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Rury pod deptakiem

Urz¹d Miasta w
marcu br. og³osi³
otwarty konkurs na
nowy logotyp Single
Tracka, na który na-
p³ynê³y 4 prace od
dwojga autorów.
Komisja w sk³adzie:
Lubomir Leszczyñ-
ski - zastêpca nadle-
œniczego, Wojciech
Cielecki i Dorota Ma-
rek  - Urz¹d Miasta,
nie wy³oni³a zwy-
ciêzcy konkursu,
tym samym na po-
nad 100 s³upkach
przed d³ugim week-
endem zawis³o ok.
300 tabliczek z do-
tychczasowym lo-
giem w kolorach
œcie¿ek (zielone, nie-
bieskie, czerwone,
czarne, a tak¿e fiole-
towe, oznaczaj¹ce
skróty) i ze znakami
ostrzegawczymi.

Marsz na single!Marsz na single!Marsz na single!Marsz na single!Marsz na single!

Biedronka tu¿ przed stropemBiedronka tu¿ przed stropemBiedronka tu¿ przed stropemBiedronka tu¿ przed stropemBiedronka tu¿ przed stropem

Widoczne na wprost otwory, to okna przysz³ej apteki, a œciany wewn¹trz budynku sygnalizuj¹
nam, ¿e na obiekcie wnet zacznie siê wylewanie stropów - wszystko zgodnie z harmonogramem.

To ujêcie na budowie deptaka zdrojowego jest ju¿ histori¹ - rury wodoci¹gowe zosta³y niedawno
przysypane ziemi¹. Jeszcze tylko kanaliza i bêdzie mo¿na zacz¹æ uk³adanie nawierzchni. Wiêcej na str. 7.

       Fot. A. Karolczuk        Fot. M. Szumlas



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

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 – Katarzyna Barczy-
szyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytko-
wanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
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 – Anna Bardziñska-
Krzewina, Katarzyna Duda - 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.

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-
Zdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia ub. r. 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.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.
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: 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 oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

OŒWIATA I KULTURA

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt syste-
mowy pod nazw¹

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania

aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowa-
ny jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Od szkolenia do zatrudnienia
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce

z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które
nie pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawo-
dowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie

ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji za-
wodowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdol-
noœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o cha-
rakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo-
³ecznym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo-
³eczn¹.

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl

Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

JAK G£OSUJEMY W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?

G³osowaæ mo¿na tylko na jedn¹ listê kandydatów, stawiaj¹c na
karcie do g³osowania znak „X” (dwie przecinaj¹ce siê linie w obrêbie krat-
ki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej
listy, przez co wskazuje siê jego pierwszeñstwo do uzyskania mandatu.

G³osy
niewa¿ne

Przyczyn¹ niewa¿noœci g³osu jest:
oddanie g³osu na wiêcej ni¿ jedn¹ listê, czyli postawienie znaku „X”

w kartkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na wiêcej ni¿ jed-
nej liœcie,

nieoddanie g³osu na któr¹kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku
„X” w ¿adnej kratce.

Niewa¿ne s¹ karty do g³osowania inne ni¿ urzêdowo ustalone lub
nieopatrzone pieczêci¹ obwodowej komisji wyborczej.


G³osy
wa¿ne



Na podstawie art. 30 ust. 1 w zwi¹zku z art.
8 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku – o samo-
rz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz.
594, poz. 645 i poz. 1318 ) oraz art. 182 § 1
pkt.1 i § 2 , 3 ustawy z 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zmianami) Burmistrz Miasta zarz¹dza, co na-
stêpuje:

Powo³uje siê obwodowe komisje wybor-
cze od Nr 1 do Nr 5 do przeprowadzenia wybo-
rów pos³ów do Parlamentu Europejskiego za-
rz¹dzonych na dzieñ 25 maja 2014 roku w na-
stêpuj¹cych sk³adach:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
- Zbigniew Maroñ, Marcin Ró¿alski, Ryszard
Smolak, Jan Kosiñski, Ewa Macio³ek, Danuta
Roman, Micha³ Twardygrosz, Barbara Krakow-
ska.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
- Anna Sokó³, Ma³gorzata Malec, S³awomir Œlê-
zak, Barbara Popió³, Teresa WoŸniak, Barbara
Ozga, Gra¿yna £obaczewska, Jolanta Bobak.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
- Ma³gorzata Iwasiuta, Anna Abramczyk, To-
masz Zieliñski, Agata Klecan-Golanowska, Jo-
lanta Harasim, Anna Bieñ, Anna Juchniewicz,
Anna Mazurek.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
– Maria Barczyszyn, Marianna Kralewska, An-
drzej Wrzeœniak, Urszula Lipnicka, Andrzej
Groñski, Krystyna Kosieradzka, Teresa Proñ-
ko, Izabela Jurczak.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
– Danuta Trzajna, Ma³gorzata Jusza, Krzysztof
Jakubowski,  Magdalena Mazurek, Krystyna
Bieñ, Aleksandra Cybulska, W³adys³aw RzeŸ-
nik.



Punkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿u
NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji tury-

stycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Pia-
stowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul.
Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej
(Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep
KROPKA  (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).

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

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

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 czerwca i 9 lipca br., a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekra-
czalnych terminach - odpowiednio 28 maja i 27 czerwca br.

Dom wielkiej nadziei
Odradzaj¹ca siê do ¿ycia przyroda po-

budza do nowych wyzwañ, daje energiê nie
tylko do bie¿¹cych dzia³añ, ale równie¿ do
podejmowania siê realizacji nowych, ambit-
nych przedsiêwziêæ. Na pewno takim zada-
niem jest organizacja pracy w nowo utwo-
rzonych w Œwieradowie oœrodkach opie-
kuñczo-wychowawczych. To nie tylko jedy-
ne tego rodzaju placówki na terenie naszej
gminy, ale równie¿ pierwsze na terenie po-
wiatu, który jest ich organem za³o¿yciel-
skim.

1 i nr 2. Kolejnym krokiem by³o zgromadze-
nie œrodków na wyremontowanie i wyposa-
¿enie budynku, a przede wszystkim jego
dostosowanie do wymogów okreœlonych w
rozporz¹dzeniu. Mimo ¿e jak wszêdzie, rów-
nie¿ w bud¿ecie Powiatu Lubañskiego bra-
kuje œrodków na realizacjê bie¿¹cych zadañ,
to jednak podjêto siê równoleg³ego tworze-
nia trzech nowych placówek, dwóch w Œwie-
radowie i jednej we W³osieniu.

Z perspektywy czasu widaæ, ¿e by³a to
naj³atwiejsza czêœæ zadania. Najwiêksze wy-

8 kwietnia w Czerniawie dokonano uroczystego otwarcia dwóch oœrodków opie-
kuñczo-wychowawczych, które rozmieszczono przy nieistniej¹cym ju¿ przejœciu
granicznym w dawnym obiekcie Stra¿y Granicznej. Uroczystoœæ odby³a siê z udzia-
³em m.in. starosty lubañskiego Walerego Czarneckiego, burmistrza Rolanda Marci-
niaka, zastêpcy burmistrza Lubania Mariusza Tomiczka i nadleœniczego Wies³awa
Krzewiny, który w swym krótkim wyst¹pieniu zacytowa³ Janusza Korczaka: Kiedy
œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat! Jego zdaniem, lokalizacja oœrodków w
œrodku lasu jest cenn¹ wartoœci¹ sam¹ w sobie, bo i dzieci skorzystaj¹ ze œrodowi-
ska naturalnego, i œrodowisko te¿ na pewno skorzysta w takim towarzystwie.

Starosta z kolei odwo³a³ siê do œrodowiska lokalnego, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e
miejscowe instytucje zainteresuj¹ siê losem podopiecznych obu oœrodków i ze-
chc¹ placówkê obj¹æ patronatem.

W. Czarnecki przypomnia³, ¿e przejêta 4 lata temu przez powiat stra¿nica cze-
ka³a kolejne dwa lata, nim starostwo mog³o siê przygotowaæ finansowo i organiza-
cyjnie, by sprostaæ wyzwaniom zwi¹zanym z remontem obiektu i jego adaptacj¹ na
potrzeby oœrodków.

Zanim goœcie zwiedzili oœrodki, zapoznaj¹c siê z warunkami socjalnymi, wy-
chowankowie zaprezentowali siê w programie artystycznym.

Starosta Walery Czarnecki dokona³ ostatniego ciêcia wstêgi, a towarzyszyli mu Roland
Marciniak, Wies³aw Krzewina (od lewej) i dyr. Dariusz Meyer (z prawej).

Bardzo siê cieszê, ¿e w powiecie utwo-
rzone zosta³y takie placówki. To bardzo
wa¿ne nie tylko dlatego, ¿e nie ma proble-
mów z wykonaniem wyroków s¹dowych,
ale przede wszystkim ze wzglêdu na dzieci,
które przebywaj¹ blisko swoich rodzinnych
domów. Rodzic kiedy tylko chce odwiedziæ
swoje dziecko, nie musi ju¿ jechaæ na drugi
koniec Polski.  Sprzyja to utrzymaniu wiêzi
rodzinnych, u³atwia odwiedzanie wycho-
wanków przez cz³onków rodzin, a przede
wszystkim daje rodzicom mo¿liwoœæ odzy-
skania dziecka, kiedy wyka¿¹, ¿e wyelimi-
nowali przyczyny prowadz¹ce do jego ode-
brania.

Tworz¹c oœrodki, najpierw przebrniêto
przez wszystkie procedury prawne, z³o¿o-
no stosy dokumentów, a¿ w koñcu uzyska-
no zgodê na utworzenie dwóch placówek
Oœrodka Opiekuñczo-Wychowawczego nr

zwanie stoi przed pracownikami tych placó-
wek. Ka¿dy wychowanek to odrêbna histo-
ria, której nie da siê opowiedzieæ w kilku s³o-
wach. To ogrom emocji, najczêœciej nega-
tywnych, i trzeba lat, aby je wyciszyæ. Nie
jest to proste. Najlepiej o tym wiedz¹ pra-
cownicy oœrodków i nauczyciele szkó³, któ-
rym z ca³ego serca ¿yczê powodzenia w od-
dzia³ywaniach opiekuñczo-wychowaw-
czych oraz wielu sukcesów wzmocnionych
wdziêcznym uœmiechem wychowanków.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wymaga to bardzo
ciê¿kiej pracy, konsekwencji w oddzia³ywa-
niach wychowawczych, poœwiêcenia i od-
powiedzialnoœci za m³odych ludzi, którzy nie
zawsze tego chc¹.

Du¿o zale¿y tak¿e od nas, mieszkañców.
Mo¿emy siê odwróciæ plecami i powiedzieæ,
¿e ten problem nas nie dotyczy, albo wes-
przeæ placówki i szko³y, sprawiaj¹c, ¿e wy-

chowankowie tych
oœrodków poczuj¹ siê
czêœci¹ naszej spo³ecz-
noœci. Nie bêdzie to
³atwe, ale wiem, ¿e
wspólnymi si³ami mo¿e-
my im przywróciæ wiarê
w drugiego cz³owieka i
pokazaæ, ¿e œwiat nie
jest z³y, a oni z nasz¹
pomoc¹ mog¹ spe³niaæ
swoje najskrytsze ma-
rzenia.

Gor¹ce podziêkowa-
nia kierujê do wszyst-
kich, którzy dotychczas
nie byli obojêtni i
wsparli oœrodki swoj¹
pomoc¹, równie¿ po-
przez tworzenie wokó³
nich przyjaznej atmos-
fery sprzyjaj¹cej w³aœci-
wej organizacji pracy.

Ma³gorzata Gettner

U góry jedna z wychowanek zaprezentowa³a swe umiejêtnoœci taneczne.
Poni¿ej - Julka Wasilewska (na skrzypcach) i Kasia Salawa (flet), uczenni-
ce szko³y muzycznej w Lubaniu, wyst¹pi³y z krótkim recitalem.



1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z
podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres internetowy − − − − −

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIA-
STA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwietnia br.
obowi¹zuj¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêd-
niaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emisje
– 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45 proc.
rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):

2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em

1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.

i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
Świeradów−Zdrój − nr  84 1090 1997 0000 0001 1109nr  84 1090 1997 0000 0001 1109nr  84 1090 1997 0000 0001 1109nr  84 1090 1997 0000 0001 1109nr  84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 8505 8505 8505 8505 − przed emisją reklamy.

3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie po−
twierdzenia wpłaty. Można je wysłać mejlem na adres it@swie−it@swie−it@swie−it@swie−it@swie−
radowzdroj.pl radowzdroj.pl radowzdroj.pl radowzdroj.pl radowzdroj.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta
przy ul. 11 Listopada 35, II piętro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni
od dokonania wpłaty. W tym celu należy się jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej
skontaktować  z Magdaleną Szukiewicz  w księgowości UM
(parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i
przekazać niezbędne dane, zwłaszcza numer NIP, bez które−
go nie można wypisać faktury!

Pod opiek¹ œw. Floriana
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Rejon Dzielnicowy nr 1
st. asp. Bogdan Borkowski

tel. 797 306 235*

Rejon Dzielnicowy nr 2
 asp. Andrzej Tabor
Czerniawa-Zdrój
tel. 797 306 239*

Rejon Dzielnicowy nr 3
asp. Dawid Szulikowski

Przedmieœcie
tel. 797 306 240*

* Telefony odbierane s¹ w godzinach, gdy dzielnicowi pe³ni¹ s³u¿by! W
sprawach wymagaj¹cych nag³ej interwencji dzwonimy pod nr 997!

Podziêkowania za opatrznoœæ bo¿¹
i szczêœliwe powroty z akcji, proœby o dal-
sze ³aski bo¿e za wstawiennictwem œw. Flo-
riana oraz modlitwa za dusze zmar³ych stra-
¿aków - w takich intencjach odprawiona zo-
sta³a uroczysta Msza œw. w koœciele pw. œw.
Józefa Oblubieñca NMP z udzia³em stra-
¿aków ze Œwieradowa-Zdroju i Pobiednej.

Roland Marciniak
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój

Po dok³adnym zapoznaniu siê z zaska-
kuj¹cym planem dotycz¹cym zabudowy ul.
Wyszyñskiego my, mieszkañcy, dochodzimy
do wniosku, ¿e Pañskie osobiste wymys³y
przyczyni¹ siê do utrudnienia ¿ycia miesz-
kañcom pobliskich bloków przy ul. Korcza-
ka. Uwa¿amy, ¿e osoba wybrana na to sta-
nowisko powinna liczyæ siê ze zdaniem wiêk-
szoœci, a nie realizowaæ swoje utopijne i oso-
biste wizje miasta. Pomys³ przeniesienia han-
dlu z ul. Zdrojowej jest nierealny, gdy¿ w³a-
œcicieli lokali handlowych nigdy nie zmusi
siê do ich opuszczenia. Najlepszym przyk³a-
dem jest wybudowany budynek mieszkal-

no-us³ugowy przy ul. Wyszyñskiego, który
okaza³ siê niewypa³em inwestycyjnym. Z
naszych informacji wynika jasno, ¿e nie ma
¿adnego zainteresowania ani mieszkaniami,
ani lokalami. Nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwa-
gê,fakt, dlaczego tak siê dzieje, to nie tylko
kwestia ceny, ale równie¿ powodów, dlacze-
go ludzie chcieliby osi¹œæ w Œwieradowie –
na pewno nie jest to chêæ mieszkania przy
ruchliwej ulicy, a raczej poszukiwanie ciszy i
spokoju. W³aœciciel mieszkañ przy ul. Cichej
nie mia³ ¿adnych problemów z ich zbytem,
co potwierdza nasz¹ tezê. Maj¹c na uwadze
powsta³y niewypa³ inwestycyjny oraz spo-
sób, w jaki potraktowa³ Pan okolicznych
mieszkañców, stanowczo protestujemy prze-
ciwko takim planom.

Uwa¿amy, ¿e tylko Pañska zarozumia³oœæ
oraz urojone mrzonki powoduj¹ takie pomy-
s³y. Reasumuj¹c, dajemy Panu ¿ó³t¹ kartkê,
a na jesieñ bie¿¹cego roku przy kolejnych
wyborach otrzyma Pan kartkê innego kolo-
ru, o co bêdziemy szczególnie zabiegaæ.

Z okazji œwiêta stra¿aka wszystkim kole¿ankom i kolegom  sk³adam najlepsze ¿yczenia i wyrazy uznania za
znakomit¹ pracê, ofiarn¹ s³u¿bê i bezcenn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Dziêkujê za profesjonalizm w ratowaniu
¿ycia i mienia, za troskê o nasze wspólne bezpieczeñstwo, za  pomoc w walce z ¿ywio³ami i usuwaniu ich
skutków. S³owa podziêkowania kierujê równie¿ do rodzin i najbli¿szych œwieradowskich stra¿aków. ̄ yczy-
my satysfakcji z dzia³alnoœci spo³ecznej, du¿o zdrowia, szczêœcia osobistego oraz pomyœlnoœci w pracy
zawodowej - Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu TPrezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu TPrezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu TPrezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu TPrezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Lubaniu Tadeusz Bakaadeusz Bakaadeusz Bakaadeusz Bakaadeusz Baka

(wszyscy po 5 lat s³u¿by).
Odznaczeni zostali rów-

nie¿ najm³odsi nasi druho-
wie, którzy otrzymali „Br¹-
zow¹ Odznakê M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej”: Jakub
P³odzieñ, Krystian Pacyna i
Dominik Pacyna.

W imieniu Prezydium Za-
rz¹du Oddzia³u Wojewódz-
kiego ZOSP RP we Wroc³a-
wiu odznaczenia wrêczy³
cz³onek Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego druh Tade-
usz Baka.

Wroc³awiu odznaczy³o:
Srebrnym Medalem „Za Zas³ugi Dla

Po¿arnictwa” - druha Mariusza Kneta; Br¹-
zowym Medalem „Za Zas³ugi Dla Po¿ar-
nictwa” - druhnê Katarzynê Barczyszyn i
druha Krzysztofa P³odzienia.

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiato-
wego ZOSP w Lubaniu przyzna³o Odzna- Pod poni¿szym pismem, adreso-

wanym do burmistrza i przekazanym
do wiadomoœci redakcji, widniej¹
podpisy 50 lokatorów z budynku przy
ul. Korczaka 4.

Po mszy stra¿acy udali siê na plac obok
dawnego urzêdu przy ul. Pi³sudskiego, gdzie
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia odzna-
czeñ, odznak i wyró¿nieñ dla œwieradow-
skich ochotników.

W uznaniu za ofiarn¹ s³u¿bê i bezcenna
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w trosce o bezpieczeñ-
stwo oraz walkê ze skutkami powodzi Prezy-
dium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych We

kê  „Stra¿ak Wzorowy” druhom: Ireneuszo-
wi Bigusowi i S³awomirowi Adamowskiemu.

Odznaki za wys³ugê lat otrzymali druho-
wie: Grzegorz Pacyna (25 lat), Grzegorz
Kwietniewski (20), Mariusz Knet, Tomasz
Prêczewski, Wojciech Marek, Krzysztof P³o-
dzieñ, Bogdan Piliñski i Mariusz Lipnicki  (po
10 lat), Katarzyna Barczyszyn, Krystyna
WoŸna, £ukasz WoŸny, S³awomir Adamow-
ski, Agnieszka Labiszak i Pawe³ Miko³ajczak

Tadeusz Baka sk³ada gratulacje Krzysztofowi P³odzieniowi.

Tak prezentowa³ siê szereg wyró¿nionych druhów.



Na bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹co
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Roland Marciniak

BIAŁY POTOK − NOWY PARTNERBIAŁY POTOK − NOWY PARTNERBIAŁY POTOK − NOWY PARTNERBIAŁY POTOK − NOWY PARTNERBIAŁY POTOK − NOWY PARTNER

Od szeœciu lat przedstawiam na ³amach „Notatnika  Œwieradow-
skiego” koncepcjê zagospodarowania centrum Œwieradowa, która
wynika z potrzeby sytuacji i rozwoju naszego miasta. Przede wszyst-
kim wokó³ ul. Zdrojowej i w parkach miejskich, które znajduj¹ siê w
strefie uzdrowiskowej A, mamy przekroczenia emisji ha³asu i spalin,
dlatego musimy eliminowaæ ruch samochodowy. Odbywa siê to sys-
tematycznie od kilku lat poprzez wybudowanie nowych dróg poni¿ej
ulicy Zdrojowej, które bêd¹ zapleczem postojowym dla ul. Zdrojo-
wej. Rozpocz¹³ siê proces wyprowadzania „Biedronki” z uzdrowisko-
wej strefy A, która bêdzie 3 razy wiêksza od obecnej, zlokalizowana
przy ul. 11 Listopada. Taki market generuje du¿y ruch samochodów.

Rozpoczêliœmy ostatni etap budowy deptaka przy  ul. Zdrojowej
w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej naszego miasta. Nigdy nie
mia³em pomys³u, aby przenieœæ  handel z ul. Zdrojowej w inne miej-
sce. Wrêcz odwrotnie, przez budowê deptaka wzmocnimy tych przed-
siêbiorców, bo dziêki inwestycji w deptak, który w dwóch etapach
bêdzie nas kosztowa³ prawie 8 mln z³, stworzymy lepsze warunki do
prowadzenia biznesu.

Kilka s³ów na temat mojej „utopijnej wizji” rozwoju miasta. Wszyst-
kie swe pomys³y i wizje przedstawiam mieszkañcom na d³ugo przed
ich realizacj¹. Pocz¹wszy od mojego programu wyborczego z 2006
r., w którym dok³adnie opisa³em proces przebudowy centrum miasta.
Równie¿ w moim programie wyborczym, jako kandydata na burmi-
strza w 2010 r., przedstawi³em  dalszy rozwój handlu w centrum.
Nigdy nie kry³em moich pomys³ów przed mieszkañcami i konse-
kwentnie realizujê z³o¿one obietnice. Jeœli chodzi o rozwój handlu w
naszym mieœcie, najlepiej przyrównaæ siê do innych: w Œwieradowie
przy ul. Zdrojowej i na odcinku Sienkiewicza mamy ok. 50 punktów
handlowych. W Szklarskiej Porêbie tych punktów w centrum jest
140, a w Karpaczu 200! U nas na Zdrojowej nie wciœniemy ju¿ ani
jednego lokalu, dlatego naturalnym ruchem jest poszukiwanie po-
wierzchni handlowej poni¿ej, a ul. Wyszyñskiego po remoncie, który
kosztowa³ nas prawie 2,4 mln z³ i uruchomieniu kompleksu handlo-
wo-mieszkaniowego, stanie siê ulic¹ handlow¹.

Mamy niepowtarzaln¹ szansê zaplanowania i wykonania rozs¹d-
nego zagospodarowania centrum miasta, co siê nie uda³o ani Szklar-
skiej, ani Karpaczowi, który z drogi powiatowej wydzieli³ deptak i
zmuszony by³ budowaæ tunel dla samochodów w centrum za kilka
milionów z³. Moim celem jest, aby gmina wykona³a koncepcjê zago-
spodarowania centrum miasta na wszystkich niezabudowanych nie-
ruchomoœciach pod k¹tem handlu, hotelarstwa i mieszkalnictwa i
przekonania w³aœcicieli do jej realizacji.  Trzeba zadaæ sobie pytanie:
jeœli w naszym mieœcie bêd¹ powstawaæ nowe punkty handlowe (a
bêd¹), to w którym miejscu?  Jest jeszcze inne rozwi¹zanie - mo¿emy
zablokowaæ rozwój handlu w mieœcie i wtedy bêdziemy jeŸdziæ na
zwyk³e zakupy do innych miast. A ju¿ dziœ spora czêœæ mieszkañców
robi zakupy w Mirsku w Biedronce i w Dino, z prostego powodu: tam
wygodniej i wiêcej towaru.

W Œwieradowie bêdzie przybywaæ miejsc hotelowych, a przy tym
procesie proporcjonalnie tworz¹ siê us³ugi. Dobrym przyk³adem jest
nowo powsta³y zak³ad kosmetyczny przy ulicy Zdrojowej 20. W³aœci-
ciel kupi³ mieszkanie i przy wsparciu gminy uzyska³ zgodê na wyko-
nanie wejœcia w miejsce okna od zdrojowego deptaka.  Równie¿ bar-
dzo wa¿ny jest fakt, ¿e nowe lokale to nowe miejsca pracy. W 11
nowych lokalach przy ul. Wyszyñskiego znajdzie pracê od 15 do 20
osób.  A gdy kompleks ruszy, do gminy wp³yn¹ podatki od nierucho-
moœci z dzia³alnoœci gospodarczej w wys. ok. 15 tys. z³, z powierzchni
mieszkalnej - 1 tys. z³, za wodê i œcieki w ci¹gu roku - ok. 22 tys. z³,
zatem ³¹cznie ok. 38 tys. z³ rocznie.

Marzy mi siê jeszcze, aby wybudowaæ przedszkole za 7 mln z³,
dwie sale gimnastyczne za 6,5 mln z³, u³o¿yæ kanalizacjê i wodoci¹gi
tam, gdzie ich nie ma, za 10 mln z³, kompleksowo wyremontowaæ
remonty drogi za 15 mln z³. Do tego trzeba dodaæ zwiêkszaj¹ce siê
wydatki bie¿¹ce na utrzymanie oœwiaty, miasta i projekty uzdrowisko-
we i turystyczne, co okreœla nasze potrzeby do 2020 roku na ok. 50
mln z³. Gdyby Unia da³a nam dofinansowanie na poziomie nawet 75
proc., to i tak potrzebujemy prawie 8 mln z³ wk³adu w³asnego! Dlate-
go nowe powierzchnie handlowe to nowi przedsiêbiorcy, nowe miej-
sca pracy i dochody z podatków i op³at.

Do tej pory uda³o siê naszej gminie w ci¹gu ostatnich  7 lat
zrealizowaæ inwestycje za prawie 70 mln z³, a w tym czasie prywatnych
inwestycji by³o za ponad 300 mln z³; to nas wyró¿nia nawet w skali
Polski, bo jako gmina na 2800 samorz¹dów w kraju jesteœmy w
pierwszej trzydziestce pod wzglêdem inwestycji i rozwoju.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nasze dzia³ania rozwojowe maj¹
przeciwników, najczêœciej s¹ to s¹siedzi owych inwestycji (np. przy
lokalizowaniu nowego marketu przy ul. 11 Listopada zlikwidowali-
œmy kilka ogródków dzia³kowych i namioty szklarniowe). Przy budo-
wie centrum ekologicznego w Czerniawie s¹siad napisa³ protest, ¿e ta
inwestycja zagra¿a jego nieruchomoœci. Przy budowie oczyszczalni
œcieków w Czerniawie mieliœmy protest mieszkañca, który zatrzyma³
na rok proces inwestycyjny, a obecnie jeden z mieszkañców poda³ do
s¹du wykonawcê za rzekome zniszczenia na s¹siedniej ³¹ce. Przy bu-
dowie ul. Widokowej poni¿ej Zdrojowej s¹siad napisa³ protest do
nadzoru budowlanego i urzêdów unijnych o zatrzymanie inwestycji z
powodów, moim zdaniem, osobistych. Obecnie przy budowie depta-
ka zdrojowego jeden z przedsiêbiorców zbiera podpisy, aby wyrzuciæ

obecn¹ firmê z budowy i wyst¹piæ do miasta o odszkodowanie, nie
maj¹c ¿adnych argumentów. Mieszkañcy kilku budynków przy ul.
Grunwaldzkiej podejmuj¹ próbê uniewa¿nienia sprzeda¿y dzia³ki, na
której bêd¹ wznoszone budynki mieszkalne. Mieszkañcy budynku przy
ul. Prusa 1 wystêpuj¹ w radiu i gazetach informuj¹c, ¿e miasto wysie-
dla ich ze zniszczonego budynku wrêcz pod most, co nie jest prawd¹,
i wiele, wiele  wiêcej.

Niemal przy ka¿dej inwestycji jest sprzeciw.  Spodziewam siê, ¿e
ci mieszkañcy bêd¹ przeciwko mojej kandydaturze na burmistrza na
kolejn¹ kadencjê. I jasne jest dla mnie, ¿e to mieszkañcy mog¹ powie-
dzieæ „nie” moim pomys³om. Oczywiœcie, mo¿na byæ burmistrzem,
który niewiele robi, tym samym niewiele szkodzi. Ale Œwieradów ju¿
przespa³ kilka okazji na rozwój. Dzisiaj jeœli chcemy mieæ zaspokojo-
ne nasze potrzeby, musimy maksymalnie jak siê da korzystaæ ze œrod-
ków unijnych. Po roku 2020 bêdziemy w Unii Europejskiej p³atni-
kiem netto, co oznacza drastycznie mniejsze fundusze pomocowe.
Jeœli do tego czasu nie przyci¹gniemy nowych inwestycji, które dadz¹
dochód bud¿etowi miasta, z którego bêdziemy finansowaæ nasze po-
trzeby i które dadz¹ nowe miejsca pracy, grozi nam cicha i spokojna
sennoœæ.

Burmistrz miasta ka¿dy pomys³ czy koncepcje przedstawia Ra-
dzie Miasta, która decyduje wiêkszoœci¹ g³osów o dalszym losie na-
szych przedsiêwziêæ. Moim zdaniem, nasza rada w wiêkszoœci jest za
rozwojem i dlatego jako gmina rozwijamy siê tak dynamicznie.

Proponuje mieszkañcom bloków przy ul. Korczaka spotkanie w
celu omówienia zagospodarowania przestrzeni wokó³ budynków w
dogodnym terminie.

WYSIEDLANIE Z UL. PRUSA 1WYSIEDLANIE Z UL. PRUSA 1WYSIEDLANIE Z UL. PRUSA 1WYSIEDLANIE Z UL. PRUSA 1WYSIEDLANIE Z UL. PRUSA 1
Du¿o emocji budzi sprawa przesiedlania mieszkañców budynku

przy ul. Prusa 1, który ju¿ kilka lat temu zosta³ wspólnie z Graniczn¹
1, Batorego 3, Mickiewicza 2, Sanatoryjn¹ 45, Izersk¹ 1 i 11 Listopa-
da 2 przeznaczony do wysiedlenia z kilku powodów: z³y stan technicz-
ny budynków, co potwierdz¹ sami mieszkañcy, i koniecznoœæ ponie-
sienia ogromnych, kilkumilionowych nak³adów na remonty. Oczywi-
œcie, nie mamy takich pieniêdzy i nie bêdziemy ich mieli z wynajmu
lokali. W d³u¿szym okresie nie powinniœmy dop³acaæ do remontów
mieszkañ komunalnych z innych œrodków bud¿etu miasta jak z wynaj-
mu lokali. Koniecznoœæ rozliczania ka¿dego budynku indywidualnie
spowoduje, ¿e mieszkañcy wspomnianych budynków, którzy ju¿ spo-
ro p³ac¹ za mieszkania, musieliby p³aciæ nawet dwukrotnie wiêcej, co
doprowadzi³oby ich do problemów finansowych.

Istnieje realne ryzyko, ¿e do nastêpnej zimy mocno ju¿ wys³u¿ona
instalacja ogrzewania budynku, ³¹cznie z kot³em, przestanie dzia³aæ.
Dach przecieka na ca³ej powierzchni, instalacja elektryczna i wodna
wymagaj¹ ca³kowitej wymiany. Ostatnio TAURON odmówi³ nam przy-
³¹czenia energii do jednego remontowanego lokalu ze wzglêdu na z³y
stan instalacji w budynku. Od 2009 r., gdy UM przej¹³ zarz¹dzanie
mieszkaniówk¹, wysiedliliœmy ju¿ mieszkañców z 2 budynków, z ta-
kich samych zreszt¹ powodów jak obecnie - Zródlana 5 i 11 Listopa-
da 9 (8 rodzin). Wszyscy lokatorzy otrzymali propozycjê mieszkañ
zastêpczych.

Podobnie ma siê sprawa w przypadku ul. Prusa 1, nie ma powo-
dów do obaw. Mieszkañcy pomimo tego, ¿e bêd¹ w innych mieszka-
niach, ca³y czas bêd¹ mieli umowê o najem lokalu z gmin¹; to gwa-
rantuje im, ¿e gmina musi dla nich zabezpieczyæ lokal mieszkalny w
ka¿dych warunkach. Gdy planowaliœmy wysiedlenia z tego budynku,
g³ównym celem by³o zaproponowanie mieszkañ o lepszym standar-
dzie, czyli wydolne ogrzewanie centralne, dostêp do wszystkich me-
diów, brak wilgoci w mieszkaniu i co najwa¿niejsze dla lokatorów, to
lokalizacja w centrum miasta, za co zap³ac¹ wiêcej za wynajem ni¿
obecnie. Uda³o siê znaleŸæ takie mieszkania w nowym budynku na-
przeciwko stacji benzynowej i w spó³dzielni mieszkaniowej przy ul.
Korczaka. Ju¿ przesiedliliœmy dwie rodziny z tego budynku, pozosta-
³o jeszcze 6 lokatorów. Mia³em z nimi spotkanie, na którym zdeklaro-
wa³em, ¿e dla ka¿dego mam lokal, który przygotujemy do zamieszka-
nia. Dla pani, która porusza siê na wózku inwalidzkim, przystosujemy
³azienkê w nowym mieszkaniu dla potrzeb osoby niepe³nosprawnej.
Naszym celem jest, aby ci lokatorzy byli w lokalach w zasobie gmin-

nym, ale na dzisiaj nie posiadamy wolnych mieszkañ o wymaganym
przez lokatorów standardzie. Z czasem, gdy bêdziemy mieæ wolne
lokale, zaproponujemy je lokatorom z przesiedlanego teraz budynku
przy ul. Prusa 1, który po wysiedleniu zostanie wy³¹czony z eksplo-
atacji i przeznaczony do sprzeda¿y. Najczêœciej takie budynki po sprze-
da¿y s¹ wyburzane przez nowych nabywców, co tylko potwierdza nie-
op³acalnoœæ nak³adów na remont.
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ŚWIERADOWIEC PO SESJIŚWIERADOWIEC PO SESJIŚWIERADOWIEC PO SESJIŚWIERADOWIEC PO SESJIŚWIERADOWIEC PO SESJI
30 kwietnia odby³a siê sesja Rady Miasta, na której zapad³a decy-

zja o zakupieniu przez gminê Œwieradów-Zdrój wyci¹gu orczykowego
Œwieradowiec, g³osami 9 radnych za, przy jednym przeciwie i trzech
wstrzymuj¹cych siê. To ogromna szansa dla naszego miasta. Byæ
mo¿e druga gondola stanie siê faktem za 2-3 lata. Rozpoczêliœmy
raport odzia³ywania na œrodowisko, który zakoñczony bêdzie w maju
2015 r. Na bie¿¹co bêdê informowa³, co siê dzieje w tej sprawie.

Po dokonaniu korekty przebiegu drugiej trasy przy kolei gondo-
lowej w ramach wykonanego raportu oddzia³ywania na œrodowisko
tej inwestycji sytuacja przedstawia siê nastêpuj¹co: gmina Œwiera-
dów ma wa¿ny plan zagospodarowania terenu pod drug¹ trasê. Obec-
nie gmina Mirsk przystêpuje do procedury sporz¹dzenia i uchwale-
nia studium i planu zagospodarowania przestrzennego. W koñcu
dzia³ania przy drugiej trasie przyspieszy³y i bêdziemy zabiegaæ, aby
fina³, czyli budowa rozpoczê³a siê jak najszybciej.

DRUGA TRASA PRZY GONDOLIDRUGA TRASA PRZY GONDOLIDRUGA TRASA PRZY GONDOLIDRUGA TRASA PRZY GONDOLIDRUGA TRASA PRZY GONDOLI

TVN UWAGA PO RAZ DRUGITVN UWAGA PO RAZ DRUGITVN UWAGA PO RAZ DRUGITVN UWAGA PO RAZ DRUGITVN UWAGA PO RAZ DRUGI
W najbli¿szym czasie w programie TVN UWAGA bêdzie materia³

ze Œwieradowa-Zdroju dotycz¹cy, oczywiœcie, gospodarki œciekami.
W poprzednim wydaniu reporter pokaza³ nasze miasto jako wielki
œciek, nie zwracaj¹c uwagi na to, ¿e wybudowaliœmy now¹ oczyszczal-
nie œcieków, ¿e budujemy w Czerniawie drug¹ oczyszczalniê. Tym
razem atak bêdzie przypuszczony na kierownika referatu gospodarki
miejskiej. Celem jest udowodnienie naruszenia co najmniej kodeksu
etyki urzêdnika. Reporter wyszed³ z za³o¿enia, ¿e jeœli kierownik, który
prywatnie wieczorami gra z zespo³em muzycznym na wieczorkach
tanecznych w kilku hotelach, co nie jest tajemnic¹, to narusza kodeks
etyki urzêdniczej, bo w tym przypadku pe³ni funkcjê kontroln¹ wobec
hotelarzy.

Szanowni Mieszkañcy, ten sam kierownik dzia³a aktywnie jako
pszczelarz w Polskim Zwi¹zku Pszczelarskim, sprzedaj¹c miód rów-
nie¿ wœród naszych mieszkañców, turystów i przedsiêbiorców, na co
mu zezwala prawo. Ten sam kierownik dzia³a w fundacji Godne Spo-
³eczeñstwo na rzecz naszych mieszkañców. Ten sam kierownik dzia³a
w fundacji na rzecz rozwoju Czerniawy, wspó³organizuj¹c imprezê
„Czerniawa jak strawa”, w której bior¹ udzia³ - jako wystawcy - nasi
mieszkañcy i przedsiêbiorcy. W ka¿dym z opisanych przypadków kie-
rownik jest w relacjach s³u¿bowych i spo³ecznych z mieszkañcami i
przedsiêbiorcami. Z punktu widzenia burmistrza to dobrze, ¿e urzêd-
nik anga¿uje siê w ¿ycie spo³eczne gminy. A jeœli chodzi o muzykowa-
nie w hotelach, to jest prywatna sprawa i odbywa siê poza godzinami
pracy. Gdy chodzi o zwi¹zek kierownika z hotelarzami w kontekœcie
gospodarki œciekami, reporter TVN sprawdzi³ wszystkie hotele i tylko
jeden pasowa³ do wczeœniej za³o¿onej tezy naruszania etyki urzêdni-
czej. Ale w tym przypadku postêpowanie wyjaœniaj¹ce prowadzi Wo-
jewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska.

Wyjaœniaj¹c tê sytuacjê, nie chce odwróciæ uwagi od problemu
œcieków; proszê zwróciæ uwagê, ¿e próbujemy uporaæ siê ze œciekami
na terenie miasta. Bez wsparcia funduszy unijnych ¿adna gmina w
Polsce nie poradzi sobie z tym problemem. Du¿o robimy w tym
kierunku, ale daleko nam od idea³u. Prawie ka¿da miejscowoœæ ma
ten problem, dlatego dalece nieuczciwym jest pokazywanie naszego
miasta jako œciek-zdrój. Te¿ warto zwróciæ uwagê na UWAGÊ, ¿e w
tym programie nie ma miejsca na swobodn¹ wypowiedŸ, ¿e operato-
rzy filmuj¹ nawet d³onie czy postawê cia³a, aby u¿yæ tzw. mowy cia³a
do pokazania stresu przy udzielaniu odpowiedzi, a obraz i dŸwiêk to
pociêty monta¿. Wystarczy kilka przypadków, aby na antenie ogólno-
krajowej udowodniæ, ¿e nasze miasto jest jednym wielkim œciekiem.
I nic nie daje próba pokazania z
naszej strony faktów, co robimy,
ile inwestujemy, ¿e na tle pol-
skich miejscowoœci uzdrowisko-
wych i turystycznych pod wzglê-
dem gospodarki œciekami pre-
zentujemy siê ca³kiem dobrze i
zmierzamy w dobrym kierunku.
Ale ka¿dy wyci¹gnie swoje wnio-
ski. Powiem krótko: mamy pro-
blem ze œciekami, ale coraz mniej-
szy.

24 kwietnia podpisaliœmy umowê partnersk¹ z czesk¹ gmin¹ Bia-
³y Potok (okolice Hejnic), któr¹ zamieszkuje ok. 650 mieszkañców.
Celem naszego partnerstwa jest wymiana doœwiadczeñ, integracja
mieszkañców, szeroko pojêty rozwój naszych gmin i regionu. Zreali-
zowaliœmy ju¿ kilka projektów z czeskimi gminami i nale¿y siê cieszyæ,
¿e s¹siedzi widz¹ potrzebê wspólnych dzia³añ.

W obecnym programowaniu unijnym na lata 2014-2020 znów
bêd¹ œrodki na wspó³pracê polsko-czesk¹. Ju¿ w powiêkszonym part-
nerstwie o Bia³y Potok bêdziemy aplikowaæ o œrodki na rozwój gmin.
Warto przypomnieæ, ¿e w ramach wspó³pracy z Czechami zrealizowa-
liœmy s³ynne ju¿ single tracki. Silne partnerstwo przygraniczne da
nam przewagê nad konkurencj¹ w aplikowaniu o œrodki unijne.



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Harmonogram odbioru odpadów
MAJ/CZERWIEC 2014
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Dobiega koñca pierwszy rok nowej go-

spodarki œmieciowej, pora zatem na jakieœ
pierwsze podsumowania. Niestety, czytel-
noœæ zasad pozbywania siê œmieci nie zapo-
bieg³a ich rozrzucaniu po ulicach, parkach,
rowach i leœnych ostêpach – widaæ, trzeba
na to nie roku, a dekady. Po drugie – niewie-
le zmieni³o siê na PSZOK-u, który wci¹¿ przy-
pomina dzikie wysypisko œmieci ani¿eli
punkt selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Po trzecie – przyda³aby siê jakaœ
jasno sprecyzowana œcie¿ka dojœcia do ujed-
nolicenia (i upiêkszenia) kub³ów, teraz szpet-
nych, jakby z ró¿nych szkó³ i mód wziêtych.
Jesteœmy uzdrowiskiem i przynajmniej w
centrum, gdzie przecie¿ nie da siê zbudo-
waæ œlicznych boksów, pojemniki powinny
byæ zgrabne, czyste i
radosne, a ju¿ na pew-
no nie z wiekami ople-
cionymi grubymi ³añ-
cuchami i zamykanymi
na k³ódki!

Sukcesem gminy
by³o wprowadzenie do
gospodarstw kube³-
ków i biodegradowal-
nych worków na odpa-
dy kuchenne, pora¿k¹
mieszkañców jest ich
niechêæ do rewolucyj-
nego – jak na nasze do-
tychczasowe standar-
dy – rozwi¹zania. Gmi-
na zakupi³a 1600 wia-
derek, a trafi³y one do
niespe³na 700 gospo-
darstw (spó³dzielnia
mieszkaniowa pobra³a
250, tyle samo œwiera-
dowianie indywidual-
nie, 100 szt. odebrano
w Czerniawie i 75 w
MZS). Co dziwniejsze,
s¹ i tacy, którzy przy-
chodz¹ do urzêdu z za-
pytaniem, czy jest jakiœ
obowi¹zek odbierania
kube³ków, a gdy
s³ysz¹, ¿e  ca³a akcja
jest dobrowolna – od-
mawiaj¹ ich przyjêcia,
zas³aniaj¹c siê najczê-
œciej posiadanymi
k o m p o s t o w n i k a m i
(ale¿ ich nagle w mie-
œcie przyby³o!). Z dru-
giej strony pocieszaj¹-
ce jest to, ¿e niektórzy
mieszkañcy przy-
chodz¹ do urzêdu po
kolejn¹ rolkê worecz-
ków, bo choæ akcja za-
czê³a siê w lutym, to
przez kwarta³ wykorzy-
stali przydzia³ 75 sztuk.



Od jakiegoœ czasu zwracaj¹ siê do mnie mieszkañcy Œwieradowa z proœb¹ o pomoc.
Najczêœciej proœby te dotycz¹ ubrañ, sprzêtu AGD, mebli. Wiem te¿, ¿e s¹ osoby, które
chêtnie by tej pomocy udzieli³y, wystarczy³oby wiêc tylko te osoby ze sob¹ skontaktowaæ.
Dlatego zg³osi³am inicjatywê, by taki k¹cik dobrej woli powsta³ w „Notatniku Œwieradow-
skim”. Móg³by funkcjonowaæ pod has³em:

B u r m i s t r z  M i a s t a   Œ w i e r a d ó w -B u r m i s t r z  M i a s t a   Œ w i e r a d ó w -B u r m i s t r z  M i a s t a   Œ w i e r a d ó w -B u r m i s t r z  M i a s t a   Œ w i e r a d ó w -B u r m i s t r z  M i a s t a   Œ w i e r a d ó w -
Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³o -Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³o -Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³o -Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³o -Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³o -
szeñ  Ur zêdu  Mias ta  zos t a ³ y  wywieszo-szeñ  Ur zêdu  Mias ta  zos t a ³ y  wywieszo-szeñ  Ur zêdu  Mias ta  zos t a ³ y  wywieszo-szeñ  Ur zêdu  Mias ta  zos t a ³ y  wywieszo-szeñ  Ur zêdu  Mias ta  zos t a ³ y  wywieszo-
ne  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  done  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  done  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  done  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  done  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  do
wg l ¹du  w  godz inach  p r acy  u r z êdu :wg l ¹du  w  godz inach  p r acy  u r z êdu :wg l ¹du  w  godz inach  p r acy  u r z êdu :wg l ¹du  w  godz inach  p r acy  u r z êdu :wg l ¹du  w  godz inach  p r acy  u r z êdu :
 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja - w sprawie wyznaczenia do sprze-

da¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkal-
nego nr 11 przy ul. Sienkiewicza 16 na rzecz na-
jemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowych czêœci dzia³ek
 nr 93/9 i 94/8, am. 3, obr. IV,  o pow. 1.824 m2.
 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci niezabudowanej w rejonie ul. £¹kowej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 25, am. 3, obr. I, o pow. 12.880 m2

    - z przeznaczeniem na cele rolne.
 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci niezabudowanej przy ul. Zacisze, oznaczo-
nej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 25/15, am. 1, obr. II, o pow. 269 m2

    - z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci zabudowanej przy ul. Leœnej, oznaczonej
geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
  nr 34/6, am. 8, obr. IV, o pow. 500 m2

   - z przeznaczeniem na lokalizacjê wypo¿y-
czalni sprzêtu sportowego.
 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja 8 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci niezabudowanej przy ul. Zdrojowej, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 40, am. 6, obr. IV, o pow. 10 m2

oraz nieruchomoœci niezabudowanej przy ul.
Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 26, am. 9, obr. I, o pow. 10 m2

    - z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³al-
noœci górniczej polegaj¹cej na wydobywaniu wód
leczniczych.
 9 maja 9 maja 9 maja 9 maja 9 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nie-
ruchomoœci niezabudowanej przy ul. Zdrojowej,

UM wykazuje

Tutaj wszystko jest za darmo
- i to dziêki dziêki Tobie!

Zadaniem takiego k¹cika bêdzie bezgo-
tówkowa pomoc osobom potrzebuj¹cym,
polegaj¹ca na wymianie przedmiotów, a na-
wet us³ug miêdzy u¿ytkownikami. Do³¹cz do
tej spo³ecznoœci: Oddawaj zbêdne rzeczy!
Pomagaj! Œmia³o proœ o pomoc!

Wystarczy przys³aæ bezp³atne og³osze-
nie na adres gazety, zg³aszaj¹c to, co chêt-
nie oddamy, lub to, czego potrzebujemy.
Mo¿na og³osiæ siê mejlem, telefonicznie lub
nawet na kartce papieru, któr¹ wystarczy
zostawiæ w referacie promocji UM.

Zapraszamy do wspó³pracy!

MAM - DAM - POTRZEBUJÊ

9 kwietnia gmina og³osi³a przetarg na
utrzymanie i konserwacja terenów zieleni na
terenie miasta. Zadanie to sk³ada siê z dwóch
czêœci: 1 - utrzymanie i konserwacja kom-
pleksu parków uzdrowiskowych; 2 - utrzy-
manie i konserwacja terenów zieleni. Do obu
tych zadañ zg³osi³y siê trzy œwieradowskie
firmy: ROBEN Bo¿ena Staszulonek (1 –
916,55 z³/dobê, 2 – 753,35 z³/d); Utrzymanie
Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz Stachur-
ski (1 i 2 – 640,44 z³/d); GREEN SNOW Ro-
bert Bronicki  (1 – 580 z³/d, 2 – 550 z³/d).

29 kwietnia dosz³o do podpisania obu
umów z firm¹ GREEN SNOW, która bêdzie
siê troszczyæ o œwieradowsk¹ zieleñ do koñ-
ca paŸdziernika br.

14 kwietnia og³oszono przetarg na Od-
biór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój. Jedyn¹ ofertê nades³a³o konsor-
cjum firm, w sk³ad którego wchodz¹: EKO-
BART Bartosza Kudery ze Œwieradowa – li-
der, oraz Zak³ad Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych IZERY z Lubomierza.

Umowê z konsorcjum podpisano 28
kwietnia, z terminem jej wa¿noœci od 1 lipca
br. do 30 czerwca 2015 r. Wykonawca zapro-
ponowa³ cenê 828 tys. z³ – tyle zap³acimy za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z 686 obiektów zamieszka³ych oraz
z ok. 400 obiektów niezamieszka³ych. W ce-
nie tej mieœci siê równie¿ koszt m.in.: prowa-
dzenia PSZOK-a, opró¿niania ok. 300 koszy
ulicznych, dostarczenia (i odbiór) pojemni-
ków na odpady na obs³ugê imprez plenero-
wych, odbioru i zagospodarowania 500 ton
odpadów pochodz¹cych z robót budowla-
nych i remontowych (tylko w nieruchomo-
œciach zamieszka³ych), odbioru odpadów
powstaj¹cych w oczyszczalni œcieków, or-
ganizacji akcji odbioru zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i energetycznego, mebli, opon

i innych sprzêtów wielkogabarytowych (tzw.
wystawka), odbioru i zagospodarowania li-
œci zebranych w ramach akcji jesiennej zbiór-
ki liœci z nieruchomoœci zamieszka³ych i nie-
zamieszka³ych (jednorazowa akcja w paŸ-
dzierniku i listopadzie, ustawienia w apte-
kach pojemników s³u¿¹cych do gromadze-
nia przeterminowanych leków, a nastêpnie
odbioru tych odpadów (nie mniej ni¿ w 2
punktach), ustawienia pojemników w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej s³u¿¹cych do
gromadzenia zu¿ytych baterii, a nastêpnie
odbioru tych odpadów (nie mniej ni¿ w 5
punktach).

15 kwietnia uniewa¿niono przetarg na
zadanie pn. „Remonty cz¹stkowe dróg gmin-
nych” z uwagi na to, ¿e najkorzystniejsza
oferta opiewa³a na 137.161 z³, podczas gdy
gmina zamierza³a przeznaczyæ na ten cel
88.267,63 z³.

25 kwietnia og³oszono przetarg na wy-
³onienie wykonawcy zadania pn. „Zapew-
nienie czystoœci ulic, chodników i placów
na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój”.

5 maja dokonano otwarcia trzech ofert,
które nap³ynê³y od firm: ROBEN Bo¿ena Sta-
szulonek ze Œwieradowa – 94.468 z³; Utrzy-
manie Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz
Stachurski ze Œwieradowa - 125.800 z³; Za-
k³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych IZE-
RY z Lubomierza – 94.700 z³.

Z uwagi na fakt, ¿e najtañsza oferta prze-
kracza³a o ok. 10 tys. z³ bud¿et przewidziany
na to zadanie, przetarg uniewa¿niono i 9 maja
og³oszono go ponownie, z terminem nadsy-
³ania ofert do 12 maja.

9 maja odby³a siê kolejna rada budowy
ul. Zdrojowej, która zajê³a siê ocen¹ zaawan-
sowania prac i rozwi¹zaniem kilku spraw or-
ganizacyjnych. Na pocz¹tek dobra wiado-
moœæ – zarówno wed³ug inwestora, jak i
wykonawcy zaawansowanie robót wynosi
15 proc. i jest zgodne z harmonogramem, a
firma przygotowuje siê do rozliczenia I czê-
œci zadania.

Jeœli mimo to wydaje nam siê, ¿e tempo
pac nie jest zadowalaj¹ce, warto nadmieniæ,
¿e najwiêcej - jak dot¹d - k³opotów i utrud-
nieñ sprawi³a infrastruktura podziemna, a
zw³aszcza sieæ wodoci¹gowa, która po od-
s³oniêciu okaza³a siê byæ w bardzo z³ym sta-
nie. Odkryto kilka nieszczelnoœci sieci, któ-
re zabezpiecza³y jedynie warstwy ziemi, trze-
ba by³o robiæ obejœcia i na krótki czas wy³¹-
czaæ wodê dla odbiorców przy ul. Zdrojo-
wej.

Przy okazji odkryto kilka niezinwentary-
zowanych przy³¹czy wody i trzeba teraz zba-
daæ, kto i czy z nich w ogóle korzysta.

Przed wykonawc¹ stoi teraz równie trud-
ne zadanie – prze³¹czenie na now¹ sieæ wo-
doci¹gow¹ i znów nie obêdzie siê bez krót-
kich przerw w dostawie wody.

W tym tygodniu rozpocznie siê te¿ uk³a-

Trwa akcja kontrolna maj¹ca uporz¹dkowaæ
gospodarkê œciekow¹ w mieœcie, ze szczególnym
naciskiem na sprawdzanie szamb – ich szczelnoœci
i czêstoœci opró¿niania.

Po wstêpnej weryfikacji skontrolowanych nie-

(de)

RurRurRurRurRury pod deptakiemy pod deptakiemy pod deptakiemy pod deptakiemy pod deptakiem

ruchomoœci, gdzie prowadzona jest dzia³alnoœæ
gospodarcza, stwierdzono, ¿e miêdzy 1 czerwca a
30 listopada 2013 r.  iloœæ wywiezionych œcie- iloœæ wywiezionych œcie- iloœæ wywiezionych œcie- iloœæ wywiezionych œcie- iloœæ wywiezionych œcie-
ków w ¿aden sposób nie bilansuje siê zków w ¿aden sposób nie bilansuje siê zków w ¿aden sposób nie bilansuje siê zków w ¿aden sposób nie bilansuje siê zków w ¿aden sposób nie bilansuje siê z
iloœci¹ dostarczanej wodyiloœci¹ dostarczanej wodyiloœci¹ dostarczanej wodyiloœci¹ dostarczanej wodyiloœci¹ dostarczanej wody.....

Te dramatyczne proporcje wynika³y z przed³o-
¿onych dokumentów, a wobec tak ogromnej roz-
bie¿noœci w³aœciciele zostali wezwani do z³o¿enia
dodatkowych wyjaœnieñ.

Teraz w kolejce do skontrolowania znajduj¹ siê
wspólnoty mieszkaniowe i nale¿y siê obawiaæ jesz-
cze wiêkszych dysproporcji – „Notatnik” bêdzie na
bie¿¹co informowaæ o wynikach kontroli.

PrzypominamyPrzypominamyPrzypominamyPrzypominamyPrzypominamy, ¿e iloœci wywiezionych, ¿e iloœci wywiezionych, ¿e iloœci wywiezionych, ¿e iloœci wywiezionych, ¿e iloœci wywiezionych
nieczystoœci p³ynnych musz¹ byæ porów-nieczystoœci p³ynnych musz¹ byæ porów-nieczystoœci p³ynnych musz¹ byæ porów-nieczystoœci p³ynnych musz¹ byæ porów-nieczystoœci p³ynnych musz¹ byæ porów-
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Gospodarka œciekowa w gminie - czeka nas du¿o pracy!

danie nowej sieci ka-
nalizacyjnej, po czym
roboty ziemne zo-
stan¹ zakoñczone i
rozpoczn¹ siê drogo-
we.

Podczas rady bu-
dowy pojawi³ siê
wniosek, by rzuciæ na
Zdrojow¹ wiêcej ludzi
i sprzêtu, co wyko-
nawca uzna³ za mo¿li-
we po wykonaniu
wszystkich prac ziem-
nych.

(aka)

oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 40, am. 6, obr. IV, o pow. 112,50 m2

     - z przeznaczeniem na budowê szaletu miej-
skiego.
 9 maja 9 maja 9 maja 9 maja 9 maja - w sprawie przeznaczenia do wy-

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nie-
ruchomoœci niezabudowanej przy ul. Rolniczej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 1/14, am. 5, obr. III, o pow. 500 m2

    - z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu
przydomowego.



Zwracam siê z proœb¹ do mieszkañców Œwieradowa-Zdroju i Pobiednej o poparcie
petycji skierowanej do Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu w sprawie remontu
drogi wojewódzkiej. Oto treœæ petycji:

My, ni¿ej podpisani mieszkañcy Œwieradowa–Zdroju i Pobiednej, domagamy siê prze-
budowy drogi wojewódzkiej nr 358, w tym wycinki drzew co najmniej z jednej strony ulicy
D³ugiej, na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ Sudeck¹ w Czerniawie do ulicy Strzeleckiej w
Pobiednej, co umo¿liwi jej poszerzenie oraz wykonanie chodnika.

Obecny stan drogi zagra¿a zarówno bezpieczeñstwu pieszych, jak i pojazdów, a w okre-
sie zimowym uniemo¿liwia mijanie siê samochodów, w tym równie¿ autobusów kurso-
wych, dla których jest to jedyna droga przejazdu przez miejscowoœæ, np. do Lubania. Jest to
miasto powiatowe, gdzie wiêkszoœæ m³odzie¿y uczêszcza do szkó³ ponadgimnazjalnych, a

doroœli musz¹ dojechaæ do pracy, szpitala, Powiatowego Urzêdu
Pracy, starostwa czy innej instytucji. Jest to równie¿ trasa przejaz-
du autobusu szkolnego dowo¿¹cego dzieci do szko³y.

W zwi¹zku z powy¿szym domagamy siê pilnej interwencji w
tej sprawie.

Aby poprzeæ petycjê, wystarczy z³o¿yæ podpis na listach, które
udostêpnione s¹ w sekretariacie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czer-
niawie, w czerniawskich sklepach, w koœcio³ach, a w Pobiednej -
u pani so³tys i w tamtejszych sklepach.

Wizualnie zimowa szata czyni z ul. D³ugiej trakt bardziej przypominaj¹cy drogê leœn¹, ale jej
komunikacyjna przydatnoœæ zim¹ maleje niemal do zera - na tej szerokoœci jezdni miniêcie
siê dwóch aut œredniej wielkoœci staje siê wrêcz niemo¿liwe.

Podpisz siê za poszerzeniem
30 kwietnia w Miejskim Zespole Szkó³ odby³ siê uroczysty apel poœwiêcony 223 rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odœpiewaniu
hymnu uczniowie klasy 3a i 6a w monta¿u s³owno-muzycznym przypomnieli to wa¿ne wyda-
rzenie z historii naszego kraju, przybli¿aj¹c obecnym postanowienia pierwszej w Europie
ustawy zasadniczej, a poprzez taniec ukazali wartoœæ symboli narodowych.

Lekcja historii przenios³a nas w odleg³e czasy, zwi¹zane z uchwaleniem Konstytucji.
¯yjemy dziœ w wolnej Polsce, z nadziej¹ patrzymy w przysz³oœæ, nie mo¿emy jednak zapo-
mnieæ o doœwiadczeniach minionych lat.          Joanna Szaniawska

Wiwat 3 Maja!

Ka¿dy cz³owiek jest w czymœ uzdolniony, a wykrywa-
nie tych zdolnoœci jest bardzo wa¿nym zadaniem szko³y,
czyli nauczycieli i wychowawców, których wspólna praca
z uczniami zaowocuje sukcesami w konkursach zarów-
no na etapach szkolnych, gminnych, a na ogólnopolskich
koñcz¹c.

Udzia³ w turniejach pozwala na integracjê, poznanie
nowych przyjació³, mo¿liwoœci „zdrowej” rywalizacji, któ-
ra pobudza do twórczego myœlenia, rozwija zdolnoœci, daje
szanse porównañ w³asnych prac, osi¹gniêæ czy umiejêt-
noœci z innymi uczniami, mobilizuje do dalszej pracy, a
sukcesy uczniów ciesz¹ uczestników, rodziców, nauczy-
cieli, rówieœników i s¹ doskona³¹ promocj¹ szko³y i œrodo-
wiska lokalnego.

Do grona laureatów nale¿¹ dru¿yny Szkolnego Ko³a
Krajoznawczo Turystycznego PTTK „Œwieradowskie

Per³y z Kwisy

szklarstwie w Górach Izer-
skich”.

Sukces uczniów to gra-
tyfikacja za ciê¿k¹ pracê pod
opiek¹ Adama Palbowa, To-
masza Mitkiewicza i Izabeli
Salawy, którym sk³ada ser-
deczne podziêkowania opie-
kun „Œwieradowskich Or-
³ów” Teresa Fierkowicz (któ-
ra wierzy, ¿e w Kwisie per³y
by³y, s¹ i bêd¹).

Na zdjêciu powy¿ej: Kasia
Salawa (z lewej), Dawid
Jurczak, Natalia Rewers (z
ty³u). Z prawej stoi Krzysz-
tof Król, sêdzia zawodów.

Tenis ziemny i mini-
golf dla ka¿dego - orga-
nizacja zajêæ sportowych
w zakresie tenisa ziemne-
go i mini golfa dla dzieci
i m³odzie¿y na bazie Œwie-
tlicy Œrodowiskowej „
Mrowisko”, przeznaczo-

zwi¹zane z  tenisem ziemnym i minigolfem. Spotkania bêd¹ skiero-
wane zarówno do uczestników „Mrowiska”, jak i uczniów podstawów-
ki, gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych, a tak¿e doros³ych.

Zajêcia s¹ bezp³atne, a ka¿dy z uczestników bêdzie móg³ wzi¹æ
udzia³ w turniejach sportowych organizowanych w trakcie zajêæ.

Spotkania odbywaj¹ na boisku przyszkolnym w Czerniawie i na
polu minigolfa w Œwieradowie, w poniedzia³ki w godz. 1600–1800 i we
wtorki w godz. 1430–1830.

Or³y”, które w etapie wojewódzkim XLII Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
PTTK zajê³y czo³owe lokaty.

Uczniowie SP nr 1 w sk³adzie: Dawid Jurczak, Katarzyna
Salawa i Natalia Rewers - zajêli II miejsce, a zespó³ szkó³
œrednich w sk³adzie: Kamila Fierkowicz, Maria Salawa i Ka-
mila Zarêbiñski – wygra³ i od 29 maja do 1 czerwca w Barlin-
ku bêd¹ reprezentowali województwo dolnoœl¹skie w eta-
pie ogólnopolskim. Dodatkowo K. Salawa i K. Fierkowicz
zajê³y I miejsce w indywidualnym konkursie odznak tury-
stycznych, zaœ K. Zarêbiñski wygra³ w indywidualnym kon-
kursie wiedzy.

Kolejnym sukcesem naszych m³odych turystów jest II
miejsce Kamili w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego
Konkursu „Poznaj Ojcowiznê” za pracê pisemn¹ pt. „Spa-
cer szlakiem zrewitalizowanych i nowo powsta³ych obiek-
tów turystycznych na terenie gmin Mirsk i Œwieradów-
Zdrój”, oraz zwyciêstwo Kamila w etapie ogólnopolskim za
pracê literack¹ pt. „Od kwarcu do millefiori, czyli rzecz o

Opiekun Anna So³tys,
tel. 602 526 086, sp2czerniawa.szkolnastrona.pl

nych dla uczniów chc¹cych rozwijaæ zainteresowania

Ma³gorzata Gettner
Fot. Piotr Bigus
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Opowieśc i  MagdyOpowieśc i  MagdyOpowieśc i  MagdyOpowieśc i  MagdyOpowieśc i  Magdy

Zachodz¹ce wraz z wiekiem zmiany s¹ nieuniknione i nieodwracalne, jednak poprzez odpo-
wiednie postêpowanie, w tym równie¿ w³aœciwe ¿ywienie, mo¿na znacznie spowolniæ procesy
starzenia siê i d³u¿ej zachowaæ sprawnoœæ fizyczn¹ i umys³ow¹. Warto wiêc zapoznaæ siê z pod-
stawowymi zasadami ¿ywienia osób starszych.

Dieta osób zdrowych niezale¿nie od wieku powinna opieraæ siê na zasadach prawid³owego
¿ywienia, jednak ze wzglêdu na postêpuj¹ce wraz z wiekiem zmiany konieczne s¹ pewne modyfi-
kacje w sposobie od¿ywiania osób starszych.

Zachodz¹ce wraz z wiekiem zmiany s¹ nieuniknione i nieodwracalne, jednak poprzez odpo-
wiednie postêpowanie, w tym równie¿ w³aœciwe ¿ywienie, mo¿na znacznie spowolniæ procesy
starzenia siê i d³u¿ej zachowaæ sprawnoœæ fizyczn¹ i umys³ow¹. Warto wiêc zapoznaæ siê z pod-
stawowymi zasadami ¿ywienia osób starszych.

Dieta osób zdrowych niezale¿nie od wieku powinna opieraæ siê na zasadach prawid³owego
¿ywienia, jednak ze wzglêdu na postêpuj¹ce wraz z wiekiem zmiany konieczne s¹ pewne modyfi-
kacje w sposobie od¿ywiania osób starszych.

Jedz 5 posi³ków dziennie.
 Pij przynajmniej 1,5 litrów napojów.
 Zamiast smalcu u¿ywaj oleju – zawie-

ra zdrowe t³uszcze nienasycone, które s¹ te¿
w margarynie i mas³ach roœlinnych.

  Z miêsa wybieraj drób. Dwa razy w
tygodniu jedz ryby.

  Zrezygnuj ze s³odkich deserów na
rzecz owoców.

 Zajadaj gruboziarniste pieczywo i jab³-
ka (ze skórk¹!) – maj¹ du¿o b³onnika.

 Unikaj potraw sma¿onych – zawieraj¹
du¿e iloœci rakotwórczych azotanów.

 Warzywa gotuj na parze – zachowaj¹
wtedy najwiêcej wartoœci od¿ywczych.

 Ostro¿nie z sol¹ - stosuj najwy¿ej pó³
p³askiej ³y¿eczki dziennie.

Za Ewelin¹ Pa³kowsk¹ (Polskie
Towarzystwo Dietetyki) – poda³a D.S.

„WIEKOWE” ZMIANY„WIEKOWE” ZMIANY„WIEKOWE” ZMIANY„WIEKOWE” ZMIANY„WIEKOWE” ZMIANY
Zmiany zachodz¹ce w uk³adzie pokarmo-

wym – choroby jamy ustnej i zêbów, ograni-
czone funkcje gruczo³ów trawiennych (m.in.
zmniejszenie wydzielanie soków trawien-
nych), zmniejszona perystaltyka ¿o³¹dka i
jelit – powoduj¹, ¿e u osób starszych czêsto
wystêpuj¹ zaburzenia trawienia i wch³ania-
nia pokarmów objawiaj¹ce siê m.in. zgag¹,
zaparciami lub biegunkami. U osób starszych
istotnie zmniejsza siê równie¿ poziom aktyw-
noœci fizycznej, maleje si³a miêœni, zmienia
siê praca narz¹dów wewnêtrznych, czego
konsekwencj¹ jest przede wszystkim obni-
¿enie tempa przemiany materii. W zwi¹zku z
tym, zmienia siê tak¿e sk³ad cia³a: maleje za-
wartoœæ wody w ustroju, a roœnie zawartoœæ
tkanki t³uszczowej. Co wiêcej, u mê¿czyzn
ju¿ po 45. roku ¿ycia, a u kobiet po 55. roku,
wzrasta ryzyko chorób uk³adu sercowo-na-
czyniowego, dlatego nie tylko dla dobrego
samopoczucia, ale tak¿e ze wzglêdów zdro-
wotnych nale¿y kontrolowaæ masê cia³a oraz
zwróciæ uwagê na sk³ad diety.

Aby ograniczyæ problemy gastryczne i
zapewniæ organizmowi odpowiedni¹ iloœæ
energii “i sk³adników pokarmowych, dieta
osoby starszej powinna byæ diet¹ lekko-
strawn¹. Nale¿y ograniczyæ potrawy ostre,
t³uste, d³ugo zalegaj¹ce w ¿o³¹dku, zawiera-

Posi³ki powinny byæ czêste (4–5 posi³-
ków w ci¹gu dnia), jednak mniejsze objêto-
œciowo. Z wiekiem s³abnie zdolnoœæ odczu-
wania smaku i zapachu, co mo¿e powodo-
waæ utratê apetytu, dlatego posi³ki powin-
ny byæ atrakcyjne wizualnie i wyraziste sma-
kowo. Dodatek zió³ (œwie¿ych/suszonych)
doskonale poprawia smakowitoœæ potraw,
eliminuje koniecznoœæ dosalania (nadmiar
soli w diecie prowadzi do rozwoju nadciœnie-
nia têtniczego), dodatkowo korzystnie wp³y-
wa na pracê uk³adu pokarmowego. Ró¿no-
rodnoœæ produktów i potraw zmniejsza ry-
zyko niedoborów cennych sk³adników – w
jad³ospisie osoby starszej nie powinno za-
brakn¹æ warzyw i owoców, przetworów
mlecznych o obni¿onej zawartoœci t³uszczu,
chudego miêsa i wêdlin oraz ryb.

Osoba starsza powinna zwróciæ uwagê
na zawartoœæ i rodzaj t³uszczów w swojej
diecie. Zaleca siê, by by³y to t³uszcze g³ów-
nie w postaci surowej, czyli nieprzetworzo-
ne, jak choæby oleje roœlinne (rzepakowy,
sojowy, lniany, s³onecznikowy) stosowane
jako dodatek do surówek, sa³atek. Warto
równie¿, przynajmniej 2 razy w tygodniu,
wzbogaciæ menu o ryby, takie jak np. ³osoœ,
dorsz, pstr¹g, tuñczyk, szprot, makrela, któ-
re s¹ Ÿród³em wielo-nienasyconych kwasów
t³uszczowych omega-3.

Nie mo¿na zapominaæ o odpowiedniej
dawce p³ynów – nale¿y piæ czêsto, ale w
umiarkowanych iloœciach. Zaleca siê piæ
oko³o 1,5 litrów napojów dziennie (czyli 6
szklanek) – to niezbêdne minimum. Wybór
mamy szeroki, pocz¹wszy od wody (dla
uatrakcyjnienia smaku mo¿na dodaæ plaster
cytryny/pomarañczy, listki miêty), poprzez
herbaty (zielona/czerwona/bia³a), herbatki
(owocowe, zio³owo-owocowe), napary z zió³
(rumianek, melisa), na sokach koñcz¹c (wa-
rzywne, owocowo-warzywne), jednak naj-
lepiej wybieraæ te, które przygotowano bez
dodatku cukru.

Ju¿ snu³y siê dziesiêæ razy w bibliotece z cyklu „Dobra
ksi¹¿ka i kawa”, a Magda spotyka siê z osobami, które chc¹
poznaæ dawn¹ historiê Œwieradowa - Bad Flinsberg. Dla wie-
lu z nas jest nasz¹ lokaln¹ „Lamparsk¹”, bo tak jak pani
Joanna zapisuje i odkrywa przesz³oœæ historyczn¹ przed
nami, pragn¹cymi poznaæ historiê swojego miasta.

W bibliotece ksi¹¿ki Joanny Lamparskiej udostêpniaj¹
wiedzê o obiektach, zabytkach Dolnego Œl¹ska czyli dwo-
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j¹ce du¿e iloœci w³ókna pokarmowego. B³on-
nik pokarmowy powinien pochodziæ z m³o-
dych, delikatnych warzyw, dojrza³ych owo-
ców, delikatnego pieczywa pszennego, pie-
czywa typu graham, drobnych kasz, maka-
ronu, ry¿u. Osoby starsze powinny ograni-
czyæ spo¿ywanie potraw sma¿onych. Spo-
œród licznych technik kulinarnych zaleca siê:
gotowanie (w wodzie z dodatkiem zió³/przy-
praw, na parze), pieczenie (w rêkawie, w folii
aluminiowej), duszenie (najlepiej bez uprzed-
niego obsma¿ania).

Miejska Biblioteka Publiczna
w Œwieradowie-Zdroju
og³asza konkurs fotograficzny
„Przy³apani na czytaniu”

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale¿y wyraziæ zgodê
na publikacjê zdjêcia, ponadto uzyskaæ zgodê od osoby
znajduj¹cej siê na zdjêciu, któr¹ chcemy zaprezento-
waæ, oraz wype³niæ formularz zg³oszeniowy.

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkañ-
ców Œwieradowa i okolic, a jego celem jest pokazanie,
jak i gdzie - w domu, szkole, na ulicy, w parku, w przy-
chodni, w autobusie czy na pla¿y - czytamy.

Prace nale¿y nadsy³aæ do 20 maja br.
na adres biblioteka3@@@@@op.pl
Og³oszenie wyników 27 maja br.
Regulamin dostêpny na stronie
www.mbpswieradow.com.pl

Interferie Sport Hotel (d. Malachit) zaprasza œwierado-
wian do udzia³u w dwóch programach zdrowotnych. Pierw-
szy nosi nazwê ZRZUÆ DO WAKACJI i polega na udzia³u w
treningach, które pozwol¹ do wakacji zrzuciæ zbêdne kilo-
gramy. Zajêcia prowadzone bêd¹ pod okiem trenera na prze-
mian na sali gimnastycznej, w basenie (aqua aerobik) i w
terenie (zajêcia nordic walking i treningi biegowe). Pakiet
obejmuje te¿ wejœcia do saun. Na pierwszym treningu uczest-
nicy zostan¹ zwa¿eni i zmierzeni, a pomiary zostan¹ powtó-
rzone na ostatnich zajêciach. Kto zrzuci najwiêcej, otrzyma
cenn¹ nagrodê. Drugi program - ZDROWY KRÊGOS£UP -
skupi siê na æwiczeniach, które pozwol¹ wzmocniæ miêœnie
brzucha i grzbietu, odpowiedzialne za utrzymanie prawid³o-
wej sylwetki. Tu równie¿ zajêcia prowadzone bêd¹ na sali
gimnastycznej i w basenie. Je¿eli ktoœ ma problemy me-
dyczne z krêgos³upem, zanim zdecyduje siê na udzia³ w zajê-
ciach, powinien skontaktowaæ siê z lekarzem.

Informacje o szczegó³ach obu programów mo¿na uzy-
skaæ pod nr telefonu 75 78 16 750.

Zrzucaj i prostuj!

rach, pa³acach, zamkach, o ludziach, a nawet duchach, au-
torka w sposób ciekawy to wszystko opisuje. Jej ksi¹¿ki to
nie studia historyczne, ale zapisy dziennikarskie licznych
podró¿y i wêdrówek po Dolnym Œl¹sku. U nas mo¿na prze-
czytaæ m.in. „Zamkowe tajemnice”, „Dolny Œl¹sk, jakiego
nie znacie”, „Niezwyk³e miejsca wokó³ Wroc³awia” i wiele
innych.

Magda Olszewska, t³umaczka z jêzyka niemieckiego i
lokalna tropicielka tajemnic, potrafi tak opowieœciami czaro-
waæ, ¿e s³uchaj¹cym wydaje siê, i¿ przenosz¹ siê w odleg³e
lata starego Œwieradowa.

28 kwietnia opowiada³a o kulturze i obiektach kultury
dawnego Œwieradowa. Wiele imprez kulturalnych by³o zwi¹-

zanych ze œwiêtami ewangelickimi, ale nie obchodzono ich
koœcielnie, lecz g³ównie rekreacyjnie i wycieczkowo. Ju¿ wte-
dy dbano, aby goœcie przebywaj¹cy na odpoczynku mieli
zapewnione kulturalne atrakcje, hucznie obchodzono np.
Zielone Œwi¹tki.

Gdy gra³a orkiestra zdrojowa, tarasy by³y zajête, w par-
kach ludzie siedzieli i odpoczywali na licznych ³aweczkach,
sprzedawano liczne pami¹tki. Goœciom zapewniano bale,
potañcówki, dowoln¹ iloœæ wody Ÿródlanej, ale wczeœniej
nale¿a³o uiœciæ op³atê klimatyczn¹, która w³aœnie dawa³a ta-
kie prawo.

Rozwój kulturalny nast¹pi³ dziêki licznym towarzystwom,
które chcia³y, aby pobyt w Bad Flinsberg by³ ciekawy dla
kuracjuszy, ale i te¿ dla mieszkañców (dlatego powsta³y chóry
mieszane).

Du¿ym wydarzeniem by³o wybudowanie teatru zdrojo-
wego w stylu modernistycznym, nazywanym (nie wiadomo
dlaczego) Domem Cieni. Repertuar by³ bardzo bogaty, w
sezonie 1920 wystawiano operetkê, baœnie, a komedie na-
wet kilkukrotnie. Znacz¹cym obiektem by³ te¿ hotel „Krysz-
ta³” z lustrzan¹ scen¹... co pozosta³o po budynkach w na-
szym nowym tysi¹cleciu - to ju¿ odrêbna opowieœæ.

Oczywiœcie, o kulturze mo¿na by³oby jeszcze d³ugo mó-
wiæ, ale czas by³ nieub³agany, uczestnicy zostali zaproszeni
na nastêpne majowe
spotkanie, które równie¿
ciekawie siê zapowiada,
gdy¿ Magda Olszewska
dotar³a do wierszy pisa-
nych w Bad Flinsberg i
zd¹¿y je przet³umaczyæ
na 11. spotkanie, które
odbêdzie siê w bibliote-
ce 27 maja o godz. 1545.

(KP)



Jedna z dwu pracowni komputerowych w szkole.

Nowoczesność w klasie i... w szatniNowoczesność w klasie i... w szatniNowoczesność w klasie i... w szatniNowoczesność w klasie i... w szatniNowoczesność w klasie i... w szatni

Zachęcamy do udziału w kolejnej, czwartej już
edycji konkursu na najpiękniejsze świeradowskie

KWIEÆMY SIÊ!

ogrody i balkony. Najciekaw−
sze aranżacje ogrodowe, swoje
bądź sąsiada, można zgłaszać
telefonicznie bądź mejlem (mile
widziane będą zdjęcia obrazu−
jące ogrodniczy kunszt i pasję
właścicieli posesji) na adres
it@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.pl lub
teresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.pl

Gdy Rafa³ Matelski, kierownik gospodarczy - informa-
tyk szko³y, przychodzi³ do pracy w 2001 r., zasta³ 6 kompu-
terów pozyskanych z Agencji Rynku Rolnego oraz modem
internetowy Telekomunikacji Polskiej z 200 darmowymi
impulsami.

Dziœ szko³a dysponuje ponad 60 komputerami:
 25 stoi w dwóch pracowniach (w jednej dla podsta-

wówki znajduje siê 12 nowych komputerów firmy DELL AiO,
a w  pracowni dla gimnazjum 13 nowych AiO z dyskami
SSD, maj¹cych wszystkie  podzespo³y w monitorze);
 5 w bibliotece   7 w sali przyrodniczej   20 w

salach lekcyjnych   1 w œwietlicy UL    9 obs³uguje
administracjê    ponadto nauczyciele maj¹ do dyspozycji
5 laptopów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e s¹ to bardzo szybkie urz¹dzenia,
które bardzo u³atwiaj¹ pracê na lekcji. Szko³a ma niezwykle
szybkie ³¹cze internetowe, które umo¿liwia komfortow¹ pra-
cê wielu komputerów jednoczeœnie.

Ostatni zakup to wspomniana ju¿ pracownia gimnazjal-
na z 13 stanowiskami wraz z nowoczesn¹ drukark¹ sieciow¹
i telewizorem 50'' LED, bezprzewodowo pod³¹czonym po-
przez HDMI do komputera nauczyciela. Wszystko to kosz-
towa³o 50.300 z³. W obu pracowniach szko³a posiada ³¹cznie
25 stanowisk co umo¿liwia indywidualn¹ pracê ucznia przy
komputerze.

- Na ekranie telewizora jak na nowoczesnej tablicy
nauczyciel prezentuje wskazówki, t³umaczy trudne zagad-
nienia z algorytmiki b¹dŸ programowania, bez koniecz-
noœci odrywania uczniów od stanowisk. Dziêki jakoœci i
wielkoœci ekranu ka¿dy najmniejszy szczegó³ przy progra-
mowaniu jest doskonale widoczny, co eliminuje wystêpo-
wanie b³êdów literowych – wyjaœnia R. Matelski.

Komputery dla obu pracowni oraz komputery dla na-
uczycieli w klasach zosta³y zakupione ze œrodków w³asnych
gminy.

W tej wyliczance nie mo¿na pomin¹æ tablic multimedial-
nych: przyrodniczej, jêzykowej i tej trzeciej planowanej na
ten rok dla klas I-III z dedykowanym oprogramowaniem, co
bêdzie kosztowa³o  ok. 10 tys. z³ (wraz z projektorem i pro-
gramami).

W OSTATNICH LATACH ŒWIERADOWSKI MZS NA WEJŒCIE W XXI WIEK WYDA£ OK. 1 MLN Z£!

trzeba te¿ wspomnieæ o zakupach ³awek i mebli, o remon-
tach budynku i otoczenia, o monitoringu, przez co szko³a
zyskuje na funkcjonalnoœci i bezpieczeñstwie. Inni dyrek-
torzy i uczniowie szkó³, którzy nas odwiedzaj¹ z okazji
zawodów sportowych czy konkursów, widz¹c jej wyposa-
¿enie, patrz¹ na nas z zazdroœci¹ i niedowierzaniem – do-
daje informatyk.

Uczniowie s¹ ju¿ przyzwyczajeni do pracy z kompute-
rem jako narzêdziem pracy, a ca³y proces edukacyjny jest

nie zaprojektowanych dla nas szafek uczniowskich (dla kl.
I-III) kosztowa³ gminê 47 tys. z³.

Indywidualizacja zamówienia polega³a na tym, ¿e szafki
o wysokoœci 130 cm nie s¹ standardem polskim (u nas jest
to 60 cm), ale czeskim. Dziêki nietypowemu wymiarowi w
œrodku jest du¿o miejsca na rozwieszenie i wysuszenie gru-
bych kurtek i kombinezonów, a stanowiska na buty maj¹
odp³yw na œciekaj¹c¹ wodê.

W tym roku do 120 szafek dokupi siê jeszcze 30 - dla kl.
IV (obecnej III). Nastêpne zakupy planowane s¹ na rok przy-
sz³y i 2016 – ogó³em bêdzie ich oko³o 450! A z szatni znikn¹
po 30 latach  relikty przesz³ej epoki jakimi niew¹tpliwie s¹

Tablica multimedialna w pracowni jêzykowej (tu widzimy
uczennicê na lekcji angielskiego) ma ekran o przek¹tnej 83,6
cala, czyli ponad 200 cm!

- Burmistrz i radni id¹ z duchem czasu, s¹ otwarci na
nowe technologie, zdaj¹ sobie sprawê z nowoczesnych
potrzeb, inwestuj¹c w najnowoczeœniejsze sprzêty i opro-
gramowanie. Przy tym nie kwestionuj¹ pomys³ów i projek-
tów koniecznych dla unowoczeœniania procesu edukacyj-
nego i to w³aœnie dziêki ich wsparciu i zrozumieniu po-
trzeb szko³y nasza placówka jest najlepiej wyposa¿on¹
poœród szkó³ podstawowych i gimnazjów w woj. dolnoœl¹-
skim. I nie mówimy tylko o sprzêcie komputerowym, bo

tak skonstruowany, aby komputer nie udziela³ odpowiedzi,
a by³ tylko pomoc¹ do nauki.

W szkole wiêkszoœæ nauczycieli w swej pracy wykorzy-
stuje komputery i Internet; jedni tylko do prezentowania
materia³ów z Wikipedii czy Google'a, inni traktuj¹ je jako
wiod¹ce narzêdzie wspieraj¹ce ca³y proces edukacyjny, w
którym g³ówn¹ rolê wiod¹ multibooki, czyli elektroniczny
odpowiednik ksi¹¿ek i æwiczeñ.

Miejski Zespó³ Szkó³ jako jeden z nielicznych w woje-
wództwie w ca³oœci pokrywa koszt dostêpu przez uczniów
do internetowych programów edukacyjnych, takich jak Ma-
tlandia czy Gimplus. Nauczyciele matematyki, przedmiotu
trudnego (i nielubianego), dziêki temu uatrakcyjniaj¹ nie-
zmienny od lat, wydawa³oby siê, ujêty w sztywne formu³y
przebieg lekcji, zachêcaj¹c i motywuj¹c uczniów do wspól-
nej pracy i rywalizacji (system rankingowy) miêdzy sob¹.
Dziêki temu m³odzie¿ wiedzê przyswaja znacznie szybciej,
co z kolei przek³ada siê na wyniki w nauce i egzaminach
koñcowych w gimnazjum.

Teraz szko³a stoi przed kolejnym wyzwaniem – wprowa-
dzeniem e-dziennika, o który R. Matelski mówi tak:

- Nie chcieliœmy zaczynaæ wczeœniej bez odpowiednie-
go zaplecza, widz¹c, jak w innych szko³ach nauczyciele
wykonuj¹ tê sam¹ pracê dwu-, a nawet trzykrotnie. Dziœ,
maj¹c taki sprzêt, jesteœmy prawie przygotowani na wpro-
wadzenie pe³nego programu e-dziennika, a jego mo¿liwo-
œci to coœ znacznie wiêcej ni¿ tradycyjny dziennik. Co istot-
ne, gdy w innych szko³ach rodzice za wgl¹d w e-dziennik
p³ac¹ od 5 do 15 z³, u nas rodzice, którzy zechc¹ do niego
zagl¹daæ i œledziæ postêpy swych dzieci, nic nie zap³ac¹.

Przez wiele miesiêcy szko³a testowa³a ró¿ne rozwi¹za-
nia e-dzienników wielu firm i na dziœ najlepszym, naszym
zdaniem, rozwi¹zaniem jest Uonet+ firmy Vulkan, na razie
testowany jedynie w 15 wroc³awskich szko³ach, dopaso-
wany do najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ stacjonarnych i
mobilnych (przez komórki - dziêki dedykowanym aplika-
cjom). Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê go uruchomiæ w for-
mie testowej ju¿ od wrzeœnia przysz³ego roku szkolnego.

Nawet przyziemne (dos³ownie i w przenoœni) zmiany
dokonane w szatniach wpisuj¹ siê w nowoczesny wizeru-
nek szko³y. Ostatni zakup 120 nowoczesnych, indywidual-

pomieszczenia oddzielone od siebie siatk¹ ogrodzeniow¹.
Korytarz po usuniêciu dodatkowych boksów odzyska
dawn¹ funkcjonalnoœæ i stanie siê znów jasny i przestron-
ny.

Samo przygotowanie pomieszczenia kosztowa³o szko³ê
10 tys. z³, a roboty w ca³oœci wykonano systemem gospo-
darczym. W morderczej niekiedy walce ze stal¹ i betonem
wylewanym w 1980 r.  pomoc¹ wykazali siê pracownicy spo-
³ecznie u¿yteczni, których wynagrodzenia s¹ finansowane
w po³owie przez gminê, a w po³owie przez Powiatowy Urz¹d
Pracy. Remont trwa³ 2 miesi¹ce. Trzeba by³o w ca³oœci wy-
mieniæ pod³ogi, grzejniki zmieniono na panelowe, zamonto-
wano monitoring IP, u³o¿ono blaty jako siedziska na tune-
lach cieplnych, zamontowano lampy z detektorami ruchu,  a
ca³oœæ – i œciany, i szafki - pyszni siê teraz ¿ywymi barwami.

Usuniêto stare drzwi wejœciowe do boksów, co da³o
uczniom du¿o wiêksz¹ swobodê w dostêpie do ich rzeczy w
szatni (uczniowie mog¹ przechowywaæ ksi¹¿ki, zeszyty czy
stroje wf, nie musz¹c tego dŸwigaæ do domu i z powrotem),
minimalizuj¹c przy okazji kradzie¿e, gdy¿ ka¿da szafka ma
zamek szyfrowy. Wybrano dro¿sze zamki bez kluczy, gdy¿ w
póŸniejszej eksploatacji s¹ tañsze i wygodniejsze, a doœwiad-
czenia innych szkó³ pokazuj¹, ¿e wczeœniej czy póŸniej
uczniowie gubi¹ klucze. Ka¿d¹ szafkê mo¿na otworzyæ klu-
czem master, by np. po otwarciu odczytaæ kod (jeœli dziecko
go zapomni).

W nastêpnym numerze opiszemy modernizacjê przed-
szkola i modernizacjê zaplecza sportowego MZS.

Adam Karolczuk

Szatniê górn¹ od dolnej dziel¹ raptem 33 lata, a wizualna
ró¿nica miêdzy nimi jest taka, jakby je dzieli³o kilka epok.



14 kwietnia nadleœniczy Wies³aw Krzewina otrzyma³
nominacjê na z-cê dyrektora generalnego Lasów Pañstwo-
wych ds. zagospodarowania; docelowo na tym stanowisku
W. Krzewina bêdzie siê zajmowaæ strategi¹ i rozwojem. Spy-
taliœmy go, co siê za tymi has³ami kryje.

- Chcia³bym we wszystkich nadleœnictwach zaszczepiæ
przekonanie, jak wa¿na jest wspó³praca Lasów z ca³ym
otoczeniem: z samorz¹dami, firmami, ludŸmi i stowarzy-
szeniami. Œwieradowskie doœwiadczenia podpowiadaj¹
mi, ¿e skoro nasz¹ specjalnoœci¹ sta³y siê inwestycje przy-
jazne turystyce, to a¿ siê prosi powtórzyæ te rozwi¹zania w
innych regionach kraju, oparte na upraszczaniu proce-
dur i pomocy w rozwi¹zywaniu problemów oko³oprzyrod-
niczych. Skoro u nas móg³ wy³oniæ siê fajny zespó³ ludzi,
zespó³ ambitny, kreatywny, innowacyjny, niech podobne
zaczn¹ powstawaæ w innych nadleœnictwach. Chcia³bym
równie¿, by dokonania naszego Leœnego Kompleksu Pro-
mocyjnego Sudety Zachodnie sta³y siê wzorcem dla roz-
woju LKP-ów w kraju. No i wreszcie promocja singli i nar-
ciarskich tras biegowych. W Bieszczadach ju¿ powstaje
coœ na kszta³t oœrodka jakuszyckiego, a Z³otoryja i Sobót-
ka zabieraj¹ siê za wytyczanie single tracków.

Kolejna sprawa to motywowanie za³óg nadleœnictw
do otwarcia siê na turystykê, a tak¿e upraszczanie gospo-
darki gruntami leœnymi w obrêbie miast celem udostêp-
niania ich – w ró¿nych formach – gminom. Jeœli uda mi siê
powo³aæ odpowiednie zespo³y i opracowaæ struktury, gdy
plany te jakoœ zaczn¹ siê zazêbiaæ nabior¹ realnych kszta³-
tów, uznam, ¿e wype³ni³em postawione przed sob¹ zada-
nia – mówi³ nowy wicedyrektor generalny LP w dniu, gdy
wspó³pracownicy by³ego ju¿ nadleœniczego urz¹dzili mu
uroczyste po¿egnanie.

Impreza odby³a siê 25 kwietnia w wiacie turystycznej na
terenie szkó³ki leœnej – wœród uczestników znaleŸli siê przed-
stawiciele Regionalnej Dyrekcji, a tak¿e burmistrz Gryfowa,
Olgierd PoniŸnik – wszyscy mieli dla goœcia wiele ciep³ych
s³ów za udan¹ wspó³pracê i nie mniej gor¹cych ¿yczeñ na
nowym etapie kariery zawodowej.

W. Krzewina otrzyma³ wiele prezentów, wœród których
najokazalszy by³ rower gór-
ski, wrêczony z dedykacj¹,
„by wreszcie znalaz³ czas i
ochotê na jazdê po zbudowa-
nych przez siebie singlach”
(kilka dni póŸniej podczas ro-
dzinnej majówki Teresa Fier-
kowicz i Iza Salawa dorzuci³y
mu rowerow¹ koszulkê). Wa¿-
nym punktem uroczystoœci
by³o oficjalne namaszczenie
Lubomira Leszczyñskiego na
swego nastêpcê (na razie w
randze pe³ni¹cego obowi¹zki)
– najm³odszego w Polsce! - i
przekazanie na jego rêce pe³-
niê w³adzy. (aka)

W. Krzewina wrêczy³ ber³o i koronê swemu nastêpcy na sta-
nowisku nadleœniczego - Lubomirowi Leszczyñskiemu.

Świeradowskie doświadczeniaŚwieradowskie doświadczeniaŚwieradowskie doświadczeniaŚwieradowskie doświadczeniaŚwieradowskie doświadczenia
do naśladowania w całym krajudo naśladowania w całym krajudo naśladowania w całym krajudo naśladowania w całym krajudo naśladowania w całym krajuTak się święcił 1 maja!

Wielka Rodzinna Majówka zorganizowana 1 maja przez Nadle-
œnictwo Œwieradów mia³a efektowny start – ok. 200 osób ruszy³o z
przewodnikami trasami do atrakcyjnych miejsc w lasach: na Halê
Izersk¹ (grupê prowadzili Piotr Porêbski i Adam Kotliñski), do punk-
tów ma³ej retencji górskiej (Janusz Harbul, Grzegorz Schubert i
Krzysztof Magierecki), na Zajêcznik (Piotr Salawa i Justyna Szwe-
ch³owicz), a rowerzyœci na single (Piotr Szwedowski, Micha³ Jure-
wicz, Piotr Suœ, Zygmunt Czajka).

Festyn upamiêtnia³ dwie wa¿ne rocznice – 90-lecia Lasów Pañ-
stwowych i 10 lat naszej obecnoœci w UE. Popo³udnie up³ynê³o uczest-
nikom, których ponad 500 przewinê³o siê przez ogród Izery Trzech
¯ywio³ów, na grach, zabawach, degustacjach i rywalizacjach. By³y
quizy, leœne kalambury, konkurs o Unii, ko³o fortuny, montowanie
budki lêgowej na czas, ciêcie brzozy pi³¹ moja-twoja, poznawanie
tropów zwierzyny, zgadywanie pod³o¿y leœnych na œcie¿ce doznañ.

Nagród w tych konkursach by³o bez liku: koszulki, ³amig³ówki,
d³ugopisy, kredki, kolorowanki, e-booki, kubki...

Jak i przed rokiem, Ko³o £owieckie G³uszec wabi³ smakoszy za-
pachami wêdlin z dziczyzny, panie z Partnerstwa Izerskiego czêstowa-
³y ciastami i miodem, a tak¿e prezentowa³y stoiska z rêkodzie³em, zaœ
niezawodni stra¿acy jak zwykle uwarzyli 150 litrów grochówki, któr¹
goœcie wyjedli do ostatniej ³y¿ki!

Gdy dziewczynki po-
kornie wystawa³y w kolej-
ce, by daæ sobie pomalo-
waæ twarze, ch³opcy po-
ch³oniêci byli sterowaniem
drona fotograficznego –
wielkiej atrakcji festynu.
Spoœród uczestników ma-
jówki wyró¿niali siê koszy-
karze Turowa Zgorzelec,
którzy najpierw æwiczyli
wsady do kosza w ogro-
dzie, a potem zaprosili na
pobliskie boisko szkolne
reprezentacjê leœników,
którzy „dostali” szansê wy-
grania.

W tym czasie spacero-
wicze zwiedzali stanowisko
leœniczego dawniej i dziœ i
zg³êbiali tajemnice torfo-
wiska izerskiego, a wœród

U góry - moja-twoja na czas. Poni¿ej - kolejka do grochówki.

Zgadnij, po czym st¹pasz!

Trop tropy, a¿ wytropisz zwierzê!

t³umów brylowali prowadz¹cy imprezê – Maciej Wowk i Dariusz Ma-
l¹g z Muzycznego Radia.

Nie mo¿na zapomnieæ o wolontariuszkach, które przez ca³y czas
trwania imprezy czêstowa³y krówkami zawiniêtymi w okolicznoœciowy

papierek rocznicowy La-
sów Pañstwowych. By³y
to: Kasia i Marysia Salawy,
Zosia i Wiktoria Ryma-
szewskie, Natalia ¯ó³tek i
Kornelia Orlik, a wspoma-

ga³y je ca³y czas
gotowe do pomo-
cy podopieczne
placówek Oœrodka
Opiekuñczo-Wy-
chowawczego w
Czerniawie.

K o o r d y n a -
tork¹ ca³ej impre-
zy z ramienia Nad-
leœnictwa Œwiera-
dów by³a Barbara
Rymaszewska.

Drony wœród mi³oœników techniki wywo³a³y furorê.

Adam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam Karolczuk
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Grillowany ananas z lodamiGrillowany ananas z lodamiGrillowany ananas z lodamiGrillowany ananas z lodamiGrillowany ananas z lodami
Sk³adniki: Œwie¿y ananas, obrany i pokrojo-

ny w plastry, 2 ³y¿ki miodu, ³y¿ka oliwy z oli-

Mo¿emu ju¿ odetchn¹æ majowym powietrzem.
Zapewne wiêkszoœæ z was ma za sob¹ pierw-
sze grillowanie i imprezê w plenerze. Co zjeœæ
¿eby by³o smacznie i zdrowo? Nieœmiertelne 3
x K - Karkówka, Kie³basa i Kaszanka - zawsze
siê sprawdzaj¹, jednak ¿¹dne nowych wra¿eñ
podniebienia domagaj¹ siê jakiejœ zmiany. Przy-
gotowuj¹c posi³ku na grillu nie ograniczajmy siê
do musztardy i ketchupu, gdy¿ warto ulubione
miêso podaæ na przyk³ad z grillowanymi warzy-
wami.

Warzywa mo¿na grillowaæ zawiniête w foliê
aluminiow¹ – trzeba je jednak wczeœniej posma-
rowaæ olejem, mas³em lub oliw¹, by nie przywar-
³y do folii.  Pamiêtajmy, aby j¹ nak³uæ. Mo¿na te¿
u¿yæ aluminiowej tacki. Warzywa powinno siê
czêsto obracaæ, a wiêkszoœæ z nich potrzebuje
oko³o 5 minut. Najszybciej przyrz¹dzimy plastry
cukinii lub bak³a¿ana, trochê wiêcej czasu po-
trzebuje papryka, a broku³y, marchewka i pieczar-
ki nale¿y wczeœniej lekko obgotowaæ.

Polecam podstawowy zestaw warzyw na
sa³atkê.          Piotr Bigus

WarWarWarWarWarzywa grillowanezywa grillowanezywa grillowanezywa grillowanezywa grillowane
wek, ³y¿eczka soku z cytryny, ³y¿eczka cyna-
monu.

Przygotowanie: Sk³adniki marynaty wymie-
szaæ i w³o¿yæ do niej plastry ananasa. Namo-
czyæ z obu stron i grillowaæ na nat³uszczonym
grillu od 3 do 5 minut. Uk³adamy 3 plastry na
sobie, a na œrodek ga³kê lodów waniliowych (fot.
powy¿ej). Podajemy na ciep³o. Pozostaje tylko
¿yczyæ smacznego oraz dobrej pogody i czê-
stych okazji do grillowania.

Dziękczynienie w KrzeszowieDziękczynienie w KrzeszowieDziękczynienie w KrzeszowieDziękczynienie w KrzeszowieDziękczynienie w Krzeszowie

W programie:
1200 - Powitanie uczestników.
1230 - „Kanapkowe obrazki” – konkurs

dla dzieci 7 -12 lat.
1300 - Konkurs  kulinarny dla rodzin

pod nazw¹  „Czerniawskie   grillowanie”
– pstr¹g w roli g³ównej.

1330 - Pokaz kulinarny w wykonaniu
szefa kuchni Szymona Przystupy.

1400 - Konkurs  kulinarny dla indywi-
dualnych mieszkañców  pod nazw¹. „Tak
smakuje Œwieradów”.

1500 – 1800 - Biesiada z degustacj¹
potraw przy muzyce zespo³u  ludowego
„£u¿yczanki”

Sk³adniki: Ma³a cukinia, papryka ¿ó³ta, pa-
pryka czerwona, cebula, 3 ³y¿ki oliwy, szczyp-
ta soli i pieprzu, z¹bek czosnku, pó³ cytryny.

Przygotowanie: Kroimy w plastry cukiniê i
cebulê, któr¹ rozdzielamy na piórka. Paprykê
kroimy w paski lub spore kwadraty. Polewamy
oliw¹, solimy, pieprzymy i dodajemy rozgniecio-
ny i posiekany czosnek. Zostawiamy na chwi-
lê i grillujemy oko³o 10 min. Wszystko razem
mieszamy, kropimy sokiem z cytryny, posypu-

jemy posiekan¹ natk¹ pietruszki i podajemy z
grillowanym miêsem.

Mo¿e siê to wydaæ dziwne, ale na grillu mo-
¿emy te¿ przyrz¹dziæ pyszne desery. Takie
owoce, jak banany, pomarañcze, jab³ka, gruszki,
ananasy œwietnie siê czuj¹ na grillu.

Banana ze skórk¹ przekrawamy wzd³u¿ i pie-
czemy na ruszcie 2 minuty. Posypujemy tart¹
czekolad¹ i wiórkami kokosowymi.

Pomarañcze kroimy w plastry i smarujemy
d¿emem. Grillujemy i jemy.

Jab³ka potrzebuj¹ szczypty cynamonu i kil-
ku kropel cyrtyny.

Gruszkê ze skórk¹ przekrawamy na pó³,
wydr¹¿amy gniazdo nasienne i wk³adamy ³y¿kê
miodu, orzech w³oski i kroplê likieru po koniec.
Palce lizaæ!

Ja zaœ do grillowania szczególnie polecam
ananasa, który mo¿e byæ dodatkiem do miêsa
lub wyst¹piæ w roli pysznego deseru.

Po trzech latach od wyniesienia do chwa³y o³-
tarzy b³. Jana Paw³a II doczekaliœmy siê uroczysto-
œci Jego kanonizacji. Wielu Polaków, równie¿
mieszkañców naszej diecezji, wybra³o siê do Rzy-
mu, aby razem z wiernymi ca³ego œwiata prze¿ywaæ
donios³¹ chwilê kanonizacji papie¿y: Jana Paw³a II
i Jana XXIII. Uczniowie Szko³y nr 2 im. Jana Paw³a
II w Œwieradowie-Czerniawie wychodz¹c naprzeciw
tym, którzy z ró¿nych powodów nie byli w stanie
w³¹czyæ siê w to pielgrzymowanie, uczestniczyli w
œwiêtowaniu tej donios³ej chwili w Krzeszowie; miej-
sce to w szczególny sposób jest zwi¹zane z osob¹
Jana Paw³a II - to On osobiœcie koronowa³ Ikonê
Matki Bo¿ej £askawej i podniós³ do godnoœci Ba-
zyliki Mniejszej tamtejsz¹ œwi¹tyniê.

Do g³ównego sanktuarium maryjnego diecezji
legnickiej przyjecha³o 27 kwietnia niemal 2 tysi¹ce
osób. Wœród nich uczniowie, jak równie¿ delega-
cja naszej szko³y, z dyrektorem M. Gettner i pocz-
tem sztandarowym. Nie zabrak³o te¿ innych szkó³ i
placówek oœwiatowych nosz¹cych imiê Jana Paw³a
II.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na przykoœcielnym
placu, gdzie umieszczono du¿y telebim. Ogl¹dali-
œmy bezpoœredni¹ transmisjê kanonizacji, która
odbywa³a siê w Rzymie, na placu œw. Piotra.

Po homilii papie¿a Franciszka w krzeszowskiej
bazylice Matki Bo¿ej £askawej rozpoczê³a siê dziêk-
czynna msza Œw. Podczas procesji wejœcia bp Ci-
chy zapali³ iskrê Mi³osierdzia Bo¿ego przywiezion¹
przez m³odzie¿ z £agiewnik. Biskup przypomnia³ w
homilii, ¿e kanonizacja odbywa siê w niedzielê Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Orêdzie mi³osierdzia by³o obecne

nie kanonizowa³ œw. siostrê Faustynê, to równie¿
on og³osi³ II niedzielê wielkanocn¹ jako niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego. Wzywa³ do tego, by g³osiæ
mi³osierdzie, ale te¿ byæ aposto³em mi³osierdzia.

Po wspólnej modlitwie odby³a siê te¿ czêœæ
artystyczna, a diecezjalne dziêkczynienie w Krze-
szowie zakoñczy³o siê Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego.

Jesteœmy dumni, ¿e patronem naszej szko³y

umieszczonego w g³ównym holu szko³y. Zgroma-
dziliœmy w szkolnej bibliotece dzie³a Ojca Œwiête-
go oraz inne publikacje na Jego temat. Korzystamy
z nich realizuj¹c katechezy o Janie Pawle II, przy-
gotowuj¹c uczniów do konkursów oraz w czasie
lekcji wychowawczych.

Ma³gorzata Michalak

Fot. poni¿ej - poczet sztandarowy Szko³y Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawa II w sk³adzie: chor¹¿y
Kacper Palczewski, asysta - Oliwia Elias i Wiktoria
Stettner.

Jego: „Musicie od siebie wy-
magaæ, nawet gdyby inni od
Was nie wymagali", które czê-
sto przytaczam moim
uczniom, a które s¹ równie¿
dla mnie motywacj¹ w trud-
nych chwilach, ludzkiej s³abo-
œci. S³owa te maj¹ znaczenie
ponadwymiarowe i nie trzeba
ich nawet komentowaæ.
Uczniowie wiedz¹, ¿e wysi³ek
w³o¿ony we w³asny rozwój za-
owocuje w przysz³oœci.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II towarzyszy nam patrz¹c na
nas z ogromnego obrazu

w ¿yciu i pontyfikacie
papie¿a Polaka. To on
beatyfikowa³, a nastêp-

jest Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II,
Wielki Polak – œwiêty. Od dnia
obrania Patrona nasza praca ma
charakter szczególny i ponad-
czasowy, gdy¿ towarzyszy nam
Jego Osoba. Tym bardziej na
katechezie odczuwamy obec-
noœæ patrona, kiedy przywo³u-
jemy Jego s³owa, myœli, wyda-
rzenia z Jego udzia³em i œwia-
dectwa, na których opieramy
nasze zachowanie.

Przytaczaj¹c myœli i s³owa
Jana Paw³a II, uczymy siê wy-
bieraæ w³aœciwe drogi postêpo-
wania, przebaczania i niesienia
pomocy. Szczególnie brzmi¹

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów-Czerniawa”
przy wspó³udziale

Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
zaprasza na imprezê kulinarn¹

CZERNIAWSKIE
GRILLOWANIE

które odbêdzie siê 17 maja
przy Czarcim M³ynie w Czer-
niawie w godzinach 1200-1800.

ZAPRASZAMY   DO
UDZIA£U  W  KONKUR-
SACH PRZEWIDZIANE
ATRAKCYJNE  NAGRO-
DY.

Zg³oszenia do konkur-
sów pod numerem telefo-
nu  501 312 323.

Impreza realizowana
ze œrodków Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój.



„Oda” na dwoje serc„Oda” na dwoje serc„Oda” na dwoje serc„Oda” na dwoje serc„Oda” na dwoje serc

1 maja, w 10. rocznicê wejœcia Polski do Unii
Europejskiej, nie by³o fajerwerków ani fanfar, nie
wci¹gniêto uroczyœcie flag Unii i Polski, nikt nie
zagra³ ani nie zaœpiewa³ „Ody do radoœci” Beetho-
vena. W³aœciwie do rocznicy nawi¹zano jedynie na
banerach podczas Wielkiej Rodzinnej Majówki na
terenie dyrekcji Nadleœnictwa Œwieradów, redakcja
postanowi³a zatem wype³niæ tê lukê jakimœ spekta-
kularnym wyczynem i w ten oto sposób dosz³o do
niecodziennego spotkania dwóch szkó³ muzycznych.
Tê staroœwieck¹ reprezentowa³ Dominik Dembiñ-
ski, który pierwszych kilkadziesi¹t taktów Beetho-
venowskiej IX symfonii odegra³ na flecie prostym
zwanym „kynseker” (zreszt¹, po raz pierwszy w
¿yciu). Instrument nazwano tak od nazwiska XVII-
wiecznego konstruktora Hieronymusa F. Kynseke-
ra, zaœ D. Dembiñski z dba³oœci¹ o ka¿dy szczegó³
flet ów zrekonstruowa³ .

Reprezentantk¹ szko³y wspó³czesnej by³a Julka
Skoczylas, która u Dominika pobiera lekcje gry na
gitarze. Nauczyciel przygotowa³ jej naprêdce zapis
kilkunastu chwytów, by wspó³brzmia³y z lini¹ me-
lodyczn¹ IX symfonii, Julka zrobi³a parê æwiczeñ,
potem zagra³a razem z nauczycielem (tê melodiê
równie¿ po raz pierwszy w ¿yciu), a gdy oboje uznali,
¿e s¹ gotowi, wyszli do ogrodu i w duecie uczcili
polskie 10-lecie w UE, o czym œwiadek tego wystê-
pu i autor zdjêcia œwiadom ci¹¿¹cej na nim odpo-
wiedzialnoœci za s³owo –zaœwiadcza.     (aka)

25 maja br. wybieramy pos³ów
do Parlamentu Europejskiego.
Polska ma 51 mandatów do ob-
sadzenia (na 751 europos³ów
ogó³em). G³osujemy w okrêgu nr
12, obejmuj¹cym Dolny Œl¹sk i
Opolszczyznê.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹
w godzinach 700-2100.

Skoro u nas partie z takim mozo³em lo-Skoro u nas partie z takim mozo³em lo-Skoro u nas partie z takim mozo³em lo-Skoro u nas partie z takim mozo³em lo-Skoro u nas partie z takim mozo³em lo-
kuj¹ dzia³aczy partyjnych, a tak¿e obec-kuj¹ dzia³aczy partyjnych, a tak¿e obec-kuj¹ dzia³aczy partyjnych, a tak¿e obec-kuj¹ dzia³aczy partyjnych, a tak¿e obec-kuj¹ dzia³aczy partyjnych, a tak¿e obec-
nych i by³ych ministrów w okrêgach wy-nych i by³ych ministrów w okrêgach wy-nych i by³ych ministrów w okrêgach wy-nych i by³ych ministrów w okrêgach wy-nych i by³ych ministrów w okrêgach wy-
borczych w ca³ym kraju, to mo¿e lepiejborczych w ca³ym kraju, to mo¿e lepiejborczych w ca³ym kraju, to mo¿e lepiejborczych w ca³ym kraju, to mo¿e lepiejborczych w ca³ym kraju, to mo¿e lepiej
by³oby od razu stworzyæ listê krajow¹, któraby³oby od razu stworzyæ listê krajow¹, któraby³oby od razu stworzyæ listê krajow¹, któraby³oby od razu stworzyæ listê krajow¹, któraby³oby od razu stworzyæ listê krajow¹, która
uproœci³aby procedury?uproœci³aby procedury?uproœci³aby procedury?uproœci³aby procedury?uproœci³aby procedury?

- Listy krajowe to ¿adna nowoœæ, w „starej”
Europie maj¹ je Hiszpania, Niemcy, Portugalia, po
czêœci tak¿e Francja. Generalnie g³osuje siê na par-
tie, a do parlamentu dostaj¹ siê wytypowani przez
partie kandydaci na miejsca mandatowe. W tamtej-
szym zwyczaju jest, ¿e inwestuje siê w najlepszych
parlamentarzystów, których rol¹ jest praca w Euro-
pie, a nie w kraju czy regionie. Proszê mi wierzyæ -
nie da siê byæ aktywnym i w regionie, i w Parla-
mencie Europejskim. Prawdziwa wartoœæ europo-
s³a ujawnia siê pod koniec pierwszej kadencji,
pierwsze trzy lata to przedszkole parlamentarne, w
którym nabiera siê doœwiadczenia, nawi¹zuje kon-
takty i oswaja z legislacj¹. W bardziej doœwiadczo-
nych demokracjach pierwsz¹ kadencjê traktuje siê
jak inwestycjê na przysz³oœæ, a pos³owie zasiadaj¹-
cy przez 3-5 kadencji nie s¹ bynajmniej rzadko-
œci¹. Niestety, my chyba jeszcze nie doroœliœmy do
takiego inwestycyjnego sprawowania mandatu, ale
my koñczymy dopiero drug¹ kadencj¹ i wierzê, ¿e
polska demokracja wyœle kiedyœ swych najlepszych
przedstawicieli na 2-3 kadencje, wymagaj¹c jedy-
nie, by skupili siê na pracy w Brukseli, bo to jest
bardzo wa¿ne. Na co dzieñ nie zdajemy sobie spra-
wy, jak g³êboko siêga legislacja europejska w g³¹b
naszego ¿ycia - nasze prawo ju¿ w 60 proc. tworzo-
ne jest w Brukseli!
Czyli w „starej” Europie ministrowie jakoCzyli w „starej” Europie ministrowie jakoCzyli w „starej” Europie ministrowie jakoCzyli w „starej” Europie ministrowie jakoCzyli w „starej” Europie ministrowie jako
europos³owie nie dziwi¹?europos³owie nie dziwi¹?europos³owie nie dziwi¹?europos³owie nie dziwi¹?europos³owie nie dziwi¹?

- Ministrowie i wiceministrowie, premierzy i
wicepremierzy – ale byli, bo urzêduj¹cych raczej
siê nie desygnuje. Za to gdy w którymœ z krajów
wybory wygrywa ta czy inna partia, regu³¹ jest, ¿e
dawni cz³onkowie rz¹dów wracaj¹ na stanowiska.
Jeœli jednak polityk dostaje siê do europarlamen-
tu, jego zadaniem jest usprawniaæ Europê, ³amaæ
bariery, rozwijaæ ten wielki eksperyment, by by³
odporny na kryzysy, pêkniêcia, a tak¿e pora¿ki, by
legislacja nad¹¿a³a za zmianami. Gdy posypa³y siê
systemy bankowe na Cyprze i w Grecji, nara¿aj¹ce
oba kraje na bankructwa, Europa musia³a interwe-
niowaæ, by kontrolowaæ banki i przed niebezpiecz-
nymi inwestycjami, i przed drena¿em zgromadzo-
nych œrodków przez w³aœcicieli tych banków, by
bankom zapewniæ wyp³acalnoœæ, a przede wszyst-
kim by zapewniæ ochronê konsumentów, którym
dyrektywa unijna gwarantowa³a ka¿demu wyp³atê
lokat do 100.000 euro, dziêki czemu setki tysiêcy
ludzi odzyska³o aktywa. Tak w praktyce wygl¹da
europejska solidarnoœæ i skutecznoœæ.
Jakby mia³ pan zachêcaæ wyborców do g³o-Jakby mia³ pan zachêcaæ wyborców do g³o-Jakby mia³ pan zachêcaæ wyborców do g³o-Jakby mia³ pan zachêcaæ wyborców do g³o-Jakby mia³ pan zachêcaæ wyborców do g³o-
sowania, to czym?sowania, to czym?sowania, to czym?sowania, to czym?sowania, to czym?

które wyznaczaj¹ kurs europejski, a nie s¹ przeciw-
nikami fenomenu, za jaki uchodzi wspólna Euro-
pa, która nie mia³a tak dobrego czasu w swej histo-
rii: dobrobytu, bez wojen, rozwoju i prawdziwego
pojednania miêdzy narodami. Oczywiœcie, scepty-
cy gotowi ten uk³ad rozsadzaæ od œrodka bêd¹ za-
wsze, dziœ maj¹ blisko 20 proc. poparcia, ale z
czasem nawet PiS przejdzie metamorfozê, bo zro-
zumie, ¿e nie da siê prowadziæ polskiej polityki w
europejskiej rodzinie poza g³ównymi nurtami. Sko-
ro w Europejskiej Partii Ludowej, która przewodzi
w parlamencie i w której zasiadaj¹ PO i PSL, jest
tak¿e FIDESZ Viktora Orbana, to wniosek nasuwa
siê prosty: przysz³oœæ PiS jest tak¿e w tej przestrze-
ni politycznej, bo jeœli partia chce byæ skuteczna w
Polsce, musi byæ w rodzinie europejskiej, musi
byæ przewidywalna i umieæ ponosiæ wspó³odpo-
wiedzialnoœæ za przysz³oœæ kontynentu.
Ale tego siê nie osi¹ga bryluj¹c w krajo-Ale tego siê nie osi¹ga bryluj¹c w krajo-Ale tego siê nie osi¹ga bryluj¹c w krajo-Ale tego siê nie osi¹ga bryluj¹c w krajo-Ale tego siê nie osi¹ga bryluj¹c w krajo-
wych mediach, od telewizji œniadaniowejwych mediach, od telewizji œniadaniowejwych mediach, od telewizji œniadaniowejwych mediach, od telewizji œniadaniowejwych mediach, od telewizji œniadaniowej
po kolacyjn¹, w dodatku nie wprowadza-po kolacyjn¹, w dodatku nie wprowadza-po kolacyjn¹, w dodatku nie wprowadza-po kolacyjn¹, w dodatku nie wprowadza-po kolacyjn¹, w dodatku nie wprowadza-
j¹c widzów w zawi³oœci tej europejskiejj¹c widzów w zawi³oœci tej europejskiejj¹c widzów w zawi³oœci tej europejskiejj¹c widzów w zawi³oœci tej europejskiejj¹c widzów w zawi³oœci tej europejskiej
legislacji, tylko podczepiaj¹c siê pod echolegislacji, tylko podczepiaj¹c siê pod echolegislacji, tylko podczepiaj¹c siê pod echolegislacji, tylko podczepiaj¹c siê pod echolegislacji, tylko podczepiaj¹c siê pod echo
z krajowego awanturniczego podwórkaz krajowego awanturniczego podwórkaz krajowego awanturniczego podwórkaz krajowego awanturniczego podwórkaz krajowego awanturniczego podwórka
po l i t ycznego . . .po l i t ycznego . . .po l i t ycznego . . .po l i t ycznego . . .po l i t ycznego . . .

- Teoretycznie mo¿na byæ europos³em, pobie-
raæ diety w Brukseli i od rana do wieczora nie scho-
dziæ z ekranów telewizyjnych, ale przydatnoœæ legi-
slacyjna takiego parlamentarzysty jest zerowa. Tro-
chê przykre jest, ¿e opinia publiczna kojarzy kam-
paniê wyborcz¹ z mandatami Kurskiego czy ¿enu-
j¹c¹ frekwencj¹ Kamiñskiego, pomija zaœ tê wiêk-
szoœæ europarlamentarzystów, którzy tydzieñ w ty-
dzieñ pracuj¹ i osi¹gaj¹ sukcesy dla Polski. Có¿,
media kochaj¹ tych, wokó³ których tworzy siê szum
medialny, i dlatego liderzy daj¹ im dobre miejsca
na listach.
Liderzy mog¹ im rozdawaæ, co chc¹, a wy-Liderzy mog¹ im rozdawaæ, co chc¹, a wy-Liderzy mog¹ im rozdawaæ, co chc¹, a wy-Liderzy mog¹ im rozdawaæ, co chc¹, a wy-Liderzy mog¹ im rozdawaæ, co chc¹, a wy-
borcy nie s¹ ani œlepi, ani g³usi - jak toborcy nie s¹ ani œlepi, ani g³usi - jak toborcy nie s¹ ani œlepi, ani g³usi - jak toborcy nie s¹ ani œlepi, ani g³usi - jak toborcy nie s¹ ani œlepi, ani g³usi - jak to
wszystko sobie pouk³adaj¹ w g³owach,wszystko sobie pouk³adaj¹ w g³owach,wszystko sobie pouk³adaj¹ w g³owach,wszystko sobie pouk³adaj¹ w g³owach,wszystko sobie pouk³adaj¹ w g³owach,
mo¿e siê okazaæ, ¿e do urn pójdzie jesz-mo¿e siê okazaæ, ¿e do urn pójdzie jesz-mo¿e siê okazaæ, ¿e do urn pójdzie jesz-mo¿e siê okazaæ, ¿e do urn pójdzie jesz-mo¿e siê okazaæ, ¿e do urn pójdzie jesz-
cze mniej chêtnych ni¿ przed piêciu latycze mniej chêtnych ni¿ przed piêciu latycze mniej chêtnych ni¿ przed piêciu latycze mniej chêtnych ni¿ przed piêciu latycze mniej chêtnych ni¿ przed piêciu laty.....
Wtedy mieliœmy frekwencjê ledwie prze-Wtedy mieliœmy frekwencjê ledwie prze-Wtedy mieliœmy frekwencjê ledwie prze-Wtedy mieliœmy frekwencjê ledwie prze-Wtedy mieliœmy frekwencjê ledwie prze-
kraczaj¹c¹ 25 proc.kraczaj¹c¹ 25 proc.kraczaj¹c¹ 25 proc.kraczaj¹c¹ 25 proc.kraczaj¹c¹ 25 proc.

- Niestety, Polska i S³owacja wlok¹ siê w ogo-
nie frekwencyjnym. Gdy „stara” Europa osi¹ga 50
proc., wszyscy wokó³ biadol¹, gdy Belgia przekra-
cza 90 proc., t³umaczymy to obowi¹zkiem g³oso-
wania w tym kraju, tymczasem rodakom trzeba nie-
ustannie przypominaæ, ¿e wszyscy chêtnie konsu-
muj¹ to, co daje Europa, ale jakoœ opuszcza nas
chêæ przekazania Europie czegoœ od siebie, w tym
przypadku dobrze przygotowanych, gotowych na
ciê¿k¹ pracê europos³ów.
A có¿ my wiemy o ciê¿kiej pracy europo-A có¿ my wiemy o ciê¿kiej pracy europo-A có¿ my wiemy o ciê¿kiej pracy europo-A có¿ my wiemy o ciê¿kiej pracy europo-A có¿ my wiemy o ciê¿kiej pracy europo-
s³ów i ich przygotowania do sprawowanias³ów i ich przygotowania do sprawowanias³ów i ich przygotowania do sprawowanias³ów i ich przygotowania do sprawowanias³ów i ich przygotowania do sprawowania
mandatu, jak bie¿¹ca kampania eurowy-mandatu, jak bie¿¹ca kampania eurowy-mandatu, jak bie¿¹ca kampania eurowy-mandatu, jak bie¿¹ca kampania eurowy-mandatu, jak bie¿¹ca kampania eurowy-
borcza bardziej przypomina tê do sejmu iborcza bardziej przypomina tê do sejmu iborcza bardziej przypomina tê do sejmu iborcza bardziej przypomina tê do sejmu iborcza bardziej przypomina tê do sejmu i
sena tu?sena tu?sena tu?sena tu?sena tu?

- Przed nami cztery kolejne kampanie i rzeczy-
wiœcie wszystkie partie pozycjonuj¹ siê g³ównie
sprawami krajowymi. A gdzie dyskusje o bezpie-
czeñstwie europejskim, o zdrowej ¿ywnoœci i wspól-

nym rynku, o rynku pracy dla m³odych? Gdzie de-
baty o tym, jak daæ szansê równego startu dla m³o-
dzie¿y, która mo¿e przez 3 lata studiowaæ w dowol-
nym kraju Unii na najbardziej nawet presti¿owych
uniwersytetach (nawet na szeœciu uczelniach, po
pó³ roku na ka¿dej)? Jaki¿ to baga¿ na przysz³oœæ!
A zatem – powinniœmy iœæ do wyborów,A zatem – powinniœmy iœæ do wyborów,A zatem – powinniœmy iœæ do wyborów,A zatem – powinniœmy iœæ do wyborów,A zatem – powinniœmy iœæ do wyborów,
pon iewa¿ . . .pon iewa¿ . . .pon iewa¿ . . .pon iewa¿ . . .pon iewa¿ . . .

- … w ten sposób wzmacniamy pozycjê Polski
na poziomie europejskim, a wzmocnimy jeszcze
bardziej, gdy wybierzemy najlepszych reprezentan-
tów, by w ten sposób udowodniæ, ¿e 90 proc. pol-
skiej europrzychylnoœci to nie tylko deklaracja s³ow-
na, ale równie¿ obowi¹zek, który ci¹¿y na nas choæ-
by po traktacie lizboñskim. Z jednej strony sp³aca-
my d³ug z przesz³oœci, z drugiej decydujemy o kie-
runku rozwoju wspólnej Europy. Polska zyska³a
najwiêcej na dotacjach i dop³atach, mimo ogrom-
nego spadku ca³ego bud¿etu UE – z 950 mld euro
nam przypad³o a¿ 106 mld euro, w tym 26 mld na
politykê roln¹, a reszta w ramach funduszy spójno-
œci dokoñczenie modernizacji Polski. To ju¿ ostat-
nie du¿e pieni¹dze do 2020 roku, mo¿emy zatem
czuæ siê zwyciêzc¹, a jeœli jeszcze chcemy byæ lide-
rem w Europie œrodkowo-wschodniej, co najlepiej
pokazaliœmy w dzia³aniach na rzecz Ukrainy, zaak-
centujmy to jeszcze przy urnie wyborczej. A potem
- przystêpuj¹c do strefy euro.
Oci¹gamy siê z wejœciem do tej strefyOci¹gamy siê z wejœciem do tej strefyOci¹gamy siê z wejœciem do tej strefyOci¹gamy siê z wejœciem do tej strefyOci¹gamy siê z wejœciem do tej strefy, bo, bo, bo, bo, bo
maleje poparcie spo³eczne.maleje poparcie spo³eczne.maleje poparcie spo³eczne.maleje poparcie spo³eczne.maleje poparcie spo³eczne.

- Po dwóch kryzysach sytuacja w Europie siê
stabilizuje. Polska wczeœniej czy póŸniej musi do
strefy euro wejœæ, jeœli chce sprostaæ wyzwaniom,
jeœli chce byæ cz³onkiem przewidywalnym, moc-
nym i wspó³decyduj¹cym o kszta³cie polityki. Go-
³ym okiem widaæ, ¿e umacnia siê podzia³ na kraje
funkcjonuj¹ce w tej strefie i na te poza ni¹, my zaœ
powinniœmy podejœæ do sprawy w sposób wywa-
¿ony i odpowiedzialny, przekonuj¹c obywateli do
projektu, pokazuj¹c korzyœci i zagro¿enia. Tak czy
inaczej, to nieunikniony krok, który musi siê doko-
naæ w ci¹gu 10 najbli¿szych lat.
M³odzi pewnie nie pójd¹ g³osowaæ, bo nieM³odzi pewnie nie pójd¹ g³osowaæ, bo nieM³odzi pewnie nie pójd¹ g³osowaæ, bo nieM³odzi pewnie nie pójd¹ g³osowaæ, bo nieM³odzi pewnie nie pójd¹ g³osowaæ, bo nie
czuj¹ siê beneficjentem unijnego dobro-czuj¹ siê beneficjentem unijnego dobro-czuj¹ siê beneficjentem unijnego dobro-czuj¹ siê beneficjentem unijnego dobro-czuj¹ siê beneficjentem unijnego dobro-
b y t u .b y t u .b y t u .b y t u .b y t u .

- U nas i tak jest nieŸle w grupie do 25 lat –
bezrobocie w 2013 r. wynosi³o 28 proc., co na tle
Niemiec z ich 8-procentowym wskaŸnikiem pocie-
szaj¹ce bynajmniej nie jest, ale ju¿ w porównaniu z
Hiszpani¹ – 55 proc., czy Grecj¹ - 60 proc.! - Ÿle
nie wypadamy. W krajach kryzysu rozczarowanie
jest ogromne, jednak m³odzi Polacy nie tylko siê
ucz¹ za granic¹, ale i wyje¿d¿aj¹ – oni powinni
jednak czuæ siê beneficjentami wspólnej Europy,
zw³aszcza teraz, gdy zniesiono ostatnie zakazy pra-
cy.
Z tego, co pan mówi, wynika, ¿e najchêt-Z tego, co pan mówi, wynika, ¿e najchêt-Z tego, co pan mówi, wynika, ¿e najchêt-Z tego, co pan mówi, wynika, ¿e najchêt-Z tego, co pan mówi, wynika, ¿e najchêt-
niej do urn powinna iœæ m³oda emigracja.niej do urn powinna iœæ m³oda emigracja.niej do urn powinna iœæ m³oda emigracja.niej do urn powinna iœæ m³oda emigracja.niej do urn powinna iœæ m³oda emigracja.

- No, nie do koñca. Wprawdzie m³oda emigra-
cja doskonale zna atuty wspólnej Europy, ale cho-
wa w sobie ogromny ¿al do Polski, w czêœci uza-
sadniony, a niechêæ do klasy politycznej tym bar-
dziej powstrzyma ich przed pójœciem do urn.

Piotr Borys Piotr Borys Piotr Borys Piotr Borys Piotr Borys ma 38 lat, pochodzi z Lubina, jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego. Ma za sob¹ sta¿ samorz¹dowy w Lubinie i w sejmiku samorz¹dowym
woj. dolnoœl¹skiego, gdzie dwukrotnie pe³ni³ funkcjê wicemarsza³ka (w latach 2003-2004 i
2006-2009). W roku 2009 wszed³ do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywa-
telskiej, zasiadaj¹c w komisjach: prawnej oraz edukacji, kultury i sportu, w której zajmowa³
siê m.in. prawem autorskim, filmem europejskim (wspó³uczestnicz¹c w opracowaniu pierw-
szego od 20 lat raportu o przysz³oœci kina europejskiego i kin cyfrowych), a tak¿e programem
Erasmus+, gdzie do wydania bêdzie 15 mld euro (inwestycja w edukacjê od przedszkola po
doros³ych) i w ramach którego rozdysponuje siê 2 mln p³atnych stypendiów dla studentów z
krajów UE. By³ te¿ cz³onkiem delegacji parlamentarnej z Azj¹ Œrodkow¹. W obecnych wybo-
rach nie kandyduje. Œwieradów kojarzy mu siê g³ównie z uzdrowiskiem, parkiem zdrojowym,
gondol¹ i nadaktywnoœci¹ w³adz samorz¹dowych w nadsy³aniu niezliczonych, ale za to dobrze
przygotowanych projektów.

- Przekonywaniem, ¿e
nale¿y iœæ do wyborów, by
zag³osowaæ na ugrupowania,

Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.

Trzeba usprawniaæ ten wielki eksperyment, jakim jest Unia Europejska

Podgórzyn, 6 maja 2014

Z Piotrem Borysem rozmawia³ Adam Karolczuk.
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zaprasza wszystkich do wziêcia udzia³u w

konkursie dotycz¹cym wiedzy o historii tego nie-
zwyk³ego miejsca. W trakcie rewitalizacji zabyt-
kowych budynków staraliœmy siê jak najwier-
niej zachowaæ ich stan oryginalny. Te odnowione
mury to ponad 150 lat historii, o której dowia-

KONKURS

dujemy siê nieustannie czegoœ nowego. Jednak to wyj¹tkowe miejsce kryje w sobie jeszcze wiele
tajemnic.

Zachêcamy wszystkich Pañstwa do podzielenia siê z nami cenn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ historii Willi
Fabrykanta i mieszcz¹cej siê w niej niegdyœ fabryki. Najbardziej wartoœciowymi znaleziskami bêd¹

fakty, opowieœci, anegdoty, dokumenty, zdjêcia oraz pocztów-
ki.

Mamy nadziejê, ¿e pomog¹ nam Pañstwo w zachowaniu hi-
storii Hotelu, która jest czêœci¹ historii tych piêknych okolic.

Dla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjneDla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjneDla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjneDla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjneDla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjne
nagrody! nagrody! nagrody! nagrody! nagrody! Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesy-
³anie informacji na adres mailowy info@cottonina.plinfo@cottonina.plinfo@cottonina.plinfo@cottonina.plinfo@cottonina.pl
lub o kontakt z Bartoszem Sójk¹ pod numerem telefonu 75 7875 7875 7875 7875 78
45 50045 50045 50045 50045 500

8 kwietnia do biblioteki ju¿ po raz trze-
ci przyby³y dzieci ze œwietlicy œrodowisko-
wej na tzw. Warsztaty z ig³¹. Ich opiekuno-
wie - Danuta Erling i Waldemar Mazurkie-
wicz - mieli jeszcze jedn¹ niezwykle wa¿n¹
misjê do spe³nienia: oceniaæ palmy wielka-
nocne, które do biblioteki trafi³y na kon-
kurs organizowany przez parafiê i referat
promocji UM. Dzieci z wielk¹ ochot¹ przy-
st¹pi³y do pracy twórczej.

Pani Ela przedstawi³a im szereg ozdób
wielkanocnych wykonanych przez ni¹, m.in.
zaj¹czka, ozdobn¹ kurkê - ocieplacz na jajka.
Dzieci mia³y do wyboru kilka gotowych sza-
blonów do szycia, które chêtnie wykorzy-
stywa³y. Prowadz¹ca zajêcia zwróci³a dzie-
ciom uwagê na bezpieczeñstwo i ostro¿noœæ
podczas pracy - maj¹ przecie¿ ca³y czas do
czynienia z ig³ami i no¿yczkami.

Pani Ela jest zwolenniczk¹ wykorzysty-
wania materia³ów, które innym mog¹ wydaæ
siê niepotrzebne: skrawki koronek, ozdob-
ne guziczki, stare polarowe szaliki. Z tych
w³aœnie rzeczy dzieci wyczarowywa³y piêk-
ne ozdoby wielkanocne.

Prawie dwie godziny minê³y, nie wiado-

mo kiedy, dzieci by³y dumne ze swoich do-
konañ, wrêcz siê nimi szczyci³y, a co najwa¿-
niejsze - ju¿ pyta³y siê o nastêpne. Pani Ela
obieca³a, ¿e  odbêd¹ siê w maju, a wykony-
waæ bêd¹ dla swoich mam rêczne upominki.

Organizuj¹c warsztaty nie myœla³yœmy,
¿e odnios¹ taki sukces, wrêcz by³yœmy pew-
ne, ¿e to jednorazowe zajêcia. By³y obawy,
czy ch³opcy zainteresuj¹ siê szyciem, a spo-
tka³a nas mi³a niespodzianka – daj¹ sobie
radê tak samo jak dziewczynki.

Dzieci ju¿ po trzecim spotkaniu swobod-
nie pos³uguj¹ siê ig³¹, oczywiœcie zachowuj¹
bezpieczeñstwo, s¹ przy tym spokojni, a
nawet wyciszeni. Ciesz¹ siê z efektu swojej
pracy, maj¹ ciekawe pomys³y, nie spiesz¹ siê,
aby szybko zakoñczyæ zajêcia.

Mo¿na z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e by³
to dobry pomys³ i cieszymy siê, ¿e opieku-
nom i rodzicom równie¿ te wypady na warsz-
taty do biblioteki siê spodoba³y. Dzieci tak
by³y kreatywnie zajête, ¿e komisja mog³a w
spokoju oceniæ palmy. A by³a to emocjonal-
na ocena, gdy¿ poziom konkursu by³ wy-
równany.

(KP)

Zajêcze warsztaty

Przypominamy, ¿e w 2014 roku przy-
pada jubileusz 200-lecia urodzin Oskara
Kolberga – kompozytora, folklorysty i et-
nografa. Jego dorobek naukowo-badawczy
jest imponuj¹cy, gdy¿ liczy 33 tomy mono-
grafii regionalnych i tematycznych z za-
kresu etnografii, folklorystyki, jêzyko-
znawstwa i muzykologii, obejmuj¹c¹ Pol-
skê przedrozbiorow¹ i obszary ludowych
kultur £u¿yczan, Œl¹ska czy Litwy. Jego
zas³ug¹ jest spopularyzowanie piosenki
„Wlaz³ kotek na p³otek i mruga”.

Oskar Kolberg dba³ o tradycjê i zwycza-
je, aby nie uleg³y zapomnieniu, i namawia³
do ich odtwarzania i pielêgnowania. Dlate-
go cz³onkowie komisji - Danuta Erling, Wal-
demar Mazurkiewicz i El¿bieta Nowak - z po-
dziwem patrzyli na 43 palmy, które do biblio-
teki trafi³y na V konkurs „Mój pomys³ na
wykonanie Palmy Wielkanocnej”, dowodz¹-
ce, ¿e u nas tradycja nie zaniknie, wrêcz prze-
ciwnie - bêdzie siê rozwijaæ.

Nawi¹zywanie do stylów - kurpiowskie-
go, góralskiego czy ³owickiego - zachowa-
nie folklorystycznego charakteru wzboga-
conego ekologi¹ - to dominuj¹cy styl wy-
konania. Ju¿ na wstêpie komisja jednog³o-
œnie stwierdzi³a i¿ nagrody nale¿¹ siê wszyst-

Kolberg by siê ucieszy³

Fot. Tomasz Chmielowiec

palmowe”: I – Kinga
Szukiewicz, II - Domini-
ka Tarach, III - Bruno
Skrzyñski.

Nagrody w katego-
rii „Praca zbiorowa”
trafi³y do Œwietlicy Œro-
dowiskowej „Mrowi-
sko”, Twórczego Cen-
trum Rozwoju Malucha
„Gniazdko:, grupy
przedszkolnej „Bie-
dronki” oraz kl. Ia SP nr
1.

Najd³u¿sz¹ palmê
wykona³a rodzina Sala-
wów (4 m), nieco
krótsz¹ - rodzina Sza-
niawskich (3.5 m).

Nagrody indywidu-
alne:

- od Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej - Katarzyna Michalska,

- od kierownika Referatu Promocji i Tu-
rystyki UM - Micha³ Ziemniak.

Wyró¿nienia:  Wiktor Babicz, Szymon,
Natalia i Kinga Chmielowcowie, Gabriela
Drobna, Kamil Karpowicz, Martyna Kêpiñ-
ska, Natalia i Sara Kotlarek, Krystian Pacy-
na, Szymon Pó³torak, Jakub Samoraj, Kac-
per Sawicz, El¿bieta Stempin oraz Lila i Filip

Zgliñscy.
Komisja podkreœli³a, ¿e by³ to bardzo

wysoki i profesjonalny poziom, zamierza jed-
nak w przysz³ym roku wprowadziæ trochê
nowoœci, które maj¹ podtrzymaæ tradycjê,
ale te¿ byæ wyzwaniem dla odwa¿nych i kre-
atywnych. Ponadto postanowi³a wystoso-
waæ specjalne podziêkowania w imieniu or-
ganizatora dla szkó³ i wychowawców w Lu-
baniu i Lwówku Œl¹skim.

kim, gdy¿ w prace w³o¿ono wiele serca i
wysi³ku. Oczywiœcie, tej koncepcji nie mo-
gliœmy zrealizowaæ, gdy¿ po to s¹ konkursy,
aby wy³oniæ zwyciêzców. Po bardzo emo-
cjonalnej naradzie ustalono kategorie i na-
grodzonych.

Kategoria „Natura Izerska” - palmy
wy¿sze (brano w niej pod uwagê elementy
przyrodnicze z naszych pól, lasów i ogro-
dów): I - rodzina Wasilewskich , II - Weroni-
ka Jezioro, III miejsce – rodzina Hyczew-
skich.

„Natura Izerska” – palmy ni¿sze: I -
Filip Marcinkowski, II – Amelia Piechurska,
III – Katarzyna Gelleta.

Kategoria „Styl Ludowy”: I - Katarzyna
Hercuñ, II - rodzina Adamów, III - Dominik
Feliñski.

Kategoria „Kunszt, precyzja, bogactwo
technik”: I – Tymoteusz Mazurek, II - Eliza
Cielecka, III - Kacper Zaj¹c.

Kategoria „Ciekawostki i dziwade³ka

Nowy rok kalendarzowy dla Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie
rozpocz¹³ siê du¿ym sukcesem - dwie dru-
¿yny z naszej szko³y wygra³y zawody gmin-
ne w tenisie sto³owym  i tym samym awan-
sowa³y na szczebel zawodów powiatowych.

Zwyciêzcy w dalszym ci¹gu bardzo ciê¿-
ko pracowali, aby w dalszych etapach uzy-
skaæ jak najlepszy wynik.

Zawody powiatowe odby³y siê w stycz-
niu w Pisarzowicach ko³o Lubania. Zawod-
nicy mieli do dyspozycji a¿ 6 sto³ów, na któ-
rych zaciêcie rywalizowali o zajêcie jak naj-
lepszych miejsc.

Dru¿yna dziewcz¹t i ch³opców z SP nr 2
zajê³a II miejsce w kategorii dziewcz¹t i III w
kategorii ch³opców, co da³o nam awans na
zawody strefy jeleniogórskiej, które zorga-
nizowano tak¿e w Pisarzowicach, tyle ¿e

tych ko³o Kamiennej Góry.
4 marca rywalizowa³y dziewczêta, a dzieñ

póŸniej ch³opcy, a rozgrywki odbywa³y siê
na ogromnej sali gimnastycznej mieszcz¹cej
a¿ 8 sto³ów tenisowych.

Turniej przebiega³ w zdrowej, sportowej
atmosferze i na wysokim poziomie technicz-
nym, do którego niew¹tpliwie przyczyni³o
siê bardzo dobre przygotowanie uczestni-
ków. Podczas zawodów mo¿na by³o zaob-
serwowaæ du¿e zaanga¿owanie zawodników,
co bardzo cieszy³o organizatorów i opieku-
nów. Po d³ugich zmaganiach miêdzy mistrza-
mi powiatów z by³ego woj. jeleniogórskiego
dru¿yna naszych dziewcz¹t w sk³adzie -
Martyna Wrona, Oliwia Elias, Wiktoria
Stettner – zajê³a III miejsce, a ch³opców (Do-
minik Pacyna, Kacper Palczewski, Arka-
diusz Dyrda) – VIII.    Anna So³tys
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NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@@@@@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do
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·  Sprzedam gara¿ dwustanowisko-
wy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288
(po godz. 15) ·  Kancelaria Podatkowa
KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel.
75 75 225 38, 506 053 924, 601 835
007  ·  Manicure i pedicure z mo¿liwo-
œci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja te-
lefoniczna pod nr. 665 285 666 · Ku-
piê stary dom do remontu (z ma³¹
dzia³k¹). Tel. 730152 414 · Do wynajê-
cia lokal gastronomiczny o pow. 113
m2 w centrum os. Czerniawa. Sala
g³ówna o pow. 60 m2, z zapleczem. Lokal
czêœciowo wyposa¿ony w sprzêt gastro-
nomiczny. Tel. 601 230 592 · Poszu-
kujemy pracowników porz¹dkowych do
obs³ugi obiektów uzdrowiskowych w
Œwieradowie. Tel. 609 209 505.

OGŁOSZENIA
DROBNE

T. Aficki, tel. 604 499 175
R. Bia³y, tel. 609 072 889
T. Bogdan, tel. 510 624 179
S. Garsztecki, tel. 601 566 304
M. G³ozak, tel. 665 990 877
J. Harasim, tel. 609 761 678
J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
M. Metelica, tel. 511 667 343
J. Rokosz, tel. 661 386 078
R. Struga³a, tel. 889 096 999
M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
B. Wilczacki, tel. 693 778 400

Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!

Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych,
i¿ z dniem 31 maja br. up³ywa termin

wniesienia op³aty (II raty) za korzystanie
 z zezwolenia w roku 2014

Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy
gminy

BZ WBK SA 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
a na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia.

Po dokonaniu op³aty przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni,
przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty
za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o doko-
naniu tej op³aty.

Przypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospo-
darki - s¹ BEZP£ATNE.

Rozsy³ane  pisma, sugeruj¹ce koniecznoœæ uiszczenia op³aty za  wpis do „rejestru
przedsiêbiorców”, s¹ w istocie  ofertami handlowymi, o  czym  œwiadcz¹  informacje za-
mieszczone  drobnym  drukiem. Uiszczona  w odpowiedzi na takie  pismo  op³ata  za  wpis
stanowi przychód firmy, która  wysy³aj¹c  pismo wprowadza adresatów w b³¹d, sugeruj¹c
publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty.

Ponadto, informujmy, ¿e zgodnie z now¹  ustaw¹ o transporcie drogowym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1414 ze zm.) przedsiêbiorca, który otrzyma³ LICENCJÊ na wykonywanie dzia-
³alnoœci gospodarczej, zobowi¹zany jest w ci¹gu 14 dni informowaæ organ o ka¿dej zmia-
nie, a w przypadku zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej - do informacji za³¹czyæ nale¿y
wydan¹ LICENCJÊ. Zaniechanie powy¿szych czynnoœci skutkuje wszczêciem postêpowa-
nia o cofniêcie licencji.           D.¯.

Op³aty za alkohol

Co to jest ta ZUMBA?Co to jest ta ZUMBA?Co to jest ta ZUMBA?Co to jest ta ZUMBA?Co to jest ta ZUMBA?

Miejska Biblioteka Publiczna, Szkolna Biblioteka
Miejskiego Zespo³u Szkó³ oraz Urz¹d Miasta w Œwie-
radowie-Zdroju  og³aszaj¹
XVI Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny

o tytu³ MISTRZA ORTOGRAFII 2014
Ide¹ konkursu jest rozbudzenie wra¿liwoœci na jê-

zyk ojczysty, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³-
czesnej ortografii, poprawnego pisania po polsku. „Prze-
ciwko b³êdom” jest naczelnym has³em konkursu, któ-
ry ma charakter otwarty; mog¹ doñ przyst¹piæ wszy-
scy chêtni, którzy ukoñczyli 11 lat. Zachêcamy rodzi-
ców, którzy mogliby sprawdziæ swoj¹ wiedzê ortogra-
ficzn¹ razem z w³asnymi dzieæmi.

Konkurs rozpocznie siê 27 maja (wtorek)
o godz. 1545 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Patronat nad Konkursem przyj¹³ burmistrz Roland
Marciniak. Zapraszamy!

Chwyćmy byka (i byczki) za rogi!Chwyćmy byka (i byczki) za rogi!Chwyćmy byka (i byczki) za rogi!Chwyćmy byka (i byczki) za rogi!Chwyćmy byka (i byczki) za rogi!

Na pocz¹tek zagadka - czy mo¿na chudn¹æ z uœmie-
chem na twarzy? No, pewnie, odpowie ten, kto amatorsko
uprawia jakiœ sport. Ale czy ka¿dy biegacz czuje, jak z
kolejn¹ minut¹ treningu wzrasta mu poziom endorfin? Czy
ka¿dy rowerzysta przez godzinê jazdy bez przerwy siê
uœmiecha? Za to ka¿dy uczestnik ZUMBY po zakoñczo-
nych zajêciach przyzna, ¿e dawno tak dobrze siê nie czu³,
choæ ledwo trzyma siê na nogach. Mo¿e w³aœnie dlatego
ZUMBA takim przebojem wesz³a do klubów fitness na ca-
³ym œwiecie.

Do Polski trafi³a cztery lata temu i do dziœ jej popular-
noœæ nie s³abnie.

ZUMBA po³¹czy³a tradycyjny aerobik z tañcem hip-hop,
soca, samb¹, sals¹, merengue, mambo i elementami tañca
brzucha – wszystko w jednym. I nieprawd¹ jest, ¿e aby
uczêszczaæ na ZUMBÊ, trzeba mieæ formê. Przecie¿ do klu-
bu, na domówkê czy na dancing nie idziemy z licencj¹ tan-
cerza klasy „S”. Chodzi o zabawê, a nie o idealne powtarza-
nie kroków instruktora. A jeœli przy okazji mo¿na zgubiæ parê
centymetrów, to czego chcieæ wiêcej?

I jeszcze ostrze¿enie: mi³oœæ do ZUMBY to choroba wi-
rusowa. Przenoszona jest drog¹ œwietnego samopoczucia i
zadowolenia z pomiarów wagi cia³a.

Zajêcia ZUMBY w sali gimnastycznej Inteferie Aqua Park
Sport Hotelu odbywaj¹ siê we wtorki o godzinie 18.00 i w
pi¹tki o godzinie 20.20. Prowadzi  je Tomasz Gajewski. Za-
praszamy i do zobaczenia.

Katarzyna Harbul-Ba³a

Ustawa o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów
okreœla warunki nabywania oraz zasady ustalania i wyp³aca-
nia zasi³ków dla opiekunów osobom, które utraci³y prawo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w
zwi¹zku z wygaœniêciem z mocy prawa decyzji przyznaj¹cej
prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego na skutek noweliza-
cji przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych, dokonanej ustaw¹ z 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw, prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego nabytego na
podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji admini-
stracyjnych wygas³o 30 czerwca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. czêœæ osób pobieraj¹cych œwiadcze-
nie pielêgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mog³a
z niego korzystaæ, poniewa¿ zmodyfikowane ustaw¹ zmie-
niaj¹c¹ przes³anki nabycia œwiadczenia wy³¹czy³y te osoby z
krêgu uprawionych. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ to dzia-
³anie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucj¹.

Zasi³ek dla opiekuna w kwocie 520 z³ bêdzie przys³ugi-
wa³ osobie, je¿eli decyzja o przyznaniu jej prawa do œwiad-
czenia pielêgnacyjnego wygas³a z mocy prawa z dniem 1
lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny
art. 11 ust. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o
œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasi³ek dla opiekuna przys³ugiwaæ bêdzie:
1. za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzaj¹cego

cyjnego okreœlonego  w ustawie o œwiadczeniach w brzmie-
niu obowi¹zuj¹cym 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

2. od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, je¿eli osoba spe³nia
warunki do otrzymania œwiadczenia pielêgnacyjnego okre-
œlone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowi¹zuj¹cym 31 grudnia 2012 r.

Zasi³ek dla opiekuna nie bêdzie przys³ugiwa³ za okresy,
w których:

a) osobie ubiegaj¹cej siê o zasi³ek dla opiekuna zosta³o
ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub
œwiadczenia pielêgnacyjnego

lub
b) na osobê wymagaj¹c¹ opieki innej osobie zosta³o

ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub
œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Postêpowanie w sprawie ustalenia prawa do zasi³ku dla
opiekuna organ ustalaj¹cy prawo do œwiadczeñ pielêgna-
cyjnych (organ w³aœciwy, w rozumieniu ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych, lub marsza³ek województwa), zwany da-
lej „organem”, wszczynaæ bêdzie na wniosek osoby ubiega-
j¹cej siê o zasi³ek dla opiekuna.

Wniosek bêdzie mo¿na sk³adaæ maksymalnie w terminie
4 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Prawo do zasi³ku
dla opiekuna ustalane bêdzie na czas nieokreœlony, chyba
¿e orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie o stop-
niu niepe³nosprawnoœci zosta³o wydane na czas okreœlony.

Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia, czyli 15 maja br.

Kierownik MOPS Agnieszka Moroz

dzieñ wejœcia w ¿ycie usta-
wy, w których osoba spe³-
nia³a warunki do otrzyma-
nia œwiadczenia pielêgna-
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Po historiê trzeba siê schyliæ (II)
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Pod takim w³asnie tytu³em w grudniu ub.
r. pisaliœmy o kamiennych rozetach „wpisa-
nych” w chodnik wzd³u¿ ul. Wyszyñskiego,
obrazuj¹cych historiê naszego miasta. Te-
raz w cyklu publikacji chcielibyœmy przybli-
¿yæ Czytelnikom znaczenie tych wykutych
w kamieniu obrazów, poczynaj¹c od Flinsa.

Kim jest Flins? Nie ma tak imponuj¹cej
bibliografii jak Rzepiór – s¹siad z Karko-
noszy. Ale jak podaje XV-wieczna Kronika
Sasów, by³ czczony przez £u¿yczan w gó-
rach Harz. W kronice zamieszczono drze-
woryt przedstawiaj¹cy Flinsa jako trzyma-
j¹cego pochodniê wêdrowca, dŸwigaj¹ce-
go lwa na lewym ramieniu. W swoich sa-
gach œl¹skich wspomniany w relacji o Du-
chu Gór Will-Erich Peuckert przekazuje
podanie o z³otym bo¿ku zakopanym w oko-
licy Œwieradowa. Figurê Flinsa cofaj¹cy
siê pod naporem Sasów £u¿yczanie mieli
ostatecznie ukryæ w³aœnie w dzisiejszych
Górach Izerskich, najpierw pod Mirskiem
na dzisiejszym wzgórzu Wyrwak, potem w
okolicy góry nazwanej póŸniej Bia³ym Flin-
sem. Mia³o to byæ w 1. po³owie XII wieku,
podczas panowania Lotara, póŸniej cesa-
rza III tego¿ imienia. Na pierwszym z wy-
mienionych wzniesieñ znajdowa³a siê ska-
³a, zwana póŸniej Kamieniem Umar³ych
(Todstein), gdzie sk³adano ofiary. Ostatnim
przyczó³kiem czcicieli Flinsa mia³y byæ bi-
j¹ce pod Izerskimi Garbami Ÿród³a Kwisy.
Flinsa wymienia tak¿e Adam Naruszewicz

w swojej Historii narodu polskiego (wyda-
nie 1836, s. 46 i nast.) jako boga wskrze-
szaj¹cego zmar³ych, powo³uj¹c siê na
wspomnian¹ Kronikê Sasów i wizerunek z
pochodni¹, która nios³a nadziejê od¿ycia
umar³ych, ale i inne Ÿród³a przedstawiaj¹-
ce Flinsa niczym œmieræ koœcist¹ okryt¹
p³aszczem z kijem zwieñczonym pêcherzem
œwiñskim w d³oni. W Dziejach narodu pol-
skiego Bandtke pisze o Flinsie (Flincu) i

jego pochodni jako lasce, któr¹ Serbowie
nosili na znak œmierci przy pogrzebowych
obrz¹dkach. Ot, podania i kroniki, g³ów-
nie na bazie niemieckich Ÿróde³ - przeczy-
taæ mo¿na na stronie sudeckiedrogi.word-
press.com

Szerzej o bo¿ku, od którego dawny Œwie-
radów przyj¹³ nazwê Bad Flinsberg i „u¿y-
wa³” jej a¿ do 1945 r., przeczytaæ mo¿na rów-
nie¿ na stronie miasta – swieradowzdroj.pl

W kwietniu hotel „Sta-
ry Zdrój” przez tydzieñ
goœci³ Weronikê i Freda
Kühlerów (na zdjêciu
obok), którzy do Œwierado-
wa przyjechali a¿ z Perth
(Australia).

- Przed dwoma laty p³y-
nêliœmy z Hamburga do
Norwegii statkiem pasa-
¿erskim Queen Mary II,
tam poznaliœmy niemiec-
kie ma³¿eñstwo, z którym
rozmawialiœmy o wspól-
nym urlopie. My naciska-

9 lutego 1839 r. leœniczowie Hirt i Christ z
praktykantem Freyem obchodzili rewir oraz
nieœli karmê dla zwierzyny leœnej. Natrafili
na œlady, które okaza³y siê œladami k³usow-
nika, postanowili wiêc za nimi pod¹¿yæ, by
sprawdziæ, jakich szkód dokona³ ten „intruz”.
Nagle stanêli oko w oko z k³usownikiem
zwanym Sachermilscherem, który po krót-

liœmy na Pragê, a oni, ¿e czemu nie do Pol-
ski? Przez biuro podró¿y dostaliœmy dwie
œwieradowskie oferty, wybraliœmy Stary
Zdrój i teraz, gdy ju¿ wiemy, jak u was jest
piêknie, polecamy i miasto, i hotel tym na-
szym wspó³pasa¿erom z Queen Mary II –
opowiada F. Kühler.

Z Perth lecieli do Frankfurtu (z przesiadk¹
w Dubaju), z Frankfurtu wynajêtym autem
do Braunschweig w Dolnej Saksonii i stam-
t¹d autostradami do Polski. Ca³a podró¿ za-
jê³a im równo 24 godziny.

F. Kühler Polskê zna z dwukrotnego s³u¿-
bowego pobytu w Bydgoszczy w 1980 r.
(ka¿dy trwa³ dwa tygodnie), zaœ jego ¿ona
dopiero w 2000 r. odwiedzi³a Wroc³aw, ro-
dzinne miasto swego ojca. Natomiast do
Australii pañstwo Kühler wyjechali w 1986
r. z Niemiec, gdy m¹¿, specjalista w bran¿y
maszynowej, dosta³ propozycjê dwuletnie-
go kontraktu, a poniewa¿ spodoba³o im siê
tam – zostali na sta³e.

Zdaniem naszych goœci w Australii nie

ma ¿adnych tradycji uzdrowiskowych ani
Ÿróde³ wód mineralnych. Wody termalne
owszem, ale nie s¹ wykorzystywane balne-
ologicznie. Œwieradów natomiast wywar³ na
obojgu du¿e wra¿enie.

- Jesteœmy bardzo z pobytu zadowole-
ni, uzdrowisko jest niedu¿e, ale pe³ne uro-
ku, trochê nam przypomina Bad Oeynhau-
sen niedaleko Bielefeld. Hotel jest kame-
ralny, zreszt¹, nie oczekiwaliœmy cudów ani
blichtru, pozostali goœcie s¹ bardzo mili,
spêdzamy z nimi przy stoliku wszystkie wie-
czory – wspominaj¹.

Oboje chodzili po mieœcie i po górach,
s¹ zachwyceni hal¹ spacerow¹, zaczêli na-
wet ¿a³owaæ, ¿e nie zamówili pobytu dwuty-
godniowego, ale za to teraz maj¹ powód, by
za jakiœ czas znów do Œwieradowa zawitaæ.

Adam Karolczuk

PS. Autor dziêkuje Ewie Dziekanowskiej
za podjêciê siê roli t³umaczki podczas roz-
mowy z pañstwem Kühlerów.

Z Australii do Œwieradowa

kiej wymianie zdañ chwyci³ za swoj¹ dubel-
tówkê i wymierzy³ w leœników. Pad³y dwa
strza³y, które œmiertelnie rani³y Hirta i ciê¿ko
rani³y Christa. K³usownik rzuci³ siê nastêp-
nie z no¿em na Freyera, któremu uda³o siê
jednak uciec i sprowadziæ pomoc.

Leœniczy Christ zosta³ opatrzony, jednak
mimo udzielonej pomocy zmar³. Udano siê

Niniejszym otwieramy nowy cykl poœwiêcony przesz³oœci Gór Izerskich utrwa-
lonych w kamieniach, które upamiêtaniaj¹ ludzi i wydarzenia tych ziem, niekiedy
bardzo dramatyczne. Wielokrotnie, natykaj¹c siê na te kamienne œwiadectwa prze-
sz³oœci, zadajemy sobie pytanie, kiedy zosta³y ustawione i co obrazuj¹. Cieka-
woœæ tê spróbuje zaspokoiæ Magda Olszewska, a kamienne œlady przesz³oœci
zosta³y tak¿e naniesione w najnowszym wydaniu mapy Gór Izerskich (1:25.000).

nastêpnie do domu k³usownika - Kurza z
£êczyny, aby oddaæ go w rêce wymiaru spra-
wiedliwoœci. Ten jednak, wiedz¹c, co go cze-
ka, postanowi³ sam wymierzyæ sobie spra-
wiedliwoœæ i powiesi³ siê na poddaszu swe-
go domu. W ten oto sposób jednego dnia
zmar³y trzy osoby - ofiary k³usownictwa w
lasach okalaj¹cych Flinsberg. Na pami¹tkê
tego wydarzenia postawiono trzy kamienie,

maj¹ce przestrzegaæ innych przed nielegal-
nymi polowaniami w hrabiowskich lasach.
Miejsce to do 1920 r. by³o ³atwe do odnale-
zienia, gdy¿ przy tych symbolicznych gro-
bach ros³a potê¿na sosna, w któr¹ w tym to
w³aœnie roku (1920) uderzy³ piorun.

Tak w skrócie mo¿na opisaæ historiê
trzech tajemniczych kamieni na zboczach
Sêpiej Góry. (MO)

Kamienne tajemnice


