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PPPPP roblem nieroblem nieroblem nieroblem nieroblem nie
do upłynnieniado upłynnieniado upłynnieniado upłynnieniado upłynnienia

Ponad 30 wolontariuszy,
którzy w dniu XXI Fina³u Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy rozbiegli siê po mieœcie i
nie bacz¹c na mroŸn¹ aurê przez
kilka godzin potrz¹sali brzêcz¹-
cymi puszkami zachêcaj¹c w ten
sposób do siêgniêcia po datek,
dowiod³o, ¿e szczytna idea trafia
do serc i umys³ów ludzi, bez
wzglêdu na p³eæ, wiek i osobiste
pogl¹dy.

Oczywiœcie, w za³o¿eniu
owej idei nie chodzi bynajmniej
o bicie kolejnych rekordów (choæ
w telewizyjnym przekazie zmie-
niaj¹ce siê cyferki sumy datków
podnosi³y temperaturê transmi-
sji), niemniej œwiadomoœæ, ¿e
zebraliœmy o parê z³otych wiêcej
ni¿ rok temu, utrwala optymizm
uczestników i jest wystarczaj¹c¹
motywacj¹ do wziêcia udzia³u w
XXII finale za rok.

A tegoroczn¹ WOŒP opisu-

Wystarczy rzut oka na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ,
pe³n¹ brudu, który, uwolniwszy siê spod œniegu, rozpano-
szy³ siê ca³ym swym szpetnym majestatem, byœmy pojêli,
¿e nie taryfy œmieciowe bêd¹ naszym problemem, lecz spo-
³eczne i mentalne uwarunkowania utylizacji odpadów. Bo ja-
kie¿ mo¿na mieæ nadzieje na wzmo¿enie obywatelskiej tro-
ski, skoro nawet dziœ, gdy zu¿yte opony mo¿na zostawiaæ w
ka¿dym niemal punkcie wulkanizacyjnym, zawsze znajdzie
siê beztroski i bezmyœlny obywatel, który potrafi wywaliæ
star¹ gumê do rzeki (na zdjêciu „kapeæ” w Kwisie przy ul.
Mokrej - 31 stycznia br.). O tym, jaka „œmieciowa” przysz³oœæ
nas czeka, piszemy na str. 15, a na ok³adce zastanawiamy
siê, kto tê oponê uprz¹tnie: powódŸ? wystawka? niewidzial-
na rêka rynku? dzieciarnia oczyszczaj¹ca œwiat? wra¿liwy
na piêkno przyrody urzêdnik samorz¹dowy?...

jemy i pokazujemy jej bohate-
rów na str. 10-11.



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO

OSP

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

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

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

I PIÊTRO

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:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukie-
wicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bu-
d¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Kata-
rzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobiste, zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina   Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May,  Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
woda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/m33333, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c.

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

Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012
z 26 wrz 26 wrz 26 wrz 26 wrz 26 września brześnia brześnia brześnia brześnia br. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:

WYKAZ OSÓB W DSDIK ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE
AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2012/2013

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od

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

strony Szklarskiej Por. do granicy pañstwa ulicami: Nadbrze¿n¹,
11. Listopada,  Grunwaldzk¹, Lwóweck¹, Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318

Informacje dotycz¹ce zimowego utrzyma-
nia dróg w dni robocze i wolne  mo¿na uzyski-
waæ w Dolnoœl¹skiej S³u¿bie Dróg i Kolei -
Wroc³aw, ul. Krakowska 28,  tel. 71 39 17 196
(dostêpny ca³odobowo), oraz w czasie trwa-
nia dy¿urów w okresie prowadzenia prac zimo-
wego utrzymania dróg: Baza Firmy CZEPIEL,
Lwówek Œl., ul. Oœwiêcimska 68, tel. 75 71
365 10.

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Lubaniu, tel.
75 646 37 50 Tel. dyrektora - 604 981 594,
604 981 595, 604 934 352 oraz 696 237 083

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321,p.o.  kierowni-
ka – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sau-
tycz, Maria Stefanowicz: 75 78-16-324 -
pok. nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jur-
czak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 -
pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu, kierownik  – Dorota
Marek:  75 71-36-482 - pok. nr 23; turysty-
ka, kultura i sport - Monika Hajny-Daszko:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; promocja gmi-
ny - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482,  in-
formatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-
483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b.

BURMISTRZ MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
OG£ASZA

OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE
W ROKU 2013 ORGANIZACJI ZAJÊÆ Z ZAKRESU

UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU
Wysokoœæ œrodków publicznych

przeznaczonych na realizacjê zadañ ob-
jêtych konkursami w 2013 roku wynosi
80.000 z³, w tym:

 na zadanie nr 3 pod nazw¹ „Upo-
wszechnianie turystyki – organiza-
cja XX Ogólnopolskiej Imprezy na
Orientacjê WIOSNA 2013 - Runda
Pucharu Dolnego Œl¹ska w Marszach
na Orientacjê” – 5.000 z³;

 na zadanie nr 4 pod nazw¹ „Upo-
wszechnianie kultury – organizacja
Festiwalu PRO MUSICA SACRA” –
5.000 z³;

 na zadanie nr 5 pod nazw¹ „Upo-
wszechnianie kultury – organizacja
imprezy kulinarnej – CZERNIAWA
JAKA STRAWA” – 5.000 z³;

 na zadanie nr 6 pod nazw¹ „Upo-
wszechnianie sportu – organizacja
imprezy sportowej – IZERSKIE ŒWIÊ-
TO ROWEROWE” – 5.000 z³.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 usta-
wy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze
zm.), Uchwa³a Nr IX/51/2011 Rady Mia-

sta  Œwieradów-Zdrój z 25 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu wspó³-
pracy Miasta Œwieradów-Zdrój na lata
2012-2013 z organizacjami pozarz¹do-
wymi, podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003
r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie.

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

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 18
marca 2013 r. osobiœcie lub drog¹
pocztow¹ na adres: Urz¹d Miasta
Œwieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35,
59-850 Œwieradów-Zdrój.

Szczegó³y og³oszenia dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzê-
du Miasta Œwieradów-Zdrój  na stronie
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ w
zak³adce: Og³oszenia/Konkursy ofert
2013 oraz w siedzibie UM.

Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 75 71 36 482 lub
75 71 36 483.

Uchwa³a Nr XXXVI/172/2012 Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój z 19 grudnia 2012
r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój w sprawie rejestracji psa sta-
nowi, ¿e:

1. Wprowadza siê obowi¹zek oznakowa-
nia psów.

2. Posiadacz psa w wieku powy¿ej 3 mie-
siêcy lub w terminie 14 dni po wejœciu w po-
siadanie psa jest zobowi¹zany do jego re-
jestracji w Urzêdzie Miasta.

3. Obowi¹zek zg³aszania psa do rejestra-
cji spoczywa na posiadaczu zwierzêcia.

4. Posiadacz psa zobowi¹zany jest do za-
opatrzenia go w obro¿ê.

5. Oznaczenie psa nastêpuje przez zamo-
cowanie przy jego obro¿y znaczka z nume-
rem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego
karty ewidencyjnej.

6. W przypadku zagubienia lub zniszcze-
nia znaczka z numerem ewidencyjnym psa lub
zaginiêcia psa posiadacz psa zobowi¹zany jest
do zawiadomienia o tym w ci¹gu 7 dni od
zdarzenia w³aœciw¹ administracjê rejestruj¹c¹
psa.

7. W razie utraty psa, jego œmierci lub
sprzeda¿y posiadacz psa wnosi skreœlenie psa
z rejestru, a tak¿e zwraca znaczek z numerem
ewidencyjnym w terminie 14 dni od zdarze-
nia.

8. W przypadku zmiany osoby utrzymu-
j¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy po-
siadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ podmiot
rejestruj¹cy w terminie 14 dni o tej zmianie.

9. Znaczka ewidencyjnego nie wolno nisz-
czyæ, wypo¿yczaæ, sprzedawaæ, a tak¿e prze-
znaczaæ dla innego psa ni¿ ten, dla którego
zosta³ pierwotnie przyznany.

Wnioski dostêpne s¹ na stronie Urzêdu
Miasta - Biuletyn Informacji Publicznej w
zak³adce Poradnik Klienta/Ochrona Œrodo-
wiska - lub osobiœcie w UM w Referacie Go-
spodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Œro-
dowiska, pok. nr 21c.

Osoby niestosuj¹ce siê do przepisów pra-
wa miejscowego mog¹ zostaæ ukarane kar¹
grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach
okreœlonych w Prawie o wykroczeniach, czy-
li w myœl Art. 54 Kodeksu wykroczeñ - „Kto
wykracza przeciwko wydanym z upowa¿nie-
nia ustawy przepisom porz¹dkowym o zacho-
waniu siê w miejscach publicznych, podlega
karze grzywny do 500 z³otych albo karze na-
gany.”

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSA
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Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sien-
kiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów
(ul. Piastowska), sklep „¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os.
Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep
przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sud-
skiego (d. FATMA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).

CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sa-
natoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 13 marca, 10 kwietnia i
15 maja, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w
nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 27 lutego, 26 marca
i 29 kwietnia br.

Op³atek u seniorów

Tak, to ja,
by³em z Wami,
tê sam¹ wódkê ³ykaliœmy,
te same ³zy,
te same zwyciêstwa
i ten sam strach;

minê³y dni, lata œmiechu,
k³ótni o NIC
i nagle okaza³o siê,
¿e nic tu po mnie bo
to ju¿ nie ten sam sen,
wiêc

idê TAM, gdzie przed nami
nie by³ nikt,
TAM kobiety z lat minionych
i mê¿czyŸni,
którymi tak bardzo
chcieliœmy byæ;

mo¿e w³aœnie TAM
to wszystko jest,
co st¹d zniknê³o,
jak ja,
jak wy,
jak nasz wypragniony
œwiat ….

Jacek Olszewski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJA ŚWIERADÓW-ZDRÓJA ŚWIERADÓW-ZDRÓJA ŚWIERADÓW-ZDRÓJA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
O PRZYSTO PRZYSTO PRZYSTO PRZYSTO PRZYSTĄPIENIU DO KONSULĄPIENIU DO KONSULĄPIENIU DO KONSULĄPIENIU DO KONSULĄPIENIU DO KONSULTTTTTACJI SPOŁECZNYCHACJI SPOŁECZNYCHACJI SPOŁECZNYCHACJI SPOŁECZNYCHACJI SPOŁECZNYCH

W SPRAW SPRAW SPRAW SPRAW SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCHWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCHWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCHWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCHWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH

Burmistrz Miasta informuje, ¿e do 28 lutego br. potrwaj¹ na
terenie Miasta Œwieradów-Zdrój konsultacje spo³eczne w spra-
wie projektu zmiany granic administracyjnych Gminy, który jest
do wgl¹du w godzinach pracy UM - w biurze Rady Miasta, pok.
nr  32 - i polega na w³¹czeniu w obszar Œwieradowa-Zdroju
terenów otaczaj¹cych miasto o powierzchni ok. 207,83 ha, po-
zostaj¹cych w granicach Gminy Mirsk, zlokalizowanych w prze-
wa¿aj¹cej czêœci na stokach Œwieradowca, Stogu Izerskiego,
Opaleñca i Sêpiej Góry.

W ramach prowadzanych konsulta-
cji spo³ecznych wyznaczeni pracowni-
cy UM rozprowadz¹ wœród mieszkañ-
ców ankietê konsultacyjn¹, któr¹ po
wype³nieniu prosimy zwróciæ.

Konsultacje polegaj¹ na wyra¿eniu
opinii poprzez umieszczenie znaku „X”
w odpowiedniej rubryce ankiety:
„Tak”, „Nie”, „Wstrzymujê siê od g³o-
su”.

Wed³ug wyliczeñ, tradycyjny op³atek,
którym 12 stycznia emeryci, renciœci, in-
walidzi i Sybiracy podzielili siê w Rezy-
dencji BASIEÑKA w Œwieradowie, od-
bywa³ siê ju¿ po raz ósmy. Wœród 80
uczestników imprezy znaleŸli siê bur-
mistrzowie Roland Marciniak i Andrzej
Jasiñski (ko³o Sybiraków swym zasie-
giem obejmuje Œwieradów i Mirsk) oraz
przewodnicz¹cy obu rad: Wioletta
Urbañczyk i Piotr Konsur. Obecni te¿
byli ksiê¿a: proboszcz Franciszek Mol-
ski i pra³at W³adys³aw Dziêgiel.

£amanie sie op³atkiem poprzedzi³y
jase³kowe wystêpy dzieci, z którymi
uczestnicy zaœpiewali kilka kolêd. Po
op³atku i uroczystej kolacji zaczê³y siê
tañce, które trwa³y do pó³nocy.

linia oznaczaj¹ca istniej¹c¹ granicê
linia oznaczaj¹ca planowane korekty

Komisja Gminnego Konkursu na ilumi-
nacje œwi¹teczne w sk³adzie: Tadeusz Afic-
ki, Teresa Fierkowicz i Anna Tkaczyk -
obejrza³a dekoracje œwi¹teczne na domach,
hotelach, pensjonatach, sklepach i restaura-

cjach i ustali³a, ¿e wœród hoteli wygra³y ex
equo „Stary Zdrój” (reniferowe i choinkowe
dekoracje) i „St. Lukas” (choinka paj¹k). II
miejsce przypad³o „Magnolii II”.

Kolejnoœæ wœród restauracji by³a nastêpu-
j¹ca: „Piwniczka u Wioli” i „Ma³y Dworek”.

W kategorii domostw wyró¿niono: I -
Ma³gorzatê Kubsk¹ (lampiony i oœwietlenie
ogrodu), Andrzeja Buratyñskiego (choinka i
dekoracje na domu), Patrycjê i Adama Kaw-
ków (architektura domu, ba³wan), II – Regi-
nê Srokê (iluminacje w ogrodzie) i Jadwigê
Knet (ba³wan i choinka).

Balkony naj³adniej dekorowa³a Barbara
Guœliñska, a Izabelê i Piotra Salawów komi-
sja wyró¿ni³a za dekoracjê domu i balkonu.

Najbardziej rozœwietlonym sklepem by³
Dom Handlowy „Pod Or³em”.

PPPPPoświąteczne remanentyoświąteczne remanentyoświąteczne remanentyoświąteczne remanentyoświąteczne remanenty

Fot .u góry po prawej -
Irena Tugi, szefowa
Zwi¹zku Sybiraków,
wrêcza pami¹tki obu
burmistrzom. Z prawej
- „jase³kowym” dzie-
ciom œpiewaj¹cym ko-
lêdy akompaniowa³y
Kasia i Marysia Salawy.



1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4  (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x   85 mm) -   61,50 z³; 1/16  (85  x  60 mm) -   33,21 z³.

Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm  - 123 z³  oraz 225 x 85 mm  - 246 z³
Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.

Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za

CENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOTTTTTAAAAATNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»

minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.

Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ
osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul.
11 Listopada 35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania
wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Magdalen¹
Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75
78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego
nie mo¿na wypisaæ faktury!

KronikaKronikaKronikaKronikaKronika     policyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjna

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk

W£AŒCICIELOM PSÓW WYPROWADZAJACYM SWOJE
ZWIERZÊTA W MIEJSCA U¯YTKU PUBLICZNEGO PRZYPOMI-
NA SIÊ O OBOWIAZKU SPRZ¥TANIA ODCHODÓW PO SWO-
ICH PSACH. JEŒLI W£AŒCICIEL PSA ZAMIERZA OMIJAÆ PRZE-
PISY PORZ¥DKOWE, LEPIEJ BÊDZIE, JEŒLI NIE BÊDZIE WY-
PROWADZAÆ ZWIERZ¥T POZA SWOJ¥ POSESJÊ.

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

Osoby nieprzestrzegaj¹ce
powy¿szego nakazu bêd¹
odpowiada³y za zanieczysz-
czenie miejsc dostêpnych
dla publicznoœci, czyli za
wykroczenie  z art. 145 Ko-
deksu wykroczeñ, za które
grozi kara grzywny w wyso-
koœci do 500 z³.

K O M U N I K A T

o przekazanie 1 % podatku
dla OSP w Œwieradowie!

0000116212
2.   W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIA-

J¥CE, w polu  CEL SZCZEGÓ£OWY 1% - na-
le¿y wpisaæ nazwê naszej jednostki oraz ad-
res: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego
15, 59-850 Œwieradów-Zdrój, woj. dolnoœl¹-
skie - „zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE.  WE
WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO-
¯YTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje
siê na koñcu ka¿dego zeznania rocznego,
nale¿y wpisaæ numer KRS:

31 stycznia w Sta-
rostwie Powiatowym
w Lubaniu odby³o siê
uroczyste podsumowa-
nie VI edycji konkur-
su na najlepszego
dzielnicowego – go-
spodarza terenu. Dziel-
nicowym roku 2012
zosta³ m³. asp. Walde-
mar Wróbel z Poste-
runku Policji w Olszy-
nie.

Przez trzy miesi¹ce
– od wrzeœnia ub. r. - mieszkañcy powiatu lu-
bañskiego mogli g³osowaæ na najskuteczniej-
szego policjanta, wype³niaj¹c kupony konkur-
sowe publikowane w lokalnej prasie oraz na
kuponach znajduj¹cych siê w siedzibach jed-
nostek. Swój g³os mo¿na by³o te¿ oddaæ w
sonda¿u internetowym na stronie internetowej
Urzêdu Miasta.

G³ównym celem konkursu by³o populary-
zowanie sylwetek dzielnicowych wœród lokal-
nej spo³ecznoœci, wyzwolenie inicjatyw spo-
³ecznych na rzecz wspólnego rozwi¹zywania
problemów danego rejonu, wzrost poczucia
bezpieczeñstwa wœród mieszkañców powia-

tu lubañskiego. Celem poœrednim jest wy³o-
nienie najbardziej przyjaznego i kompetent-
nego dzielnicowego.

Kolejne miejsca w plebiscycie zajêli: II -
sier¿. sztab. Mariusz Lis, III - st. sier¿. Rafa³
Kordyka.

Gratulacje i nagrody najlepszym dzielni-
cowym wrêczy³ I Zastêpca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Lubaniu podinsp. Nor-
bert Kurenda, Starosta Lubañski Walery Czar-
necki oraz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ka-
zimierz Kilian.

Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom,
¿ycz¹c im kolejnych sukcesów zawodowych.

Miêdzy 15 a 24 grudnia minionego roku
w Œwieradowie sprawcy skradli silnik samo-
chodowy z pojazdu marki Nissan, a nastêp-
nie sprzedali go w punkcie skupu z³omu. W
wyniku prowadzonych czynnoœci wykryw-
czych funkcjonariusze œwieradowskiego rewi-
ru ustalili i zatrzymali dwóch m³odych mê¿-
czyzn w wieku 19 i 20 lat podejrzanych o
dokonanie kradzie¿y. Skradzione mienie o
wartoœci ok. 2.000 z³ zosta³o odzyskanie i
przekazane w³aœcicielowi, a z³odziejom za
kradzie¿ grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
noœci.

11 stycznia br. policjanci œwieradowskie-
go rewiru dzielnicowych ustalili i zatrzymani
sprawcê kradzie¿y, którego ³upem pad³y me-
talowe elementy od wide³ koparki oraz rusz-
towania. Skradzione ³upy sprawca sprzeda³
jako z³om. Wartoœæ skradzionego mienia, któ-
re policjanci odzyskali, zosta³a oszacowana
na ok. 1.000 z³.

Podejrzany za swój czyn odpowie przed
s¹dem, a za kradzie¿ grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.

14 stycznia œwieradowscy policjanci za-
trzymali na gor¹cym uczynku trzech miesz-
kañców miasta w wieku 19-41 lat, którzy usi-
³owali ukraœæ z terenu budowy du¿¹ iloœæ ka-
fli, których wartoœæ oszacowano na ok. 2 tys.
z³. Funkcjonariusze zatrzymali ich, gdy pako-
wali skradzione mienie do auta, które wraz z
zawartoœci¹ zosta³o zabezpieczone przez funk-
cjonariuszy. Z³odzieje trafili do policyjnego
aresztu, a policja prowadzi dochodzenie zmie-
rzaj¹ce do ustalenia, gdzie skradzione kafle
mia³y trafiæ. Wszystkim podejrzanym za usi-
³owanie kradzie¿y grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolnoœci.

29 stycznia przed godzin¹ 1500 dy¿urny
KPP w Lubaniu otrzyma³ informacjê, i¿ na
terenie Lubania dosz³o do oszustwa. Jak usta-
lili policjanci, do 75-letniej mieszkanki Lu-
bania zadzwoni³ mê¿czyzna, informuj¹c, i¿ jej
syn mia³ wypadek i aby unikn¹³ aresztowa-
nia, nale¿y wp³aciæ jak najszybciej blisko 30
tys. z³. Po pieni¹dze przeszed³ nieznany mê¿-
czyzna, któremu pokrzywdzona przekaza³a 8
tys. z³ i ponad 300 euro. Chwilê póŸniej ko-
bieta zorientowa³a siê, ¿e jej syn nie mia³ ¿ad-
nego wypadku, a ona sama pad³a ofiar¹ oszu-
sta.

Pomys³owoœæ oszustów, aby wy³udziæ od
nas pieni¹dze, nie zna granic. Halo, babcia?
To ty Aniu? Tak, babciu, to ja, wiesz, mam
bardzo powa¿ne problemy i potrzebujê pilnie

Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!

50 tysiêcy z³otych,
które jutro ci od-
dam... W³aœnie tak
najczêœciej zaczy-
naj¹ rozmowê oszuœci wy³udzaj¹cy pieni¹dze.

Niejednokrotnie podaj¹ siê oni nie tylko
za cz³onków rodziny, ale równie¿ za pracow-
ników opieki spo³ecznej czy te¿ organizacji
charytatywnych, a nawet policjantów, prosz¹c
o przekazanie czêsto niema³ych kwot.

Zanim zdecydujemy siê przekazaæ komuœ
swoje pieni¹dze, dobrze siê zastanówmy, czy
nie mamy do czynienia z oszustami.
PAMIÊTAJMY! Oszuœci ¿eruj¹ na ludzkiej
³atwowiernoœci i naiwnoœci. Zachowajmy
szczególn¹ ostro¿noœæ. Zadbajmy o swoich
bliskich, zw³aszcza tych w wieku senioralnym,
i uczulmy ich na tego typu zachowania. Wy-
starczy tylko zapamiêtaæ kilka podstawowych
zasad bezpieczeñstwa. Nie nale¿y podawaæ
przez telefon ¿adnych wiadomoœci dotycz¹-
cych naszego mieszkania czy oszczêdnoœci.
Nie podawajmy przez telefon, kiedy przeby-
wamy w domu i z kim mieszkamy. Nie odda-
wajmy gotówki i ¿adnych innych rzeczy oso-
bom nieznanym. Nie wpuszczajmy do domu
osób, których nie znamy. Wystarczy jeden te-
lefon do krewnego na znany numer, aby po-
twierdziæ, czy rzeczywiœcie cz³onek rodziny
potrzebuje wsparcia finansowego.

Zastosujmy siê do tych kilku prostych rad,
zanim utracimy oszczêdnoœci, niejednokrot-
nie ca³ego ¿ycia. W takich przypadkach pro-
simy o natychmiastowy kontakt z Policj¹ pod
bezp³atnym numerem 997. Nie dajmy szans
oszustom.

MOPS informuje, i¿ z dniem 1 stycznia br. zmieni³y
siê przepisy w zakresie ustalania prawa do tzw. beci-
kowego, ustalane na tych samych zasadach jak prawo
do zasi³ku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga przy-
s³ugiwaæ bêdzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je-
¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie prze-
kroczy 1.922 z³. Zmiana ustawy obejmie dzieci uro-
dzone po 31 grudnia 2012 r., a tak¿e dzieci objête
opiek¹ prawn¹ lub faktyczn¹, jak równie¿ dzieci przy-
sposobione, je¿eli zostan¹ objête t¹ opiek¹, albo przy-
sposobione po 31 grudnia.

Powy¿sze zmiany wynikaj¹ z ustawy z 12 paŸdzier-
nika br. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych,
która 15 listopada zosta³a opublikowana w Dzienniku
Ustaw (poz. 1255).

 Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Nowe becikoweNowe becikoweNowe becikoweNowe becikoweNowe becikowe
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Roland Marciniak

Zakupiliœmy od Spó³ki Uzdrowiskowej ujêcia wody pitnej za kwotê
2,2 mln z³, któr¹ zap³acimy w równych ratach w ci¹gu nastêpnych 4 lat. Z
kilku wzglêdów jest to bardzo wa¿ne wydarzenie.

JEDEN SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODÊ - Wszystkie ujêcia wody pit-
nej bêd¹ zarz¹dzane przez gminê. W koñcu bêdzie mo¿na zbudowaæ je-
den logiczny system zaopatrzenia  w wodê naszego miasta.  Ujêcia Spó³ki
i gminy znajduj¹ siê w tych samych zlewniach i czêsto na tych samych
ciekach wodnych.  Istnienie dwóch systemów ujêæ i wodoci¹gów stwarza³o
problemy, szczególnie w okresach, gdy by³y ni¿sze stany wody.  Systemy
te by³y od siebie oddzielone, co uniemo¿liwia³o racjonaln¹ gospodarkê
wod¹.

DWA RAZY WIÊCEJ WODY - z przejêtych ujêæ  w Œwieradowie
mo¿na zgodnie z operatem wodnoprawnym pozyskaæ rocznie 141 tys. m3

wody - 60 proc. sprzedawanej obecnie przez gminê. Pozyskane ujêcie w
Czerniawie na Czarnym Potoku to 104.000 m3/rok.

NOWE  WODOCI¥GI - przejêliœmy te¿ ponad 7 km wodoci¹gów o
ró¿nej œrednicy, które w wiêkszoœci przebiegaj¹ przez tereny leœne.

ZBIORNIK – MAGAZYN - w przysz³oœci wa¿nym dla ca³ego syste-
mu zaopatrzenia w wodê dla miasta jest przejêty od Spó³ki zbiornik ma-
gazyn wody pitnej o pojemnoœci ponad 700 m3. To bardzo du¿o, zwa¿yw-
szy, ¿e dziennie dostarczamy dla mieszkañców i goœci do 500 m3. Wynika
z tego, ¿e mo¿emy przez pó³tora dnia dostarczaæ wodê przy od³¹czonych
ujêciach (jest to bardzo wa¿ne przy awariach).

MO¯NA PLANOWAÆ ROZBUDOWÊ SIECI I ROZBIÓR WODY
- gminne ujêcia czêsto pracuj¹ prawie na 100 proc. wydajnoœci. Przy tak
szybkim rozwoju bazy hotelowej i - co nast¹pi - mieszkaniowej przejête
ujêcia  zabezpiecz¹ wodê pitn¹ na oko³o 8-10 lat (w oparciu o bie¿¹c¹
sprzeda¿, która rok do roku wzrasta œrednio o 5 proc.)

W ci¹gu nastêpnych 10 lat gmina powinna inwestowaæ w nowe wodo-
ci¹gi, szczególnie w dzielnicach gdzie jeszcze ich nie ma.

ZAOSZCZÊDZONE MILIONY – przejêcie ujêæ od Uzdrowiska po-
zwala gminie zaoszczêdziæ miliony na budowê ujêcia na Kwisie, które we-
d³ug moich szacunków wraz z wodoci¹giem do ul. Górskiej mo¿e koszto-
waæ nawet 10 mln z³.  Lepiej i taniej jest wykorzystaæ optymalnie istniej¹-
cy system i sprzê¿yæ go z przejêtymi ujêciami i wodoci¹gami.

Pobór wody mówi nam, czy jest ob³o¿enie w hotelach albo czy dla
przedsiêbiorców tegoroczne ferie s¹ lepsze od zesz³orocznych. W 2012 r.
sprzeda¿ wody spad³a o 5 proc. w stosunku do 2011, ale nadal jest wy-
¿sza o prawie 10 proc. w stosunku do 2009 r. W tym roku sprzeda¿ po-
winna wzrosn¹æ co najmniej o 5 proc., poniewa¿ uruchomionych zostanie
8 nowych hoteli, a w III kawartale do u¿ytku bêdzie oddanych ok. 50
nowych mieszkañ.  Œcieków przybêdzie proporcjonalnie do przyrostu sprze-
danej wody, a znacz¹cy jej iloœæ odnotujemy w 2014 r., gdy ukoñczymy
budowê oczyszczalni œcieków w Czerniawie. W takim tempie obecne zaso-
by wody pitnej, z których korzysta miasto, zaspokoj¹ potrzeby mieszkañ-
ców i goœci na najbli¿sze 10 lat.

Z danych ze sprzeda¿y wody i alkoholu wiemy, ¿e w ci¹gu ostatnich piêciu latach
liczba goœci (turystów, kuracjuszy) zwiêksza siê. Niestety, z tych samych danych nie
dowiemy siê, czy równie dynamicznie rozwija siê sprzeda¿ uzdrowiskowa (mam na
myœli sprzeda¿ wszelkich zabiegów zwi¹zanych z popraw¹ zdrowia); dane te po-
zwoli³yby nam oceniæ, jaki klient tu przyje¿d¿a i czy jest to typ zmienny.  Dla stabil-
nego rozwoju miasta najwa¿niejszy jest rozwój uzdrowiska, które powinno byæ uzu-
pe³nione przez narciarstwo zjazdowe i biegowe, turystykê piesz¹ i rowerow¹ oraz
szeroko pojêty aktywny wypoczynek.

£¥CZNA WARTOŒÆ SPRZEDANYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2007-2012

WARTOŒÆ SPRZEDANYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO 4,5%

WARTOŒÆ SPRZEDANYCH ALKOHOLI OD 4,5 DO 18%

WARTOŒÆ SPRZEDANYCH ALKOHOLI POWY¯EJ 18%

ZNOWU W SZKIEŁKUZNOWU W SZKIEŁKUZNOWU W SZKIEŁKUZNOWU W SZKIEŁKUZNOWU W SZKIEŁKU

SPRZEDA¯ WODY I ŒCIEKÓW W LATACH 2009-2012

W pi¹tek i sobotê 8 i 9 marca w godz. 2200-
2300 stacja TVN24 transmitowaæ bêdzie na ¿ywo
z hali spacerowej Domu Zdrojowego program
„Szk³o kontaktowe”. W tych samych dniach bê-
dziemy równie¿ goœciæ w Œwieradowie dzienni-
karzy, którzy ju¿ czwarty raz zorganizuj¹ u nas
swoje krajowe mistrzostwa w narciarstwie zjaz-
dowym i biegowym. To dobra promocja dla na-
szego miasta, jako ¿e ogl¹dalnoœæ „Szkie³ka” siê-
ga prawie 600 tys. osób w ka¿dej minucie pro-
gramu.

LLLLLAAAAATO Z RADIEMTO Z RADIEMTO Z RADIEMTO Z RADIEMTO Z RADIEM
Trwaj¹ rozmowy, aby czwarty raz z kolei zorgani-

zowaæ w Œwieradowie koncert Lata z Radiem.  Koszt
nie jest ma³y, mo¿e wynieœæ 140 tys. z³, a w kwocie
tej - poza superimprez¹ z trzema koncertami - mamy
ponad miesiêczn¹ promocjê na antenie radiowej Je-

dynki i zwiastuny w TVP, zaœ w trakcie imprezy
zagwarantowany mamy kilkugodzinny program
na ¿ywo ze znanymi prezenterami radiowymi.

Jeœli uda nam siê zaprosiæ „Lato z radiem”,
zagraj¹ dla nas £ukasz Zagrobelny, Krzysztof
Krawczyk i Piasek.

MEDIA NA STOKUMEDIA NA STOKUMEDIA NA STOKUMEDIA NA STOKUMEDIA NA STOKU
Przez ostatnie dwa tygodnie mieliœmy kilka

wejœæ na ¿ywo w TVP Info o rozpoczynaj¹cych
siê feriach, a radiowa Jedynka przez 3 dni nada-
wa³a od nas audycjê o bezpiecznym zimowym
szaleñstwie pn. „Jedynka na stoku”.  Jak wiado-
mo, TVP Info i radiowa Jedynka maj¹ zasiêg
ogólnokrajowy.

WALKWALKWALKWALKWALKA O CIEMNE NIEBOA O CIEMNE NIEBOA O CIEMNE NIEBOA O CIEMNE NIEBOA O CIEMNE NIEBO
6 lutego broniliœmy w Urzêdzie Marsza³kow-

skim we Wroc³awiu wniosku, w ramach którego chce-
my wybudowaæ przy „Czarcim M³ynie” CENTRUM
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 - „£¹ki Gór i
Pogórza Izerskiego”. Czêœci¹ wniosku jest zaaran-
¿owanie na piêtrze budynku pracowni astronomicz-
nych do obserwacji ciemnego nieba nad chronionym
obszarem i z tym w³aœnie mamy problem, bo eks-
pertom nie do koñca przypad³ do gustu ten pomys³.
Poprosi³em wiêc astronoma o konsultacje, który
wyjaœni ekspertom ideê ochrony ciemnego nieba w
naszym projekcie. Nabór, do którego aplikujemy,
dotyczy ochrony obszarów naturowych, a eksperci
we wstêpnej ocenie nie widz¹ zwi¹zku miêdzy
ochron¹ ciemnego nieba a chronionym  obszarem
naturowym.

Ostatnio coraz wiêcej przyrodników i astrono-
mów zwraca uwagê, ¿e rzadkoœci¹ jest zobaczyæ w
pe³nej okaza³oœci nocne niebo. Powodem tego jest
zanieczyszczenie ciemnego nieba œwiat³em z osad
ludzkich. Najlepszym przyk³adem takiego zjawiska
jest widok nocnego nieba nad du¿ymi miastami, np.
nad Wroc³awiem, gdzie noc¹ widaæ tylko najwiêk-
sze gwiazdy. W naszym otoczeniu zanieczyszczenie
œwiat³em jest stosunkowo niewielkie i dlatego warto
to chroniæ poprzez edukacjê - w³aœnie w takim cen-
trum, jakie chcemy wybudowaæ przy m³ynie.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e s¹ to ma³o istotne
sprawy, ale na w³asnym przyk³adzie przekonaliœmy
siê, ¿e zanieczyszczenie œwiat³em jest istotne. Dwa
lata temu, gdy projektowaliœmy oczyszczalniê w
Czerniawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowi-
ska we Wroc³awiu zanegowa³a intensywnoœæ nocne-
go oœwietlenia placu oczyszczalni ze wzglêdu na zbyt
du¿¹ emisjê œwiat³a na s¹siaduj¹ce ³¹ki (Natura
2000), co mo¿e mieæ negatywny wp³yw na ¿ywe
organizmy. Z tego powodu musieliœmy przeprojek-
towaæ iloœæ i ustawienie latarni.

Na ocenê naszego wniosku bêdziemy musieli
poczekaæ kilka tygodni.

Sejm uchwali³ nowelizacjê tzw. ustawy œmieciowej, a g³ówn¹ zmian¹ jest
dopuszczenie kilku metod naliczania op³aty za odpady.  Powinniœmy je wy-
braæ do kwietnia i stworzyæ bazê do naliczania op³at. S¹siednie gminy wpro-
wadzi³y ju¿ op³aty: 45 z³ od gospodarstwa domowego lub 16-18 z³ od osoby.
Nam zale¿y na szczelnym systemie i jak najni¿szych op³atach, co jest wyko-
nalne pod warunkiem, ¿e wszyscy podejdziemy do tego bardzo powa¿nie.
Op³ata bêdzie tym ni¿sza, im mniej bêdzie powstawaæ odpadów zmiesza-
nych. Je¿eli bêdziemy segregowaæ odpady nadaj¹ce siê do ponownego prze-
tworzenia, op³aty nie powinny znacz¹co wzrosn¹æ w stosunku do dzisiaj po-
noszonych. Wa¿ne bêdzie równie¿
to, w jaki sposób zagospodaruje-
my bioodpady, które mog¹ byæ za-
gospodarowane na posesji w przy-
domowym kompostowniku, nieste-
ty, nie ka¿dy bêdzie móg³ takim
dysponowaæ.

Teraz co miesi¹c bêdziemy in-
formowaæ o wdra¿aniu programu
i obowi¹zkach z tego wynikaj¹-
cych.

ŒMIECI PO NOWEMU



W ksi¹¿ce Teresy G³oœnickiej pt. „Na zachód od
Odry” autorka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym
Jorku - wspomnienia z dzieciñstwa, które spêdzi³a w
Œwieradowie. Latem zamieœciliœmy dwa wybrane frag-
menty, a dziœ korzystaj¹c z uprzejmoœci Autorki mamy
przyjemnoœæ zaprezentowaæ kolejn¹ czêœæ tej ksi¹¿-
ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, referat ds. œwiadczeñ rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego w informuje, ¿e z dniem 1 stycznia br. wesz³a w
¿ycie ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548). Zgodnie z
art. 11 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy osoby uprawnione do œwiadczenia
pielêgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuj¹ pra-
wo do tego œwiadczenia w dotychczasowej wysokoœci do 30 czerwca, je¿eli
spe³niaj¹ warunki okreœlone w przepisach dotychczasowych.

Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego wygasaj¹  z mocy prawa po 30 czerwca
br.

Wspomniana wy¿ej ustawa wprowadzi³a z dniem 1 stycznia nowe œwiad-
czenie, jakim jest specjalny zasi³ek opiekuñczy, oraz zmiany w ustalaniu
uprawnieñ do œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Osoby, którym z dniem 30 czerwca wygaœnie prawo do œwiadczenia pielê-
gnacyjnego przyznanego na podstawie przepisów dotychczasowych, sk³a-
daj¹ po tym dniu wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego
lub specjalnego zasi³ku opiekuñczego.

Warunki nabywania prawa do specjalnego zasi³ku opiekuñczego:
Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje osobom, na których zgodnie z

przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.
U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, je¿eli rezy-
gnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹
sprawowania sta³ej opieki nad osob¹ legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub po-
mocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samo-
dzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opie-
kuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje, je¿eli ³¹czny dochód rodziny
osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny osoby wymagaj¹cej opieki w przeli-
czeniu na osobê nie przekracza 623 z³.

Prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego ustala siê na okres zasi³ko-
wy, czyli od 1 listopada do 31 paŸdziernika nastêpnego roku kalendarzowe-
go.

Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje w wysokoœci 520 z³ miesiêcznie.
Zasi³ek ów nie przys³uguje, je¿eli:
1) osoba sprawuj¹ca opiekê:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci

ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i inne-
go œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, na-
uczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, zasi³ku przedemerytalnego
lub œwiadczenia przedemerytalnego;

b) podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z
innych tytu³ów;

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego;

d) legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
2) osoba wymagaj¹ca opieki zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej,

z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka
albo, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w
placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ
lecznicz¹, i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w
tygodniu;

3) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze-
œniejszej emerytury;

4) cz³onek rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê ma ustalone prawo do do-
datku do zasi³ku rodzinnego, z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiad-
czenia pielêgnacyjnego;

5) na osobê wymagaj¹c¹ opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi³-
ku rodzinnego, z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub prawo do
œwiadczenia pielêgnacyjnego;

6) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba jest uprawniona za granic¹
do œwiadczenia  na pokrycie wydatków zwi¹zanych  z opiek¹, chyba ¿e prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne
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umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym sta-
nowi¹ inaczej.

Przed ustaleniem prawa do specjalnego
zasi³ku opiekuñczego pracownik socjalny
zrobi œrodowiskowy wywiad rodzinny, któ-
rego aktualizacjê przeprowadza siê po
up³ywie 6 miesiêcy, je¿eli do koñca okresu,
na który ustalone zosta³o prawo do spe-
cjalnego zasi³ku opiekuñczego, pozosta³o
wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce, oraz w ka¿dej sytu-

acji, gdy zaistniej¹ w¹tpliwoœci co do spe³niania warunków, na podstawie
których specjalny zasi³ek opiekuñczy zosta³ przyznany.

Warunki nabywania prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego:
Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej przys³uguje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie bêd¹cej rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹ w rozumieniu ustawy

z 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego

1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, z
wyj¹tkiem osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci - je¿eli nie podej-
muj¹ lub rezygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki nad osob¹ legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze
wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej
osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzy-
stencji oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym ni¿ spokrewnione w pierwszym stopniu z osob¹
wymagaj¹c¹ opieki przys³uguje œwiadczenie pielêgnacyjne, w
przypadku gdy spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) rodzice osoby wymagaj¹cej opieki nie ¿yj¹, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, s¹ ma³oletni lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepe³nosprawnoœci;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s¹ ma³olet-
nie lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;

 3) nie ma opiekunów faktycznych dziecka b¹dŸ osób bêd¹cych rodzin¹
zastêpcz¹ spokrewnion¹ lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.

Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje, je¿eli niepe³nospraw-
noœæ osoby wymagaj¹cej opieki powsta³a:

1) nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 18. roku ¿ycia
lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej ni¿

do ukoñczenia 25. roku ¿ycia.
Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje w wysokoœci 520 z³ miesiêcznie -

do 30 czerwca br., a od 1 lipca br. - 620 z³ miesiêcznie.
Œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje, je¿eli:
1) osoba sprawuj¹ca opiekê:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci

ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i inne-
go œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, na-
uczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, zasi³ku przedemerytalnego
lub œwiadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego;

2) osoba wymagaj¹ca opieki:
a) pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, chyba ¿e wspó³ma³¿onek legitymuje

siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,
b) zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny za-

stêpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka
albo
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w pla-

cówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w specjalnym oœrodku szkol-
no-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecz-
nicz¹, i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w tygo-
dniu;

3) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze-
œniejszej emerytury;

4) cz³onek rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê ma ustalone prawo do do-
datku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiad-
czenia pielêgnacyjnego;

5) na osobê wymagaj¹c¹ opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi³-
ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub prawo do
œwiadczenia pielêgnacyjnego;

6) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba jest uprawniona za granic¹
do œwiadczenia na pokrycie wydatków zwi¹zanych z opiek¹, chyba ¿e prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej.

W razie zbiegu uprawnieñ do œwiadczenia pielêgnacyjnego lub specjalne-
go zasi³ku opiekuñczego przys³uguj¹cego wiêcej ni¿ jednej osobie sprawuj¹-
cej opiekê nad osob¹ lub osobami wymagaj¹cymi opieki przyznaje siê tylko
jedno œwiadczenie osobie, która pierwsza z³o¿y³a wniosek.

Agnieszka Moroz, p.o. kierownika MOPS

D³ugo ros³am bez tej œwiadomoœci, to by³a raczej ich wspólna, intymna
wrêcz umowa. Dla siebie wyznaczyli takie zadanie, stwarzaj¹c czwórce dzie-
ci warunki do nauki. Nikt mnie nie ponagla³, nie rozlicza³, tylko zakreœlony
by³ horyzont – „Matura jest wa¿na w ¿yciu...” Podzielili wiêc obowi¹zki i
nigdy nie zw¹tpili w ich sens. Ojciec pracowa³ w pobliskiej masarni, a mama
zajmowa³a siê dzieæmi, domem, trzyma³a stado drobiu i owce, uprawia³a
ogród. Prowadzi³a dom z naturaln¹ systematycznoœci¹ i sumiennoœci¹, go-
dz¹c wszystkie obowi¹zki na czas. Nigdy w nerwowym poœpiechu lub – broñ
Bo¿e – w oci¹ganiu, ale skupiona i uœmiechniêta z respektem dla ludzi i
rzeczy. Nie zmitrê¿y³a ani jednego dnia w ¿yciu bo ju¿ dzieñ wczeœniej zna³a
co chce zrobiæ jutro, i robi³a.

Wewn¹trz domu panowa³a niewymuszona cisza. S³ysza³am podk³ada-
nie do pieców, plusk przelewanej wody, poranne odg³osy ose³ki na ostrzu
kosy, brzêk ³añcuchów przechodz¹cych owiec,  terkot maszyny do szycia,
têpy odg³os r¹banego drzewa.... i najpiêkniejsz¹ muzykê œwiata: miarowy
szum górskiej rzeki wype³niaj¹cy dom przy otwartym oknie. Oraz swoje
myœli.

Nawet gdy chodzi³am ju¿ do szko³y mia³am du¿o wolnego czasu. I ¿ad-
nych sta³ych obowi¹zków...  Krêci³am siê ko³o mamy po domu i ogrodzie... A
to pos³a³a mnie do sklepu za rzek¹ lub do kiosku pana Klecana albo prosi³a:

„Tereniu, nasyp tam kurom pszenicy do korytka przed kurnikiem, to
same z ³¹ki przylec¹...”; „... ³adnie wzesz³y buraczki... masz takie zgrabne
r¹czki i umiesz ju¿ przerywaæ... idŸ do ogrodu, jak siê najesz...”; „...nasze
pranie ju¿ pewnie wysch³o, jak odrobisz lekcje, pójdziemy maglowaæ na
strych...”; „...zaniesiesz jajka pani Prüfferowej, bo dziœ œroda, a jutro pani
Czestyñskiej...” ; „...jak masz czas, to wybierz popió³ z pieców na górze i
zaraz rozpalimy...”; „...mamy pe³en kocio³ gêsiego puchu, ale ca³a balia jest
z piórami... sama nie poradzê sobie z ich darciem, a chcia³abym tej zimy
uszyæ now¹ pierzynê dla Witusia ... widzia³am tak¹ gêst¹ wsypê u Sazona...”

Ja tylko czeka³am na takie jej s³owa!
Wszystkie zabawki œwiata nic nie by³y warte wobec tych chwil spêdza-

nych przy mamie. Jej jasnych oczu, ³agodnego g³osu, opowiadañ o Witku,
Marysi i Jasiu, którymi pieœci³a me serce.

Gdy zamieszkaliœmy w Œwieradowie, mój najstarszy brat Wiktor by³ ju¿
uczniem szko³y œredniej i mieszka³ w internacie. Dwa lata póŸniej wyjecha³a
równie¿ Marysia. I naprawdê rzadko przyje¿d¿ali... ale dla mej pamiêci nie
ma to wiêkszego znaczenia, bo dziêki mamie, jej nieustannej trosce o dzieci
przebywaj¹ce poza domem – oni byli obecni. Wspomina³a jak Wituœ na ko-
niu po wa³ach wiœlanych doje¿d¿a³ do szko³y na ¯u³awach, a w domu by³y
dwa psy myœliwskie Bona i Kara,  z którymi  chodzi³  na zaj¹ce. O piêknych,
jasnych w³osach Marysi, które trzeba by³o zbieraæ od góry w trzy warkocze,
tak by³y gêste i krêcone, a¿ ich ciê¿ar przechyla³ g³ówkê dziecka w ty³. Dla-
tego musieli obci¹æ. O Jasiu, który jedyny z nas urodzi³ sie w szpitalu i „przy-
niós³” sobie to piêkne imiê, i ¿e tylko on by³ mêskim noworodkiem na od-
dziale wiêc tato prosi³, ¿eby na niego dobrze uwa¿a³a. O tym jak zostawi³a
na chwilê przykrêcon¹ do sto³u maszynkê do miêsa, a Marysia z Jasiem
wyskoczyli z ³ó¿ek – on w³o¿y³ r¹czkê, ona przekrêci³a! I straci³ czêœæ pal-
ca!... Wiêc mama tul¹c go w p³aczu, szybciutko przy³o¿y³a paluszek z powro-
tem na dawne miejsce, zrobi³a opatrunek, i szczêœliwie sie zrós³, ¿e œladu nie
ma. Czasami wspomina³a o ciê¿kich latach wojny „w centrali”- ¿e ostatnie
wakacje spêdzi³a u rodziny we Lwowie i z trudem uda³o im siê wróciæ do
Zamoœcia. O szkolnych kole¿ankach z Hrubieszowa, Suœæca i Bi³goraja, któ-
rych nigdy wiêcej nie widzia³a. Napotkanej w mieœcie kolumnie ¯ydów wy-
wo¿onych do Be³¿ca, bezskutecznie b³agaj¹cych! – aby mogli oddaæ obcym

dokoñczenie obok  



Apelowaliœmy latem, by œwieradowianie, pamiêtaj¹cy
czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za prehisto-
riê, chwycili za pióra i spróbowali oddaæ ducha zamierz-
ch³ych epok - nikt nie zaregowa³. Ponawiamy zatem apel
- ocalmy w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i
innym Œwieradów, który pokry³a patyna czasu, ludzi, któ-
rzy odeszli, wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹-
snê³y, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatnika”
s¹ dla tych wspomnieñ zawsze otwarte!
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1. Remont cz¹stkowy dróg gminnych

2. Remont cz¹stkowy dróg gminnych - etap II
3. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 35, am 5, obr VI
4. Remont konstrukcji drewnianej mostu nad Czarnym Potokiem w rejonie ul. Sanatoryjnej

5. Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia na ul. Górzystej (744 mb)

6. Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia na ul. Zródlanej (285 mb)
7. Budowa chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 358

8. Wykonanie, monta¿ oraz demonta¿ znaków drogowych w celu zapewnienia
   prawid³owego oznakowania dróg gminnych
9. Regulacja krawê¿ników betonowych w pasie drogowym ul. Br. Czecha

10. U³o¿enie 6 mb. krawê¿ników betonowych na p³asko na podsypce piaskowej w pasie drogowym ul. Bocznej
11. Uzupe³nienie chodników kostk¹ kamienn¹ oraz monta¿ odwodnienia liniowego
12. Usuniêcie awarii pobocza ul. Lipowej
13. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w pasie drogowym ul. Zakopiañskiej
14. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w pasie drogowym ul. Kruczej
15. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w pasie drogowym ul. Stra¿ackiej
16. Usuniêcie awarii przepustu drogowego na dojeŸdzie do nieruchomoœci przy ul. Nadrzecznej
17. Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. D¹browskiego (770 mb)

18. Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. Leœnej (230 mb)

19. Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta*

20. Naprawa ³awek na Stadionie Miejskim
21. Naprawa lamp oœwietlaj¹cych buk przy fontannie
     oraz lamp oœwietlaj¹cych dolny staw w parku uzdrowiskowym
22. Naprawa uszkodzonych elementów kamiennych na fontannie miejskiej
     wraz z ciœnieniowym myciem niecki fontanny i jej impregnacj¹ preparatem hydrofobizuj¹cym
23. Usuniêcie awarii pompy filtrów na fontannie miejskiej wraz z zakupem falownika
24. Wykonanie remontu magazynku na Stadionie Miejskim
     wraz z zabezpieczeniem boiska syntetycznego przed osuwaniem siê ziemi
25. Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej
26. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w rejonie nowej drogi ³acz¹cej ulicê Zdrojow¹ z ulic¹ Wyszyñskiego
27. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w ul. Ratowników Górskich
     z wykonaniem konstrukcji drogi pod nawierzchniê asfaltow¹ i z kostki brukowej na trasie kana³ów
28. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ratowników Górskich
29. Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Zródlanej - etap I

30. Budowa sieci wodoci¹gowej w rejonie ul. Zakopiañskiej i Wczasowej
     wraz z odga³êzieniami do budynków istniej¹cych i projektowanych
31. Przebudowa ul. Zdrojowej wraz z infrastruktur¹
32. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej
33. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej
34. Rewitalizacja „Czarciego M³yna” w celu udostêpnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu
     partnerskiego „Zobaczyæ Krajobraz - Dotkn¹æ Przesz³oœci” - wykorzystanie potencja³u kultury
     i dziedzictwa przesz³oœci subregionu Karkonosze i Góry Izerskie
35. Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej
     - dokumentacja projektowa

Zak³ad Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne
Ireneusz Nowosza, Lubañ
Us³ugi Drogowo-Budowlane Anna Sikora, Wie¿a
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lubañ
ROBEN Zak³ad Us³ug Ogólnych Bo¿ena Staszulonek,
Œwieradów-Zdrój
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lubañ
(w tym dotacja MSW na usuwanie skutków powodzi)
Przedsiêbiorstwo Robót In¿. HEMAX H. Wasilewski, Mirsk
(w tym dotacja MSW na usuwanie skutków powodzi)
KONSORCJUM FIRM: Lider - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., Jawor;
Partner - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Rolne
Sady Dolne Sp. z o.o., Bolków
(plus udzia³ DSDiK Wroc³aw - w ramach porozumienia)

Oznakowanie Drogowe SIGNUM, Jelenia Góra
UTRZYMANIE ZIELENI, ZUB M. Stachurski, Œwieradów
UTRZYMANIE ZIELENI, ZUB M. Stachurski, Œwieradów
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
Zak³ad Us³ug Wod.-Kan Krzysztof Habura, Œwieradów
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
Krzysztof Osiñski, Œwieradów
Us³ugi Drogowo-Budowlane  Anna Sikora, Wie¿a
Przedsiêbiorstwo Budowy i Remontu Dróg
Wac³aw Marcinkiewicz, Lubañ
(w tym dotacja MSW na usuwanie skutków powodzi)
Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o., Wroc³aw
(w tym dotacja MSW na usuwanie skutków powodzi)
GREGOR-BUD Zak³ad Budowlany Grzegorz Rychlicki,
Radostaw Œr.; M-BUD Marcin Ma³ek, Jelenia Góra
(w tym dotacja  Regionalnego Programu Operacyjnego WD)
Zak³ad Przemys³u Drzewnego ŒWIERAD, Œwieradów
Zak³ad Instalatorstwa Elektryczno-Elektronicznego,
Us³ugi Audio Roman Gliwa, Mirsk

RzeŸba w drewnie i kamieniu Ryszard Makowski, Czaple
Zak³ad Us³ug Komunalnych Janusz M¹czko, Œwieradów

UTRZYMANIE ZIELENI, ZUB M. Stachurski, Œwieradów
GREGOR-BUD Zak³ad Budowlany G. Rychlicki, Radostaw Œr.
Prace wykonane w³asnymi si³ami

Przeds. Melioracji i In¿. Œrodowiska EKO-MEL, Jel. Góra
Przeds. Melioracji i In¿. Œrodowiska EKO-MEL, Jel. Góra
Konsorcjum: AQUA BUDPOL Grzegorz Soko³owski, Nowa
Wieœ Z³otoryjska i PUB OLI-BUD Zenon Sornat, Zagrodno

PUH JÓZEFINA Józefa Samulska, Œwieradów
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki, Œwieradów
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki, Œwieradów
KAMIEÑ, FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki, Œwieradów

PRO-BUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy
Spó³ka jawna, Legnica

AZE Zaj¹c Koœció³ek Spó³ka jawna, Skrzydlna
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     * Wk³ad w³asny wspólnot mieszkaniowych wraz z kosztami niekwalifikowalnymi - 566.408 z³,
        wk³ad gminy - 11.606 z³

ludziom tylko jedno: dziecko. I pacyfikacji rodzinnej wsi naszego taty w zi-
mie 1942 roku podczas której zostali ostrze¿eni w drodze do domu, wiêc
uciekaj¹c przed tropi¹cymi psami tato niós³ j¹ na rêkach, wysoko ciê¿arn¹,
lutowymi wodami Wieprza ... i wkrótce zosta³ zmobilizowany. Wiêc na front
pos³a³a ma³e zdjêcie w kolorze sepii, co szczêœliwie wróci³o w kieszonce na
sercu ¿o³nierskiego munduru, pogiête i osmolone. M³oda kobieta z ch³opczy-
kiem o p³owej g³ówce... Podstawi³a mu krzes³o, ¿eby w pe³ni ukazaæ ca³¹
ukochan¹ postaæ stoj¹cego synka. Na wiejskim podwórzu czuæ ju¿ przedwio-
œnie – czarna ziemia, bezlistne drzewo, ludzie nie odziewaj¹ palta ni jesion-
ki. ¯ona dostosowa³a ubiór do nowego ¿ycia... wi¹¿e teraz chustkê na g³o-
wie, na wyjœcie z domu zak³ada we³niany sweter. Zadbany malec patrzy
rozumnie, jakby czyta³ w oczach matki ból roz³¹ki i osamotnienia. Nie pora
na uœmiech gdy mê¿czyŸni jej ¿ycia mog¹ byæ wzrokowo z³¹czeni tylko foto-
grafi¹... je¿eli Adam ¿yje...

Do Œwieradowa rodzice przywieŸli ze sob¹ równie¿ czarno-bia³¹ krowê,
i chocia¿ nie zosta³a z nami na d³ugo zd¹¿y³am j¹ zapamietaæ. Ubrana jak

miniaturka mamy w serdaczek z owczej skórki, zapinany na guziki czarny-
mi tasiemkowymi pêtelkami, w ciep³ej chustce wi¹zanej pod brod¹, z blasza-
nym kubeczkiem sz³am „doiæ krowê”. Maj¹c zakaz podchodzenia, siada³am
na drewnianym sto³eczku pod œcian¹ stodo³y pachn¹cej sianem i po chwili
ju¿ pi³am ciep³e, spienione mleko... Na czas dojenia mama przytula³a g³owê
do brzucha bydlêcia nawi¹zuj¹c kontakt i wyciszaj¹c je. Milcza³yœmy. Tylko z
rzadka s³ysza³am jej uspakajaj¹cy g³os : „No, nast¹p siê”, „Dobrze, dobrze,
poczekam...”  Tato w³¹cza³ siê w chwili cie-
lenia. Czuwa³ przy krowie do koñca i d³u-
¿ej, bo zna³ jak mo¿na pomóc i na pewno to
zrobi³. Takie noce czuwania przy zwierzê-
tach by³y zwyk³oœci¹, z tym ¿e póŸniej doty-
czy³y jedynie owiec. Stadko liczy³o zwykle
3-4 sztuki i czêsto w miocie którejœ z nich
by³y 2 a nawet 3 jagniêta. Wtedy mama
szczególnie pilnowa³a, ¿eby ka¿de mia³o do-
stêp do wymienia i wszystkie ratowa³a.  A¿

pewnego razu od bia³ej owcy i bia³ego tryka okoci³o siê czarne jagnie! To
znaczy br¹zowe jak gorzka czekolada. Mieliœmy radosn¹ niespodziankê i
sta³o siê ciekawostk¹ w okolicy. Ale ¿e by³ to baranek, po pierwszym strzy-
¿eniu, odszed³ od nas. Z piêknej we³ny tato dosta³ pulowerek zrobiony przez
mamê. Ja równie¿. On nosi³ do koñca, oko³o 20 lat.  Moim ochrania³am
piersi pe³ne mleka na spacerach przy wózku i plecy w mroŸne poranki, ocze-
kuj¹c na autobus do pracy.

 cdn



W styczniu 2011 roku minister œrodowiska wyda³ roz-
porz¹dzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony pta-
ków (Dz. U. nr 25 poz.133). Rozporz¹dzenie wyznacza
taki obszar m.in. w Górach Izerskich (kod obszaru
PLB020009). W gminie Mirsk obszar ten wynosi 10.911,3
ha (teren wokó³ Œwieradowa), a w samym Œwieradowie -
438,6 ha. Podczas grudniowej sesji RM zada³em burmi-
strzowi pytanie, czy wie o takim rozporz¹dzeniu, czy zna
jego treœæ i jakie by³o stanowisko miasta w tej sprawie.
Okaza³o siê jednak, ¿e burmistrz o takim rozporz¹dze-
niu nie s³ysza³ i nie zna jego treœci – tak przynajmniej
twierdzi. Nie mogê znaleŸæ innego s³owa dla okreœlenia
tej sytuacji, jak tylko – kompromitacja. W mojej opinii
rozporz¹dzenie to ma i mieæ bêdzie w przysz³oœci istotny
wp³yw m.in. na ewentualne inwestycje narciarskie na zbo-
czach Stogu Izerskiego, Smreka czy Œwieradowca. Po-
twierdzenie moich obaw znajdujê równie¿ w protokole
Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej 20 czerwca
2012 r. w referacie Gospodarki Nieruchomoœci i Zago-
spodarowania Przestrzennego. W protokole m.in. czyta-
my: „Odst¹piæ od dzia³añ maj¹cych na celu przejêcie przez
gminê wyci¹gu „Œwieradowiec”... i dalej: „Rozwa¿yæ w
ogóle zasadnoœæ starañ o pozyskanie terenu wyci¹gu dla
gminy, bior¹c pod uwagê obecne trudnoœci z uzyskaniem
pozwoleñ inwestycyjnych na terenach Natura 2000”.

Cytowane fragmenty protoko³u dotycz¹ uchwa³y
Rady Miasta nr VIII/41/2011 z 27 kwietnia 2011 r. w
sprawie nabycia nieruchomoœci od spó³ki „Benasa” (grunt
pod wyci¹giem „Œwieradowiec” w gminie Mirsk) w za-
mian za grunty po³o¿one w Œwieradowie, a dotychczas
dzier¿awione przez tê firmê. Forsowanie przez R. Marci-
niaka tej uchwa³y wiosn¹ 2011 r. w kontekœcie choæby
wydanego przez ministra œrodowiska dwa miesi¹ce wcze-
œniej rozporz¹dzenia, o którym wy¿ej, jest w mojej opinii

O czym nie mówi siê na bie¿¹co? (II)O czym nie mówi siê na bie¿¹co? (II)O czym nie mówi siê na bie¿¹co? (II)O czym nie mówi siê na bie¿¹co? (II)O czym nie mówi siê na bie¿¹co? (II)

Ogólnie wszyscy narzekaj¹, ¿e czytamy
tak niewiele; wed³ug raportu opublikowane-
go przez Bibliotekê Narodow¹ 56 proc. Pola-
ków w ogóle nie czyta ksi¹¿ek, a tekst na trzy
strony ju¿ jest za d³ugi. Niski poziom czytel-
nictwa g³ównie t³umaczy siê pojawieniem in-
ternetu i nowych technologii. Wielu z nas re-
prezentuje grupê czytelników, którzy postrze-
gaj¹ sieæ jako nowe Ÿród³o do czytania, a
Krzysztof Varga – pisarz, krytyk literacki,
dziennikarz nominowany kilka razy do lite-
rackiej nagrody NIKE, felietonista „Gazety
Wyborczej” - napisa³ „To nie internet zabija
ksi¹¿ki. To ludzie je zabijaj¹ i zadaj¹c pyta-
nie nam, Polakom, czy czytelnik to gatunek
wymieraj¹cy? Musimy sami sobie odpowia-
daæ”.

Autorka reporta¿u „Zaczytani” w „Gaze-
cie Wyborczej”, Magdalena Szwarc, dotar³a
do ludzi, którzy dos³ownie czytaj¹ wszêdzie,
o ka¿dej porze dnia, przy sma¿eniu naleœni-
ków, w stygn¹cej k¹pieli, w metrze i w fotelu,
kosztem prasowania, biegania, ogl¹dania te-
lewizji, w autobusie, poci¹gach... Gdy jedni
uwa¿aj¹, ¿e czytanie to strata czasu, zaczyta-
ni potrafi¹ nale¿eæ do kilku bibliotek, czytaj¹
ponadto blogi ksi¹¿kowe, potrafi¹ wydaæ mie-
siêcznie 300-400 z³ na ksi¹¿ki, choæ maj¹ kre-
dyty do sp³acenia, nie lubi¹ po¿yczaæ ksi¹¿ek
znajomym, bo ci zaginaj¹ rogi i brudz¹ je, a
swoje pokoje zape³niaj¹ od do³u do góry ksi¹¿-
kami, które maj¹ zamiar przeczytaæ dopiero
na emeryturze.

Dobrze, ¿e dziennikarze, publicyœci i inni
znani pisz¹ o ksi¹¿kach, gdy¿ czyta siê to z
przyjemnoœci¹ i ulg¹, ¿e wœród nas istniej¹

Zaczytani s¹Zaczytani s¹Zaczytani s¹Zaczytani s¹Zaczytani s¹

dokoñczenie na str. 9   

zaczytani. W naszym mieœcie te¿ ich nie bra-
kuje. Dziêki nim mo¿na uwierzyæ, ¿e ksi¹¿ki
zawsze bêd¹ atrakcyjne i czytane. Niedawno
zadzwoni³a do nas wieloletnia czytelniczka,
pani Janina, która na parê miesiêcy wyjecha-
³a do córek i ju¿ na drugi dzieñ zapisa³a siê
tam do biblioteki, gdy¿ nie wyobra¿a sobie
¿ycia bez ksi¹¿ki.

Wzrusza nas pani Marianna, wieloletnia
czytelniczka, która co jakiœ czas przychodzi z
walizk¹ na kó³kach po ksi¹¿ki i pakuje do niej
tyle tytu³ów, ile wejdzie, a jest to zapas na 2-
3 tygodnie, i mówi wprost: „Nie mam teraz
czasu na przychodzenie, a ksi¹¿ki w domu
musz¹ byæ”.

S¹ w naszej bibliotece czytelniczki, po-
ch³aniaj¹ce wci¹gu roku oko³o 200 ksi¹¿ek,
jednorazowo wypo¿yczaj¹c 8-10 tytu³ów,
mówi¹c za ka¿dym razem, ¿e s¹ lepsze od te-
lewizji.

To cieszy i mobilizuje, a w tym, ¿eby jak
najwiêcej nowoœci dociera³o na biblioteczne
pó³ki, pomagaj¹ nam czytelnicy dobrowolnie
wp³acaj¹cy na tzw. Fundusz Czytelniczy, na
którym na zakup nowoœci uzbiera³o siê pra-
wie 1200 z³. Dziêkujemy za tê hojnoœæ z ca-
³ego serca M. Syrewiczowi, J. Zazulak. L.
Dyrko-Skulskiej, B. Klimczak, M. Marciniak,
rodzinie pañstwa Czukiewskich, T. Krzeczow-
skiej, Cz. Kotkowicz, A. Kiciñskiej, T. Dra-
gunowicz, T. Pioseckiej, A. Klekowskiej, D.
Sienkiewicz, B. £acie, B. Góreckiej, O. Sa-
wickiej, L. Saj, G. Struzik, M. Lepiance, K.
Dêbowicz, W. Komornickiej, E. Kuderze, J.
£ankowskiej, U. Romanowicz, M. Fiedot, J.
Soczyñskiej i W. Dzierewianko, a za kilogra-
my s³odyczy dodatkowo M. £acie, I. Kosma-
li, H. Jurczak, A. Jurek, D. Kowalskiemu, A.
Kisieliñskiej-Rutkowskiej, J. Tarazewicz, W.
Jankowskiej, M. Osiñskiej i wielu jeszcze in-
nym.

Wœród ostatnio zakupionych ksi¹¿ek zna-
laz³y siê m.in. J. Rowling - „Trafny wybór”,
C. Lackberg - „Saga kryminalna”, Joanny
Bator - „Ciemno, prawie noc” i mnóstwo nie
mniej interesuj¹cych pozycji.

Zosta³ odnowiony dzia³ z lekturami, za-
kupiono wiele ksi¹¿eczek dla najm³odszych i

przejawem skrajnej nie-
odpowiedz ia lnoœ c i .
Mniej zorientowanych
informujê, ¿e ca³e to za-
mieszanie dotyczy zapo-
wiadanych przez burmi-
strza od kilku ju¿ lat in-
westycji, które w Œwiera-
dowie mia³ realizowaæ
tzw. „Hiszpan”.

Swoj¹ drog¹, zachêca³bym burmistrza do wiêkszej
powœci¹gliwoœci w snuciu fantastycznych wizji publicznie,
bo to bardziej szkodzi ni¿ pomaga. Powszechnie wiado-
mo, ¿e inwestycje turystyczne w górach nie maj¹ wielkiej
przychylnoœci organizacji ekologicznych i ich aktywiœci
skorzystaj¹ z ka¿dej sposobnoœci, by proces inwestycyj-
ny spowolniæ lub zablokowaæ. Argumentów dostarcza im
sam burmistrz.  W gazecie „Dzikie ¿ycie” lider stowarzy-
szenia „Pracownia na rzecz wszelkich istot”, G. Bo¿ek, w
artykule pod wymownym tytu³em „W obronie Stogu Izer-
skiego” przytacza wypowiedŸ R. Marciniaka z grudnia
2007 r.: „Za kilka lat powstanie tu jeden wielki region
narciarski, w którym cztery miasta po³¹czone zostan¹
kolejami gondolowymi, wyci¹gami i nartostradami... po-
wstanie kilka tysiêcy miejsc parkingowych”. Taka wypo-
wiedŸ i wiele podobnych spowodowa³y wzrost aktywno-
œci ekologów oraz ich zaniepokojenie o losy m.in. cie-
trzewia gniazduj¹cego w Górach Izerskich. Przy czym nie
ma znaczenia s³usznie czy nies³usznie.

Nie mogê bez komentarza pozostawiæ uwag R. Mar-
ciniaka, zamieszczonych w grudniowym numerze „No-
tatnika”, odnosz¹cych siê do projektów realizowanych i
przygotowywanych do realizacji w przesz³oœci w naszej
gminie. Sk³ania mnie do tego przekonanie, ¿e R. Marci-
niak „wykoœlawia” fakty naginaj¹c je do swoich tez ma-
j¹cych siê nijak do rzeczywistoœci, przy czym zamyka siê
wy³¹cznie w krêgu swoich prywatnych wyobra¿eñ o funk-
cjonowaniu gminy. Po zwodoci¹gowaniu du¿ej czêœci Czer-
niawy w 2006 roku kolejnym logicznym krokiem by³a/
jest budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni¹ œcieków. To
zrozumia³e. W kadencji 2002-2006 przygotowywaliœmy
wspóln¹ inwestycjê z gmin¹ Leœna nie z sentymentu ani
innych nieracjonalnych powodów, tylko z ch³odnej kal-
kulacji oraz maj¹c na uwadze ówczesne przepisy i wa-
runki, jakie musieliœmy spe³niaæ, ¿eby móc ubiegaæ siê o
zewnêtrzne œrodki na realizacjê tego przedsiêwziêcia.

Projekt wykonany przez firmê SANGAZ obejmowa³
skanalizowanie ca³ej Czerniawy, czyli wykonanie sieci o
d³ugoœci 27.892,33 m. Projekt zak³ada³ równie¿ odpro-
wadzenie œcieków do bêd¹cej czêœci¹ przedsiêwziêcia
oczyszczalni w Pobiednej. By³ to projekt w sposób zasad-
niczy rozwi¹zuj¹cy problem braku kanalizacji sanitarnej
w tej czêœci Œwieradowa. Nadto jeszcze, o czym powinien

by³ wiedzieæ ówczesny radny, a dzisiaj burmistrz R. Mar-
ciniak, w tamtym czasie warunkiem uzyskania dotacji
by³o umieszczenie projektu w rz¹dowym programie bu-
dowy oczyszczalni œcieków. Projekt taki musia³ przewi-
dywaæ okreœlon¹ liczbê przy³¹czy, iloœæ œcieków ma bo-
wiem istotny wp³yw na cenê ich odprowadzania i utyliza-
cji, czyli na op³acalnoœæ przedsiêwziêcia. To wszystko by³o
podstaw¹ podjêcia próby wspólnej realizacji tego zada-
nia z gmin¹ Leœna. Dzisiaj, po szeœciu latach od zakoñ-
czenia kadencji 2002-2006 i po zrealizowaniu kilku pry-
watnych inwestycji hotelowych w Czerniawie, proponuje
siê wykonanie 6 km sieci i budowê oczyszczalni za 8 mln
z³, przy czym nigdzie nie znalaz³em informacji, ile bêd¹
kosztowa³y œcieki po zakoñczeniu inwestycji. Brak poro-
zumienia w sprawie wspólnej inwestycji w kolejnych ka-
dencjach bez w¹tpienia nie jest sukcesem, a pora¿k¹
w³adz samorz¹dowych Œwieradowa i Leœnej.

Porównywanie ówczesnego projektu z Karkonoskim
Systemem Wodoci¹gów i Kanalizacji i projektem inwe-
stycyjnym „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œcieko-
wej w zlewni rzeki Czerwona woda” (gmina Zgorzelec,
Zawidów, Sulików, Platerówka) jest nieporozumieniem i
œwiadczyæ mo¿e o braku wiedzy R. Marciniaka o skali
tamtych inwestycji i naszej. Je¿eli burmistrz wytyka fakt
porozumienia siê gmin dla realizacji bardzo konkretnych
i wa¿nych dla spo³ecznoœci lokalnych zadañ, to pytam –
jak sobie wyobra¿a wspó³pracê miêdzygminn¹ i jakie s¹
np. wymierne efekty wspó³pracy z samorz¹dem Mirska,
oprócz wspólnych sesji i deklaracji o wspó³pracy?

Jesieni¹ 2006 roku zatrudnionych pracowników ad-
ministracji samorz¹dowej w UM by³o 32 (bez burmistrza).
Dzisiaj, jak twierdzi R. Marciniak, jest ich 42. Od stycznia
bêdzie o czterech wiêcej. To s¹ fakty. Pracownicy ZGK nie
byli nigdy pracownikami administracji samorz¹dowej. Wy-
nagrodzenia zatrudnionych w urzêdzie za mojej kaden-
cji kszta³towane by³y w oparciu o wykszta³cenie, stano-
wisko i sta¿ pracy. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby mog³o
byæ inaczej, wtedy i dzisiaj.

O nieczynnym „Kamieñcu” i „Izerach”, o „sukce-
sie” imprezy „Lato z radiem”, o skutkach podwy¿ki po-
datku od nieruchomoœci, o „sukcesach” burmistrza w
pozyskiwaniu inwestorów i o innych „sukcesach” przy
innej okazji.              Zbigniew Szereniuk

XIII Bal Rady Rodziców MZS odby³ siê
26 stycznia w Caffe „Bohema” (dawniej ka-
wiarnia „Zdrojowa”). Karnawa³owy wystrój
sali, dobra muzyka, smaczne jedzenie i wspa-
nia³a atmosfera - to atuty tej imprezy, w któ-
rej wziê³o udzia³ 81 osób. Podczas zabawy
mo¿na by³o zakupiæ losy, kotyliony, tulipany
lub wylicytowaæ czy zakupiæ atrakcyjne ga-
d¿ety (np. obrazy, bi¿uteriê, kurtki, obrusy).
Licytacjê poprowadzi³ ksi¹dz Robert Kocio-
³a, którego si³a perswazji by³a tak du¿a, ¿e
ka¿dy przedmiot znalaz³ swojego nabywcê.

Najcenniejszy okaza³ siê kosz wype³nio-
ny poezj¹, szwedzk¹ czekolad¹ oraz nalew-
kami w³asnego wyrobu Barbary Buczyñ-
skiej,który zosta³ sprzedany za 1.350 z³. Li-
cytowano ponadto pobyt w Ko³obrzegu dla
dwóch osób (ufundowany przez Karolinê Ol-
szówkê i Krzysztofa Piotrowiaka), komplet
bi¿uterii (od Eweliny Wasilewskiej), tort
(upiek³a go Marta Korzeniowska) oraz kurs
nauki jazdy za po³owê ceny (od Andrzeja ̄ o³-
nierka).

 Dziêki sponsorom przeprowadzona lote-
ria fantowa z nagrodami (na zdjêciu obok -
fot. W. Biernat) cieszy³a siê ogromnym zain-
teresowaniem. Nabywcy kotylionów, które
wykona³y dzieci naszej szko³y, wziêli  udzia³
w losowaniu cennych nagród, jak np. wyciecz-
ki do Pragi, pobyt na basenie, obiady, pizza,
kawa, ciastka i lody, zabiegi lecznicze, us³ugi
fryzjerskie, kosmetyki, bi¿uteria i wiele in-
nych. Dochód z balu - 8.000 z³ - zasili konto
Rady Rodziców, której serdecznie dziêkujê za
zaanga¿owanie i pozyskanie sponsorów.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê:

Monice i Jackowi Ostrowskim, Honoracie
Pasierb, Kindze Chmielowiec i Ma³gorzacie
Dzik, którzy podczas balu prowadzili sprze-
da¿ losów i czuwali nad perfekcyjnym prze-
biegiem balu. Nasza impreza nie dosz³aby do
skutku gdyby w organizacjê nie zaanga¿owa-
li siê równie¿ inni rodzice: Joanna Skoczylas,
Arkadiusz Marcinkowski, Katarzyna Stacho-
wicz, Katarzyna Cielecka i Barbara Ryma-
szewska.

Bal to nie tylko fanty czy licytacja, ale
równie¿ zabawa przy dobrej muzyce, czego
œwiadectwem by³ zape³niony po brzegi par-
kiet. Kolejny ju¿ raz nasza kole¿anka Sylwia
Œliwiñska przygotowa³a ,,coœ do poczytania”
w przerwie pomiêdzy tañcami (teksty zabrali
ze sob¹ do domów uczestnicy zabawy).

Jak co roku mogliœmy liczyæ na wsparcie
Wies³awa Biernata, który wykona³ pami¹tko-

we fotki, a czêœæ dochodu ze sprzeda¿y zdjêæ
przekaza³ na rzecz szko³y. Szczególne podziê-
kowania sk³adamy te¿ Iwonie £awskiej oraz
jej za³odze - za przygotowanie sali i pyszne
menu, a Gra¿ynie Kasprzak - za kotyliony i
plakaty.

Wszystkie atrakcje, które czeka³y na
uczestników balu, by³y zas³ug¹ wielu darczyñ-
ców, którzy s¹ zawsze otwarci na potrzeby
dzieci i m³odzie¿y Miejskiego Zespo³u Szkó³.
Dziêkujemy w³aœcicielom hoteli i pensjona-
tów, gastronomii i baz zabiegowych, rodzi-
com i sklepikarzom - za okazane serce, hoj-
noœæ i wspieranie naszych dzia³añ. Wszyst-
kim uczestnikom imprezy dziêkujemy za
wspóln¹, wspania³¹ zabawê, aktywny udzia³
w licytacjach, ¿yczliwoœæ, szczodroœæ i zapra-
szamy ju¿ dziœ na kolejny bal za rok.

Wies³awa Stasik

Chocia¿ trzynasty, to nie pechowy



Ocieplajmy rury
Zimowa aura, a zw³aszcza utrzymuj¹ca siê przez d³u¿szy

okres czasu minusowa temperatura, mo¿e doprowadziæ do
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych, zarówno w domach, jak i
na zewn¹trz. Najbardziej nara¿one na zamarzanie wody w
rurach s¹ pozostawiane bez zabezpieczenia pomieszczenia
piwniczne, gara¿e, warsztaty, poddasza, domki letniskowe,
przy³¹cza ogrodowe, s³owem – wszêdzie tam, gdzie braku-
je centralnego ogrzewania. Zdarza siê, ¿e otwarte przypad-
kiem okno w piwnicy mo¿e doprowadziæ do zamarzniêcia
rury wodoci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê do wielu miesz-
kañ.

Wielokrotnie przy modernizacjach podwórek, podjazdów
czy ogólnie podczas robót ziemnych zapominamy o w³aœci-
wym posadowieniu rur, najczêœciej je wyp³ycaj¹c. Tymcza-
sem strefa przemarzania gruntu na terenie naszego miasta
wynosi oko³o 1,2 m. Kiedy ziemia pozbawiona jest warstwy
œniegu, przy³¹cze wodoci¹gowe posadowione zbyt p³ytko,
a przy tym przep³yw wody niewielki, istnieje mo¿liwoœæ jego
zamarzniêcia. Aby unikn¹æ przykrych konsekwencji braku
wody w kranie, nale¿y przed nadejœciem srogich mrozów
dok³adnie sprawdziæ, jak zabezpieczone s¹ nasze budynki.

Wniosek o usuniêcie drzew lub krzewów wraz z nie-
zbêdnymi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ za poœrednictwem
Burmistrza Miasta lub bezpoœrednio do Dolnoœl¹skiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiu,
Delegatura 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 23.

Zgodnie z art. 83 ust 2 ustawy o ochronie przyrody (Dzien-
nik Ustaw 2009.151.1220)  zezwolenie na usuniêcie drzew
rosn¹cych na terenie nieruchomoœci (lub miejscowoœci) wpi-
sanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator
Zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkê drzewa powi-
nien zawieraæ:

1)  Imiê, nazwisko i adres albo nazwê i siedzibê posiadacza
i w³aœciciela/wspó³w³aœcicieli  nieruchomoœci, nr ewidencyj-
ny dzia³ki, na której wystêpuj¹ drzewa proponowane do  wy-
cinki;

2) Tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹ (wypis z KW,
kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów itp.);

3)  Nazwê gatunku drzew;

Na co siê natniesz, nim zetniesz!
4)  Obwód pnia ka¿dego drzewa mierzonego na wysokoœci

130 cm;
5)  Przeznaczenia terenu, na którym roœnie drzewo lub krzew;
6)  Przyczynê i termin zamierzonego usuniêcia drzewa lub

krzewu;
7)  wielkoœæ powierzchni z której zostan¹ usuniête krzewy;
8)  Rysunek lub mapê okreœlaj¹c¹ usytuowanie ka¿dego

drzewa proponowanego do wycinki w stosunku do granic nie-
ruchomoœci i obiektów budowlanych istniej¹cych lub budo-
wanych na tej nieruchomoœci;

9)  Do³¹czenie do wniosku  dokumentacji fotograficznej
(zdjêæ) drzew proponowanych do wycinki znacznie przyspie-
szy rozpatrzenie sprawy.

Usuniêcie drzew owocowych rosn¹cych na terenie miej-
scowoœci wpisanej do rejestru zabytków wymaga równie¿
uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Usuwanie drzew, których wiek nie przekracza 10 lat, nie wy-
maga uzyskania zezwolenia.

  Ryszard Szczygie³

IZERSKI K¥CIK KULTURALNY

Obszar Gór Izerskich wyró¿nia³ siê spoœród
innych regionów Sudetów odrêbn¹ kultur¹,
obfitowa³ bowiem w liczne regionalne pieœni i
wiersze, a ka¿da niemal miejscowoœæ szczyci-
³a siê swoj¹ tradycyjn¹ kuchni¹ oraz trunkami.
Tak¿e stroje ludowe by³y cennym elementem
kulturalnej tradycji tego obszaru.

Po I wojnie œwiatowej nasta³a moda na to-

nak z nimi zaznajomiæ i zacz¹æ wskrzeszaæ do
¿ycia, gdy¿ to w³aœnie one œwiadcz¹ o wyj¹t-
kowoœci tych ziem. Po co wymyœlaæ coœ no-
wego, skoro Góry Izerskie s¹ kolebk¹ wielu
interesuj¹cych zwyczajów i obyczajów i s¹
wyj¹tkowe w³aœnie z tego wzglêdu, ¿e s¹ izer-
skie. Dlatego te¿ postanowi³am zapocz¹tkowaæ
w „K¹ciku tradycji izerskich” powrót tych tra-

warzystwa ludowe, które dba³y o pielêgnowa-
nie zwyczajów i obyczajów typowych dla Gór
Izerskich. Du¿ym zainteresowaniem turystów
i kuracjuszy cieszy³y siê popo³udnia oraz wie-
czorki towarzyskie, na których prezentowano
ludowe pieœni i stroje, a przy ludowej muzyce
mo¿na by³o delektowaæ siê lokalnymi specja-
³ami. Mimo trudnego okresu inflacji w latach
dwudziestych XX w. nie zaprzestano kultywo-
wania starych tradycji. Dopiero okres II wojny
œwiatowej, a nastêpnie wysiedlenie niemieckich
mieszkañców tych regionów po³o¿y³y kres izer-
skim obyczajom i zwyczajom.

Od kilku lat znów powraca moda na tradycje
regionalne. Wprawdzie nie czujemy siê zwi¹-
zani z niemieckimi tradycjami, warto siê jed-

dycji do naszej miejscowoœci. Mam nadziejê,
¿e zechc¹ mnie Pañstwo wspieraæ w tych dzia-
³aniach; bêdê wdziêczna za wszelkie stare nie-
mieckie teksty piosenek, wierszy, rymowanek
oraz tradycyjne przepisy kulinarne z naszego
regionu. Je¿eli zatem ktoœ z naszych Czytelni-
ków posiada takowe w swoich zbiorach, pro-
szê o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Na pocz¹tku zaprezentujê schwarzbachsk¹
(czerniawsk¹) piosenkê, któr¹ znalaz³am na jed-
nej z pocztówek przedstawiaj¹cej dolinê Czar-
nego Potoku. Œpiewano j¹ do melodii „Dort tief
im Böhmerwald”. Do polskiego tekstu za³¹czam
nuty - mo¿e ktoœ z muzykuj¹cych mieszkañ-
ców Œwieradowa-Czerniawy podejmie siê pró-
by zagrania i odœpiewania tej pieœni.

Kochana Dolino Czarnego Potoku,
Pozdrawiam Ciê tysiêczny raz!
Gdzie tylko jestem,
Wci¹¿ myœlê o Tobie.
Tak chêtnie spêdza³em tu czas.
Jak¿e smutnie mi w uszach brzmi
Potoku szmer i ptaków œpiew.
Kochana Dolino Czarnego Potoku,
Pozdrawiam Ciê tysiêczny raz!
Zawszê bêdê wierny Ci,
Dolino piêkna ma!

Z wysokich lasów i gór
Mknie czysta woda w dó³.
Na kwiecistych dywanów tle
Zieleni siê lasów cieñ.
Oko i dusza raduje siê widokiem tym,
A pierœ powietrze czyste nape³nia.
Kochana Dolino Czarnego Potoku,
Pozdrawiam Ciê tysiêczny raz!
Zawszê bêdê wierny Ci,
Dolino piêkna ma!

Lecz muszê st¹d odejœæ,
Nie bêdê Ciê móg³ zobaczyæ znów.
Niech Bóg Ciê strze¿e przez ca³y czas,
Ty wierna Dolino ma!
By³aœ mym miejscem ukochanym,
Mym wiernym schronieniem jedynym.
Tu chêtnie spêdza³em czas,
Lecz wszystko minê³o,
Wiêc ¿egnaj na zawsze!
Kochana Dolino Czarnego Potoku,
Pozdrawiam Ciê ostatni raz!
Lecz bêdê Ci wierny,
Dolino Ty ma!

Prze³o¿y³a na
podstawie teksu
piosenki
Ottona Heppera -
MagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalena
OlszewskaOlszewskaOlszewskaOlszewskaOlszewska
tel. 609 066 152
andolsz@wp.pl

m³odzie¿y.
Na wiele tytu³ów czytelnicy musieli cze-

kaæ w kolejce, gdy¿ tak wielkim siê cieszy³y
zainteresowaniem.

Rok 2012 mo¿na uznaæ za czas udanych
powieœci autobiograficznych, gdy¿ wzbudza-
³y wiele sensacji i zainteresowania; czytelni-
cy cierpliwie czekali na osobist¹ szczer¹ opo-
wieœæ o ¿yciu, mi³oœci i rodzinie Danuty Wa-
³êsy pt. „Marzenia i tajemnica”, wiele uœmie-
chu i empatii wywo³a³a ksi¹¿ka „Ka¿dy szczyt

wœród naswœród naswœród naswœród naswœród nas
ma swój” - Artur Andrus rozmawia z Mari¹
Czubaszek, tworz¹c niezwyk³¹ biografiê zna-
nej satyryczki. Na d³ugie wieczory polecamy
kolejne wspomnienia, tym razem Urszuli
Dudziak,  pt. „Wyœpiewam Wam wszystko”.
Znalaz³a siê w naszej bibliotece tak¿e opo-
wieœæ o Gustawie Holoubku, napisana przez
jego ¿onê Magdê Zawadzk¹, z którym prze-
¿y³a romantyczne, czasem komicznie i drama-
tyczne, a nawet sensacyjne chwile, ale zawsze
ze szczêœliwym zakoñczeniem.

Czytelnicy wyszukuj¹c autobiografii s³aw-
nych ludzi – artystów, polityków, wodzów,
literatów, sportowców, dziennikarzy - pragn¹
poznaæ ich ¿ycie, bol¹czki, tajemnice, drogi
do sukcesów, czêsto us³ane pora¿kami, bólem,
upokorzeniami, ale i zwyciêstwem, przez to
staj¹ siê im bli¿si.

Podsumowuj¹c rok 2012, nale¿y optymi-
stycznie stwierdziæ, ¿e czytelnictwo ma siê u
nas dobrze, a doœæ wysokie miejsce w rankin-
gu dla bibliotek og³oszone przez „Rzeczpo-
spolit¹” œwiadczy, ¿e w³adze miasta dbaj¹ o
nas, a gdy s¹ pieni¹dze, to i nowe ksi¹¿ki tra-
fiaj¹ na pó³ki. Bez nowoœci biblioteka mo¿e
siê tylko zamieniaæ siê w archiwum starych i
zakurzonych woluminów.

Dla nas bibliotekarzy, a przede wszystkim
ksiêgarzy, liczy siê fakt, ¿e ludzie chc¹ czytaæ
i kupowaæ ksi¹¿ki. A miniony rok by³ wyj¹t-
kowy dla czytelników, gdy¿ zakupiono wiele
ksi¹¿ek, a w naszej bibliotece odnotowaliœmy
a¿ 35 tysiêcy wypo¿yczeñ. Rozdawaliœmy
egzemplarze z okazji Œwiêta Ksi¹¿ki z Ró¿¹,
przez ca³y rok uwalnialiœmy ksi¹¿ki w ramach
akcji „bookcrossing” - w ten sposób do r¹k
czytelników trafi³o ponad 2 tys. pozycji.

¯yczymy wszystkim czytelnikom - m³od-
szym i starszym - aby mieli zawsze ochotê
przychodziæ do biblioteki. A tych, którzy jesz-
cze siê nie zapisali, namawiamy, bo warto  -
nie tylko wypo¿yczamy ksi¹¿ki, ale te¿ orga-
nizujemy liczne konkursy, zapraszamy teatry,
nagradzamy ciekawymi nagrodami...

Naszym najwiêkszym ¿yczeniem (i wier-
nych czytelników) jest, aby i ten rok nie przy-
niós³ istotnych zmian lokalowych, gdy¿ sie-
dziba, któr¹ zajmujemy, jest funkcjonalna i
przestrzenna.

Krystyna Piotrowska
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Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 62 m2, parter, dwa pokoje, c.o. na wêgiel, gaz w budynku, 120.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje,  wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 50 m2, po remoncie kapitalnym, parter, 135.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 299.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – mieszkanie po remoncie kapitalnym, 35 m2, 65.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Krobica – dzia³ka 739 m2, obok zabudowy, 23.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1977 m2, 80.000 z³

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

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿-
nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.

Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1800-2000.  Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.

Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Bartek Krakowski z
puszk¹ od Natalii Pio-
trowskiej. On sam zosta³
rekordzist¹ fina³u, jeœli
chodzi o zebran¹ kwotê.

Gra¿yna i Iza tak zareklamowa³y sklepik 1001 serduszek.

W „grochówkowe szaleñstwo” pod namiotem wdar³y siê przebojem dzie-
ciaki z kolêdniczymi przyœpiewkami.

15 stycznia w œwieradowskim przed-
szkolu odby³ siê bal przebierañców. Wszyst-
kie grupy wraz z wychowawcami o godzi-
nie 900 wyruszy³y barwnymi korowodami
do wspólnej zabawy. Przepiêkne stroje i
skoczna muzyka szybko wprowadzi³y
wszystkich uczestników balu w doskona³y
nastrój.

Najm³odsi z najstarszymi, ksiê¿niczki z
Batmanami, doroœli i dzieci, w ko³ach, wê-
¿ach, poci¹gach i parami hasali a¿ do po³u-
dnia. Czas umili³y dzieciom równie¿ konkur-
sy i zdobywane w nich s³odkoœci.

Za poprowadzenie balu serdecznie dziê-
kujemy Mariuszowi Kozakowi, a wszystkim
przyby³ym rodzicom - za pomoc i wspóln¹
zabawê.

Agnieszka Wielgo

Asia Pacu³a w œwietlicy wydawa³a puszki wolontariuszom.

Policjanci udzielaj¹ instrukta¿u o zachowaniu bezpieczeñstwa.

Pamiêtamy wszyscy ubie-
g³oroczny fina³ Orkiestry, sk¹-
pany w deszczu, targany wia-
trem - takiej w³aœnie pogody
najbardziej obawiali siê orga-
nizatorzy XXI fina³u. Tym ra-
zem aura by³a jednak nader
³askawa; przy lekkim mrozie i
s³oñcu wolontariusze mogli so-
bie najwy¿ej lekko odmroziæ nosy. £adna pogoda spra-
wi³a, ¿e na ulice wyleg³y t³umy mieszkañców, kuracjuszy
i wczasowiczów, nie mówiæ ju¿ o narciarzach, wœród któ-
rych ¿wawo uwija³a siê m³odzie¿ z puszkami.

Wyjœcie na ulice poprzedzi³ krótki instrukta¿ bez-
pieczeñstwa w wykonaniu policjantów z Rewiru Dzielni-
cowych.

Organizatorzy przygotowali moc atrakcji, po czêœci
sprawdzonych ju¿ w poprzednich edycjach, ale by³y te¿
nowoœci, jak choæby namiot przy fontannie i kuchnia po-
lowa serwuj¹ca grochówkê za symboliczne „co ³aska” do
puszki. Goœciom delektuj¹cym siê zup¹ czas umila³y wy-
stêpy dzieci.

Nowoœci¹ by³ te¿ sklepik 1001 serduszek, który zo-

sta³ przeniesiony ze szko³y pod namiot -
pod has³em „Daj pi¹taka za s³odziaka”
sprzedano wszystkie jab³uszka, cukierki i
lizaki, wzbogacaj¹c konto Orkiestry o
1.134 z³, raduj¹c przy okazji szczêœliwców,
którzy w tej loterii wygrali mnóstwo fan-
tów, w tym g³ówn¹ wygran¹ – odtwarzacz
MP4.

Gdy stra¿acy zwinêli namiot, orkiestra
przenios³a swe granie do szko³y, gdzie wziê-
ciem cieszy³ siê zw³aszcza plac zabaw i
kawiarenka z ciastami w³asnego wypieku.
Najaktywniejsi mogli wy¿ywaæ siê na sali
gimnastycznej graj¹c w dwa ognie, nie za-
brak³o te¿ strzelania z karabinka lasero-
wego.

O godz. 1630 rozpoczê³a siê ostatnia
czêœæ fina³u – tradycyj-
nie ju¿ na hali spacero-
wej, niestety, przy wy-
raŸnie mniejszym zain-
teresowaniu uczest-
ników ni¿ rok temu.
Mniej te¿ by³o gad¿etów
wystawionych na au-
kcjê, za to atmosfera
by³a równie gor¹ca, a
Ireneusz Kudyba, które-
mu powierzono oprawê
muzyczn¹, ka¿demu
zwyciêzcy aukcji dedy-
kowa³ melodiê.

W barW barW barW barW barwnym korowodziewnym korowodziewnym korowodziewnym korowodziewnym korowodzie
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S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Domu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku -
378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi tury-
styczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwuro-
dzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2), kuch-
nia, ³azienka, osobne WC, dwa balkony. Stan b.
dobry, piêkny widok na miasto, blisko wyci¹g
narciarski, las na granicy, cicho i malowniczo.
Cena 248.000 z³.

SNS 1699 - Œwieradów, okazja dla inwe-
stora - komplet dziewiêciu dzia³ek budowlanych
na po³udniowo-zachodnim nas³onecznionym
stoku. 8.798  m2. Cena 250.000 z³.

SNS 2093 - centrum Czerniawy. Niepowta-
rzalny dom po³o¿ony przy jednym z g³ównych
szlaków turystycznych. Powierzchnia ok. 300
m2. Czêœæ pomieszczeñ wyamaga wykoñcze-
nia. Cena 370.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panora-
mê miasta i na góry. Cena 200.000 z³.

Z A P R O S Z E N I E
Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów zaprasza cz³onków, któ-
rzy pragn¹ przyjemnie i aktywnie spêdziæ czas,
odkrywaæ nowe zainteresowania i realizowaæ
swe pasje, na które wczeœniej nie mieli czasu
- na spotkania odbywaj¹ce siê w ka¿d¹
pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 1600

w dawnym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, w pokoju nr 4 na I piêtrze.

Oto œwieradowscy wolontariusze XXI Fina³y WOŒP: Patryk Bobrakowski,
Krystian Borowiec, Kamila Fierkowicz, Sandra Furmaniak, Milena G³adysz,
Paulina G³ówczyk, Marta Jab³onowska, Justyna Jakubowska, Daria Jawor-
ska, Kamil Joya, Wiktoria Kapuœciñska, Klaudia Karczmarczyk, Bartek Kra-
kowski, Micha³ Krawczyk, Monika Kudyba, Katarzyna Mandziej, Klaudia
Niezgoda, Kamil Puchala, Kamila Puchala, Wiktoria Rymaszewska, Paulina
Sosnowska, Dominika Œliwiñska, Micha³ Trzajna, Patrycja Walczuk, Kamila
W¹do³owska, Paulina W³odarczyk, Gabriela Wojsa, Nikola Wrona, Gabriela
Zia³a, Kamil Zieleniecki, Natalia ¯ó³tek.

Nie by³by mo¿liwy sukces organizacyjny fina³u bez ca³odziennego wspar-
cia stra¿aków z OSP. Oni byli z Orkiestr¹ od pocz¹tku do koñca: S³awek
Adamowski, Tadeusz Baka, Katarzyna Barczyszyn, Ireneusz Bigus, Mariusz
Knet, Grzegorz Kwietniewski, Krystian Molek, Grzegorz Pacyna, Krzysztof
P³odzieñ, Tomasz Prêczewski, Boles³aw Sautycz, Jakub Sojka.

P O D Z I Ê K O W A N I AP O D Z I Ê K O W A N I AP O D Z I Ê K O W A N I AP O D Z I Ê K O W A N I AP O D Z I Ê K O W A N I A
Œwieradowski sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy sk³ada ser-

deczne podziêkowania wszystkim, którzy wspomogli przebieg XXI Fina-
³u, kieruj¹c s³owa wdziêcznoœci do Józefa Dru¿gi, Anety Jasku³owskiej,
Marty Korzeniowskiej, Alicji Nuckowskiej, Iwony Piwowarek i Moniki Ró-
¿alskiej –  za wypiek i dostarczenie ciast do sklepiku; do Danuty i Woj-
ciecha Erlingów – za przekazanie warzyw i owoców; do Aleksandry Ku-
klik, Agaty Kasprzak, Barbary Erling, Marysi Salawy, Stanis³awa £ojki i
Stanis³awa Fierkowicza – za pomoc w organizacji; do Haliny Halczuk i
Joanny Skoczylas – za prowadzenie sklepiku; do Wies³awa Krzewiny –
za przekazane na aukcjê fanty; do Artura Romanowicza – za kwiaty do
licytacji; do Zak³adu Miêsnego „Niebieszczañscy” Sp. J. - za dwa kosze
z wêdlinami; do Jana Piotrowskiego – za ufundowanie obiadów dla wo-
lontariuszy spoza Œwieradowa; do policjantów z Rewiru Dzielnicowych
w Œwieradowie – za instrukta¿ bezpieczeñstwa i nadzór podczas prze-
wo¿enia pieniêdzy do Mirska; do Wies³awy Stasik – za udostêpnienie
szko³y; do Wojciecha Krasonia – za bezinteresowne udostêpnienie hali
spacerowej; do Ireneusza Kudyby – za oprawê muzyczn¹, do Barbary
Krakowskiej – za wziêcie na siebie ciê¿aru przeliczenia wszystkich dat-
ków z puszek; do Rolanda Marciniaka – za sfinansowanie œwiate³ka do
nieba; do stra¿aków z OSP w Œwieradowie-Zdroju – za niedzielny ca³o-
kszta³t.

Rekordow¹ cenê uzyska³ zimowy patrol leœny dla 3 osób skuterem œnie-
¿nym, ufundowany przez nadleœniczego W. Krzewinê – 210 z³, koszulka Wiel-
kiej Orkiestry posz³a za 180 z³, kosze wêdlin od Niebieszczañskich dobi³y po
170 z³, a za pi³kê koszow¹ dru¿yny PGE Turów z autografami zawodników,
przekazan¹ przez Alinê Fierkowicz, która przed rokiem wylicytowa³a j¹ za
100 z³, kolejny szczêœliwy nabywca da³ 150 z³ (nie zdziwi³bym siê, gdyby za
rok ta sama pi³ka wróci³a do gry). Równie¿ 150  z³ zap³aci³ nabywca stylowe-
go ekologicznego karmnika.

Bukiet kwiatów od kwiaciarni Artura Romanowicza wylicytowa³a Teresa
Fierkowicz i od razu przekaza³a go Kasi Barczyszyn, jedynej kobiecie wœród
zastêpu ochotników stra¿aków, którzy od pierwszego promienia s³oñca a¿ do
ostatniego rozb³ysku œwiate³ka do nieba czuwali nad bezpieczeñstwem i po-
rz¹dkiem imprezy, w dodatku przekazali na licytacjê dwa medale i puchar ze
swej bogatej kolekcji trofeów.

Natalia Piotrowska by³a wolontariuszk¹ a¿ w siedmiu fina³ach, a po ostat-
nim pozwolono jej zachowaæ oryginaln¹ puszkê; przez 5 lat wrzuca³a do niej

201,76 z³. Natomiast Kacper Man-
drak z mam¹ uzbiera³ 55 z³ jedno-
, dwu- i piêciogroszówkami, dopro-
wadzaj¹c licz¹cych w Mirsku niemal
do bia³ej gor¹czki.

W sumie do œwieradowskich
puszek ludzie wielkiego serca wrzu-
cili 9.391,53 z³  i 31,34 euro.

Na koniec nie sposób pomin¹æ
sztabu orkiestry, który w niezmie-
nionym sk³adzie ju¿ po raz trzeci
poprowadzi³ œwieradowski fina³ do
szczêœliwego koñca – by³y to: Te-
resa Fierkowicz, Gra¿yna Kasprzak,
Asia Pacu³a i Iza Salawa.

     Fot. 1. Fot. 1. Fot. 1. Fot. 1. Fot. 1. Teresa Fierkowicz zaraz
po wylicytowaniu bukietu kwiatów
od razu przekaza³a je Kasi Barczy-
szyn w uznaniu jej ca³odziennego
trudu (wraz z pozosta³ymi stra¿a-
kami) przy wspó³organizacji Fina-
³u. Fot. 2.Fot. 2.Fot. 2.Fot. 2.Fot. 2. Zwyciêzcy poszczegól-
nych licytacji przed odbiorem „fan-
tów” musieli najpierw rozliczyæ siê
z Orkiestr¹. Fot. 3.Fot. 3.Fot. 3.Fot. 3.Fot. 3. Na ulicach pa-
nowa³a atmosfera przyjaŸni i zro-
zumienia dla szczytnej idei WOŒP.

11.

moniaki, których na-
zbiera³o siê kilkadzie-
si¹t z³otych. Wspo-
mnieæ te¿ trzeba o
zbiórce wœród radnych
przed nadzwyczajn¹
sesj¹ styczniow¹ – w
sumie usk³adali 130 z³.
Hotel „Berliner” wysta-
wi³ swoj¹ skarbonkê,
do której pracownicy i
goœcie hotelu wrzucili

  3.

  4.

  5.

  6.

Fot. 4. Fot. 4. Fot. 4. Fot. 4. Fot. 4. Za miskê stra¿ackiej grochówki p³aci³o siê zwyczajowe „co ³aska”.
Fot. 5. Fot. 5. Fot. 5. Fot. 5. Fot. 5. Trudno by³oby sobie wyobraziæ przebieg niedzielnego fina³u
bez wsparcia dru¿yny stra¿ackiej. Fot. Fot. Fot. Fot. Fot. 6. Basia Krakowska (z prawej)
rozliczy³a ka¿dy grosz i ka¿dego eurocenta Adam Karolczuk

  2.
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Przepisy Szymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Posympatyzujmy w ten dzieñ!Posympatyzujmy w ten dzieñ!Posympatyzujmy w ten dzieñ!Posympatyzujmy w ten dzieñ!Posympatyzujmy w ten dzieñ!

Zapowiedzieliœmy przed miesi¹cem dania
kuchni meksykañskiej, wiêc przed podaniem
pierwszych przepisów warto nadmieniæ, ¿e
kuchnia owa powsta³a z po³¹czenia smaków
indyjskich i hiszpañskich. G³ównymi jej
sk³adnikami jest m¹ka z kukurydzy i fasola,
jak równie¿ przyprawy, wœród których królu-
je papryka ostra (a œciœlej - ponad 30 rodza-
jów), i ró¿ne gatunki pieprzu, w tym najbar-
dziej u nas popularny cayenne. Ostre potrawy
kuchni meksykañskiej przechodz¹ nam przez
gard³o pal¹cym ogniem ze wzglêdu na ich pi-
kantnoœæ, mo¿na jednak ³agodziæ skutki tego
ognia popijaj¹c dania œwie¿ym sokiem z owo-
ców (wyciskanych).

Jedn¹ z najpopularniejszych potraw jest
antojitos, któr¹ jada siê wszêdzie o ka¿dej
porze dnia. Jest to tortilla, w któr¹ zawiniêto
miêso wo³owe, warzywa i fasola. W Meksy-
ku antojitos króluje g³ównie na ulicach, ja
natomiast zaproponujê odmianê domow¹, lek-
ko „stuningowan¹”.

Sk³adniki: 4 placki tortilli (s¹ do kupienia
w ka¿dym sklepie), 1 kg chudej wo³owiny z
udŸca, 2 puszki czerwonej fasoli, 2 œrednie

cebule, 4 z¹bki czosn-
ku, 2 papryczki jalape-

puszki), 2 ³y¿ki pomidorów bez skórki z pusz-
ki i 2 œwie¿e pomidory bez skórki, avocado,
limonka, czerwona cebula, 200 g sera ched-
dar, 3 ³y¿ki oleju, 3 ³y¿ki kwaœnej œmietany
12%, sól.

Wo³owinê mielimy na drobnym sitku (jak
na kotlety), na rozgrzany w rondlu olej wrzu-
camy pokrojon¹ w kostkê bia³¹ cebule, sma-
¿ymy j¹ do miêkkoœci, dodajemy zmielone
miêso, dalej sma¿ymy, dodajemy pomidory z
puszki, fasolê i ³y¿kê posiekanej jalapeno.
Dusimy pod przykryciem ok. 30 minut; jeœli
potrawa wydaje nam siê zbyt gêsta, mo¿na j¹
podlaæ odrobin¹ wody.

Tymczasem sporz¹dzimy sos Guacamole:
avocado obieramy ze skórki wydr¹¿amy pest-
kê, kroimy na œredni¹ kostkê, wciskamy sok z

limonki i wszystko blendujemy na jednolit¹
masê. Dodajemy drobno pokrojon¹ drug¹ pa-
pryczk¹ i skrojon¹ w drobn¹ kostkê czerwon¹
cebulê, pomidory bez skórek i bez gniazd, so-

limy do smaku i mamy goto-
wy sos, który wstawiamy do
lodówki.

Po uduszeniu wo³owiny
dodajemy roztarty mocno czo-
snek, doprawiamy sol¹, roz-
k³adamy to na po³owie tortil-
li, a drug¹ przykrywamy i po-
sypujemy startym cheddarem,
po czym wk³adamy wszystko
do rozgrzanego piekarnika
(1800 C) na 12 minut.

Po zapieczeniu k³adziemy
danie na talerz, a obok porcja
œmietany i sosu. Wprawdzie
œmietana z³agodzi podniebie-
nie, mimo to dobrze bêdzie
nasz¹ potrawê popiæ sokiem z
wyciœniêtej pomarañczy.

Tortilla ma tak wiele zastosowañ, ¿e nie
sposób ich zliczyæ, a ¿e mo¿na j¹ przyrz¹dzaæ
na wiele sposobów, spróbujmy potrawy zwa-
nej quesadilla – to tortilla zawijana w rulon z
ró¿nym nadzieniem, które my zrobimy z piersi
kurczaka.

Bierzemy 4 tortille, 2 kolorowe papryki
(zielona i ¿ó³ta), 1 kg piersi, 2 œwie¿e pomi-
dory, 2 ³y¿ki jalapeno, 2 ³y¿ki kolendry w ziar-
nach, 20 dag sera pe³not³ustego, szczypta soli,
2 ³y¿ki œmietany.

Kurczaka tniemy w paski (1 cm przekro-
ju i 5 cm d³ugie), sma¿ymy na patelni grillo-
wej (lub teflonowej suchej) ok. 6 minut, pa-
pryki kroimy w paseczki, ser œcieramy na gru-
bej tarce, jalapeno kroimy na pó³centymetro-
we plastry, tortille rozk³adamy i k³adziemy

kolejno: kurczaka, paprykê, kolendrê, ósem-
ki pomidora, na to sypiemy ser, solimy i za-
wijamy w rulon, wk³adamy do piekarnika
(1800 C) na 5 minut, po czym wyk³adamy na
talerz i polewamy kwaœn¹ œmietan¹.

Trudno sobie wyobraziæ kuchniê meksy-
kañsk¹ bez zupy chili con carne, do której
bêdziemy potrzebowaæ: 1 kg wo³owiny gula-
szowej, 2 puszki czerwonej fasoli, 2 puszki
pomidorów bez skórki, 2 œrednie cebule, pó³
puszki ostrej papryki jalapeno, paczkê chip-
sów kukurydzianych nachos, 2 œrednie œwie-
¿e papryki czerwone, 2 ³y¿ki oleju, paprykê
chili sypk¹, paprykê s³odk¹ sypk¹, sól i pieprz
cayenne.

Olej wlewamy do garnka, na to rzucamy
przemielon¹ wo³owinê i sma¿ymy j¹ ok. 10
minut na silnym ogniu, ci¹gle mieszaj¹c. Do-
dajemy pomidory, podlewamy wod¹ lub bu-
lionem i wszystko gotujemy ok. 40 minut na
delikatnym ogniu.

Na patelniê wlewamy drug¹ ³y¿kê oleju,
na którym sma¿ymy cebulê z papryk¹ pokro-
jon¹ w kostkê (2 x 2 cm) a¿ do miêkkoœci,
wszystko dodajemy do zupy i gotujemy j¹
przez nastêpne 10 minut na delikatnym ogniu.
Papryczkê jalapeno siekamy drobno i wrzu-
camy wraz fasol¹ do zupy, któr¹ przyprawia-
my obiema sypkimi paprykami, pieprzem cay-
enne i sol¹, odparowujemy wszystko ok. mi-
nuty i podajemy w miseczce, sypi¹c na
wierzch garœæ chipsów.

Za miesi¹c z okazji zbli¿aj¹cej siê wiosny
zaproponujê pañstwu po ciê¿kim zimowym
jedzeniu coœ bardzo lekkiego, mianowicie
drób i ryby gotowane na parze w otoczeniu
ró¿nych warzyw.

no (lub 2 ³y¿ki z

Na os³odê Walentynek proponujê wykonanie bardzo prostego i pysznego deseru - TI-
RAMISU  (z w³oskiego tirarsi su` – ocknij siê, przebudŸ siê, ale te¿ tirami su` - PODERWIJ
MNIE)

Sk³adniki: 500 g serka mascarpone, 4 du¿e jajka (oddzielamy bia³ka od ¿ó³tek), 2 pacz-
ki pod³u¿nych biszkoptów, 4 ³y¿ki  cukru, szklanka bardzo mocnej kawy, 2-3 wafelki
Princessa w bia³ej i br¹zowej czekoladzie, 2 ³y¿eczki kakako, kieliszek likieru Amaretto.

Wykonanie: ¯ó³tka utrzeæ z cukrem, a z bia³ek ubiæ pianê i po³¹czyæ z mas¹ serow¹.
Zaparzyæ kawê i dodaæ do niej likier. Biszkopty szybko moczyæ w kawie z likierem i
uk³adaæ w tortownicy: pierwsza warstwa z biszkoptów, druga z masy serowej - i tak
kolejne w zale¿noœci od tego, jak du¿a jest foremka (powinny byæ przynajmniej po 2
warstwy). Na górn¹ warstwê (musi byæ z sera) kruszymy wafelki i odstawiamy do lo-
dówki na kilka godzin. Deser mo¿e byæ te¿ przyrz¹dzony w pucharkach zamiast w tor-
townicy.

Poderwijmy siê, wiêc na s³odko - a na stronie cynamonowachata.pl mo¿na znaleŸæ
przepisy na inne s³odkoœci, jak równie¿ pomys³y na rêcznie wykonane kartki i prezenty
na Dzieñ Zakochanych.

Zosta³em niedawno zapytany, co myœlê
na temat obchodzenia w Polsce Walenty-
nek - œwiêta, które pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych, bardzo rozpowszechnione-
go w ca³ej Europie Zachodniej. Muszê wiêc
powiedzieæ, ¿e jestem rêkoma i nogami za
tym, aby taki dzieñ by³ obecny w naszym
¿yciu, a wszystko z jednej prostej przyczy-
ny - otó¿ powinniœmy, my, Polacy, korzy-
staæ z ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji, aby
wyra¿aæ uczucia i mówiæ bliskim nam oso-
bom, ile dla nas znacz¹. Jest niestety coœ
g³êboko zakorzenionego w naszej kulturze,
co powoduje, ¿e jesteœmy bardzo oszczêd-
ni w okazywaniu i wyra¿aniu uczuæ.

Mieszkaj¹c w USA zauwa¿y³em, ¿e kul-
tura tego narodu jest zupe³nie inna. Ludzie
s¹ bardziej otwarci wzglêdem siebie i czê-
œciej ni¿ my mówi¹ o tym, ¿e kogoœ ceni¹ i
kochaj¹. Mo¿na postawiæ zarzut, ¿e s¹ to tyl-
ko powierzchowne uczucia i wyœwiechtane
slogany, gdy¿ Amerykanie kochaj¹ bliskich,
kochaj¹ przyjació³, kochaj¹ psa i kochaj¹ piz-
zê. Jednak statystyki pokazuj¹, ¿e w Amery-
ce Walentynkowe kartki wysy³a siê do wszyst-
kich osób obdarzanych sympati¹, niezale¿-
nie od p³ci i wieku. Walentynkowym prezen-
tem obdarowaæ mo¿na ka¿dego, wszystkich
cz³onków rodziny, przyjació³, kolegów i ko-
le¿anki, nauczycieli, szefów, pracowni-

cie najwa¿niejsze – kochania i okazywania
swoich uczuæ. Ka¿da osoba bêdzie przeszczê-
œliwa, jeœli w ten dzieñ otrzyma wyraz mi³o-
œci i sympatii.

Zachêcam do tego, aby wykazaæ siê w tym
roku inwencj¹ i kreatywnoœci¹. Nie musimy
iœæ na ³atwiznê, ale mo¿emy postaraæ siê do-
ceniæ osoby, które kochamy. Pomyœlmy, jak
wspaniale siê poczujemy, gdy otrzymamy w³a-

ków. Sklepy i restauracje
osi¹gaj¹ wielokrotnie wiêk-
sze obroty, gdy¿ ludzie chc¹
pokazaæ, ¿e kochaj¹.

Patrz¹c na zalewaj¹c¹ nas
falê tandety Walentynkowej,
kiepskiej jakoœci czekoladek,
serduszek i innych okoliczno-
œciowych gad¿etów, mo¿na
mieæ ochotê na to, aby siê
odci¹æ od tego zachodniego
œwiêta i twierdziæ, ¿e nie mu-
simy naœladowaæ we wszyst-
kim zachodu i nie ulec komer-
cyjnym zapêdom wyssania z
nas ostatniej z³otówki. B¹dŸ-
my wiêc m¹drzy, nie dajmy
siê naci¹gn¹æ na tandetê, ale
niech ona nie powstrzymuje
nas od tego, co na tym œwie-

snorêcznie wykonan¹
kartkê i kilka s³ów na-
pisanych tak „od ser-
ca”. Tak samo wspania-
le poczuj¹ siê ci, któ-
rych takim prezentem
obdarujemy. Tak wiêc
wszyscy zakochani
pierwszy raz i ci kocha-
j¹cy od lat – doceñmy
tych, którzy s¹ nam bli-
scy. Da³by Bóg, ¿eby
czêœciej dochodzi³o do
szczerego okazywania
uczuæ ni¿ tylko raz w
roku.  I tu wszystkie
¿ony jednym chórem
powiedzia³y - Amen,
niech tak siê stanie.

Piotr Bigus
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PONIEDZIA£EK - GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA, CZWARTEK
   - GODZ. 730 - 1530

      PI¥TEK - GODZ. 730 - 1500

ZAK£AD BUDOWLANY WIES£AW KANIA
ul. Nad Basenem 29, Œwieradów-Zdrój
tel. 506 027 082, kaniawiech@wp.pl
pomaga w realizacji budowy:



     w budownictwie ogólnym i na zabytkach
kosztorysowanie w programie
     Norma Expert i Zuzia -
     z aktualnymi bazami cenowymi,
weryfikacja sporz¹dzonych kosztorysów
przedmiary na podstawie
     dostarczonej dokumentacji
obmiary powykonawcze
kosztorysy szacunkowe do banku
przegl¹dy techniczne budynków
     i innych obiektów budowlanych
remonty, adaptacje i wykañczanie
     mieszkañ, uk³adanie glazury

us³ugi kierownika i inspektora nadzoru

Zmiana gZmiana gZmiana gZmiana gZmiana godzin pracy Urodzin pracy Urodzin pracy Urodzin pracy Urodzin pracy Urzędu Miastazędu Miastazędu Miastazędu Miastazędu Miasta
K O M U N I K A T

Po d³u¿szej przerPo d³u¿szej przerPo d³u¿szej przerPo d³u¿szej przerPo d³u¿szej przerwiewiewiewiewie
w Urzêdzie Miasta ww Urzêdzie Miasta ww Urzêdzie Miasta ww Urzêdzie Miasta ww Urzêdzie Miasta w
pok. 24b (II p.) mo¿napok. 24b (II p.) mo¿napok. 24b (II p.) mo¿napok. 24b (II p.) mo¿napok. 24b (II p.) mo¿na
znów odbieraæ „firznów odbieraæ „firznów odbieraæ „firznów odbieraæ „firznów odbieraæ „firmo-mo-mo-mo-mo-
we” ramki do tablic re-we” ramki do tablic re-we” ramki do tablic re-we” ramki do tablic re-we” ramki do tablic re-
jestracyjnych - z logiemjestracyjnych - z logiemjestracyjnych - z logiemjestracyjnych - z logiemjestracyjnych - z logiem
„Górskie Uzdrowisko” -„Górskie Uzdrowisko” -„Górskie Uzdrowisko” -„Górskie Uzdrowisko” -„Górskie Uzdrowisko” -
oraz naklejki samoprzy-oraz naklejki samoprzy-oraz naklejki samoprzy-oraz naklejki samoprzy-oraz naklejki samoprzy-
lepne z logiem Gór Izer-lepne z logiem Gór Izer-lepne z logiem Gór Izer-lepne z logiem Gór Izer-lepne z logiem Gór Izer-
skich.skich.skich.skich.skich.

UWAGA!

Urz¹d Miasta wykazuje
Na tablicy og³oszeñ UM 7 lutego br. zosta³y podane do publicznej wiadomoœci - na okres

21 dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)  w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dzia³ek:
 nr 1/8, am. 1, obr nr 1/8, am. 1, obr nr 1/8, am. 1, obr nr 1/8, am. 1, obr nr 1/8, am. 1, obr. IV. IV. IV. IV. IV- - - - - o pow. 0,9205 ha, po³o¿onej przy ul. Polnej;
 nr 26, am. 12, obr nr 26, am. 12, obr nr 26, am. 12, obr nr 26, am. 12, obr nr 26, am. 12, obr. IV - . IV - . IV - . IV - . IV - o pow. 0,8243 ha, po³o¿onej miêdzy ul. Grunwaldzk¹
      i Cmentarn¹.

26 lutego br. o godz. 1545 serdecz-
nie zapraszamy na  VI spotkanie w
bibliotece z cyklu:

„Dobra ksi¹¿ka i kawa”
Naszym specjalnym goœciem bêdzie

po raz trzeci Magdalena Olszewska -
t³umaczka i lokalna tropicielka cie-
kawostek, tajemnic i historii, która
tym razem bêdzie opowiadaæ o ów-
czesnych celebrytach - „Bad Flins-
berg i jego s³awy”.

ZAPROSZENIE

Niedawno minê³a pierwsza rocznica
œmierci polskiej laureatki literackiej Nagro-
dy Nobla - Wis³awy Szymborskiej – zmar³a
1 lutego 2012 r. w czasie snu.

Wiersze poetki, choæ napisane prostym
jêzykiem, zachêcaj¹ do przemyœleñ, g³êbo-
kich refleksji i zadumy, jak choæby ten zaty-
tu³owany „Mi³oœæ szczêœliwa”:
Mi³oœæ szczêœliwa. Czy to jest normalne,
czy to powa¿ne, czy to po¿yteczne
co œwiat ma z dwojga ludzi,
którzy nie widz¹ œwiata?
(...)
niech ludzie nie znaj¹cy mi³oœci szczêœliwej
twierdz¹, ¿e nigdzie nie ma mi³oœci szczêœliwej
Z t¹ wiar¹ l¿ej im bêdzie i ¿yæ i umrzeæ

(z tomiku „Wszelki wypadek”)
Na Walentynki polecamy poezjê W.

Szymborskiej, zawart¹ w tomikach dostêp-
nych w bibliotece: „Ludzie na
moœcie”, „Wielka liczba”,
„Chwila”, „Wszelki wypadek”,
„Koniec i pocz¹tek” oraz „Dwu-
kropek”.                             KP

PPPPPamiętajmyamiętajmyamiętajmyamiętajmyamiętajmy
o poetceo poetceo poetceo poetceo poetce

BURMISTRZ MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ OG£ASZA
OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE W ROKU
2013 ZADAÑ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI

MIEJSKIEGO PROGRAMU ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII

Zajêcia maj¹ byæ alternatywn¹ form¹
spêdzania wolnego czasu przez dzieci, m³odzie¿
i doros³ych, tworzyæ warunki do zdrowego i
trzeŸwego stylu ¿ycia, organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych, popularyzacjê
uczestnictwa w aktywnoœci ruchowej dla za-
chowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
dzia³ania w formie konkursów, zawodów spor-
towych promuj¹cych zdrowy i trzeŸwy styl
¿ycia, wp³ywaj¹cych na kszta³towanie postaw i
osobowoœci u dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e spek-
takli profilaktycznych poruszaj¹cych tematykê
uzale¿nieñ i przemocy . Rekomendowane jest
objêcie zajêciami sportowymi i rekreacyjnymi
dzieci z grup ryzyka.

Zadanie nr 1: Organizowanie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych rozwijaj¹cych koordy-
nacjê ruchow¹ dla dzieci i m³odzie¿y sztuki
wali karate (w istniej¹cej bazie sportowej) -
kwota dofinansowania 10.000 z³;

Zadanie nr 2: Popularyzacja turystyki -
organizacja i przeprowadzenie dwóch rodzin-
nych marszy na orientacjê - 4.000 z³;

Zadanie nr 3: Organizowanie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y
(lekkoatletyka, pi³ka no¿na w istniej¹cej ba-
zie sportowej) – 7.000 z³;

Zadanie nr 4: Organizowanie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych rozwijaj¹cych koordy-
nacjê ruchow¹ (zajêcia na orliku) - 5.000 z³;

Zadanie nr 5: Organizowanie, prowa-
dzenie i utrzymanie dwu sekcji biathlo-
nowych – 18.000 z³ (UKS Œwieradów-
Zdrój – 10.000 z³, UKS Czerniawa – 8.000
z³).

Szczegó³y dostêpne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej - http://bip.umswiera-
dowzdroj.nv.pl/   w zak³adce Og³oszenia.

Dodatkowych informacji udziela Jo-
lanta Bobak, tel. 75 78 17 668.

17 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie odby³o siê spotkanie burmistrza Rolanda Marciniaka z mieszkañ-
cami osiedla, poœwiêcone g³ównie dwu rozpoczynanym niebawem inwestycjom: oczyszczalni œcieków i sieci kanalizacyjnej.
Choæ wagi tej debaty nie sposób nie doceniæ, spotkanie nie przyci¹gnê³o t³umu czerniawian – przysz³o nieco tylko ponad 20
osób. Burmistrz omawiaj¹c wspomniane inwestycje kilkakrotnie podkreœla³ ich znaczenie dla rozwoju osiedla (6 km sieci,
oczyszczalnia o przepustowoœci 250 m3/dobê, wartoœæ ok. 7 mln z³, z tego 4 mln z³ to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich), ale te¿ wielokrotnie zaznacza³, jak wa¿na jest pe³na wspó³praca mieszkañców z wykonawcami. Ka¿de cofniêcie
zgody na przebieg sieci przez prywatne posesje wyd³u¿y czas realizacji zadania, co w koñcowym rachunku mo¿e oznaczaæ
nawet cofniêcie dotacji. Mieszkañcy te¿ skorzystali z okazji i zaapelowali do przysz³ych wykonawców, by nie uprawiali
samowoli, opieraj¹c swój apel o doœwiadczenia z wodoci¹gowania Czerniawy.

Poniewa¿ koszta kwalifikowalne obejmuj¹ tylko przy³¹cza kolektora do granic posesji, dobrze by³oby, gdyby w³aœcicie-
le gospodarstw jak najwczeœniej dogadywali siê z wykonawc¹ co do kosztów pod³¹czenia domostw.

R. Marciniak zwraca³ uwagê nie tylko na terminowoœæ zakoñczenia obu inwestycji, ale te¿ na to, jak wa¿ne jest szybkie
osi¹gniêcie zak³adanej przepustowoœci oczyszczalni - tylko pe³ne wykorzystanie mocy pozwoli zmieœciæ siê w istniej¹cej
cenie odbioru œcieków.

Oczywiœcie, nie jest mo¿liwe pod³¹czenie kolektora do wszystkich czerniawskich gospodarstw, ale projekt mo¿na by
uzupe³niæ przydomowymi oczyszczalniami œcieków – przy minimum 50 mo¿na na nie równie¿ otrzymaæ dotacjê.     (aka)

W przypadku sarny zawiod³y procedury
Jeszcze nie tak dawno Œwieradów by³ bohaterem in-

ternautów, którzy nie mogli siê nas nachwaliæ za decyzjê
o rozwi¹zaniu Stra¿y Miejskiej. Nied³ugo jednak cieszyli-
œmy siê tym splendorem - 2 lutego na stronie kon-
takt24.tvn.pl ukaza³a siê drobiazgowa relacja, nade-
s³ana przez œwieradowianina Mateusza Szumlasa (jest
reporterem tej stacji), poœwiê-
cona sarnie pogryzionej przez
psa, która kona³a na ogród-
kach dzia³kowych przez dwa
dni, bo wys³any na miejsce
urzêdnik uzna³, ¿e zwierzê jest
martwe. Do relacji do³¹czony
by³ filmik ukazuj¹cy sarnê w
konwulsjach, ale stacja nie
zdecydowa³a siê na ten prze-
kaz z uwagi na zbyt drastycz-
ne ujêcie.

O konaj¹cej sarnie napi-
sa³y potem „Nowiny Jelenio-
górskie” i inne media, a bur-

mistrz podsumowa³ to krótko: zawiod³y procedury i in-
stytucje, a i my pope³niliœmy b³êdy.

Z uwagi na zbie¿noœæ tych wydarzeñ z koñcówk¹
cyklu wydawniczego „Notatnika” do sprawy ze szczegó-
³ami i komentarzem powrócimy w marcowym numerze
miesiêcznika. (AK)



Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czer-
niawa”, jako organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na terenie Œwie-
radowa-Zdroju, zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organi-
zacji, poprzez przekazanie 1 % podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa.
Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci
osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji  oraz nu-
mer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym

KRS nr 0000105404
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci

Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

Œrodki dotychczas otrzymane (w 2012 r. - 2.259,60 z³) przeznaczane
by³y na organizacjê imprezy kulinarnej „Czerniawa, jaka strawa?”, konkur-
su fotograficznego „Uroki Czerniawy” oraz innych realizowanych projek-
tów. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji w bie¿¹cym roku, po-
zwol¹ nam kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Czer-
niawy, a przede wszystkim zorganizowaæ dzia³alnoœæ kulturaln¹ w Czarcim
M³ynie.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy - Prezes Fundacji
Ma³gorzata Gettner

NASZ 1 % DLA ŒWIERADOWA

Amatorski Przegl¹d Kapel Kolêdni-
czych po raz XV odby³ siê 9 stycznia w
Miejskim Zespole Szkó³. Siedem zespo³ów
zaprezentowa³o wspania³e widowiska, któ-
re wed³ug regulaminu mia³y trwaæ maksy-
malnie 15 minut. Jury ocenia³o nawi¹za-
nie do tradycji, nowatorstwo, stroje, dyk-
cjê i ogólny wyraz artystyczny. Po oblicze-
niu punktów og³oszono wyniki, które
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Przedszkole: - I - „Stokrotki” (opiekunki:
Halina Swastek i Wanda RzeŸnik).

Edukacja wczesnoszkolna: wygrana  – IIIb
(Gra¿yna Kasprzak), II - kl. IIIa (Teresa Fier-
kowicz), III - kl. IIa gr. B (Izabela Salawa),
IV - kl. IIa gr. A (I. Salawa).

Klasy IV-VI: wygrana - Va SP nr 1 (Joan-
na Szaniawska), II - uczniowie SP nr 2 (Anna
Kisieliñska-Rutkowska).

Wyró¿nienia indywidualne: Jakub Pa³ys,
Julia Wasilewska, Jakub Klimek, Marcin
Krawczuk, Jakub Musio³, Wiktoria Kolasiñ-
ska, Dominik Kowalczyk, Katarzyna Salawa,
Katarzyna Burawska, Karolina Kuchciak,
Piotr Bardeli, Marcel Jurkiewicz, Szymon
Sautycz, Kamila Zgliñska, Alicja Mosiewicz,
Sara Tomaszewska, Aleksandra Ogonowska,
Zuzanna Walszewska, Oliwia Bigus, Aleksan-
dra Krakowiak, Kacper Palczewski. Komisja
rozdawa³a wyró¿nienia za stroje, œpiew, grê
aktorsk¹ i taniec, wreszcie za autentycznoœæ i
profesjonalizm. Ponadto nagrodzono ca³¹ gru-
pê z SP nr 2 – za elementy ludowe.

Hej, kolêda, kolêda!

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania dla opiekunów - za przygotowanie
zespo³ów, uczestnikom - za niezapomniane
wra¿enia artystyczne, rodzicom - za wspania-
³e stroje, Izabeli Salawie i Gra¿ynie Kasprzak
- za przepiêkn¹ dekoracje przygotowan¹ z
myœl¹ o Przegl¹dzie Kapel Kolêdniczych, na-
tomiast Teresie Garszteckiej, Teresie Chrobak
i  Waldemarowi Mazurkiewiczowi (fot. poni-
¿ej) - za niewdziêczn¹ pracê w jury.

Podtrzymywanie tra-
dycji jest g³ównym za³o-
¿eniem konkursu, dlate-
go zachêcamy do udzia-
³u w przysz³orocznej im-
prezie amatorskie zespo-
³y, które przygotowuj¹
swoje wystêpy i chodz¹
z kolêd¹ w okresie Bo¿e-
go Narodzenia.

Sponsorem s³odyczy
i nagród dla uczestników
by³: Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultu-
ry i Sportu UM.        TF

Do jase³ek, jak siê okaza³o, mo¿na by³o podejœæ niekonwencjonalnie i potraktowaæ je tanecznie.

Królewska narada przed podzia³em darów?

Z okazji Bo¿ego Narodzenia z myœl¹ o tym, by dzieci mog³y cieszyæ siê i prze¿ywaæ œwi¹teczn¹ atmosferê,
opracowa³yœmy projekt edukacyjny pt. „W œwi¹tecznym nastroju”, którego realizacja rozpoczê³a siê pod koniec listo-
pada ub. r., a zakoñczy³a w po³owie stycznia br. Jednym z jego celów by³a integracja œrodowiska rodzinnego dzieci z
przedszkolnym, dlatego w realizacjê przedsiêwziêcia w³¹czone by³y wszystkie przedszkolaki, pocz¹wszy od tych naj-
m³odszych, rodzice oraz nauczyciele i pozosta³y personel placówki.

Projekt obejmowa³ ró¿norodne dzia³ania zwi¹zane z tradycj¹ œwi¹t, m.in. konkurs plastyczny „ Kartka bo¿onaro-
dzeniowa”, udzia³ dzieci w œwi¹tecznym koncercie Filharmonii Dolnoœl¹skiej, akcjê charytatywn¹ „Podzielmy siê za-

bawkami z innymi dzieciakami”, kiermasz bo¿onarodzeniowy, zajêcia otwarte z rodzi-
cami, dekoracjê pomieszczeñ przedszkolnych, pieczenie ciasteczek œwi¹tecznych przez
dzieci, rozmowy o potrawach wigilijnych z kucharkami przedszkolnymi, udzia³ dzieci w
spektaklu „Œwi¹teczne uczynki”, wigilie grupowe, aktywne uczestnictwo w konkursie
„Szopka bo¿onarodzeniowa”, przygotowanie grupowych k¹cików œwi¹tecznych, pre-
zentacjê przedstawienia jase³kowego w wykonaniu V grupy.

Wszystkim rodzicom sk³adamy serdeczne podziêkowania za aktywny udzia³, wspó³-
pracê, jase³kowe stroje oraz wspólnie spêdzony czas.

Wanda RzeŸnik, Halina Swastek

Projektowanie
œwi¹tecznego
nastroju
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·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel.
75 78 17 288 (po godz. 15) ·  Kancelaria Podatkowa KARGEM
mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835
007  ·  Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu.
Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666  ·  Do sprzedania
zadbane ciuszki dla dziewczynki (0-3 l.). Tel. 609 066 152 ·
Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami
podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Komplek-
sowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Do wynajêcia
trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196 · Do
sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502 574
416 · Sprzedam mieszkanie w Œwieradowie, I p. budynku dwu-
rodzinnego, 94,40 m2 (4 pokoje,, kuchnia, ³azienka, przedpo-
kój, pomieszczenie gosp.). Tel. 500 840 223 · Do wynajêcia
lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep,
biuro lub gabinet. Tel 513 949 525.

OG£OSZENIA  DROBNE

Od „nie wolno” do „Od „nie wolno” do „Od „nie wolno” do „Od „nie wolno” do „Od „nie wolno” do „trzebatrzebatrzebatrzebatrzeba”! (II)”! (II)”! (II)”! (II)”! (II)

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

TATY

Naszej drogiej kole¿ance
EL¯BIECIE GAJOWNICZEK

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

sk³adaj¹
pielêgniarki z Uzdrowiska
„Œwieradów-Czerniawa”

Recykling czyli odzyskiwanie
i przetwarzanie surowców wtór-
nych by³ i jest nam dobrze znany.
Zapewne niektórzy mieszkañcy
pamiêtaj¹, jak w Œwieradowie
dzia³a³ skup makulatury i butelek,
a w szkole prowadzona by³a
zbiórka makulatury, któr¹ Rada
Rodziców wymienia³a na papier
toaletowy, bloki i inne materia³y
papiernicze potrzebne do szko³y.
Z czasem transport makulatury
przewy¿sza³ dochód i akcjê za-
przestano, a skupy zlikwidowano.

Od  czerwca 2007 r. w szkole
rozpoczêto zbiórkê puszek alumi-
niowych oraz baterii, które odbiera
i utylizuje REBA Organizacja Od-

zysku, przyczyniaj¹c siê do ochro-
ny œrodowiska przed odpadami nie-
bezpiecznymi. Ju¿ trzeci rok trwa
akcja polegaj¹ca na zbiórce korków
plastikowych „Odkrêcamy, Zbiera-
my, Pomagamy”, a od ubieg³ego
roku zbieramy ponownie makulatu-
rê, przeznaczaj¹c dochód ze sprze-
da¿y na wycieczkê do Poznania dla
uczniów klasy VI.

„Recykling - to siê nam op³aca”
(2002), „Zielony œwiat - zielony
dom - zielony punkt” (2003), „Eko-
logicznie poproszê” (2004),
„Wszystkie kolory recyklingu”
(2005), „Œwiat sam sobie nie da
rady, segregujmy wiêc odpady”
(2006), „Oszczêdzaj, wy³¹czaj, od-

zyskuj, œwieæ przyk³adem” (2007),
„Ziemia w Twoich rêkach” (2008),
„Pomagajmy Ziemi codziennie”
(2009), „Chroñmy bioró¿norodnoœæ
– segregujmy odpady” (2010),
„Lasy to ¿ycie – chroñmy je” (2011),
„Kocham, lubiê, szanujê …, nie
œmiecê” (2012) - to tylko niektóre z
hase³ corocznych akcji „Sprz¹tania
Œwiata”, w których brali i bior¹
udzia³ uczniowie szkó³, a nawet
przedszkoli. Dodamy do tego kon-
kursy, przedstawienia, happeningi,
monitorowanie zanieczyszczenia
œrodowiska (w kwietniu - z okazji
Dnia Ziemi), zajêcia lekcyjne - wy-
dawaæ siê mo¿e, ¿e jesteœmy przy-
gotowani do zbli¿aj¹cej siê ogólno-

polskiej segregacji odpadów.
Moim zdaniem - niestety, nie!

Czasami doroœli nie chc¹ s³uchaæ
tego, co maj¹ im do powiedzenia
dzieci, które w szkole ucz¹ siê sor-
towania odpadów, a w domu
wszystko i tak l¹duje w jednym ko-
szu. M³ody cz³owiek nie maj¹c wpo-
jonych i utrwalonych nawyków nie
bêdzie ich stosowa³, bo po co? Sko-
ro jednak wszyscy wytwarzamy
œmieci, ich zbiórka jest spraw¹ ka¿-
dego z nas. Wysypiska s¹ przepe³-
nione. Dziêki segregacji ogranicza-
my iloœæ odpadów komunalnych,
zw³aszcza szkodliwych, na sk³ado-
wiskach, a najbardziej wymiern¹
korzyœci¹ oka¿¹ siê zaoszczêdzone
pieni¹dze z op³aty œmieciowej. Wy-
wóz posegregowanych odpadów
wzroœnie, ale bêdzie wymaga³ dys-
cypliny, któr¹ ³atwiej utrzymaæ w
pojedynczych gospodarstwach do-
mowych ni¿ we wspólnotach czy w
spó³dzielni mieszkaniowej. Wiêksza
liczba mieszkañców daje poczucie
anonimowoœci i problemy z utrzy-
maniem regu³ segregacji, które s¹
nastêpuj¹ce: dzielimy odpady, któ-
re wrzucamy do kontenerów, a w
gospodarstwach domowych - do
worków wed³ug kolorów.

Niebieski - to PAPIER.
Na gazety, ksi¹¿ki i inny papier,

tekturê, worki papierowe, œcinki
drukarskie, opakowania wielomate-
ria³owe typu tetrapak (kartony po
p³ynnej ¿ywnoœci - powinny byæ
opró¿nione). Nie wrzucamy zaœ
opakowañ z jak¹kolwiek zawarto-
œci¹, lakierowanego lub foliowane-
go papieru z folderów reklamo-
wych, tapet, kalki, zat³uszczonego
papieru.

¯ó³ty - to TWORZYWA
SZTUCZNE I METALE

Na puste butelki plastikowe za-
równo po ró¿nych napojach (np.
typu PET), jak i po kosmetykach i
œrodkach czystoœci (np. po szampo-
nach czy p³ynach), plastikowe opa-
kowania po ¿ywnoœci (po jogurtach
i mas³ach), folie i torebki z tworzyw

EDUKACJA - SEGREGACJA
sztucznych, czyste kanistry plastiko-
we, opakowania stalowe i aluminio-
we (puszki, pude³ka, folie, itp). Nie
wrzucamy natomiast opakowañ po
medykamentach, opakowañ i bute-
lek po olejach i smarach, puszek i
pojemników po farbach i lakierach,
opakowañ po œrodkach chwasto- i
owadobójczych.

Zielony - to SZK£O
Na butelki szklane, s³oiki, opa-

kowania szklane po przetworach,
szk³o po dodatkach u¿ywanych w
kuchni (majonez, musztarda), butel-
ki po napojach (soki, woda, alko-
hole) oraz uszkodzone ich czêœci,
inne opakowania szklane. Pamiêtaj-
my, by nie wrzucaæ szk³a p³askiego
(szyby okienne i samochodowe),
szk³a zbrojonego, luster (maj¹ inn¹
temperaturê topnienia od szk³a opa-
kowaniowego i nie stopi¹ siê razem
z butelkami i s³oikami), szklanek,
kieliszków, szk³a kryszta³owego,
naczyñ ¿aroodpornych, ceramiki
(fajans, porcelana, naczynia typu
arco, doniczki, talerze), ¿arówek,
œwietlówek, kineskopów, szklanych
opakowañ farmaceutycznych i che-
micznych z jak¹kolwiek pozosta³o-
œci¹ zawartoœci.

Br¹zowy – to BIO ODPADY
Tam wrzucamy resztki ¿ywno-

œci, przeterminowan¹ ¿ywnoœæ,
obierki z owoców i warzyw, skorup-
ki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie
wrzucamy skoszonej trawy, liœci,
drobnych ga³êzi, trocin.

Czarny lub szary –
to ODPADY BYTOWE

Przeznaczony jest na odpady,
które nie nadaj¹ siê do recyklingu.

ELEKTROŒMIECI oddajemy
w sklepie, jeœli kupujemy nowe
urz¹dzenie tego samego typu (w nie-
dalekiej przysz³oœci oddawaæ je bê-
dziemy – miejmy nadziejê - w miej-
skim punkcie odbioru).

BATERIE na razie wrzucamy
do pojemników wystawionych w
sklepach, punktach us³ugowych lub
przynosimy do szko³y.

Teresa Fierkowicz

Dziêkujemy w³aœcicielom, za-
rz¹dcom i u¿ytkownikom nierucho-
moœci za przekazywanie informacji
w sprawie zdemontowanych wyro-
bów zawieraj¹cych AZBEST!

Postêpowanie w przypadku prac
remontowych obejmuj¹cych wy-
mianê wyrobów zawieraj¹cych
azbest - w celu zapewnienia wa-
runków bezpiecznego usuwania
wyrobów zawieraj¹cych azbest z
miejsca ich wystêpowania, wyko-
nawca prac obowi¹zany jest do:

1. Izolowania od otoczenia ob-
szaru prac przez stosowanie os³on

tów komunikacyjnych dla osób pie-
szych, nie mniejszej ni¿ 1 m, przy
zastosowaniu os³on zabezpieczaj¹-
cych przed przenikaniem azbestu do
œrodowiska;

3.  Umieszczenia w strefie prac
w widocznym tablic informacyj-
nych o nastêpuj¹cej treœci:

,,UWAGA! Zagro¿enie azbe-
stem”. W przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawieraj¹cymi kro-
kidolit treœæ tablic informacyjnych
powinna byæ nastêpuj¹ca:

,,UWAGA! Zagro¿enie azbe-
stem – krokidolitem”;

4.  Zastosowania odpowiednich
œrodków technicznych ograniczaj¹-
cych do minimum emisjê azbestu do
œrodowiska;

5. Zastosowania w obiekcie,
gdzie prowadzone s¹ prace, odpo-
wiednich zabezpieczeñ przed pyle-
niem i nara¿eniem na azbest, w tym
uszczelnienia otworów okiennych i
drzwiowych, a tak¿e innych zabez-
pieczeñ przewidzianych w planie

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia;
6.  W czasie pracy wyroby za-

wieraj¹ce azbest powinny byæ utrzy-
mywane w stanie wilgotnym:

7.  W przypadku wystêpowania
stê¿eñ py³u azbestu przekraczaj¹-
cych dopuszczalne wartoœci dla
miejsca pracy nale¿y prowadziæ
kontrolny monitoring powietrza;

8.  Zdemontowane wyroby za-
wieraj¹ce azbest nale¿y magazyno-
waæ na wyznaczonym i zabezpie-
czonym miejscu:

- pakowaæ w foliê polietylenow¹
gruboœci nie mniejszej ni¿ 2 mm,

- sk³adowaæ na paletach,
- opakowania z odpadami po-

winny byæ szczelne zamkniête i
oznakowane w sposób trwa³y.

Odpowiednio oznakowane wor-
ki na paletach z wyrobami zawiera-
j¹cymi azbest powinny zostaæ prze-
transportowane na sk³adowisko od-
padów niebezpiecznych przez wy-
specjalizowan¹ firmê.

zabezpiecza-
j¹cych przeni-
kanie azbestu
do œrodowi-
ska;

2.  Ogro-
dzenia terenu
prac z zacho-
waniem bez-
piecznej odle-
g³oœci od trak-

Sprawê prowadzi
Maria Stefanowicz, tel. 75 78 16 324,

m.stefanowicz@swieradowzdroj.pl

Azbestowi ju¿ dziêkujemy!



BIA£Y KAMIEÑ
HOTEL & MEDI-SPHOTEL & MEDI-SPHOTEL & MEDI-SPHOTEL & MEDI-SPHOTEL & MEDI-SPAAAAA

Bezpieczny Stok
W niedzielê 27 stycznia w Oœrodku SKI&SUN Œwieradów-Zdrój odby³a

siê akcja pod nazw¹ „Bezpieczny Stok”. Patronat nad ni¹ objê³y: Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Radiowa Jedyn-
ka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe, Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Policja, a organiza-
torem akcji jest stowarzyszenie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych.

Ratownicy górscy skutecznie przekazywali wiedzê z zasad poruszania
siê po nartostradzie, z pierwszej pomocy oraz z dzia³añ podczas wypadku w
górach czy na nartach. Podczas akcji rozdawane by³y kamizelki odblaskowe,
a w kwizach do wygrania by³o 30 kasków narciarskich.

W Oœrodku SKI&SUN uczestniczy³y zarówno dzieci, jaki i osoby doros³e,
a relacjê z wydarzenia przekazywa³y TVP Info oraz Program Pierwszy Pol-
skiego Radia.         Tekst i zdjêcia Szymon Witkowski

Gdy przed czterema laty hotel „Bia³y
Kamieñ” zaczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ, w jed-
nym budynku mieœci³ raptem 36 pokoi. Dwa
lata póŸniej otwarto „Chatê Wuja Toma”, a
w jej bezpoœrednim s¹siedztwie posadowio-
no piec chlebowy z wêdzarni¹, grillem i
miejscem na ognisko. Dzisiaj, po 3-letniej
rozbudowie, „Bia³y Kamieñ prezentuje siê

w zupe³nie nowej
ods³onie: cztero-
gwiazdkowy hotel
mo¿e przyj¹æ 160
goœci w pokojach
ró¿nych kategorii,
równie¿ przezna-
czonych dla ro-
dzin. Jest te¿ pokój

dla niepe³nosprawnych, a 80-metro-
wy apartament Platinium dla najbar-
dziej wymagaj¹cych goœci wyposa¿o-
ny jest w jacuzzi, bar, kominek, gar-
derobê, sypialniê i salon z kuchni¹.

Powiêkszona zosta³a tak¿e sala
restauracyjna, zaœ nowa sala bankie-
towa dysponuje najnowoczeœniej-
szym zapleczem konferencyjnym (z
opcj¹ dzielenia na mniejsze, wypo-
sa¿ona w multimedia) i gastrono-
micznym; mo¿na w niej organizowaæ
wesela, zabawy, imprezy biznesowe
i okolicznoœciowe dla 250 osób. Nie-
opodal znajduje siê sala zabaw dla

dzieci.
Ozdob¹ nowego „Bia³ego Kamienia” jest SPA, gdzie na

pow. ok. 1000 m2 ulokowano 15-metrowy basen z przeciw-
pr¹dem, brodzik, saunê such¹ (z aromaterapi¹) i parow¹, ja-
cuzzi solankowe (sól z Bochni), wszystko „w cieniu” specjal-
nie sprowadzonych z Meksyku palm Washingtonia robusta
(od marca basen otwiera siê dla goœci z zewn¹trz), nie mó-
wi¹c ju¿ o rozci¹gaj¹cym siê przez szklane œciany widoku na
Sêpi¹ Górê.

Po wyjœciu z sauny goœcie mog¹ siê udaæ do igloo lodo-
wego lub do tepidarium solankowego wy³o¿onego irañsk¹ sol¹.

W 8 gabinetach prowadzi siê zabiegi SPA i medi SPA (m.in.
wanna solankowa, borowinowa, ok³ady borowinowe, wirów-
ki).

Powiêkszony parking przy hotelu mieœci ju¿ 130 aut. (RK)

U góry - kompleks „Bia³ego Kamienia” najefektowniej prezentuje siê noc¹. Powy¿ej - apartament
„Platinium. Z lewej - 15-metrowy basen z przeciwpr¹dem.

Tepidarium solankowe: pod³o¿e wysypane sol¹ bocheñsk¹, z ty³u œciana wy³o¿ona
ceg³ami solnymi z Iranu, a efekt potêguje solanka œciekaj¹ca z wierzbowych witek.


