radzie Miasta koncepcjê i kalendarz wdra¿ania tego pomy-

 Dokoñczenie na s¹siedniej stronie  
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s³u. Oczywiœcie, najwiêkszym problemem s¹ pieni¹dze. Bu-
dowa nowych mieszkañ to spory wydatek. Budowanie na
wynajem nie le¿y w naszym zasiêgu finansowym. S¹dzê, ¿e
uda nam siê wyhamowaæ spadek liczby mieszkañców za
trzy-cztery lata. Musimy doprowadziæ do wybudowania
rocznie 50 mieszkañ po 50 m2 ka¿de (w sumie 2.500 m2),
które bêd¹ dostêpne dla przeciêtnie zarabiaj¹cych nowych
mieszkañców. Koszt wybudowania tych 2.500 m2 po-
wierzchni mieszkalnej to 6,5 mln z³. Przed nami tak¿e ko-
niecznoœæ obni¿enia kosztów utrzymania gminnego zaso-
bu mieszkaniowego (na dzisiaj zaleg³oœci lokatorów wo-
bec gminy to ponad 400 tys. z³). To s¹ twarde realia. Przed-
stawiê radnym i mieszkañcom pomys³, jak osi¹gn¹æ w ci¹-
gu kilku lat niezbêdn¹ iloœæ nowych tanich mieszkañ. Je-
œli utrzymamy dynamikê naszego rozwoju i przychodów
bud¿etu gminy, z jednoczesnym oszczêdzaniem na wydat-
kach bie¿¹cych, istnieje bardzo du¿a szansa, ¿e taki pro-
gram ruszy i w pierwszym etapie wyhamujemy spadek licz-
by mieszkañców. Wiêcej na ten temat w najbli¿szym czasie.

(opr. aka)

Demografia
nie k³amie

dok. ze str. 4

Dokonaliœmy kilku zmian w tegorocznym zimowym utrzy-
maniu miasta. Sól drogowa i piasek zakupi³a gmina. Pojazdy
odœnie¿aj¹ce wynajmujemy na godzinê pracy. Na ka¿dym
pojeŸdzie zamontowaliœmy czujniki GPS informuj¹ce o bie-
¿¹cej lokalizacji sprzêtu na terenie miasta.  W tym sezonie
do utrzymania zimowego przejêliœmy drogê wojewódzk¹ od
Krzewia Wlk. do Szklarskiej Porêby i do przejœcia graniczne-
go w Czerniawie. Chocia¿ za nami tylko kilkanaœcie dni œnie-
¿nych, w porównaniu do zesz³ego roku uda³o nam siê pod-
nieœæ standard zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej,
na której stosujemy g³ównie sam¹ sól drogow¹. Du¿ym
wsparciem w zarz¹dzaniu akcj¹ zimow¹ s¹ cztery stacje me-
teo rozmieszczone w miejscach najbardziej zagro¿onych go-
³oledzi¹ (górny odcinek ulicy Zakopiañskiej, Proszówka pod-
jazd, Rozdro¿e Izerskie,  Szklarska Porêba na wylocie
w kierunku Œwieradowa). Stacje dostarczaj¹ dane o tempe-
raturze powietrza, drogi i wilgotnoœci powietrza. Dane obej-
muj¹ ostatnie 7 godzin, dziêki czemu mo¿emy prognozowaæ
co siê wydarzy w najbli¿szych dwóch, trzech godzinach.
Najczêœciej go³oledŸ wystêpuje wtedy, gdy temperatura drogi
jest bliska zeru lub ujemna, a wilgotnoœæ powietrza powy¿ej
85 proc.. Dane otrzymujemy sms-em. £¹cznie mamy 7 ob-
szarów dzia³ania, 5 w mieœcie i 2 na drodze wojewódzkiej i na
ka¿dym dzia³a jeden p³ug. W ramach jednego zadania jed-
nostka sprzêtowa ma
do odœnie¿enia œrednio
10 km dróg.

Zesz³ej zimy stoso-
waliœmy system dób
jednych i niejezdnych i
gdy uruchamialiœmy
sprzêt do akcji, zadanie
by³o wykonane w ci¹-
gu 3 godzin. Tej zimy,
gdy wynajmujemy
sprzêt na godziny pra-
cy, wykonanie zadania
zajmuje 6, a nawet 7 go-
dzin. Oczywiœcie, w tym
roku podnieœliœmy ja-
koœæ odœnie¿ania, ale
g³ównie przez stosowa-
nie bogatszej mieszan-
ki soli z piaskiem.  Gdy-
by pokusiæ siê o wyli-
czenia i zak³adaj¹c, ¿e
p³ug w czasie 6 godzin
pracy przeje¿d¿a ka¿d¹
ulicê dwukrotnie (lewa
i prawa strona jezdni),
przejedzie w sumie 20
km, czyli œrednio 3,3 km
na godzinê. W takiej
sytuacji cz³owiek pie-
szo przeszed³by ca³e
zadanie szybciej ni¿
p³ug.  Sprawdzamy,
z czego to wynika, ¿e
nasi operatorzy p³ugów

tej zimy  potrzebuj¹ 5-6 godzin na przejechanie 20 km, gdy
zesz³ej przejechanie tej samej trasy zajmowa³o ok. 3 godzin.

Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e uda³o siê podnieœæ jakoœæ
odœnie¿ania, g³ównie dziêki temu, ¿e stosujemy bogatsz¹
mieszankê soli i piasku, któr¹ zakupuje gmina. Ale to jeszcze
nie koniec zimy. Ca³¹ akcjê podsumujemy dopiero po sezo-
nie.

Zdjêcie z SMS ze stacji meteo pokazuje kolejno: godzinê,
temperaturê powietrza, temperaturê drogi i wilgotnoœæ.

PROJEKT PRZEDSZKOLAPROJEKT PRZEDSZKOLAPROJEKT PRZEDSZKOLAPROJEKT PRZEDSZKOLAPROJEKT PRZEDSZKOLA
Ju¿ za kilka tygodni og³osimy przetarg na wykonanie

dokumentacji technicznej - z pozwoleniem na budowê - no-
wego przedszkola miejskiego. W nowych funduszach unij-
nych dla Dolnego Œl¹ska s¹ œrodki na tworzenie nowych
miejsc w przedszkolach. Z wielu wzglêdów w obecnym bu-
dynku przedszkola mamy bardzo ograniczone mo¿liwoœci
przebudowy i adaptacji pomieszczeñ. Budynek jest pod
opiek¹ konserwatora zabytków i z tego powodu nie ma mo¿-
liwoœci rozbudowy obiektu na zewn¹trz. Równie¿ nowe
wymogi bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i sanitarnego
s¹ w obecnym obiekcie nie do spe³nienia. Nasze przedszko-
le pêka w szwach. Nie mamy mo¿liwoœci utworzenia kolejnej
grupy.  Budowa ma³ego przedszkola z 3 oddzia³ami i utrzy-
mywanie obecnego nie ma sensu ze wzglêdu na podwójne
koszty utrzymania i k³opoty z transportowaniem posi³ków.
Pojawia siê szansa pozyskania œrodków na budowê nowe-
go przedszkola, w którym pozbêdziemy siê tych wszystkich
przeszkód i stworzymy przyjazne warunki lokalowe dla na-
szych maluszków. Nowa placówka by³aby budowana na
terenie szko³y przy remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Sza-
cunkowo powinno siê w nim znajdowaæ 10 oddzia³ów, kilka
sal do zajêæ praktycznych, sto³ówka, zaplecze kuchenne
i du¿a bawialnia z osobnym wejœciem z zewn¹trz (mo¿liwoœæ
korzystania w weekendy). Wartoœæ budowy za 1200 m2, rów-
nie¿ szacunkowo, to ok. 5 do 6 mln z³.  Dofinansowanie
unijne wynios³oby od 75 do 85 proc., co oznacza, ¿e wk³ad
w³asny gminy waha³by siê od 1,5 do 2 mln z³.

Teraz do tworzenia specyfikacji przetargowej powo³amy
nieformalny zespó³, w którym znajd¹ siê: Rada Rodziców
przedszkola, opiekunowie, dyrektor SP nr 1 i wicedyrektor
przedszkola, pracownik Urzêdu Miasta i inne zainteresowa-
ne osoby. Do koñca czerwca powinniœmy mieæ gotowy pro-
jekt z pozwoleniem na budowê. Prawdopodobnie nabory
unijne  rozpoczn¹ siê w trzecim kwartale tego roku. Najwiêk-
szym ograniczeniem projektowania nowego przedszkola
bêdzie powierzchnia pod zabudowê. Nie uda nam siê wybu-
dowaæ budynku jednokondygnacyjnego, co by³oby ideal-
nym rozwi¹zaniem. Dlatego obiekt bêdzie mia³ dwie, a byæ
mo¿e i 3 kondygnacje, wszystko to jednak bêdzie wynikaæ
z projektowania.

W SZKOLEW SZKOLEW SZKOLEW SZKOLEW SZKOLE
„GRUNT TO ZDROWIE”„GRUNT TO ZDROWIE”„GRUNT TO ZDROWIE”„GRUNT TO ZDROWIE”„GRUNT TO ZDROWIE”

O takiej nazwie ruszy³ program promocji zdrowia w na-
szych placówkach szkolnych, w ramach którego chcemy
nauczyæ nasze dzieci zdrowego od¿ywiania siê. Rada Mia-
sta podjê³a stosowne uchwa³y, a dyrektor szko³y przepro-
wadzi³ zamówienie publiczne na dostawê produktów ¿yw-
noœciowych. Programem objête s¹ wszystkie dzieci w wieku
szkolnym, ale z braku przyk³adów z kraju i doœwiadczenia
postanowiliœmy przeprowadziæ pilota¿ na Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Czerniawie. Poza wyk³adami dla rodziców i dzieci
na temat zdrowego od¿ywiania, najwa¿niejszym elementem
ca³ej akcji jest to, ¿e uczniowie dostaj¹ w szkole codziennie
drugie œniadanie, którym jest du¿a œwie¿a, po¿ywna bu³ka
z wêdlin¹, serem, warzywami itp. Dla dzieci ze specjaln¹ diet¹
menu te¿ jest odpowiednio skomponowane.

Program dzia³a od 7 stycznia. Kilka tygodni wczeœniej
dyrektor szko³y przeprowadzi³ ankietê wœród rodziców
z pytaniami, czy akceptuj¹ to przedsiêwziêcie i czego po nim
oczekuj¹. Pytaliœmy o to, czy dziecko dostaje drugie œniada-
nie do szko³y, czy dostaje pieni¹dze na kupienie sobie dru-
giego œniadania, jakie napoje powinny spo¿ywaæ dzieci
w szkole itd.  Zdecydowana wiêkszoœæ rodziców popar³a
tak¹ inicjatywê i to da³o nam zielone œwiat³o do dzia³ania.
Jeszcze za wczeœnie na wyci¹ganie wniosków, czy program
przyniesie oczekiwane rezultaty. Najbardziej obawialiœmy siê
tego, ¿e darmowe drugie œniadanie nie bêdzie zjadane i przez
czêœæ uczniów zostanie wyrzucone do kosza. Równie¿ ryzy-
kowne by³o za³o¿enie, ¿e wszystkie dzieci przestawi¹ siê
z dnia na dzieñ na zdrowe ¿ywienie. Po kilku dniach progra-
mu mo¿na optymistycznie powiedzieæ, ¿e uda³o siê. Kadra
szko³y powa¿nie podesz³a do tematu, za co bardzo dziêkujê.

Bêdziemy na bie¿¹co analizowaæ i poprawiaæ  ca³e przed-
siêwziêcie.  Koszt programu do koñca roku w czerniawskiej
szkole to wydatek z bud¿etu gminy ok. 25 tys. z³. Jeœli nie
pojawi¹ siê wiêksze problemy, od wrzeœnia obejmiemy tym
programem wszystkich 440 uczniów.

BIBLIOTEKA PRZENIESIONABIBLIOTEKA PRZENIESIONABIBLIOTEKA PRZENIESIONABIBLIOTEKA PRZENIESIONABIBLIOTEKA PRZENIESIONA
 - KOLEJ NA KOMISARIA - KOLEJ NA KOMISARIA - KOLEJ NA KOMISARIA - KOLEJ NA KOMISARIA - KOLEJ NA KOMISARIATTTTT
Zakoñczyliœmy budowê nowej biblioteki. Panie biblio-

tekarki s¹ ju¿ w nowej siedzibie i porz¹dkuj¹ ksiêgozbiory.
Pomieszczenia po bibliotece w Urzêdzie Miasta s¹ puste
i mo¿emy przyst¹piæ do adaptacji na biura. Do maja urz¹d
powinien przenieœæ siê z parteru na pierwsze piêtro, aby
udostêpniæ pomieszczenia dla nowej siedziby rewiru dziel-
nicowych, a byæ mo¿e w nowej siedzibie bêdzie to komisa-
riat policji. Do tego trzeba rozkazu komendanta wojewódz-
kiego policji i zwiêkszenia obsady policjantów o 5 etatów -
do 15. Nasze miasto rozrasta siê i przybywa interwencji po-
licji. Mam nadziejê, ¿e policja bêdzie mia³a œrodki na adapta-
cjê pomieszczeñ.

Po tym zakoñczymy wyprowadzkê wszystkich ze stare-
go budynku UM.

DEPTDEPTDEPTDEPTDEPTAK - TRUDNE POCZ¥AK - TRUDNE POCZ¥AK - TRUDNE POCZ¥AK - TRUDNE POCZ¥AK - TRUDNE POCZ¥TKITKITKITKITKI
W okresie œwi¹teczno-noworocznym uruchomiliœmy

deptak na ul. Zdrojowej. Ju¿ po kilkunastu dniach mo¿na
zauwa¿yæ problemy do pokonania, takie jak zbyt ma³o miejsc
postojowych wokó³ deptaka, czy struktura handlu przy uli-
cy Zdrojowej. Mam nadziejê, ¿e po przeprowadzce Biedron-
ki na ul. 11 Listopada zacznie spadnie iloœæ aut w strefie
uzdrowiskowej i zwolni siê kilkanaœcie miejsc postojowych
dla turystów. Rozwi¹zaliœmy miejsca dla taksówek, które
maj¹ postój na ul. Sienkiewicza (od ul. Zdrojowej) i dwa
stanowiska w okolicy Domu Zdrojowego. Problem z dojaz-
dem maj¹ te¿ dostawcy do sklepów, dla których postaramy
siê ustaliæ godziny wjazdu na deptak.

W Nowy Rok w godzinach 16-18 pojecha³em do Szklar-
skiej Porêby i Harrachova sprawdziæ, jak u nich funkcjonuje
handel w wolny dzieñ.  W Szklarskiej w centrum dzia³a³o
tyrzy czwarte placówek na 120, w Harrachovie prawie wszyst-
kie. W Œwieradowie du¿o osób spacerowa³o po deptaku,
ale na 50 punktów handlowych dzia³a³o zaledwie 12. To i tak
du¿y postêp, bo kilka lat wczeœniej by³o ich kilka.

Oœwietleniu iluminacyjnemu (chcieliœmy, by by³o ponad-
przeciêtne) jedni przypisywali totalny brak gustu, inni byli
nim zachwyceni, ale zarówno turyœci, jak i mieszkañcy robili
mnóstwo zdjêæ, które zapewne znajd¹ siê w sieci, robi¹c
nam przy okazji promocjê.

¿e nie powinny pobieraæ
op³aty uzdrowiskowej. Orga-
nizacje ekologiczne przepro-
wadzaj¹ analizy powietrza,
ha³asu, czystoœci wód po-
wierzchniowych. Podaj¹ na-
wet nazwy miejscowoœci,
gdzie jest wrêcz niezdrowo,
jak twierdz¹; ostatnio jakoœæ
powietrza w Szczawnicy-
Zdroju porównano do smo-
gu w Pekinie.

Roland Marciniak

Przed nami doprowadzenie strefy A do rozporz¹dzeñ
Ministra Zdrowia dotycz¹cych uzdrowisk. Tymczasem
w wielu ogólnopolskich gazetach coraz czêœciej pojawiaj¹
siê artyku³y o tym, ¿e polskie uzdrowiska s¹ chore, ¿e truj¹,



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych

STYCZEÑ/LUTY 2015STYCZEÑ/LUTY 2015STYCZEÑ/LUTY 2015STYCZEÑ/LUTY 2015STYCZEÑ/LUTY 2015

Czas wo¿enia

.
GODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIA

PSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-u

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie bêd¹
wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.) na ra-
chunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -
1111111111 0 00 00 00 00 0-17-17-17-17-17 0 00 00 00 00 0

W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Od 1 kwietnia br. nast¹pi¹
zmiany w odbiorze odpadów
komunalnych. Zmniejszona
zostanie czêstotliwoœæ odbio-
ru odpadów zmieszanych, na-
tomiast papier, plastik i metal
bêd¹ odbierane czêœciej. W
tym czasie nast¹pi równie¿
zmiana podzia³u sektorów.
Szczegó³y zmian bêd¹ poda-
wane na bie¿¹co w „Notatni-
ku Œwieradowskim” oraz na
stronie internetowej naszego
miasta. MR

2 I

SOBOTA

ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

Jak informowaliœmy, gmina zakupi³a sa-
mochód fiat ducato (na zdjêciu), który bêdzie
wozi³ odpady z „filii” PSZOK w Czerniawie (przy
nowej oczyszczalni œcieków) do punktu cen-
tralnego w Œwieradowie, co powinno nast¹-
piæ w II kwartale, a zwi¹zane jest  odbiorem
oczyszczalni i pozwoleniem na jej
u¿ytkowanie. Samochód bêdzie
s³u¿y³ tak¿e do przewozu odpadów
wielkogabarytowych, które wyspe-
cjalizowana brygada (trwaj¹ przygo-
towania do jej utworzenia, a pracow-
nicy bêd¹ te¿ prowadziæ prace na-
prawcze i porz¹dkowe) odbierze po
uprzednim telefonicznym zg³osze-
niu przez mieszkañców Auto jest
najnowoczeœniejszym modelem,
przygotowanym specjalnie pod za-
mówienie gminy. To szeœcio-
biegowa pó³ciê¿arówka z silni-
kiem o mocy 180 KM, z sze-
œcioosobow¹ kabin¹ i tonowej
noœnoœci pak¹, która wyposa-
¿ona jest w trójstronny wywrot
(oba boczne i tylny). Kierowca
dziêki siedzeniu z systemem
sprê¿yn mechanicznych i amor-
tyzatorem hydraulicznym ma
zapewniony najwy¿szy komfort
pracy, porównywalny z tym, jaki
zapewniaj¹ najnowszej genera-
cji TIR-y.

(aka)



Bud¿et gminy 2015

W grudniu ub. r. ruszy³
wywóz nieczystoœci p³yn-
nych przez gminê. Jak ju¿
Pañstwa informowaliœmy,
gmina zakupi³a nowy ci¹-
gnik wraz z beczk¹ na po-
trzeby opró¿niania zbiorni-
ków nieczystoœci p³yn-
nych na terenie miasta.
Koszt wywozu 1 m3 œcie-
ków wyniesie 16,78 z³ brut-
to (beczka mo¿e zabraæ 5 m3

 14 stycznia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿a-14 stycznia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿a-14 stycznia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿a-14 stycznia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿a-14 stycznia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿a-
wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabu-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabu-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabu-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabu-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabu-
dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjniedowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjniedowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjniedowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjniedowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³kajako dzia³kajako dzia³kajako dzia³kajako dzia³ka
      nr 6, am. 6, obrnr 6, am. 6, obrnr 6, am. 6, obrnr 6, am. 6, obrnr 6, am. 6, obr. V. V. V. V. V, o pow, o pow, o pow, o pow, o pow. 1.071 m. 1.071 m. 1.071 m. 1.071 m. 1.071 m22222

- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomo-- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomo-- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomo-- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomo-- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomo-
wego .wego .wego .wego .wego .

UM wykazuje
Burmis t r z  M ias t a  Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t a -Bu rm is t r z  M ias t a  Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t a -Bu rm is t r z  M ias t a  Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t a -Bu rm is t r z  M ias t a  Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t a -Bu rm is t r z  M ias t a  Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t a -

b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a  z o s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a  z o s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a  z o s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a  z o s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³³³³³  w y w i e s z o n w y w i e s z o n w y w i e s z o n w y w i e s z o n w y w i e s z o n yyyyy w y k a z w y k a z w y k a z w y k a z w y k a z      -----
na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy  u r zêdu :na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy  u r zêdu :na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy  u r zêdu :na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy  u r zêdu :na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy  u r zêdu :

OprOprOprOprOpró¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enie

œcieków). Ka¿dorazowe wykonanie us³ugi
bêdzie potwierdzane na gotowym druku sa-
mokopiuj¹cym, do³¹czanym do wystawianej

Pañstwu faktury VAT za wykonan¹ us³ugê.
Wywóz œcieków bêdzie mo¿na zlecaæ w

Urzêdzie Miasta pod numerem telefonu 75
78 16 489. Przy pierwszym zamówieniu do-
starczony zostanie Pañstwu wzór umowy,
na podstawie której gmina bêdzie œwiadczy³a
tê us³ugê.

17 grudnia ub. r. podpisano umowê
z wolnej rêki na Roboty dodatkowe nr 2 przy
zadaniu pn. Budowa oczyszczalni œcieków
dla osiedla Czerniawa w Œwieradowie-Zdro-
ju. W ramach tej umowy konsorcjum firm
wznosz¹cych oczyszczalniê – COM-D z Ja-
wora oraz SADY DOLNE z Bolkowa – doko-
na przy³¹czenia do kanalizacji sanitarnej na-
stêpuj¹cych budynków: Centrum Rehabili-
tacji (w tym przypadku tak¿e do kanalizacji
deszczowej), Dom Uzdrowiskowy EWA,
Szko³a Podstawowa nr 2, domy wielorodzin-
ne przy ul. Sanatoryjnej nr 19, 30 i 45 oraz
przy ul. Izerskiej 1.

Wartoœæ zamówienia opiewa na 75.000
z³, z terminem wykonania  do koñca marca
2015 r.

18 grudnia 2014 r. gmina ponownie
og³osi³a przetarg na Opracowanie planu go-
spodarki niskoemisyjnej dla Miasta Œwie-
radów-Zdrój wraz z niezbêdnymi elemen-
tami. 5 stycznia br. dokonano otwarcia
6 ofert, które przedstawi³y firmy: TRANS-
PROGRESS z Poznania – 49.900 z³; ENER-
GOEKSPERT z Katowic – 51.000 z³; AT GRO-
UP z Krupskiego M³yna – 38.253 z³; Ma³o-
polska Fundacja Energii i Œrodowiska z Kra-
kowa – 53.000 z³; CBS Doradztwo i Marke-
ting z Lublina – 79.638 z³, FOKUS2 z Byto-
mia – 42.066 z³.

W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy Prawo za-
mówieñ publicznych zamawiaj¹cy zobowi¹-
zany jest - oprócz kryterium cenowego -
ustaliæ inne kryterium oceny ofert. W tym
przypadku cena stanowi³a 85 proc. oceny,
a wartoœæ techniczna 15 proc.

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert
zdecydowano, ¿e najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³a firma FOKUS 2, która uzyska³a 92,29
pkt i w³aœnie z ni¹ zostanie w po³owie stycz-
nia podpisana umowa.

Wy³oniony w przetargu wykonawca bê-
dzie musia³ odpowiedzieæ na pytanie, co
zrobiæ, by powietrze w mieœcie by³o czyst-
sze, a opracowany przez FOKUS2 raport
o stanie wyjœciowym stanie siê w przysz³o-
œci podstaw¹ sporz¹dzania gminnych pla-
nów inwestycyjnych i wprowadzenia ich do
bud¿etu (np. termomodernizacje). By uzy-
skaæ podstawowe dane o jakoœci naszego
powietrza, niezbêdne bêdzie wykonanie kil-
kuset ankiet, zarówno wœród mieszkañców,
jak i gestorów bazy hotelowej (im bêdzie
ich wiêcej, tym precyzyjniejsze stan¹ siê
prognozy na przysz³oœæ).

Gra toczyæ siê bêdzie o wysok¹ stawkê,
jako ¿e broniæ musimy nie tylko statusu
uzdrowiska, ale tak¿e zdrowia œwierado-
wian. Dziœ palimy byle czym: œmieciami, pla-
stikiem i marnym wêglem, i w byle jakich

piecach, które nie gwarantuj¹ optymal-
nych warunków spalania. Tymczasem do-
wiedziono, ¿e niska emisja (termin wzi¹³
siê z niewysokich – zwykle do 10 m - komi-
nów emituj¹cych spaliny do atmosfery) ma
zabójczy wp³yw na nasz organizm, staj¹c
siê powodem wielu chorób uk³adu odde-
chowego, alergii, uk³adu kr¹¿enia, chorób
w¹troby, chorób skórnych, zaburzeñ hor-
monalnych, a nawet nowotworów. W do-
datku niebezpieczne zwi¹zki – sk³adniki
niskiej emisji – wnikaj¹ do gleby i w rosn¹-
ce w niej warzywa i owoce.

FOKUS2 ma zadanie przedstawiæ gmi-
nie plan, który zawieraæ bêdzie dzia³ania
operacyjne na najbli¿sze 3-4 lata. Firma
ma przed sob¹ niema³e wyzwania, zwa¿yw-
szy i¿ w mieœcie znajduje siê ok. 800 budyn-
ków mieszkalnych i 125 obiektów nocle-
gowych. W umowie wykonawca jest zobo-
wi¹zany do zorganizowania co najmniej
4 spotkañ edukacyjnych z mieszkañcami
przedsiêbiorcami, podczas których przed-
stawi korzyœci z umieszczenia inwestycji
w planie gospodarki niskoemisyjnej.

22 grudnia 2014 r. podpisano z wolnej
rêki umowê na Jednorazowe sprz¹tanie te-
renów zieleni w Gminie Œwieradów-Zdrój,
które powierzono firmie EKO-BART. Jako ¿e
wykonawca przed opadami œniegu zd¹¿y³
sprz¹tn¹æ jedynie parki uzdrowiskowe, resz-
tê zadania wykona, gdy tylko sp³yn¹ œniegi
– najdalej do koñca kwietnia br., a kwota
zamówienia – 7 tys. z³ – p³atna bêdzie w trzech
transzach.

23 grudnia ub. r. gmina og³osi³a prze-
targ na Pe³nienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. „Przebudowa ujêcia wody
pitnej Bronka Czecha oraz budow¹ sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w Œwieradowie-Zdroju”. Tym razem
zamawiaj¹cy w ocenie ofert ustali³, ¿e w 70
proc. decydowaæ bêdzie cena, a 30 proc. -
metodologia organizacji zamówienia (orga-
nizacja pracy zespo³u, kontrola jakoœci i do-
œwiadczenie, zaproponowany termin wery-
fikacji dokumentacji projektowej wraz z jej
aktualizacj¹).

Otwarcia ofert dokonano w ostatnim
dniu minionego roku, a nades³a³y je dwie
wroc³awskie firmy: BUD-CONSULT – 42.000
z³,  i MILLER ARCHITEKCI – 67.650 z³. Pierw-
szy z oferentów uzyska³ w postêpowaniu
weryfikacyjnym 93 pkt i to z nim 7 stycznia
br. gmina podpisa³a umowê (konkurent uzy-
ska³ 62.08 pkt).

Umowa trwaæ bêdzie do 31 czerwca, czyli
do zakoñczenia prac  budowlanych przez
wykonawcê, który wygra przetarg.

Opr. Adam Karolczuk

W przed³o¿onym projekcie bud¿etu Gmi-
ny Miejskiej Œwieradów-Zdrój na rok 2015
zaplanowano:

DOCHODY BUD¯ETOWE -
30.361.250 z³, w tym:

Dochody bie¿¹ce - 23.359.250 z³, na któ-
re z³o¿¹ siê wp³aty z tytu³u:
- podatków – 4.685.334 z³;
- op³at – 3.130.790 z³ (w tym op³ata uzdro-
wiskowa – 1.550.000 z³);
- innych – 4.356.150 z³ (op³aty za wodê
i odprowadzanie œcieków – 2.880.000 z³);
- udzia³u  we wp³ywach z podatku dochodo-
wego od osób  fizycznych i prawnych –
2.611.685 z³;
- subwencji ogólnej – 3.888.229 z³;
- dotacji na zadania celowe – 4.411.062  z³;
- œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE (na
projekty nie bêd¹ce inwestycjami) –
276.000 z³.

Dochody maj¹tkowe - 7.002.000 z³, na
które z³o¿¹ siê wp³aty z tytu³u:
- wp³ywów z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci – 6.000 z³;
- wp³at z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asnoœci oraz prawa u¿ytkowania wieczy-
stego nieruchomoœci – 2.300.000 z³;
- œrodków europejskich - 4.696.000 z³ (z ty-
tu³u zwrotu œrodków unijnych za zrealizo-
wane w 2014 roku projekty).

WYDATKI BUD¯ETOWE - 25.133.054
z³, w tym:

Wydatki bie¿¹ce - 22.465.314 z³ (na
projekty unijne - 47.461 z³), w tym m.in.:
- utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich
– 1.041.560 z³;
- gospodarka mieszkaniowa – 1.832.500 z³;
- administracja publiczna – 3.328.298 z³;
- bezpieczeñstwo publiczne i ochrona ppo¿.
- 175.050 z³;
- obs³uga d³ugu publicznego – 890.000 z³;
- oœwiata i wychowanie -  6.979.624 z³;
- pomoc spo³eczna -  2.861.100 z³ (w tym
dotacja - 1.769.800 z³);
- gospodarka komunalna i ochrona œrodo-
wiska -  3.146.700 z³;
- kultura (imprezy, dotacje do stowarzyszeñ,
biblioteka) -  850.850 z³;
- kultura fizyczna – 220.000 z³.

Wydatki maj¹tkowe (czyli inwestycyj-

ne) - 2.667.740 z³ (na projekty unijne -
1.400.000 z³).

Wœród wa¿nych planowanych przedsiê-
wziêæ (a nie ujêtych w planie wydatków rze-
czowych na 2015 r.) warto wymieæ m.in.:
- odbudowê 235 mb nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Prusa –
258.000 z³;
- odbudowê 640 mb nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej –
950.000 z³;
- odbudowê 750 mb nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Izerskiej –
950.000 z³;
- odbudowê 640 mb nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Zacisze –
2.103.000 z³ (wszystkie ta zadania bêd¹
mo¿liwe do zrealizowania w momencie po-
zyskania dofinansowania z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji); oraz
- budowê wie¿y widokowej na górze M³y-
nica w Œwieradowie-Zdroju za 1.310.000
z³, która uzale¿niona jest od dotacji unij-
nej.

Nadwy¿ka bud¿etowa Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój zaplanowana na 2015 rok wyniesie
5.228.196 z³ i zostanie przeznaczona na sp³atê rat
po¿yczek, kredytów oraz wykup obligacji komunal-
nych wyemitowanych przez Gminê na  finansowa-
nie zrealizowanych projektów unijnych.

Kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2015 roku
rat kredytów i po¿yczek oraz wykupu obligacji ko-
munalnych wynosi 5.403.196 z³.

W 2015 roku planuje siê przychody z po¿yczki
na wyprzedzaj¹ce finansowanie w ramach PROW
zaci¹gniêtej w Banku Gospodarstwa Krajowego
w kwocie 175.000 z³, przeznaczonej na finansowa-
nie wk³adu unijnego dla ostatniej p³atnoœci pro-
jektu „Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla
Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju wraz z budow¹
sieci kanalizacyjnej”.

Dla nowego projektu pn. „Przebudowa ujêcia
wody pitnej Bronka Czecha oraz budowa sieci wo-
doci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Œwieradowie-Zdroju”, do którego Gmina otrzy-
ma³a dofinansowanie ze œrodków unijnych, planu-
je siê zaci¹gn¹æ krótkoterminow¹ po¿yczkê w BGK
na wyprzedzaj¹ce finansowanie w wys. 600.000 z³.
Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2015
roku. Sp³ata po¿yczki nast¹pi do 31 grudnia br.



Fot. Adam Karolczuk

Przed op³atkiem nie mog³o zabrakn¹æ chóralnego wystêpu pañ z zespo³u SYNTONIA.

Zanim 10 stycznia br., w sobotnie popo-
³udnie, Sybiracy, emeryci, renciœci i inwali-
dzi rozpoczêli swój op³atek, 6 grudnia 2014 r.
na posiedzeniu Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Œwierado-
wie dotychczasowa przewodnicz¹ca ko³a Ja-
nina Czapliñska powiadomi³a o rezygnacji
z funkcji przewodnicz¹cej oraz cz³onka Za-
rz¹du z uwagi na jej wybór do Rady Miasta,
gdzie pe³ni funkcjê szefowej Komisji Rewi-
zyjnej oraz jest cz³onkiem Komisji ds. Kultu-
ry, Oœwiaty, Zdrowia Rodziny i Spraw So-

Z lewej - nowa przewodnicz¹ca ko³a PZERiI Irena Koj-
pasz. U góry - Janina Czapliñska odbiera „po¿egnalny”
kosz kwiatów, który wrêczy³ jej Waldemar Kojpasz.

Op³atek w „Basieñce”

cjalnych.
Funkcja przewodnicz¹cej Ko³a nr 6 PZE-

RiI powierzona zosta³a dotychczasowej se-
kretarz Irenie Kojpasz (fot. u góry z lewej),
a sekretarzem zosta³a Teresa Dragunowicz.
Pozosta³y sk³ad Zarz¹du pozosta³ bez zmian:
skarbnikiem jest Barbara Kusznier, a cz³on-
kiem pozosta³ Zarz¹du Wac³aw Kojpasz.

Tradycyjne spotkanie op³atkowe stalo
siê wiêc okazj¹ do po¿egnania by³ej szfo-
wej, która powiadomi³a zebranych o swej re-
zygnacji, przedstawi³a swoj¹ nastêpczyniê,

a w uznaniu dokonañ w ci¹gu dwuletniej
kadencji otrzyma³a kosz kwiatów z ¿yczenia-
mi sukcesów w sprawowaniu mandatu rad-
nej.

Przy sto³ach zasiad³o ok. 140 uczestni-
ków op³atkowego wieczoru, a wœród nich
delegacja Domu Pomocy Spo³ecznej, z któ-
rym nasze emeryckie ko³o ³¹cz¹ od niedaw-
na bardzo przyjacielskie stosunki. Goœciem
imprezy by³ te¿ Jaros³aw Troœcianko, wice-
prezes zarz¹du oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków
w Jeleniej Górze, który od lat uczestniczy

w naszym op³atku.
Nim jednak zebrani w „Basieñce” zaczêli

siê nim dzieliæ i sk³adaæ sobie ¿yczenia, swe
umiejêtnoœci zaprezentowa³y dzieci z naj-
m³odszych klas œwieradowskiej Szko³y Pod-
stawowej, co spotka³o siê z bardzo ¿yczli-
wym przyjêciem uczestników spotkania.
Uczniowie po¿egnani zostali burz¹ oklasków
i torb¹ z cukierkami.

Po wszystkich mo¿liwych ceremoniach
zacz¹³ siê czas zabawy - przy muzyce DJ-a
tañce trwa³y a¿ do godz. 2330.              (aka)

Wystêp dzieci bardzo spodoba³ siê wszystkim goœciom zebranym w „Basieñce”.

Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
Gdy tylko zima za-

wita³a w Góry Izerskie,
23 grudnia dosz³o do
groŸnie wygl¹daj¹cej
kolizji - kilka minut po
godzinie 12 na ulicy
Nadbrze¿nej zderzy³y
siê dwa samochody fiat
ducato i nissan micra
(fot. 1). Kieruj¹cy bu-
sem nie dostosowa³
prêdkoœci do warun-
ków oraz nie zachowa³
ostro¿noœci, w wyniku
czego nie wyhamowa³
przed skrêcaj¹cym
w lewo samochodem
osobowym i najecha³
na jego ty³. Kieruj¹ca
micr¹ kobieta z niewiel-
kimi urazami g³owy tra-
fi³a do lubañskiego
szpitala. Na miejscu
zdarzenia interwenio-
wa³ zastêp OSP ze Œwie-
radowa, dwa zastêpy
PSP z Lubania oraz po-
licja i pogotowie ratun-
kowe.

W drugi dzieñ œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
nad ranem przy ulicy
Stra¿ackiej kierowca
chevroleta nie zapano-
wa³ nad samochodem i
uderzy³ z niewielk¹ si³¹
w drzewo (fot. 2). Na
szczêœcie poza uszko-
dzeniem pojazdu niko-
mu nic siê nie sta³o.

Do znacznie powa¿-
niejszego w skutkach
wypadku dosz³o tego
samego dnia na drodze
krajowej nr 385 na Roz-
dro¿u. W wyniku czo-
³owego zderzenia
dwóch samochodów

1.

2.

Okres jesienno-zimowy to czas, w któ-
rym policja zwraca szczególn¹ uwagê na
problem osób bezdomnych, samotnych
i bezradnych. Komenda Powiatowa Policji
w Lubaniu prowadzi w tym okresie wzmo¿o-
ne dzia³ania prewencyjne i pomocowe na
rzecz ludzi bezdomnych, samotnych, bezrad-
nych, jak równie¿ osób znajduj¹cych pod
wp³ywem alkoholu lub innych podobnie
dzia³aj¹cych œrodków, przebywaj¹cych na
wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
nieogrzewanych.

Dzia³ania policjantów skoncentrowane
s¹ przede wszystkim na ochronê ¿ycia, zdro-
wia i maj¹ na celu zapobie¿enie zgonom
z powodu wych³odzenia organizmu. Poli-
cjanci obejmuj¹ szczególnym nadzorem miej-
ca gromadzenia siê bezdomnych, g³ównie w
porze wieczorowo-nocnej. Sprawdzaj¹ rejo-
ny dworców, przystanków komunikacyj-

nych, pustosta-
nów, klatek scho-
dowych, ogród-
ków dzia³kowych
i innych miejsc,
gdzie mog¹ prze-
bywaæ bezdomni.
W przypadku na-
potkania osoby
bezdomnej infor-
muj¹ j¹ o nocle-

gowniach, œrodkach higieny oraz posi³kach,
które mog¹ otrzymaæ w oœrodkach pomocy
spo³ecznej lub innych placówkach. Policjan-
ci zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na osoby nie-
trzeŸwe, które nie s¹ w stanie o w³asnych
si³ach wróciæ do miejsca zamieszkania, a prze-
bywanie na mroŸnym powietrzu zagra¿a ich
zdrowiu i ¿yciu.

Na stronie internetowej Komendy Po-
wiatowej Policji w Lubaniu mo¿na znaleŸæ
aktualny wykaz placówek pomocowych
œwiadcz¹cych pomoc w postaci jad³odajni,
schronisk i noclegowi. Wszyscy szukaj¹cy
pomocy dla siebie lub innych mog¹ równie¿
zadzwoniæ na ca³odobow¹ bezp³atn¹ infoli-
niê o placówkach pomocy – 800 166 079.

Policjanci apeluj¹ równie¿, abyœmy nie
pozostawiali obojêtni na los drugiego cz³o-
wieka w potrzebie, nie przechodŸmy obojêt-
nie obok le¿¹cego cz³owieka, niezale¿nie od
tego, czy jego stan wskazuje na upojenie
alkoholowe. Osoba pod wp³ywem alkoholu
pozostaj¹ca przez noc na wolnym powietrzu,
gdy temperatura powietrza spada poni¿ej
zera, praktycznie nie ma szans. Pamiêtajmy
te¿ o samotnie mieszkaj¹cym s¹siedzie,
o osobach bezradnych i starszych, które
czêsto same nie prosz¹ o pomoc, ale tej po-
mocy bardzo potrzebuj¹.

Nadkom. Dagmara Ho³od
Ofiecer prasowy KPP Lubañ

3.

Zima pod specjalnym nadzorem

(fot. 3) ucierpia³o a¿ 6 osób (w obu samochodach podró¿owa³o oœmioro pasa¿erów), które
trzeba by³o odwieŸæ do szpitala. Tekst i zdjêcia Mateusz Szumlas



XVII Przegl¹d Zespo³ów Kolêdujacy chodby³ sie 8 stycz-
nia br. w Miejskim Zespole Szkó³. Jury w sk³adzie: Hen-
ryk Dumin - etnolog, popularyzator i animator kultury
ludowej Dolnego Œl¹ska, autor i realizator Programu
Ochrony Tradycji Kultury Wsi, laureat  Nagrody Oskara
Kolberga, i Waldemar Mazurkiewicz - muzyk z zami³owa-
nia, nauczyciel z powo³ania, ocenia³o wystêpy 11 grup
kolêdniczych.
Relacja z Przegl¹du w nastêpnym wydaniu "Notatnika".

Hej, kolêda, kolêda!

Szopki po werdykcie

Rozstrzygniêty zosta³ pi¹ty ju¿ konkurs
szopek bo¿onarodzeniowych - jurorami byli
sami parafianie, którzy mogli je ogl¹daæ od
Wigilii do œwiêta Trzech Króli i wskazaæ te,
które podoba³y im siê nabardziej.

20 grudnia ub.r. odby³
siê Bo¿onarodzeniowy
Jarmark Izerski zorganizo-
wany przez Hotel & Medi-
SPA Bia³y Kamieñ oraz
Gminê Œwieradów-Zdrój.
Na zwiedzaj¹cych czeka³o
blisko 40 ró¿nego rodzaju
stoisk. By³a to niepowta-
rzalna okazja do nabycia
wyrobów rêkodzielni-
czych, takich jak szk³o ar-
tystyczne, szklana, bi¿ute-
ria, decoupage, bi¿uteria,
wyroby szyde³kowe, ozdo-
by z masy solnej, szopki,
torby z filcu, bombki szy-
de³kowe, rêcznie szyte
maskotki, bi¿uteria z mine-
ra³ów, poduszeczki, ozdo-
by z makaronu, ozdoby
frywolitkowe, ceramika ar-
tystyczna oraz wyroby
i produkty kuchni regio-
nalnej: chleb, pasty, sery,
przetwory, ekologiczne
warzywa, drób, w³asno-
rêcznie wyrabiane wêdliny,
pierniki, przetwory, syro-
py, s³odycze, herbaty, po-
trawy wegañskie, prze-
twory z czarnego bzu, pi-
gwy i aronii, oleje.

Dodatkowym akcen-
tem wydarzenia by³ wy-
stêp regionalnego zespo-
³u „ Bogdanki” z Mirska
oraz akordeonisty Kazimie-
rza Ho³yszewskiego.

Kolorowych jarmarków
(bez blaszanych zegarków)...

0000116212

SZANOWNI PAÑ-
STWO, DRUHNY I
DRUHOWIE! ROZ-
POCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%,

KTÓRA POTRWA DO 30 KWIETNIA BR.
PAMIÊTAJCIE O NASZEJ JEDNOSTCE -
ZACHÊÆCIE PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯-
SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ-
£ÓWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sud-
skiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

Ogó³em oddano 1577 g³osów, a wsród szeœciu wystawionych szopek najwiêcej - 629 -
uzyska³o dzie³o Jacka i Agaty Szaniawskich (u góry z prawej). Drugie miejsca przypad³o
Markowi Siepakowi - 266 g³osów (z lewej), a trzecie - rodzinie Palów - 255 g³osów (poni¿ej).



Wigilia w „Leopoldówce”

WSZYSCY MO¯EMY POMAGAÆ. Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie  wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów–Czerniawa”. Nale¿y jedynie w  sk³a-
danym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego do-
chodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym
zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS)

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego

ani nie ponosisz ¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi  Urz¹d Skar-
bowy. Pomagasz, nic przy tym nie trac¹c, a Twoje Dobro procentuje!
Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê im-
prez: „Czerniawa, jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, pleneru rzeŸ-
biarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które
zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia-
³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy -
prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

Pamiêtajmy o ogrodach
Komisja Konkursowa w sta³ym sk³a-

dzie: Tadeusz Aficki, Anna Tkaczyk i Te-
resa Fierkowicz - przyjmowa³a zg³osze-
nia i weryfikowa³a, ogl¹da³a ogrody
i balkony w terenie, pocz¹wszy od wio-
sny, przez ca³e lato a¿ po jesieñ.

Po burzliwych obradach dokonano
podsumowania, a referatu promocji UM
przygotowa³ dyplomy i talony na zakup
roœlin, rzeŸb ogrodowych, nawozów
i innych akcesoriów, dziêki którym po-
sesje naszego miasta przyci¹gaj¹ wzrok
turystów, kuracjuszy, mieszkañców
(i cz³onków komisji).

Liderami Gminnego Konkursu, do
udzia³u w którym zg³osi³o siê 15 osób
prywatnych oraz 3 hotele i restauracje,
w poszczególnych kategoriach zostali:

Firmy: Firmy: Firmy: Firmy: Firmy: I - „Park Hotel”, II - restau-
racja „Ma³y Dworek”, III - restauracja
„Pod ̄ abami”.

Posesje wielomieszkaniowe:Posesje wielomieszkaniowe:Posesje wielomieszkaniowe:Posesje wielomieszkaniowe:Posesje wielomieszkaniowe:
I - Wanda Plonder i £ucja Roman, II -

Bo¿ena Ochramowicz (z lewej) odbiera Certyfikat
Potrawy Lokalnej za nalewkê „S³oneczny Brzeg”
z r¹k Ma³gorzaty Gettner (w œrodku) i Anny Abram-
czyk (z prawej).

Kwartet gitarowy w swym krótkim wystêpie udowodni³, ¿e
po niespe³na rocznej nauce gry mo¿na zaprezentowaæ siê
przed publicznoœci¹ i - co najwa¿niejsze - bardzo siê jej
spodobaæ.

U góry - przedstawienie jase³kowe, które zabrzmia³y bardzo wspó³cze-
œnie. Poni¿ej - Aleksandra Abramczyk czyta ewangeliê wg œw. £ukasza ( z
lewej stoi ks. Marian Balcewicz).

Posesje jednorodzinne:Posesje jednorodzinne:Posesje jednorodzinne:Posesje jednorodzinne:Posesje jednorodzinne: I - Urszula Wyszomirska (fot. u góry), Maria i Kazimierz Marcinia-
kowie, Miros³awa Malenta oraz Halina Œwi¹tkiewicz. II - Jadwiga Knet, Bo¿ena Miko³ajczak, Izabela
i Piotr Salawowie, Marlena Zubek, Helena Kacik, Regina Sroka oraz Irena Marciniak.

Balkony: Balkony: Balkony: Balkony: Balkony: I - Barbara Guœliñska (fot. powy¿ej).

Longina Cieloch.
B a j k o w yB a j k o w yB a j k o w yB a j k o w yB a j k o w y

Œwiat: Œwiat: Œwiat: Œwiat: Œwiat: I - Krysty-
na Piotrowska, II -
Irena Groñska i
Alicja Jakubowska.

14 grudnia w „Leopoldówce”
odby³o siê spotkanie wigilijne, na
które przyby³o ok. 100 osób. Uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê od wrê-
czenia Certyfikatów Potrawy Lo-
kalnej „Œwieradowski Smako-
³yk”. W bie¿¹cym roku Kapitu³a
Konkursowa wœród profesjonali-
stów wyró¿ni³a jedynym certyfika-
tem Zak³ad Us³ugowo Handlowy
„Leopold” - za nalewkê „S³onecz-
ny brzeg”.

Wiêcej, bo trzy certyfikaty,
przyznano amatorom, a otrzymali
je: Piotr Bigus - za gulasz jagniêcy
oraz ciasto „Czerniawianka – bab-
ka z bogatym wnêtrzem”, i Arka-
diusz Gettner - za nalewkê „Samo
zdrowie”.

Rozstrzygniêto te¿ dwa kon-
kursy fotograficznyi ozdób bo¿o-
narodzeniowych. Wœród fotogra-
fii z³o¿onych na konkurs pn. „Pocz-
tówka ze Œwieradowa” najwiêksze
uznanie komisji uzyska³o zdjêcie
Katarzyny Matelskiej. Drugie miej-

sce zajê³a Anna Ba-
noviæ, a trzecie wy-
chowanek Œwietlicy
Œ r o d o w i s k o w e j
„Mrowisko” – Seba-
stian Syrewicz.

W najbli¿szej
przysz³oœci fundacja
zamierza wydaæ kilka
pocztówek, a
pierwsz¹ bêdzie
pocztówka Pani
Kasi.

W kategorii stro-
ik konkursu bo¿ona-
r o d z e n i o w e g o

pierwsze miejsce spoœród doro-
s³ych uczestników zaj¹³ Piotr Bi-
gus, drugie ex equo Agnieszka
Ogonowska i Wioletta Dêbska.
Wœród gimnazjalistów drugie miej-
sce przypad³o Zuzannie Walszew-
skiej, trzecie zaœ Aleksandrze Ogo-

nowskiej, laureatami w kategorii
klas IV-VI zostali: Dominik Pacyna
i Oliwia Bigus (I miejsca), Krystian
Pacyna i Sebastian Syrewicz (II),
Adam Siwczuk i Daniel Krukowski
(III), natomiast z klas najm³od-
szych uhonorowano tylko Danie-
la Bigusa (I).

Kategoria ozdoby choinkowe.
Gimnazjum: Magdalena Goworko
(I); klasy IV-VI: Marta Syrewicz (I),
Martyna Pacholik (II) i Oliwia Bi-
gus (III).

Kategoria kartka œwi¹teczna.
Doroœli: Katarzyna Gettner (III); kl.
IV-VI: Bartosz Ogonowski (I);
przedszkolaki: Maja Gettner (I).
Wyró¿nienie dla Adama Walszew-
skiego.

Po tej ceremonii uczniowie kl.
V Sp nr 2 pod kierunkiem wycho-
wawczyni Anny So³tys przedsta-
wili jase³ka nawi¹zuj¹ce do czasów

wspó³czesnych oraz realiów ¿ycia
codziennego.  Kolejnym punktem
programu, równie¿ nagrodzonym
gromkimi brawami, by³ koncert
wokalno-instrumentalny w wyko-
naniu ucz- niów SP nr 2, którzy za-
œpiewali i zagrali na gitarach czte-
ry kolêdy.

Punktem kulminacyjnym by³o
czytanie ewangelii œwiêtego £uka-
sza w wykonaniu Aleksandry
Abramczyk, modlitwa poprowa-
dzona przez ks. Mariana Balcewi-
cza, ³amanie siê op³atkiem i sk³ada-
nie ¿yczeñ œwi¹tecznych, którym
nie by³o koñca. W tej atmosferze

wys³uchaliœmy koncertu kolêd w
wykonaniu zespo³u „£u¿yczanki”,
który rozpocz¹³ symboliczn¹ kola-
cjê wigilijn¹. Spotkanie zakoñczy-
³o siê wspólnym z £u¿yczankami
kolêdowaniem.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-
Czerniawa sk³ada serdeczne po-
dziêkowania Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój - za sfinansowa-
nie spotkania, a rodzinie Pañstwa
Ochramowiczów - za udostêpnie-
nie „Leopoldówki” na zorganizo-
wanie wigilii.

Ma³gorzata Gettner



Fot. 3Fot. 3Fot. 3Fot. 3Fot. 3

Chyba nikt nie mia³by nic przeciwko temu, by przy krawêdzi peronu
œwieradowskiej stacji (po renowacji) zatrzyma³ siê taki szynobus.

Fot. Piotr Czembrowski

Fot. Tomasz Chmielowiec

15 grudnia 2014 roku w Urzêdzie Miasta mia³o miejsce spotkanie15 grudnia 2014 roku w Urzêdzie Miasta mia³o miejsce spotkanie15 grudnia 2014 roku w Urzêdzie Miasta mia³o miejsce spotkanie15 grudnia 2014 roku w Urzêdzie Miasta mia³o miejsce spotkanie15 grudnia 2014 roku w Urzêdzie Miasta mia³o miejsce spotkanie
przedstawicieli firmy SKPL Cargo oraz w³adz lokalnych samorz¹dówprzedstawicieli firmy SKPL Cargo oraz w³adz lokalnych samorz¹dówprzedstawicieli firmy SKPL Cargo oraz w³adz lokalnych samorz¹dówprzedstawicieli firmy SKPL Cargo oraz w³adz lokalnych samorz¹dówprzedstawicieli firmy SKPL Cargo oraz w³adz lokalnych samorz¹dów
reprezentowanych przez burmistrzów Œwieradowa, Mirska, Gryfowareprezentowanych przez burmistrzów Œwieradowa, Mirska, Gryfowareprezentowanych przez burmistrzów Œwieradowa, Mirska, Gryfowareprezentowanych przez burmistrzów Œwieradowa, Mirska, Gryfowareprezentowanych przez burmistrzów Œwieradowa, Mirska, Gryfowa
oraz starostów czeskich gmin – Nowego Miasta i Jindøichovic, a tak-oraz starostów czeskich gmin – Nowego Miasta i Jindøichovic, a tak-oraz starostów czeskich gmin – Nowego Miasta i Jindøichovic, a tak-oraz starostów czeskich gmin – Nowego Miasta i Jindøichovic, a tak-oraz starostów czeskich gmin – Nowego Miasta i Jindøichovic, a tak-
¿e radnych tych miast i radnych powiatowych ¿e radnych tych miast i radnych powiatowych ¿e radnych tych miast i radnych powiatowych ¿e radnych tych miast i radnych powiatowych ¿e radnych tych miast i radnych powiatowych (fot. poni¿ej).

Grupa Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych Cargo jest podmio-
tem zajmuj¹cym siê pasa¿erskim i towarowym transportem kolejowym oraz utrzy-
maniem i budow¹ infrastruktury kolejowej. Spó³ka jest zainteresowana odbudow¹
linii kolejowej Gryfów–Œwieradów i Mirsk–Jindøichovice oraz prowadzeniem prze-
wozów kolejowych na tej linii. Wspó³praca pomiêdzy gminami a firm¹ SKPL mia³a-
by siê opieraæ na zasadach Instytucji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prezes
firmy Leszek Latko przedstawi³ propozycjê sposobu finansowania projektu, jak
i wstêpne za³o¿enia wspó³pracy: gminy na realizacjê inwestycji jako wk³ad w³asny
wnios³yby teren, na którym znajduje siê linia kolejowa, oraz ponosz¹ roczne koszty
utrzymania infrastruktury  (ok. 120.000 z³ dzielone na wszystkie gminy), natomiast
finansowaniem inwestycji i odbudow¹ infrastruktury oraz prowadzeniem przewo-
zów zajmuje siê Grupa SKPL Cargo. Dok³adne warunki wspó³pracy wraz z wylicze-
niem ewentualnych kosztów mamy poznaæ na prze³omie stycznia i lutego br.

Warto równie¿ wspomnieæ kilka s³ów o plebiscycie, jaki zosta³ zorganizowany
przez Centrum Zrównowa¿onego Transportu na projekty kolejowe do Regionalnego
Programu Operacyjnego. G³osy na poszczególne projekty mo¿na by³o oddaæ od 5
do 20 listopada ub. r. za poœrednictwem witryny internetowej kolej2022.pl. Efektem

g³osowania s¹ listy rankingowe dla ka¿dego województwa, szereguj¹ce
proponowane projekty wed³ug liczby uzyskanych g³osów, które bêd¹
s³u¿y³y pomoc¹ w³adzom województw przy decydowaniu o przeznacze-

niu œrodków z RPO.  W województwie dolnoœl¹skim wytypowa-
no 17 projektów kolejowych, wœród któ-
rych koncepcja rewitalizacji linii kolejo-
wej Gryfów–Œwieradów z liczb¹ g³osów
2.643 uplasowa³a siê na drugim miej-
scu, zaraz za projektem Jelenia Góra–
Karpacz/Kowary (3.345 g³osów).

Artur Kotlarek
Zród³a: plebiscyt - http://

kolej2022.pl/projekty/dolnosla-
skie; wykres - https://www.face-
book.com/KolejeDolnoslaskie-

SA; fotografia - SKPL.

Nagle gwizd, nagle œwist?Nagle gwizd, nagle œwist?Nagle gwizd, nagle œwist?Nagle gwizd, nagle œwist?Nagle gwizd, nagle œwist?
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OdpowiedŸ na list
pana Zenona Jurewicza

„Czarci M³yn” to obiekt wy-
j¹tkowy, nie ma drugiego takie-
go m³yna wodnego w regionie.
Dziêki gruntownemu remontowi
zyska³ na atrakcyjnoœci i przy-
ci¹ga do Czerniawy tysi¹ce go-
œci. W roku 2014 m³yn zwiedzi-
³o ok. 22.000 turystów z Polski
i z zagranicy. Wszyscy s¹ za-
chwyceni, widz¹c ró¿ne urz¹-
dzenia, które. mimo ¿e maj¹
prawie 125 lat, s¹ dobrze zacho-
wane i nadal sprawne.

Jako przewodnik sudecki
doœæ czêsto oprowadzam gru-
py turystów polskich i niemiec-
kich w „Czarcim M³ynie”. S¹
zachwyceni widz¹c, ¿e m³yn
jest w tak dobrym stanie tech-
nicznym i podoba im siê pomys³
przekszta³cenia m³yna w mu-
zeum i udostêpnienie jego
wnêtrz do zwiedzania. Jednak
wchodz¹c do du¿ej sali na piê-
trze czuli siê rozczarowani, wi-
dz¹c na œcianach wisz¹ce zdjê-
cia, które w ¿aden sposób nie
by³y zwi¹zane z histori¹ m³yna.
Niektórzy z nich byli wrêcz obu-
rzeni i pytali, dlaczego maj¹
w takim obiekcie ogl¹daæ zdjê-
cia jakiœ dzieci. Sugerowali, ¿e
te zdjêcia nale¿a³oby zast¹piæ
innymi, zwi¹zanymi z m³ynem
lub histori¹ miejscowoœci. Czy-
taj¹c kronikê tak¿e znalaz³am
w niej negatywne opinie na te-
mat zdjêæ (i nie by³ to jeden
wpis!).

W czerwcu prowadzi³am
w m³ynie spotkanie dotycz¹ce
historii Czerniawy, na które przy-
byli mieszkañcy Œwieradowa
i tak¿e z ich ust s³ysza³am ne-
gatywne opinie na temat tych
zdjêæ. Uwagi turystów i miesz-
kañców postanowi³am przeka-
zaæ kierownikowi Referatu Pro-
mocji Gminy w naszym urzê-
dzie. Tak te¿ uczyni³am. Dodat-
kowo przekaza³am pani Dorocie
Marek stare dokumenty i wyci-
nek z gazety dotycz¹ce m³yna,
które maj¹ zawisn¹æ w miejscu
zdjêæ konkursowych.

Wracaj¹c jeszcze do foto-
grafii - rozumiem Pañskie roz-
goryczenie, gdy¿ niektóre
z nich by³y autorstwa Pañskie-
go syna, ale taki obiekt jak
„Czarci M³yn” nie jest odpowied-
nim miejscem na podobne wy-
stawy. Proponujê zrobiæ tak¹
wystawê w Szkole Podstawo-
wej w Czerniawie albo w któ-
rymœ z obiektów hotelowych na
terenie dzielnicy, a „Czarci M³yn”
pozostawmy m³ynem, a nie
oœrodkiem kultury.

Jestem profesjonalnym armw-
restlerem, cz³onkiem klubu Ste-
elarm Wroc³aw. Dla niewtajemni-
czonych - po prostu si³ujê siê na
rêkê. Nic tak nie dopinguje do
ciê¿kiej pracy i upartego d¹¿enia
do celu, jak œwiadomoœæ, ¿e ktoœ
we mnie wierzy. I dlatego chcia³-
bym podziêkowaæ na wstêpie
wszystkim, którzy we mnie
wierz¹, pomagaj¹ i dopinguj¹.

27 lutego do 1 marca), w których
wystartujê w kat. 65 kg senior
(z nadziej¹ na medal), by³y III
Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa £ódzkiego, a w ramach tych
zawodów by³y rozgrywane Akade-
mickie Mistrzostwa Polski w Si³o-
waniu na Rêkê.

Armwrestling jest moim sposo-
bem na ¿ycie, choæ na razie jest to

Œwieradów doda³ mi si³

Jesieni¹ reprezentowa³em nasz
kraj na Mistrzostwach Œwiata
w Si³owaniu na Rêkê w Wilnie. Nie
by³oby to mo¿liwe, gdyby nie
wsparcie finansowe Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój. Dziêki
temu mog³em spe³niæ jedno ze swo-
ich skrytych marzeñ. Dziêkuje tak-
¿e moim rodzicom, trenerom, spa-
ringpartnerom oraz wszystkim tym,
którzy mi pomagaj¹ i dopinguj¹
w codziennych treningach.

Moja przygoda z armwrestlin-
giem zaczê³a siê oko³o pó³tora roku
temu. Mój pierwszy pojedynek na
profesjonalnym stole oczywiœcie
zakoñczy³ siê pora¿k¹. Si³owanie
na rêkê sta³o siê jednak moj¹ pasj¹
od samego pocz¹tku i dziêki sys-
tematycznemu treningowi zacz¹-
³em osi¹gaæ sukcesy w coraz wiêk-
szych turniejach. Na pierwszych
du¿ych ogólnopolskich zawodach
- Mistrzostwach Polski Amatorów
- zdoby³em dwa br¹zowe medale
na praw¹ i lew¹ rêkê. Parê miesiê-
cy póŸniej zdoby³em z³oty medal
na Mistrzostwach Polski Po³u-
dniowej.  Potem dozna³em doœæ
powa¿nej kontuzji przyczepu miê-
œnia w prawej rêce, jednak mimo to
postanowi³em pojechaæ na Mi-
strzostwa Polski zdobywaj¹c br¹-
zowy medal na praw¹ rêkê i srebr-
ny na lew¹ rêkê.

Dziêki osi¹gniêtym wynikom
otrzyma³em powo³anie do repre-
zentacji Polski na Mistrzostwa Eu-
ropy i Œwiata. Dziêki zrozumieniu
i pomocy Burmistrza Miasta oraz
pracowników Referatu Promocji,
Turystyki, Kultury i Sportu Urzê-
du Miasta w Œwieradowie-Zdroju
walczy³em na równi z najlepszymi
zawodnikami na œwiecie w mojej
kategorii zdobywaj¹c na Mistrzo-
stwach Œwiata w Wilnie na Litwie
14 miejsce na lew¹ rêkê i 16 miej-
sce na praw¹ rêkê. By³a to dla mnie
wspania³a przygoda.

Po mistrzostwach wzi¹³em
udzia³ w XV Pucharze Polski w Si-
³owaniu na Rêkê w Gniewie (kat.
senior 70 kg), gdzie zaj¹³em 4 miej-
sce na praw¹ i 6 na lew¹ rêkê. Ostat-
nim mym sprawdzianem przed mi-
strzostwami kraju w Gdañsku (od

sport ma³o popularny i nieprzyno-
sz¹cy praktycznie ¿adnych docho-
dów, za to poch³aniaj¹cy moje fun-
dusze. Przyk³adowo, z³oty medali-
sta tegorocznych Mistrzostw
Œwiata, Kazach, otrzymywa³ w na-
grodê od w³adz swojego kraju rów-
nowartoœæ mieszkania (reprezen-
tanci tego kraju zdobyli ponad 20
medali), a bud¿et ca³ej Polskiej Fe-
deracji Armwrestlingowej mo¿na
porównaæ z funduszami posiada-
nymi przez kluby pi³karskie najni¿-
szej klasy rozgrywkowej. Najwiêk-
szym problemem, moim oraz ca³ej
Federacji, jest brak funduszy
i sponsorów. Wszystko jednak
zmierza ku lepszemu, armwrestling
jest coraz bardziej popularnym
sportem w Polsce, organizuje siê
coraz wiêcej turniejów ogólnopol-
skich, roœnie zainteresowanie tym
jak¿e efektownym sportem.

Armwrestlerem mo¿na byæ
przez ca³e ¿ycie, maj¹c 13 lat, jak
i 73 lata, o czym œwiadczy 9 medali
Mistrzostw Œwiata polskiej repre-
zentacji, z czego 2 zdobyli junio-
rzy, a 7 mastersi, czyli zawodnicy
po 40., 50., a nawet 60. roku  ¿ycia.
Armrestling mo¿na uprawiaæ nie-
zale¿nie od p³ci, wieku oraz wagi,
to sport dla ka¿dego.

Wszystkich, którzy chc¹ dbaæ
o swoj¹ kondycjê fizyczn¹, nie
lubi¹ monotonii w treningu b¹dŸ
znudzi³y im siê zwyk³e przerzuca-
nie ciê¿arów, zachêcam do treno-
wania. Jeœli lubisz rywalizacjê
i walkê, patrzeæ, jak przekraczasz
swoje mo¿liwoœci, i pokonujesz
coraz trudniejsze stawiane sobie
wyzwania, jeœli chcesz nauczyæ siê
systematycznoœci, uporu i d¹¿enia
do celu - to ten sport jest wrêcz
stworzony dla ciebie.

Zainteresowanych tym tema-
tem zapraszam na prowadzon¹
przeze mnie stronê internetow¹ klu-
bu na Facebooku b¹dŸ do kontak-
tu telefonicznego pod numerem
723 001 361. By³bym niesamowicie
wdziêczny, gdyby znalaz³a siê oso-
ba zainteresowana jak¹kolwiek
pomoc¹ materialn¹ b¹dŸ ka¿d¹
inn¹.

Pawe³ Grabas Magdalena Olszewska



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 -  „Wyko-
rzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolne-
go Œl¹ska” („Turystyka i kultura”), Dzia³anie 6.1 - „Turystyka uzdrowisko-
wa”. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.173.422,08 z³, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 3.350.746,80 z³.

Grudzieñ by³ ostatnim miesi¹cem reali-
zacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebu-
dowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji
uzdrowiskowej miasta Œwieradów-Zdrój”.
Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z wymian¹
i budow¹ nowego uzbrojenia podziemnego
w ul. Zdrojowej; kompleksowo przebudo-
wano konstrukcjê jezdni i chodników oraz
u³o¿ono now¹ kamienn¹ nawierzchniê; za-
instalowano oœwietlenie drogowe wraz z ilu-
minacjami; wybudowano fontannê oraz urz¹-
dzono nowe tereny zieleni, a tak¿e zamonto-
wano ³awki i kosze, jak równie¿ oddano do
u¿ytku unikalny system poboru i odgazo-
wywania wody mineralnej z dwutlenku wê-
gla, podawanej na ul. Zdrojow¹ przy pomo-
cy poide³ek ozdobionych rzeŸbami z br¹zu.

Zadanie zrealizowa³o konsorcjum firm:
„Ogród” Us³ugi Ogrodnicze Leszek Ku³ak
ze Skwierzyny oraz Przedsiêbiorstwo Wie-
lobran¿owe „BUDAGRO” Marian Mróz
z Pieñska. Nad prawid³owoœci¹ prowadzo-
nych robót budowlanych czuwa³ wy³onio-
ny w przetargu zespó³ inspektorów nadzoru
z firmy F.B.H.U. „AMB” Arkadiusz Marcin-
kowski ze Œwieradowa-Zdroju.

W wyniku przeprowadzonych prac prze-
budowie uleg³o - ³¹cznie z konstrukcj¹ - po-
nad 2,6 tys. m2 jezdni oraz ponad 2,9 tys. m2

chodników ul. Zdrojowej. Wymieniono rów-
nie¿ niemal¿e 800 mb sieci wodoci¹gowej
(g³ówna magistrala oraz przy³¹cza do budyn-
ków). W celu zlikwidowania kanalizacji ogól-

ROZBUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŒWIERADOWIE-ZDROJU.

Projekt wspó³finansowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+,
Priorytet „BIBLIOTEKA+  INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”, finansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ca³kowita wartoœæ
Projektu wynosi 821.200 z³, w tym dotacja ministerialna  - 615.900 z³.

Równie¿ w grudniu ubie-
g³ego roku zakoñczono reali-
zacjê inwestycji polegaj¹cej
na budowie nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Œwieradowie-Zdroju.
Przeprowadzone prace bu-
dowlane obejmowa³y swym
zakresem roboty konstruk-
cyjne, instalacyjne (wodno-
kanalizacyjne, grzewcze, elek-
tryczne, teletechniczne, wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne),
roboty wykoñczeniowe
(wnêtrze budynku oraz ele-
wacja), jak i prace zwi¹zane z
zagospodarowaniem terenu
wokó³ nowego budynku
(chodniki, klomb). Ostatni
etap obejmowa³ dostawê
i monta¿ wyposa¿enia biblio-
teki wraz z przeniesieniem
ksiêgozbioru oraz dotychcza-
sowego wyposa¿enia do no-
wej siedziby.

Z koñcem listopada Wy-
konawca zg³osi³ zakoñczenie
robót budowlanych na
obiekcie, a wstêpny odbiór
wykonanego zakresu robót
odby³ siê 5 grudnia. Nastêp-
nie Wykonawca podj¹³ dzia-
³ania w celu uzyskania po-
zwolenia na u¿ytkowanie no-
wej siedziby biblioteki miej-
skiej od Pañstwowego In-
spektora Nadzoru Budowla-
nego w Lubaniu. 22 grudnia
2014 roku otrzyma³ przedmio-
tow¹ decyzjê, która sta³a siê
podstaw¹ do przeprowadze-
nia odbioru koñcowego ca-
³oœci zadania inwestycyjne-
go, który mia³ miejsce 29
grudnia ub. roku. MP

nosp³awnej oraz pod³¹czenia nowych obiek-
tów wybudowano ponad 300 mb kanalizacji
sanitarnej (kolektor g³ówny wraz z przy³¹-
czami) oraz ok. 330 mb kanalizacji deszczo-
wej (kolektor g³ówny wraz z przy³¹czami).
Zainstalowano 43 szt. nowych stylizowa-
nych s³upów oœwietlenia drogowego wraz
z 51 szt. opraw oœwietleniowych oraz 74 pro-
jektory diodowe. Ponadto powsta³a fontan-
na typu „dry plaza” o pow. ok. 28 m2 z 15.
dyszami obrazów wodnych i œwietlnych. Od
postaw stworzono unikatowy system po-
boru i odgazowywania wody mineralnej
z odwiertu znajduj¹cego siê w parkach zdro-
jowych (separator oraz komora techniczna)
wraz z punktami jej dystrybucji na ul. Zdro-
jowej (3 poide³ka). Utworzono nowe tereny
zieleni, na których nasadzono 17 drzew (klo-
ny kuliste) oraz ok. 1.000 szt. krzewów i by-
lin. Zamontowano tak¿e nowe ³awki i kosze
(14 szt.).

Ulica Zdrojowa zosta³a wyposa¿ona tak-
¿e w monitoring wizyjny (14 kamer), który
ma na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa
mieszkañców i kuracjuszy poruszaj¹cych siê
wzd³u¿ deptaka uzdrowiskowego.

Ca³e przedsiêwziêcie inwestycyjne zwi¹-
zane z przebudow¹ ul. Zdrojowej zosta³o zre-
alizowane na przestrzeni 10 miesiêcy. Plac
budowy przekazano w marcu 2014 roku, na-
tomiast odbiory koñcowe zadania odby³y
siê w grudniu ub. roku.

Opr. MP

Na otwarcie nowej biblioteki poczekamy jeszcze ze dwa tygodnie.

U góry - tak wygl¹da³o pomieszczenie po wyprowadzce ksiêgozbioru
dzieciêcego w starej bibliotece; poni¿ej - a tak prezentuje siê dzia³ dzieciê-
co-m³odzie¿owy po u³o¿eniu ksi¹¿ek  na rega³ach w nowej siedzibie.

Elementy deptaka dobierano tak, by stanowi³y har-
monijn¹ ca³oœæ. U góry - fontanna „graj¹ca” nie
tylko pulsuj¹cymi wodotryskami, ale i kolorami.
Powy¿ej - balustrada z elementami z kutego ¿elaza
jest dowodem na to, ¿e dobrze zrobiona metalo-
plastyka siê nie starzeje. Obok - pija³ka dla dam
(jest te¿ i dla panów). Z prawej - separator gazu
jako ¿ywo przypominaj¹cy pogodynkê.



Zacznê od tematu, któremu
chcê poœwiêciæ szczególne miejsce
podczas mojej kadencji – harmo-
nijnemu zagospodarowaniu prze-
strzennemu. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
wraz z rozpoczêciem nowej kaden-
cji rady zosta³ wy³o¿ony do wgl¹-
du projekt zmian w planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy.
Postanowi³em zapoznaæ siê ze
zmianami, które przyjdzie uchwa-
laæ radnym. Zmiany s¹ tak dalece
id¹ce, ¿e w³aœciwsze by³oby okre-
œlenie, i¿ mowa jest o zupe³nie no-
wym dokumencie! Przegl¹daj¹c
go, stworzy³em ca³¹ listê zastrze-
¿eñ - od rzeczy fundamentalnych,
po szczegó³y.

Nagle, dziwnym trafem, urba-
niœci tworz¹cy projekt planu uzna-
li, ¿e w³aœciw¹ wysokoœci¹ zabu-
dowy na wiêkszoœci obszaru Œwie-
radowa jest 17 m i maksymalnie
piêæ kondygnacji. Dotychczas
obowi¹zuj¹c¹ norm¹ by³o 15 m
i cztery kondygnacje. Co ciekawe,
dzieje siê to w momencie, gdy sta-
nê³a w miejscu du¿a inwestycja
hotelowa, w³aœnie dlatego, ¿e in-
westor pogwa³ci³ aktualnie obo-
wi¹zuj¹cy plan buduj¹c za du¿y
obiekt! Pewnoœæ siebie inwestora,
czyli budowa obiektu wed³ug
wskazañ jeszcze nieuchwalonego
planu, œwiadczy o tym, ¿e musi on
byæ niemal pewien zatwierdzenia
zmian, mimo ¿e przyjêcie dokumen-
tu jest suwerenn¹ decyzj¹ Rady
Miasta. Smutne. Jeœli zalegalizuje-
my w ten sposób powy¿sz¹ inwe-
stycjê (udaj¹c ¿e siê nic nie sta³o),
damy przyzwolenie kolejnym inwe-
storom na niepowa¿ne podejœcie
do prawa które sami stanowimy.

Dotychczasowy zapis o 15 m
i czterech kondygnacjach (obowi¹-
zywa³ 5 lat) dobrze spe³nia³ swoj¹
rolê, nie blokuj¹c inwestycji, a za-
razem stanowi¹c rozs¹dn¹ granicê
wysokoœci.

Gdy w niektórych miejscach
takie 17-metrowe budynki by³yby
jeszcze do zaakceptowania (np.
okolice gondoli), to gdzie indziej
stanowi³yby bardzo negatywny
element w krajobrazie. Mówiê tu
szczególnie o okolicach ul. Nad-
brze¿nej,  gdzie zachowa³ siê
w dobrym stanie krajobraz sudec-
kiej wsi, z rozrzucon¹ nieregular-
nie na stokach gór zabudow¹ gór-
skich chat (w tym unikalnymi do-
mami przys³upowymi). Tym zapi-
sem dajemy zielone œwiat³o dla po-
wstania inwestycji hotelowych,
które w takim miejscu nigdy nie po-
winny powstaæ!

O wybitnych walorach krajo-
brazowych, m.in. okolic Nadbrze¿-
nej, œwiadcz¹ dwa dokumenty przy-
jête przez poprzednie kadencje RM:
studium zagospodarowania prze-
strzennego gminy i gminny pro-
gram opieki nad zabytkami.  Co

wiêcej, ostatni dokument mówi
o potrzebie objêcia stref¹ ochrony
krajobrazu terenów o charakterze
wiejskim, st¹d pomys³ mój, by przy
okazji uchwalania nowego planu
tereny te uchroniæ od degradacji
poprzez utworzenie strefy ochro-
ny konserwatorskiej „Izerska
Wieœ”. Dla ju¿ istniej¹cych obiek-
tów strefa w zasadzie nic nie zmie-
ni, natomiast wymusi, by nowo
powsta³e budynki wyraŸniej na-
wi¹zywa³y do lokalnej architektu-
ry.  W d³u¿szej perspektywie zrów-
nowa¿ony rozwój tych terenów,
pomo¿e stworzyæ nam nowy pro-
dukt turystyczny, którego efektem
bêdzie rozwój turystyki alternatyw-
nej i otworzenie siê na inny typ tu-
rysty ni¿ „hotelowy”.

Kolejnym powa¿nym zastrze¿e-
niem do planu jest gminna ewiden-
cja zabytków. Czêœæ obiektów na-
gle zabytkami przesta³a byæ! Wi-
daæ, w naszej gminie za zabytek
uznaje siê tylko te obiekty, których
w³aœcicielom wpis do ewidencji nie
przeszkadza. Co wiêcej, w nowym
projekcie planu zosta³y zmienione
strefy ochrony konserwatorskiej
w Czerniawie. Jeœli jestem w stanie
zrozumieæ, ¿e znika strefa œcis³a
(„A.”) w uzdrowiskowym centrum
Czerniawy, to wykluczenie zupe³-
nie wyj¹tkowej ul. D³ugiej ze stre-
fy „B.” wydaje mi siê  ignorancj¹.
Podobnie jak w przypadku ul. Nad-
brze¿nej, nie dostrzegamy poten-
cja³u turystycznego, który drzemie
na obrze¿ach gminy, w autentycz-
nym izerskim krajobrazie. St¹d po-
mys³, by ul. D³ug¹ równie¿ obj¹æ
stref¹ „Izerska Wieœ”.

Zastrze¿enia mam równie¿ do
zalecanego przez plan pokrycia
dachowego (zakazana blacha jest
tradycyjnym materia³em w Sude-
tach), kszta³tu dachów (nie tylko
dachy dwuspadowe, ale tak¿e na-
czó³kowe) czy funkcji poszczegól-
nych terenów (staw przy ul. 11 Li-
stopada jako teren inwestycyj-
ny?!).

Swoje uwagi wnios³em do Bur-
mistrza. Jeœli zostan¹ odrzucone,
bêdê stara³ siê przekonaæ resztê
rady miasta do zmian w projekcie.
Na koniec jeszcze raz przypomnê -
krajobraz to najcenniejszy walor
turystyczny Œwieradowa! Wiêk-
szoœæ atrakcji, w tym kolej gondo-
lowa (uwa¿ana przez niektórych za
g³ówny atut gminy), singletrack
czy uzdrowisko, s¹ zaledwie kon-
sekwencjami atrakcyjnego krajo-
brazu. Dlatego nie mo¿na, w imiê
doraŸnych zysków, pozwoliæ na
degradacjê tego waloru. Niestety,
zaproponowane zmiany w planie
nie s³u¿¹ harmonijnemu rozwojo-
wi Œwieradowa, s¹ za to kolejnym
krokiem ku folgowaniu zbyt czê-
sto nieuczciwym inwestorom.

Bartosz Kijewski

Œwie¿e spojrzenieŒwie¿e spojrzenieŒwie¿e spojrzenieŒwie¿e spojrzenieŒwie¿e spojrzenie
Jak obieca³em w swoim programie wyborczym, postanowi³em na

bie¿¹co, acz nie regularnie, komentowaæ ¿ycie gminy. Rubrykê zaty-
tu³owa³em „œwie¿e spojrzenie” dlatego, ¿e bêd¹c najm³odszym cz³on-
kiem Rady Miasta, moje pogl¹dy nieraz bêd¹ odbiegaæ od utartych
schematów. Ot, ró¿nica pokoleñ. Chcê, by moje krótkie komentarze
sk³ania³y mieszkañców do refleksji, a mo¿e i dyskusji nad kszta³tem
rozwoju oraz ¿ycia spo³ecznego Œwieradowa i Czerniawy.

Przestrzeñ -
zmiana na gorsze!

Odniosê siê do uwag przedstawio-
nych przez radnego Bartosza Kijewskie-
go do projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Œwieradowa-Zdro-
ju, poniewa¿ jestem jego projekto-
dawc¹. Oczywiœcie, plan jest wdra¿any
zgodnie z ustaw¹ o planowaniu prze-
strzennym….

W odniesieniu do zwiêkszenia wy-
sokoœci zabudowy z 15 do 17 m: Zwiêk-
szenie wysokoœci o 2 m wynika z wy-
mogów budowania nowych budynków
u¿ytecznoœci publicznej, co do których
stawiane s¹ coraz to wy¿sze wymogi,
nie tylko przez przepisy bezpieczeñ-
stwa, ale równie¿ przez klientów.  We-
d³ug naszego planu wysokoœæ budyn-
ku mierzy siê od najni¿szego wejœcia
do budynku do kalenicy. A w naszych
warunkach terenowych przy du¿ych
spadkach ró¿nica miêdzy najni¿szym
punktem dzia³ki a najwy¿szym siêga
nierzadko 4 m. W takiej sytuacji budy-
nek, który w najni¿szym punkcie terenu
ma 4 kondygnacje, w najwy¿szym ma
ju¿ o jedn¹ kondygnacjê mniej. Ma³o
tego, najni¿sza kondygnacja w po³owie
znajduje siê pod ziemi¹ i jest bez okien,
a traktuje siê j¹  jako nadziemn¹. Œred-
nio jedna kondygnacja ma 3 m wyso-
koœci, my zaœ zwiêkszamy wysokoœæ
zabudowy o 2 m, czyli nie jest to nawet
pe³na kondygnacja.  Ale wielu projek-
tantów zg³asza nam, ¿e najni¿sze kon-
dygnacje musz¹ mieæ minimum 4 m ze
wzglêdu na monta¿ w sufitach sieci
wentylacyjnych i elektrycznych. W  bu-
dynkach u¿ytecznoœci publicznej o ta-
kich wysokoœciach jest wrêcz obowi¹-
zek lokalizacji kot³owni gazowej na
poddaszu. Zwiêkszenie wysokoœæ bu-
dynków i iloœci kondygnacji wynika
g³ównie z warunków terenowych w na-
szym mieœcie, czyli du¿ych spadków te-
renu.

Co do rzekomej samowoli i pew-
noœci siebie inwestora, trudno mi siê
odnieœæ.  Rada Miasta uchwala plan,
który wchodzi w ¿ycie, i nie ma to ¿ad-
nego zwi¹zku z rzekomymi samowola-
mi. Za plac budowy odpowiada inwe-
stor i kierownik budowy.  Przedstawi-
ciele gminy nie maj¹ wp³ywu na proces
prac budowlanych. Odnosz¹c siê do
Pana stwierdzenia, ¿e Rada Miasta
uchwalaj¹c nowy plan zalegalizuje po-
gwa³cenie prawa, pozostaje mieæ na-
dziejê, ¿e rada nie bêdzie wêszyæ po
prywatnych budowach i uchwalaæ pra-
wa miejscowego na podstawie suge-
stii, plotek czy donosów.

Pana sugestia, ¿e dziwnym trafem
zwiêkszenie wysokoœci zabudowy zbie-
g³o siê z zatrzymaniem budowy du¿ej
prywatnej hotelowej inwestycji, jest ra-
czej w kategorii krymina³u. Wystarczy-
³o zapytaæ, a odpowiedzia³bym, ¿e do
projektu planu wp³ynê³o wiele wnio-
sków dotycz¹cych wysokoœci zabudo-
wy.

Jeœli chodzi o okolice ulicy Nad-
brze¿nej, skoro uzgodniliœmy, ¿e chce-
my mieæ drug¹ stacjê narciarsk¹ Œwie-
radowiec, to konsekwencj¹ tego jest
tworzenie warunków do budowy infra-
struktury oko³owyci¹gowej, a narzê-
dziem do tego jest  miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. Nie
wyobra¿am sobie, ¿e przy wyci¹gu bêd¹
budowane domki dwukondygnacyjne.
Zreszt¹, nikt nie zainwestuje w takie
budownictwo, bo to siê nie op³aca. Je-
œli dopuszczamy wzd³u¿ dróg i przy
wyci¹gach narciarskich zabudowê pen-
sjonatow¹, musimy daæ mo¿liwoœæ wy-
budowania takich budynków, które bêd¹
odpowiada³y dzisiejszym wymogom.
Siedemnaœcie metrów w naszym mie-

œcie ma np. hotel „Era”, ale mierzony
od najni¿szego wejœcia do budynku,
czyli od podpiwniczenia, które poza
œcian¹ czo³ow¹ jest zas³oniête gruntem.

W odniesieniu do ustanowienia
chronionego krajobrazu „Izerskiej wsi”:
Ma³o tego, ¿e ca³e miasto objête jest
ochron¹ konserwatorsk¹ i nawet zgodê
na wycinkê drzewa wydaje konserwa-
tor zabytków, to radny proponuje stwo-
rzyæ jeszcze bardziej obostrzony ob-
szar. Trzeba jeszcze powiedzieæ w³aœci-
cielom, ¿e przy renowacji swoich do-
mów bêd¹ musieli stosowaæ siê do za-
leceñ konserwatora. Ma³o tego, nie
otrzymaj¹ ¿adnej dotacji ani wsparcia
finansowego. Jedynie, czego mog¹ byæ
pewni, to nak³adania na nich kar przez
konserwatora.  W okolicach „Malachi-
tu” zosta³ odrestaurowany dom przy-
s³upowy o powierzchni 150 m2 - sza-
cunkowy koszt to grubo ponad 700 tys.
z³.  Pana pomys³ przyspieszy degrada-
cjê tych budynków, bo kogo z obec-
nych w³aœcicieli bêdzie staæ na remont
dachu z pokryciem ³upkowym, odbu-
dowê elementów drewnianych z pozo-
stawieniem starych nie zniszczonych?
W³aœciciele bêd¹ trwaæ w tych niere-
montowanych budynkach a¿ do œmier-
ci. Problem zreszt¹ dalej siê nie koñ-
czy, bo najczêœciej spadkobiercy nie
maj¹ uregulowanych spraw w³asnoœcio-
wych i stary budynek stoi dalej niere-
montowany bez nadzoru, a w finale robi
siê z niego ruina, której nikt nie chce,
tylko okoliczni wandale przez jakiœ czas
maj¹ miejsce rozrywki. Taki los w na-
szym mieœcie podzieli³o ju¿ wiele
przedwojennych budynków. Zamiast
wydawaæ w³aœcicielom nakazy i zakazy,
mo¿e lepiej wyjœæ do nich z propozycj¹
wsparcia finansowego na remonty
zgodnie z zaleceniami konserwatora za-
bytków? Bardzo ³atwo wchodziæ do
czyjegoœ domu i nakazaæ mu remonto-
waæ zabytek, bez pytania, czy go na to
staæ. Pan radny poda³ przyk³ad ulicy
D³ugiej. Mo¿na zobaczyæ, w jakim sta-
nie s¹ tam domy przys³upowe. Kolejny
zakaz pogorszy ich stan techniczny.

¯e staw przy ulicy 11 Listopada pod
inwestycje? Oczywiœcie, mo¿emy w³a-
œcicielowi tego stawu narzuciæ w stu-
dium utrzymanie dawnej funkcji. Po-
wodów jest wiele: zawsze by³, bo ³ad-
nie, bo przyjemnie, bo wskazany ³ad
przestrzenny. W³aœciciel tego stawu z³o-
¿y³ wniosek do studium i do planu, aby
przeznaczyæ go pod inwestycje. Przy-
j¹³em taki wniosek i bêdê rekomendo-
wa³ radnym, aby podtrzymali moj¹ pro-
pozycjê. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e nieckê
stawu wystarczy zalaæ wod¹ i ju¿ dzia-
³a. Nic bardziej mylnego. W³aœciciel
tego stawu, aby go uruchomiæ, bêdzie
musia³ wydaæ szacunkowo ok. 250 tys
z³, w tym na samo tylko uszczelnienie
niecki z wa³em od strony rzeki ok. 100
tys z³. Wykonanie ujêcia wody na Kwi-
sie z zabezpieczeniami przed wezbran¹
rzek¹ i z pozwoleniem wodno-praw-
nym to kolejne 150 tys. z³. Nie liczê
kosztów corocznego odmulania, kon-
serwacji i zabezpieczenia. Jak widaæ,
staw nie funkcjonuje od wielu lat, po-
niewa¿ po ka¿dej powodzi rzeka zmy-
wa³a prowizoryczne ujêcie wody z ru-
roci¹giem. Czy w takiej sytuacji mamy
zmuszaæ w³aœciciela do uruchomienia
stawu? W³aœciciel chce siê rozbudowaæ
i potrzebuje odpowiednich zapisów w
planie przestrzennym. Uwa¿am, ¿e
w tej sytuacji powinniœmy wyjœæ na-
przeciw oczekiwaniom i wspomóc prze-
budowê tego miejsca.

Co do potencja³u turystycznego
obrze¿y gminy, czyli Czerniawy i oko-

lic Nadbrze¿nej wiadomo, ¿e bez zwiêk-
szenia w miejscowym planie przestrzen-
nym mo¿liwoœci zabudowy na cele
pensjonatowe (z odpowiedni¹ wysoko-
œci¹) nie ma wielkich szans na zaktywi-
zowanie tych obszarów na cele tury-
styczne. Chyba, ¿e chcemy te dzielnice
potraktowaæ jako skansen, co radny
proponuje, z którego nie da siê utrzy-
maæ domu i rodziny.

Przypominam radnemu, ¿e w swo-
im programie wyborczym obieca³
mieszkañcom ulic 11 Listopada, Bocz-
nej i Dolnej wybudowanie kanalizacji
deszczowej, remonty dróg, dom kultu-
ry na dworcu kolejowym, remont mo-
stu (na ul. Dolnej).  Tylko ¿e takie obiet-
nice musz¹ byæ poparte finansowaniem.
G³ówny dochód gminy to podatki i op³a-
ty lokalne, a zwiêkszanie ich nazywa
Pan chêci¹ zysku. Pana wypowiedŸ na
temat planu jest wyidealizowanym ob-
razem naszej gminy, który nie jest mo¿-
liwy do spe³nienia. Przedstawianie po-
mys³ów oderwanych od - niestety - bez-
dusznych finansów jest nieodpowie-
dzialne. Tym bardziej, ¿e jest Pan rad-
nym gminy od 40 dni i projekt planu
przestrzennego nazywa pan folgowa-
niem zbyt czêsto nieuczciwym inwe-
storom. Trzeba pamiêtaæ, ¿e za ka¿dym
wnioskiem stoj¹ ludzie, którzy oczekuj¹
od gminy mo¿liwoœci zainwestowania,
tworzenia nowych miejsc pracy, mo¿li-
woœci pracowania i zarabiania. Po ostat-
nim planie przestrzennym z 2009 r.,
w którym dopuœciliœmy zabudowê, po-
wsta³o ponad 400 miejsc pracy, po tym
planie przybêdzie kolejnych kilkaset
miejsc pracy. A jeszcze s¹ mieszkañcy
gminy, którzy oczekuj¹, ¿e z naszego
wspólnego bud¿etu miasta wydamy pie-
ni¹dze na zaspokojenie ich potrzeb.
Projekt planu uwzglêdnia  obecne i przy-
sz³e potrzeby rozwoju miasta. Myœlê,
¿e radny nie rozumie finansów publicz-
nych. Jeœli przekona Pan Radê Miasta,
aby uwzglêdni³a Pana uwagi do planu
przestrzennego, to w ci¹gu 5 lat dra-
stycznie wyhamujemy inwestycje i do-
chody gminy, a wtedy wszyscy radni i
burmistrz mog¹ powiedzieæ swoim
mieszkañcom, wyborcom, ¿e ich obiet-
nice wyborcze s¹ nieaktualne, bo nie
ma pieniêdzy na inwestycje.

Koszty utrzymania gminy rosn¹: w
2005 roku oœwiata kosztowa³a nas 4,2
mln z³, a w 2015 r. ju¿ 7,5mln z³, do-
datki mieszkaniowe to kolejne 200 tys.
z³, dop³aty do domów pomocy spo³ecz-
nej prawie 300 tys. z³, oœwietlenie ulicz-
ne 300 tys. z³. I nie bêdzie taniej. La-
rum, jakie podnosi radny Bartosz Ki-
jewski, o ³ad przestrzenny i wysokoœæ
budynków jest nieuzasadnione. W na-
szym mieœcie wolnostoj¹cy gara¿ po-
stawiony na stromej skarpie mo¿e mieæ
wysokoœæ ponad 8 m, liczon¹ od naj-
ni¿szego punktu. A wiêc  siedemnasto-
metrowy budynek na tle takiego gara¿u
jest kolosem. A takie spadki s¹ przy uli-
cy Koœciuszki, Kiliñskiego, Traugutta,
D¹browskiego, Leœnej, Myœliwskiej, Li-
powej, Cichej, Bronka Czecha,  Zako-
piañskiej, Stra¿ackiej, Zacisze, Górzy-
stej, £owieckiej, Granicznej, Batorego,
Stromej, Strumykowej, Stokowej itd.

Roland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland Marciniak
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W zawodach trampkarzy wyst¹pi³o 8
dru¿yn, podzielonych na dwie grupy. Grano
systemem ka¿dy z ka¿dym, dwie najlepsze
dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³-
fina³ów. Zawody wygrali trampkarze z Gra-
nicy Bogatynia. Pi³karze Kwisy Œwieradów,
którzy zajêli przedostatnie miejsce, wyst¹-
pili w sk³adzie: Marcin Ziemniak, Patryk
Olkowski, Natalia Rewers, Jakub ¯uraw-
ski, Rafa³ Liszcz, Jakub Gruszecki, Kry-
stian Karwata, Micha³ Jab³onowski i Szy-
mon Chmielowiec

Podczas gryfowskiego halowego turnie-
ju M³odzików o Puchar Starosty Lwówec-
kiego rywalizowa³o 5 dru¿yn graj¹cych ka¿-
dy z ka¿dym, najlepsi zaœ okazali siê m³odzi
zawodnicy Pogoni Wleñ, wygrywaj¹c
wszystkie mecze. Zaraz po nich uplasowali

siê pi³karze Kwisy, zaciekle rywalizuj¹c z ró-
wieœnikami w grze o zwyciêstwo. Wygrali
4:0 z KS £omnica i 2:1 z W³ókniarzem Mirsk
(zaj¹³ trzecie miejsce), zremisowali 0:0 z OKS
Gryfów, a przegrali 1:4 z triumfatorem zawo-
dów.

Niew¹tpliw¹ chlubê przyniós³ nam Szy-
mon Chmielowiec, og³oszony najlepszym
zawodnikiem tego turnieju, którego na bo-
isku wspomagali: Natalia Rewers, Martyna
Karatysz, Natalia Chmielowiec, Maksymi-
lian Kobusiñski, Patryk Kubiak, Kacper
Baudur, Aleksander Pal, Micha³ Jab³onow-
ski,  (wszyscy na zdjêciu wraz ze swym tre-
nerem Piotrem Chowañskim).

Puchar za drugie miejsce m³odzi pi³karze
odebrali z r¹k starosty lwóweckiego Marci-
na Fludra.  (PCH)

Zmienne
szczêœcie

W okresie poœwi¹tecznym - 27 i 28 grudnia ub.r. - œwieradowska m³odzie¿ wziê³a
udzia³ w dwóch turniejach halowych. Pierwszy zorganizowano dla trampkarzy w Jeleniej
Górze, a dzieñ póŸniej nasi m³odzicy (na zdjêciu) walczyli o Puchar Starosty Lwóweckie-
go na sali sportowej w Gryfowie.

25 grudnia wesz³a w ¿ycie ustawa o pra-
wach konsumenta, która wprowadzi³a wie-
le istotnych zmian dotycz¹cych przede
wszystkim umów zawieranych na odleg³oœæ
i poza lokalem przedsiêbiorstwa. Nowa usta-
wa wdra¿a do polskiego systemu prawnego
przepisy Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie praw konsumen-
tów, które bêd¹ obowi¹zywaæ we wszystkich
krajach UE.

NAJWA¯NIEJSZE ZMIANY

Zosta³ wyd³u¿ony z 10 do 14 dni ter-
min, w którym konsument mo¿e odst¹piæ
od umowy bez podania przyczyny. Termin
ten liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy
umowa dotyczy œwiadczenia us³ugi – od
dnia jej zawarcia. Od umowy bêdzie mo¿na
równie¿ odst¹piæ za pomoc¹ formularza on-
line. Do tej pory skuteczne by³o jedynie
wys³anie odst¹pienia na piœmie.

W sytuacji, gdy konsument nie zo-
stanie poinformowany o mo¿liwoœci zwrotu
towaru, bêdzie móg³ odst¹piæ od umowy w
ci¹gu 12 miesiêcy (by³o na to 3 miesi¹ce).

Rozszerzenie
obowi¹zków informacyjnych

Prawo do reklamacji

Zakupy na odleg³oœæ i poza
lokalem przedsiêbiorstwa

Klient
zap³aci tylko
za odes³anie
towaru. Przed
zmian¹ przepi-
sów w przy-
padku odst¹-

pienia od umowy przez klienta nie istnia³
obowi¹zek przedsiêbiorcy do zwrotu kosz-
tów dostarczenia przesy³ki. Nowa ustawa
przewiduje, ¿e konsument otrzyma zwrot
tego, co zap³aci³ zarówno za towar, jak i za
jego dostarczenie, ale jedynie do wysoko-
œci najtañszej oferowanej przez sprzedawcê
opcji dostawy.

Konsument ma prawo obejrzeæ do-
starczony towar w taki sposób, w jaki móg³-
by to zrobiæ w sklepie stacjonarnym. Je¿eli
rzecz nie spe³nia jego wymagañ, nie mo¿e
u¿ywaæ jej dowolnie. Gdy tak siê stanie i
klient bêdzie chcia³ odst¹piæ od umowy,
przedsiêbiorca ma prawo obci¹¿yæ go do-
datkowymi kosztami w zwi¹zku ze zmniej-
szeniem wartoœci towaru.

Pisemne potwierdzenie treœci ofer-
ty. Nowa ustawa wymaga potwierdzania
przez przedsiêbiorców treœci oferty, w przy-
padku umów zawieranych przez telefon oraz
przekazywania zgody konsumenta na piœmie
lub innym noœniku.

Obowi¹zek informowania o dodatko-
wych kosztach. Przedsiêbiorcy maj¹ obowi¹-
zek uzyskania wyraŸnej zgody konsumenta
na obci¹¿enie go jakimikolwiek p³atnoœcia-
mi, ju¿ podczas pierwszego momentu sk³a-
dania zamówienia. Rozwi¹zanie to chroniæ
ma przed serwisami, które pozornie wydaj¹
siê darmowe, a obowi¹zek zap³aty kamu-
fluj¹ w szczegó³owych zapisach regulami-
nów. W przypadku kontaktów telefonicz-
nych w sprawie zawieranej umowy przed-
siêbiorca nie bêdzie móg³ pobieraæ od kon-
sumenta op³at wy¿szych ni¿ za zwyk³e po³¹-
czenie telefoniczne.

Jak do tej pory konsumenci maj¹ dwa
lata na z³o¿enie reklamacji od daty zakupu.
Natomiast nowe przepisy wyd³u¿¹ okres
domniemania wystêpowania wady w towa-
rze ju¿ w chwili jego wydania - z 6 do 12
miesiêcy. Po zg³oszeniu reklamacji przed
up³ywem tego terminu zak³ada siê, ¿e rzecz
by³a wadliwa w chwili jej sprzeda¿y i w ta-
kiej sytuacji to sprzedawca, który chce od-
rzuciæ reklamacjê, musi udowodniæ, ¿e u¿y-
waliœmy towaru niezgodnie z jego przezna-

czeniem.
Konsument mo¿e dochodziæ swoich

praw wybieraj¹c miêdzy: wymian¹, napraw¹,
obni¿eniem ceny i – gdy wada jest istotna -
odst¹pieniem od umowy, czyli zwrotem pie-
niêdzy. Jednak¿e kupuj¹cy nie mo¿e od umo-
wy odst¹piæ, je¿eli sprzedawca niezw³ocz-
nie wymieni rzecz wadliw¹ na woln¹ od wad
albo niezw³ocznie wady usunie. Gdy rzecz
ponownie siê zepsuje, konsument bêdzie
mia³ prawo ¿¹daæ obni¿enia ceny lub zwrotu
pieniêdzy, chyba ¿e wady s¹ nieistotne.

Reklamacja bez paragonuReklamacja bez paragonuReklamacja bez paragonuReklamacja bez paragonuReklamacja bez paragonu
Do Biura Powiatowego Rzecznika Kon-

sumentów w Lubaniu wp³ywaj¹ skargi na
sprzedawców, którzy odmawiaj¹ przyjêcia
reklamacji na wadliwy towar z powodu bra-
ku paragonu. Równie¿ w wielu sklepach
mo¿emy zauwa¿yæ wywieszki o treœci „pod-
staw¹ reklamacji jest paragon” lub „bez pa-
ragonu reklamacji nie przyjmujemy”.

Tymczasem ¿aden przepis nie wymaga,
aby warunkiem przyjêcia czy rozpatrzenia
reklamacji by³o przed³o¿enie paragonu fiskal-

nego czy faktury VAT.  Je¿eli konsument
zagubi³ lub wyrzuci³ paragon, nie zamyka mu
to jego drogi do sk³adania reklamacji na
wadliwy towar. Klient mo¿e wówczas w inny
sposób udowodniæ, ¿e kupi³ towar od sprze-
daj¹cego oraz kiedy to nast¹pi³o. Takim do-
wodem bêdzie na przyk³ad wyci¹g z rachun-
ku karty p³atniczej lub kredytowej, któr¹ uisz-
czono zap³atê za towar. Przy zap³acie go-
tówk¹ bêdzie to trudniejsze, ale mo¿liwe do
wykazania, dajmy na to, zeznaniami œwiad-
ków. Czêsto sprzedaj¹cy wydaj¹c towar pod-
pisuje kartê gwarancyjn¹ do³¹czon¹ do to-
waru przez producenta. Jest to równie¿ wy-
starczaj¹cy dowód wskazuj¹cy na to, gdzie
i kiedy towar zosta³ kupiony.

Oczywiœcie, najproœciej jest udowodniæ

zakup towaru przez przed³o¿enie paragonu,
dlatego paragony najlepiej przechowywaæ
do czasu odpowiedzialnoœci sprzedawcy za
sprzedany towar. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ,
i¿ wprowadzanie do umów, regulaminów czy
formularzy reklamacyjnych zapisów uzale¿-
niaj¹cych reklamacjê od przedstawienia pa-
ragonu stanowi niedozwolon¹ klauzulê
umown¹. Takie zapisy nie s¹ skuteczne wo-
bec konsumentów.

Agnieszka Cichoñ

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿-
na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ.
Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz.
730–1530 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).

Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75 64 64 359 oraz
mailem: konsumenci@powiatluban.pl

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ w stosunku
do umów zawartych przed 25 grudnia 2014
roku zastosowania bêd¹ mia³y dotychczas
obowi¹zuj¹ce przepisy konsumenckie.

Komisja konkursowa w sk³adzie: Dorota Marek (przewodnicz¹ca) i Magda Olszewska
oraz pracownicy biblioteki og³aszaj¹ konkurs na nazwê dla nowej biblioteki przy ul. Sk³o-
dowskiej-Curie.

Naszym zamiarem jest, aby nazwa (imiê patrona) by³a odzwierciedleniem charakteru
placówki i miasta, osoby wybrane na patrona maj¹ zas³ugiwaæ na powszechny szacunek
poprzez dzie³a swojego ¿ycia, postawê, a nazwa mo¿e dotyczyæ rzeczy, fauny, flory, ludzi
i historii sprzed 1945 r.

Pierwsz¹ nazwê zaproponowa³a Magda Olszewska – „Biblioteka pod cietrzewiem, my
uwa¿amy, ¿e placówka mog³aby byæ „Srebrnym Œwierkiem”, „Przystankiem Twórczym”, „Bi-
bliotek¹ pod Stogiem” albo „Przystankiem z literatur¹”.

Propozycje nale¿y sk³adaæ do 13 lutego 2015 r. na adres biblioteka3@op.pl, osobiœcie
w bibliotece lub u Doroty Marek w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM
(II piêtro).

Jak j¹ nazwiemy?
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W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³o-
œnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku -
wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które spê-
dzi³a w Œwieradowie. Dziêki uprzejmoœci Autorki pre-
zentujemy ostatni ju¿ fragment œwieradowskiej czêœci
tej ksi¹¿ki, zatytu³owanej „Bezcenne chwile”.

Rysunek do „Bezcennych chwil” (poni¿ej) wykona-
³a Anna Pelczarska-Kowalczuk.

Ojciec wiele lat nale¿a³ do
Œwieradowskiego Ko³a Komba-
tantów, dobrze siê czu³ wœród
dawnych ¿o³nierzy i harcerzy,
przyjmowa³ zaproszenia na uro-
czyste spotkania i oczywiœcie
bywa³ tam z ¿on¹, w szufladzie
pokojowego kredensu le¿a³y
odznaczenia. To jakieœ niedopa-
trzenie, ¿e zabrak³o ich sztanda-
ru przy Jego trumnie. Po 10
latach emerytury, odprowadzili

Go jednak rzeŸnicy... I przyroda nie zapomnia³a o Nim. I ukaza³a ca³¹
sw¹ sierpniow¹ urodê w ho³dzie Zmar³emu. Na widok klepsydry za-
trzyma³ siê przechodzieñ:

Muszê zobaczyæ, kto to zmar³. Ta pogoda jest jakaœ dziwna...
Ucich³ wiatr, powietrze nabra³o kryszta³owej przejrzystoœci, a nie-

bo szafirowego koloru. Ch³odnego blasku s³oñca nie przes³oni³ naj-
mniejszy cieñ i jego promienie dodawa³y otuchy sierotom. Kwiaty
w ogrodzie: ró¿e, floksy i goŸdziki, mieczyki, dalie, smolinosy, prze-
mówi³y bogactwem barw i zapachów, aby œcieliæ siê do Jego nóg.
Ksiê¿yc w pe³ni, wœród roju gwiazd rozœwietla³ ciemnoœci tych bez-
sennych nocy i zamienia³ Ÿródlan¹ wodê szumi¹cej rzeki w brokatow¹
wst¹¿kê opasuj¹c¹ Jego dom. Pierwszej nocy o 5 nad ranem mamê
obudzi³o stukanie do okna od korytarza, obok jej pokoju. Nie widz¹c
nikogo wysz³a przed dom – te¿ pusto... Wróci³a zamyœlona i powoli
zapali³a gromnicê, aby oœwietliæ drogê odchodz¹cej duszy, têsknie
wpatruj¹c siê w jej p³omieñ...

Wujek Antek po¿egna³ brata s³owami mi³oœci i pociechy dla ¿ywych,
¿e oto odszed³ do Boga, a tam czekali ju¿ ich Rodzice, ale On nigdy
nie przestanie opiekowaæ siê swoimi dzieæmi, co by³y Ÿrenic¹ Jego
oczu...

Mama do¿y³a zmiany ustroju, a przede wszystkim wyboru Karola
Wojty³y na Papie¿a. To wydarzenie by³o bezcenne w jej oczach. Ode-
bra³a jako dar od Boga dla uciemiê¿onego narodu. Obok ostatniej
mi³oœci ¿ycia: wnuków - Krzysia i Dominiki, które spotyka³a codzien-
nie, i pozosta³ych, co mog³a polecaæ jedynie w modlitwie – Jan

Pawe³ II, rówieœnik, by³ powodem radoœci jej serca. Zmar³a w 1992 r.,
4 lata po ojcu.

Kilka miesiêcy wczeœniej pojecha³a ze Stefanem na Zamojszczy-
znê. W Krasnymstawie odwiedzili grób ojca i najm³odszego brata
Stasia. Najstarszy z nich, Mieczys³aw, zagin¹³ z rodzin¹ bez wieœci.
Udali sie do Zamoœcia. Po wojnie nie byli tam razem, wujek mo¿e
nawet po raz pierwszy, mama ostatnio 30 lat temu. Wst¹pili do kole-
giaty na Starym Mieœcie, chodzili po miejscach swego dzieciñstwa
i m³odoœci.

Pierwszy umiera wujek Stefan, w nocy. Mama wysz³a z domu na
jego pogrzeb i nigdy ju¿ nie wróci³a. Osuwa sie po ramieniu ziêcia,
Jana Wilczewskiego, nad grobem brata. Przez dwa miesi¹ce umiera
skuta bólem i sparali¿owana w szpitalu wyzutym z mi³osierdzia. Przed-
wojenna harcerka, kochaj¹ca ¿ona, oddana matka i babcia, uczynna
s¹siadka... Gdy proszê lekarza, ¿eby ul¿y³ jej cierpieniom, mówi, ¿e to
musi boleæ, unika mego wzroku i odchodzi. Ale ja mu nie wierzê!

Gdy szukam pielêgniarki, aby pomog³a mi choæ raz dziennie
zmieniæ pozycjê chorej – zamyka przede mna drzwi. Ktoœ robi fryzurê
w gabinecie. Nie zgadzam sie na tak¹ Polskê!

Umiera cz³owiek. Czy moje pokolenie pamiêta jeszcze o jego
podobieñstwie do Boga?!

W szpitalu widzê znajome twarze: pan Kudera, dawny nauczyciel
muzyki, pan Mazur podchodzi do mamy ³ó¿ka: Pani Kowalczukowa,
wracajmy do domu.

Na salê trafiaj¹ kolejne pacjentki ze Œwieradowa: pani Konsór,
pani Bukowska. Jaka ulga!, teraz razem odmawiaj¹ ró¿aniec i rozpa-
miêtuj¹ jego tajemnice. Ale mama mo¿e ju¿ tylko wodziæ myœlami...

Ob³o¿nie chora nadal traci zdrowie w szpitalu. Dochodzi zapale-
nie p³uc...

Nie ma ju¿ wujka Antka, z Lublina przyje¿d¿aj¹ na pogrzeb
jego dzieci. I Jej ukochana rodzina z Piechowic i Szklarskiej Porêby.
Z Pieñska ca³e narêcze najlepszych kwiatów przywozi wdziêczna przy-
jació³ka – mama synowej Krysi, co by³a jak córka dla Zmar³ej. Œwie-
radowskie kobiety, niczym wierne siostry, stanê³y wieñcem wokó³
grobu z bukietami z czerwcowych ogrodów i czule œpiewa³y pogrze-
bowe pieœni, niektóre zaci¹gaj¹c jeszcze z wileñska. S³owo po¿egna-
nia powiedzia³ ksi¹dz Roman Pa³aszewski, syn wujka Mariana ze Szklar-
skiej Porêby. Zna³ sw¹ Ciociê od dziecka, Jej oddanie Bogu i lu-
dziom, wewnêtrzn¹ si³ê. I utwierdzi³ mnie w przekonaniu, ¿e „rêka,
która wprawia w ruch ko³yskê, porusza œwiatem".

Przysz³a do mnie we œnie w tygodniu po pogrzebie, bo zna³a me
strapienie i ¿al. I jak zwykle przynios³a pocieszenie i ukojenie: „Ju¿
dobrze, wszystko dobrze..." - g³aska³a me w³osy i d³onie - „muszê iœæ,
nie jestem sama" - mówi³a ze smutnym uœmiechem.

Pos³usznie odprowadzi³am J¹ do drzwi naszego lwóweckiego
mieszkania i ust¹pi³am przed Ni¹  – tu¿ za drzwiami ujrza³am dwóch

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹-
cych czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokole-
nie za prehistoriê, by chwycili za pióra i spró-
bowali oddaæ ducha zamierzch³ych epok. Ocal-
my w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie
i innym Œwieradów, który pokry³a patyna cza-
su, ludzi, którzy odeszli, wydarzenia, które
byæ mo¿e nikim nie wstrz¹snê³y, a mimo to
zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatnika” s¹ dla
tych wspomnieñ zawsze otwarte!

Anio³ów w œnie¿nobia³ych szatach i pierzastych skrzyd³ach. Z maje-
statem rozst¹pili siê, aby mog³a iœæ œrodkiem... I odeszli razem. Moja...
Œwiêta.

X X X
Wspomnienia ze Œwieradowa-Zdroju s¹ skarbem mego ¿ycia

i nios¹ mnie jak na skrzyd³ach ptaka w s³oneczny dzieñ. Widzê dziew-
czynkê z saneczkami wœród gromady dzieci na górce przy ulicy Nad-
brze¿nej, pamiêtam smak jagód nazbieranych w lesie: Skosztuj, pro-
szê... Czujê zapach ró¿ w zdrojowym parku, z uœmiechem zarzucam
p³achetkê suchych liœci nagrabionych na œció³kê dla owiec.

Rzeko, czujê wci¹¿ twój wartki nurt w swych ¿y³ach, ca³ujê œlady
stóp mych wnuków na twoich kamieniach... Oczami wyobraŸni wra-
cam przed o³tarz w naszym koœciele i proszê: Bo¿e, miej w opiece
miasteczko mojego dzieciñstwa!

Pisz¹c te s³owa czu³am siê jakbym szy³a wizytow¹ sukienkê na
spotkanie z przyjació³mi. Mia³am do dyspozycji naturalny jedwab
o szeleszcz¹cym dotyku, mieni¹cy siê jak tafta, w fasonie mia³a byæ
skromna aby nie przes³oniæ bogactwa tkaniny, która nawet nie doma-
ga siê bi¿uterii, mo¿e tylko broszkê z per³¹ rzeczn¹ lub górskim krysz-
ta³em...

Kiedyœ tak¹ w³o¿ê, uklêknê przy grobie Rodziców, przejdê z siostr¹
Hal¹ Spacerow¹ w kierunku koœcio³a, mo¿e trafimy na kazanie ksiê-
dza Dziêgiela...

Próbowa³am otuliæ Ciê spokojem mojego dzieciñstwa, ogrzaæ
czyst¹ przyjaŸni¹ zrodzon¹ w szkole, nakarmiæ mi³oœci¹ hojnie prze-
kazan¹ przez Rodziców, zaczerpn¹æ Ci Ÿródlanej wody na dalsz¹ dro-
gê i powiedzieæ: Jak dobrze, ¿e jesteœ!

K O N I E C

W bibliotece od 2003 roku dzia³a „Czynny Wolonta-
riat” sk³adaj¹cy siê z uczniów ze œwieradowskiego Miej-
skiego Zespo³u Szkó³. Pierwsza koordynatorka - Joanna
Szaniawska - która tak naprawdê za³o¿y³a wolontariat
uczniowski, która zd¹¿y³a urodziæ dwoje dzieci i pos³aæ je
do szko³y, w dalszym ci¹gu œciœle z nami wspó³pracuje.

Parê lat temu do³¹czy³a do nas Katarzyna Luto-Przybyl-
ska, te¿ nauczyciel, œwietnie rozumiej¹ca zasady wolonta-
riatu wœród m³odych ludzi, gdy¿ pod jej kierunkiem dzia³aj¹
sprawnie, empatycznie, regularnie i solidnie. Praca, któr¹
wykonuj¹ za darmo z potrzeby serca, jest tak naprawdê bez-
cenna, dlatego cieszymy siê, ¿e w mieœcie funkcjonuje wo-

Wolontariat to nie udzia³ w jednej akcji
lontariat uczniowsko-biblioteczny.

Du¿e brawa nale¿¹ siê pani Joannie i uczniom gimnazjal-
nej klasy Ic za pomoc przy wykonaniu kartek œwi¹tecznych,
paczuszek z ¿yczeniami œwi¹tecznymi dla naszych czytelni-
ków oraz sprawne ich dostarczenie do ka¿dego z nich (zale-
¿a³o nam przy tej okazji, aby dotar³a do nich informacja o
tym, ¿e biblioteka zostanie przeniesiona, wiêc nale¿y siê za-
opatrzyæ w wiêksz¹ iloœæ ksi¹¿ek). M³odzi wolontariusze z
m³odzieñcz¹ brawur¹ wykonali to zadanie, a my us³yszeli-
œmy pod ich adresem wiele podziêkowañ (do których te¿ siê
do³¹czamy).

Krystyna Piotrowska

Ten apel kierujemy do naszych m³odych czytelników
uwielbiaj¹cych czytaæ, obserwowaæ, uczestniczyæ w ró¿nych
imprezach, akcjach, maj¹cych dar przenikliwej obserwacji i
marz¹cych o karierze dziennikarskiej, reporterskiej - zapra-
szamy do wspó³pracy. Piszcie recenzje ksi¹¿ek, róbcie wy-
wiady z ciekawymi ludŸmi i zg³aszajcie siê do nas - to mog³y-
by byæ wasze pocz¹tki drogi literackiej.

Wyœlij tekst na biblioteka3@op.pl lub przynieœ oso-
biœcie do MBP.

Zale¿y nam na recenzjach ksi¹¿ek, g³ównie literatury pi-
sanej dla m³odzie¿y, na tekstach, które zainteresuj¹ m³odych
ludzi, a wiêc niebanalnych, refleksyjnych, ale te¿ dowcip-

Zostañ naszym dziennikarzem
nych, zmuszaj¹cych do myœlenia. To naprawdê dla Was mo¿e
byæ niez³a szko³a, mo¿na zaistnieæ, spróbowaæ

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e Wasze teksty zostan¹ poddane kry-
tyce, trzeba bêdzie coœ w nich zmieniæ, poprawiæ, dopisaæ -
nie za³amujcie siê wówczas, zale¿y nam, aby teksty by³y au-
torskie, zawiera³y Wasz¹ opiniê, myœli, stanowi³y istotny prze-
kaz dla starszego i m³odszego odbiorcy. To wa¿ne, gdy¿ wte-
dy s¹ autentyczne i mog¹ pe³niæ istotn¹ rolê Waszego g³osu
– m³odszego pokolenia wobec otaczaj¹cego go œwiata z
jego problemami, radoœciami i smutkami. Tekst autorski po
ewentualnej korekcie bêdzie umieszczony na stronie biblio-
teki, a tak¿e na ³amach „Notatnika Œwieradowskiego”. (KP)

Szlechetne zdrowie...Szlechetne zdrowie...Szlechetne zdrowie...Szlechetne zdrowie...Szlechetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERA-

DÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. ZDROJOWEJ 2, TEL. 75
78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800. Laboratorium  - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800-
900.
  Dr Artur Szulikowski przyjmuje codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 1000-1330 i 1500-1730.
  Dr Micha³ Matwiejczuk przyjmuje codziennie w godz. 800-
1130.
  Dr Justyna Schmidt przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki, czwart-
ki i pi¹tki w godz. 1400-1500 oraz w œrody w godz. 1600-1800.
  Poradnie w Goplanie (po uprzedniej rejestracji) od ponie-
dzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reuma-
tologiczna w godz. 1000-1200.

PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KOR-
CZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.

Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800.

Dr Aziz Joya przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki, œrody i
pi¹tki w godz. 1000-1300 oraz w czwartki w godz. 1500-1730.

Dr Rados³aw Tomaszewski przyjmuje we wtorki i pi¹tki
w godz. 1600-1800 .

Dr Ryszard Markowski przyjmuje w poniedzia³ki, i œrody
i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki w godz. 900-1300.

Laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr Dariusz Szul-
ski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ we-
d³ug wywieszonych harmonogramów.



Wyci¹g Flins Express (obok Apartho-
telu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkow-
ska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szero-
koœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œred-
nim k¹cie nachylenia 13%, jest oœwie-
tlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwa-
na orczykiem teleskopowym BJ-300. Wy-
ci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepusto-
woœæ 800 osób/godz.

Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy pro-
wadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC. 

Flinski Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczor-
ne w godz. 1600-1900. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-prze-
jazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.

Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a
Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”.
D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepusto-

TTTTTak niewiele trzeba, by po³¹czyæ przy-ak niewiele trzeba, by po³¹czyæ przy-ak niewiele trzeba, by po³¹czyæ przy-ak niewiele trzeba, by po³¹czyæ przy-ak niewiele trzeba, by po³¹czyæ przy-
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nieœ z domu telewizor! Relaks nie musinieœ z domu telewizor! Relaks nie musinieœ z domu telewizor! Relaks nie musinieœ z domu telewizor! Relaks nie musinieœ z domu telewizor! Relaks nie musi
polegaæ na bezczynnoœci i zajadaniu siêpolegaæ na bezczynnoœci i zajadaniu siêpolegaæ na bezczynnoœci i zajadaniu siêpolegaæ na bezczynnoœci i zajadaniu siêpolegaæ na bezczynnoœci i zajadaniu siê
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Niezliczone kilometry œwieradowskich œcie¿ek
leœnych to istny raj dla biegaczy oraz mi³oœników
nordic walking. Te dyscypliny dodaj¹ energii na
ca³y dzieñ, s¹ skutecznym sposobem na pozbycie
siê tkanki t³uszczowej, wzmacniaj¹ koœci i miêœnie
oraz odm³adzaj¹ organizm. Jak ju¿ zima na dobre
zagoœci w naszym mieœcie, proponujemy narciar-
stwo biegowe. To idealny sposób na spalenie œwi¹-
tecznych kalorii! Mi³e spêdzenia czasu gwaranto-
wane, poza tym w ci¹gu 90 minut mo¿na spaliæ

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?

woœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów
- 24 m przy œrednim k¹cie nachylenia
15%. Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹-
gu znajduje siê bar z widokowym tara-
sem, WC i parking, dzia³a te¿ szkó³ka nar-
ciarska.

Wyci¹g czynny w godz.1000-2100, 10
wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzien-
ny - 30 z³, a jazda nocna - 25 z³.

Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (po-
wy¿ej stacji GOPR).

Jest to stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³u-
goœci 60 m i 10-metrowej ró¿nicy pozio-
mów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz.
Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, par-
king i szkó³ka narciarska.Czynny
w godz.800-2200.

Ceny: 1 godz. - 10 z³, 3 godz. - 20 z³,
ca³y dzieñ - 30 z³.

Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Winnik) przy ul. Górskiej (nie-
opodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³u-
goœæ trasy - 120 m, ró¿nica poziomów -
10 m, œredni k¹t nachylenia - 15%, prze-
pustowoœæ - 500 osób/godz. Obok par-
king. Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciar-
ska. Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie-
¿nej, uruchomiony zostanie tor do jazdy
na dêtkach.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, cena
12 wjazdów - 15 z³.

(opr. aka)

                    

                    

                    

Wynieœ z domu telewizor!
oko³o 790 kcal. Narciarstwo biegowe uprawiane
amatorsko to jeden z najzdrowszych i najmniej ura-
zowych sportów. Nieco bardziej urazowe jest nar-
ciarstwo zjazdowe czy snowboard, ale nic nie za-
st¹pi poczucia wolnoœci podczas szusowania z du¿¹
prêdkoœci¹.  Tu anga¿ujemy wszystkie partie miê-
œniowe naszego cia³a, szczególnie nogi i korpus
przy utrzymywaniu prawid³owej postawy.

A zabawy w parku czy na ³¹ce? Wystarczy po
prostu wyjœæ z domu i zabraæ ze sob¹ sanki, a po-
tem u¿yæ w³asnej wyobraŸni, by spêdziæ wspania³e
chwile z  najbli¿szymi (du¿ymi i ma³ymi). Przed
spacerem nale¿y jednak pamiêtaæ o odpowiednim
ubraniu, czyli takim, które zakrywa wszystkie partie
cia³a. Zim¹ obowi¹zuje ubiór „na cebulkê” (kilka
cieñszych warstw zamiast jednej grubej). Unikaj-
my przegrzania. Przez wilgotn¹ skórê tracimy cie-
p³o cztery razy szybciej.

Dla szczególnie opornych na zimno i mróz po-
lecamy p³ywanie. To aktywnoœæ, która anga¿uje
pracê wszystkich miêœni naszego cia³a i jedn¹
z najbardziej ogólnorozwojowych, wszechstronnych
i bezpiecznych dyscyplin sportowych! P³ywanie po-

prawia kondycjê, ogólny stan zdro-
wia i samopoczucie oraz pozytyw-
nie wp³ywa na proporcje cia³a.

A jeszcze pozostaje zumba.
Z wielokrotnie przeprowadzanych
testów wynika, ¿e godzina jej upra-
wiania mo¿e sprawiæ, ¿e spalisz a¿
800 kcal! Dla porównania, godzina
joggingu to spalenie ok. 450 kcal.
Regularne treningi zumby spra-
wiaj¹, ¿e w przeci¹gu kilku tygodni
efekty naszych æwiczeñ staj¹ siê co-
raz bardziej widoczne. A nic tak nie
motywuje do dalszej pracy, jak kom-
plementy i zazdroœæ kole¿anek.

Aby nie prze¿yæ szoku przy
przymiarkach karnawa³owych su-
kienek i garniturów, po zdrowie,
szczup³¹ sylwetkê i dobre samopo-
czucie zapraszamy do œwieradow-
skiego aquaparku (Interferie Sport
Hotel) - basen czynny jest 7basen czynny jest 7basen czynny jest 7basen czynny jest 7basen czynny jest 7
dniw tygodniu, a ZUMBA od-dniw tygodniu, a ZUMBA od-dniw tygodniu, a ZUMBA od-dniw tygodniu, a ZUMBA od-dniw tygodniu, a ZUMBA od-
bywa siê w ka¿dy poniedzia-bywa siê w ka¿dy poniedzia-bywa siê w ka¿dy poniedzia-bywa siê w ka¿dy poniedzia-bywa siê w ka¿dy poniedzia-
³eki czwartek o godzinie 20³eki czwartek o godzinie 20³eki czwartek o godzinie 20³eki czwartek o godzinie 20³eki czwartek o godzinie 200000000000.....

Pawe³ LechPawe³ LechPawe³ LechPawe³ LechPawe³ Lech
Katarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³a

Rys. Robert Jagie³³owicz

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty
i konkurencyjny nabór na pe³noetatowe stanowisko podinspek-

tora ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnych
w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM

Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze (preferowane kierunki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, ekologi¹,
etnografi¹, marketingiem, pedagogik¹, kulturoznawstwem, zarz¹dzaniem), znajomoœæ zagadnieñ zwi¹-
zanych z ekologi¹, kultur¹ i promocj¹, umiejêtnoœci¹ obs³ugi komputera, przepisów prawnych regu-
luj¹cych ustrój i kompetencje samorz¹du, dobra znajomoœæ Gminy Œwieradów-Zdrój oraz przepisów
prawa miejscowego, gotowoœæ do pracy w terenie, dyspozycyjnoœæ, prawo jazdy kat. B oraz wiedza na
temat Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Mile widziane bêd¹ tak¿e: umiejêtnoœæ pracy w zespole,
komunikatywnoœæ, samodzielnoœæ, kreatywnoœæ i odpornoœæ na stres, dyspozycyjnoœæ, znajomoœæ
jêzyków obcych, zdolnoœæ do analitycznego myœlenia oraz wysoka kultura osobista.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku bêdzie m.in. promowaæ dzia³alnoœæ Centrum Edukacji Eko-
logicznej Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ze szczególnym uwzglêdnieniem szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, ponadto organizowaæ i prowadziæ tam zajêcia, szkolenia, spotkania,
konferencje, warsztatów, jarmarków, wspó³pracowaæ ze œrodowiskami naukowymi, instytucjami, or-
ganizacjami i osobami zajmuj¹cymi siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ „Izerskiej £¹ki”.

Niezbêdne dokumenty: ¿yciorys (CV), list motywacyjny, dyplom poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie,
kwestionariusz osobowy, inne dodatkowe dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych umiejêtnoœciach,
aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do zajmowanego stanowiska, podpisane
oœwiadczenie o posiadaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz o korzystaniu z pe³ni praw
publicznych i niekaralnoœci za przestêpstwa pope³nione umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzê-Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzê-Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzê-Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzê-Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzê-
du Miasta b¹dŸ za poœrednictwem poczty na adres : Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopadadu Miasta b¹dŸ za poœrednictwem poczty na adres : Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopadadu Miasta b¹dŸ za poœrednictwem poczty na adres : Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopadadu Miasta b¹dŸ za poœrednictwem poczty na adres : Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopadadu Miasta b¹dŸ za poœrednictwem poczty na adres : Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopada
35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). T35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). T35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). T35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). T35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). Termin sk³adaniaermin sk³adaniaermin sk³adaniaermin sk³adaniaermin sk³adania
ofert up³ywa z dniem 23 stycznia 2015 roku. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznieofert up³ywa z dniem 23 stycznia 2015 roku. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznieofert up³ywa z dniem 23 stycznia 2015 roku. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznieofert up³ywa z dniem 23 stycznia 2015 roku. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznieofert up³ywa z dniem 23 stycznia 2015 roku. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie
w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta naw zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta naw zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta naw zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta naw zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta na
wolne stanowisko - podinspektor ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnychwolne stanowisko - podinspektor ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnychwolne stanowisko - podinspektor ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnychwolne stanowisko - podinspektor ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnychwolne stanowisko - podinspektor ds. promocji i kreowania wydarzeñ kulturalnych
w Referacie ds. Promocji Gminyw Referacie ds. Promocji Gminyw Referacie ds. Promocji Gminyw Referacie ds. Promocji Gminyw Referacie ds. Promocji Gminy, T, T, T, T, Turururururystyki, Kulturystyki, Kulturystyki, Kulturystyki, Kulturystyki, Kultury i Sportu”.y i Sportu”.y i Sportu”.y i Sportu”.y i Sportu”.

Kandydatów zawiadamia siê telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu. Informacjê o wyni-
kach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia siê najpóŸniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnie-
nia wybranego kandydata albo zakoñczenia postêpowania konkursowego, w przypadku gdy w jego
wyniku nie dosz³o do zatrudnia ¿adnego kandydata.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój zastrzega sobie prawo do odwo³ania naboru w ca³oœci lub
czêœci, przed³u¿enia terminu sk³adania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Szczegó³owe informacje o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze znajduje siê na stronie tytu³owej
witryny miejskiej – www.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.pl – w Aktualnoœciach.


