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BalladaBalladaBalladaBalladaBallada hotelowahotelowahotelowahotelowahotelowa

Ul. Zakopiañska

 Ul. Sienkiewicza

 Ul. Lwówecka

 Ul. Sanatoryjna

W Œwieradowie w ró¿nych fazach budowy znajduje siê 12 obiektów hotelowych, w których
przez najbli¿sze 2 lata powstanie 2 tys. miejsc noclegowych i przybêdzie 300 nowych miejsc
pracy  - takiego frontu inwestycyjnego miasto nie notowa³o nigdy w swych powojennych
dziejach. O tym, ¿e trzeba przyci¹gaæ nowe inwestycje hotelowe i ¿e warto tworzyæ atmosfe-
rê sprzyjaj¹c¹ kolejnym inwestorom, pisze na str. 5 burmistrz Roland Marciniak.

Ul. Leœna

Ul. Nad Basenem



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk: 75 78-16-471;
zamówienia publiczne – Monika Sautycz, Ma-
ria Stefanowicz: 75 78-17-297 - pok. nr 21a;
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochro-
ny Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas:
75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard   Szczy-
gie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok.
nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech
Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹-
gi i kanalizacja - Izabela Jurczak: 75 78-16-343.
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik  – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Ali-
cja Piotrowska: 75-78-71-36-482,  informatyk
Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75-
78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Infor-
macji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax  78-16-100.

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

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

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

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Anna Salach: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak, organizacja imprez i infrastruk-
tury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Mag-
dalena Zarzycka: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-344;   meldunki
i   dowody   osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych –  Halina   Stettner:
75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretaria-
tu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego,  kierow-
nik – Rafa³ May,  Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Bole-
s³aw Sautycz: 500-231-708, Damian Hry-
ciew: 512-243-901 - pok. nr 5.

Dowody osobiste wydane w roku 2001 trac¹ sw¹ dzie-
siêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ automatycznie uniewa¿nia-
ne przez System Wydawania Dowodów Osobistych z
up³ywem 10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie bra-
na pod uwagê data odbioru dowodu osobistego).

Wszystkie osoby, którym wydano dowody osobiste w
2001 roku proszone s¹ o sprawdzenie daty wydania oraz
z³o¿enia wniosku o wydanie kolejnego dowodu najpóŸ-
niej do 30 dni przed up³ywem wa¿noœci dokumentu.

Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³atna, nale¿y
z³o¿yæ wniosek o wydanie dowodu oraz dwie aktualne
fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Przypominamy - ustawa  z 3 paŸdziernika 2008 r. o
zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-
stych (Dz. U. nr 195, poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycz-
nia 2009 roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega unie-

PPPPPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACHAJMY O DOWODACH

wa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od daty jakiejkol-
wiek zmiany - imienia, nazwiska b¹dŸ adresu sta³ego
zameldowania - która wp³ywa na wymianê dowodu oso-
bistego. Ustawa nie przewiduje powiadomiania obywa-
teli o uniewa¿nieniu dowodu.

Inspektor ds. obywatelskich - Halina Stettner

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji spo³ecznej

na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Dzia³anie 7.1.1
Termin: styczeñ - grudzieñ 2011
Do kogo adresowany jest projekt?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie

pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co projekt oferuje uczestnikom?
Projekt realizowany w ramach Dzia³ania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworze-

niem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
poprzez:

kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne obejmu-

j¹ce, np. wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym,
zdrowotnym i spo³ecznym,

  wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
tel./fax 075 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl







Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i
Mieszkañ (NSP 2011) zostanie przeprowadzo-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,
wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r., godz.
2400. Spis realizowany jest na podstawie usta-
wy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r. (Dz.
U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) oraz rozporz¹-
dzeñ wykonawczych i aktów unijnych.

Do przeprowadzenia wywiadów spiso-
wych upowa¿nia rachmistrza identyfikator za-
wieraj¹cy jego zdjêcie, imiê i nazwisko, pie-
czêæ urzêdu statystycznego oraz piecz¹tkê
imienn¹ i podpis dyrektora urzêdu statystycz-
nego, który wyda³ identyfikator. Natomiast
wywiady w terenie rachmistrzowie bêd¹ prze-
prowadzaæ do 30 czerwca br.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadz¹ siê
do osób, które nie skorzysta³y z mo¿liwoœci
przekazania danych w drodze samospisu in-
ternetowego. Ju¿ od pierwszego dnia trwania
spisu formularze elektroniczne przeznaczone
do samospisu internetowego zosta³y udostêp-
nione na stronach

www.stat.gov.pl
www.spis.gov.pl

Samospis internetowy trwa do 16 czerw-
ca br. To jest naprawdê proste !

Spis obejmie osoby stale zamieszka³e i
czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, bu-
dynkach, obiektach i pomieszczeniach niebê-
d¹cych mieszkaniami; mieszkania i budynki,
w których znajduj¹  siê mieszkania, oraz za-
mieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowa-
nia i inne zamieszkane pomieszczenia niebê-
d¹ce mieszkaniami; osoby niemaj¹ce miejsca
zamieszkania.

Spis nie obejmie szefów cudzoziemskie-
go personelu przedstawicielstw dyplomatycz-
nych i urzêdów konsularnych pañstw obcych,
cz³onków rodzin tych osób oraz innych osób
korzystaj¹cych z przywilejów i immunitetów
na mocy umów, ustaw lub powszechnie usta-
lonych zwyczajów miêdzynarodowych;
mieszkañ, budynków, obiektów i pomieszczeñ
bêd¹cych w³asnoœci¹ przedstawicielstw dy-
plomatycznych i urzêdów konsularnych
pañstw obcych.

W spisie powszechnym bêd¹ zebrane
dane z nastêpuj¹cych tematów badaw-
czych:
1) stan i charakterystyka demograficzna lud-
noœci; 2) edukacja; 3) aktywnoœæ ekonomicz-
na osób; 4) dojazdy do pracy; 5) Ÿród³a utrzy-
mania osób; 6) niepe³nosprawnoœæ; 7) oby-
watelstwo; 8) migracje wewnêtrzne; 9) migra-
cje zagraniczne; 10) narodowoœæ i jêzyk oraz
mniejszoœci narodowe i etniczne; 11) wyzna-
nie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub zwi¹zku
wyznaniowego); 12) gospodarstwa domowe
i rodziny; 13) stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Informacja dla mieszkañców Œwieradowa-Zdroju

OG£OSZENIE P£ATNE

OG£OSZENIE P£ATNE

Szanowni mieszkañcy! W zwi¹zku z licznymi pytaniami, a tak-
¿e pog³oskami, które dotycz¹ zakoñczenia mojej administracji na
cmentarzach komunalnych w Œwieradowie-Zdroju, pragnê wyja-
œniæ, jak równie¿ zdementowaæ niektóre opinie na ten temat.

Z powodu rozszerzenia mojej dzia³alnoœci funeralnej, zwi¹za-
nej z uruchomieniem profesjonalnej ch³odni do przechowywania
zmar³ych, zrezygnowa³em z zarz¹dzania cmentarzami. W³adze
miasta w drodze przetargu wybra³y nowego zarz¹dcê. Sytuacja
ta jednak nie zmienia faktu, ¿e nadal mogê i chcê œwiadczyæ us³u-
gi pogrzebowe na œwieradowskich cmentarzach.

Nowy administrator nie mo¿e tego zabroniæ, gdy¿ takie dzia³a-
nia by³yby monopolistyczne. Obowi¹zkiem zarz¹dcy cmentarza
jest wskazanie miejsca pochówku, udostêpnienie kaplicy i pobra-
nie op³at administracyjnych.

Bior¹c pod uwagê obni¿enie wyp³acanego z ZUS zasi³ku po-
grzebowego od marca br. - z 6.406,16 z³ do 4.000 z³ - przygoto-
wa³em now¹ ofertê cen us³ug pogrzebowych. Jest to pakiet ceno-
wy tak dobrany, by przy skromnym, lecz godnym pochówku œrod-
ki z zasi³ku pogrzebowego by³y wystarczaj¹ce na pokrycie kosz-
tów pogrzebu. Obni¿ki cenowe bêd¹ tak¿e przy zamawianiu na-
grobka, jeœli klienci uprzednio korzystali z mojej kompleksowej
us³ugi pogrzebowej.

Dzia³alnoœæ pogrzebow¹ prowadzê ju¿ od dwudziestu lat. Mog¹
Pañstwo zaufaæ mojemu doœwiadczeniu. Mam nadziejê, ¿e w tych
trudnych sytuacjach, gdy odejdzie Wasza bliska osoba, skorzy-
staj¹ Pañstwo z mojej pomocy w zorganizowaniu pochówku.

Mieczys³aw Siergun, tel. 603 796 687  lub  75 78 97 011

SPISZ SIĘ DLSPISZ SIĘ DLSPISZ SIĘ DLSPISZ SIĘ DLSPISZ SIĘ DLAAAAA
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Œwieradowskie to i owo w obiektywie

 fot. Katarzyna Matelska fot. A.Karolczuk

Powy¿ej - 1 maja na górnym tarasie wyst¹pi³a orkiestra dêta z Olszyny. Gdyby koncert zaplanowano na 3 maja - pewnie by
siê nie odby³ z uwagi na nag³y atak zimy (fot. u góry po prawej): nie tylko spad³ œnieg, ale chwyci³ te¿ mróz.
Poni¿ej - 8 maja z okazji 66. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej uczniowie Szko³y Podstawowej w Œwieradowie zapre-
zentowali po mszy w koœciele przygotowany pod kierownictwem Teresy Fierkowicz i Gra¿yny Kasprzak monta¿ s³owno-
muzyczny, nastêpnie delegacje firm, stowarzyszeñ i instytucji z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod obeliskiem.

 fot. A.Karolczuk  fot. A.Karolczuk



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
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ maj-

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

Kronika
policyjna

lem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu 7. dni od dokonania
wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Magda-
len¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM - pok. 1c,  lub telefonicznie - nr 75
78 16 452, i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez
którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Dzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y Miejskiej
W kwietniu Stra¿ Miejska w ramach kon-

troli czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
przeprowadzi³a 12 kontroli posesji pod k¹tem
przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czysto-
œci i porz¹dku w gminach (w szczególnoœci
dotyczy³y one sprawdzenia umów na odbiór
odpadów komunalnych).

Ponadto stra¿nik:
– na bie¿¹co patrolowa³ teren przyszkol-

ny w celu zwalczania pal¹cych gimnazjali-
stów;

– dokona³ 8 kontroli urz¹dzeñ na placach
zabaw;

– 8 razy skontrolowa³ prawid³owoœæ ozna-
kowania ulicznego i czytelnoœci znaków, od-
notowuj¹c chuligañskie wybryki w postaci
wyrywania oznakowania z ziemi lub ich prze-
krêcania;

– podja³ kilkanaœcie interwencji zwi¹za-
nych ze zg³oszeniami mieszkañców;

– szeœciokrotnie interweniowa³ po zg³o-
szeniach o niezachowaniu ostro¿noœci przy
trzymaniu psów;

drzewach plakatami i
afiszami reklamowy-
mi;

– przeprowadza³
na bie¿¹co kontrole
miejsc, w których groma-
dzi siê tzw. element patologiczny;

– na bie¿¹co przekazywa³ do odpowied-
nich s³u¿b informacje zwi¹zane z wszelkiego
rodzaju nieprawid³owoœciami;

Wiosn¹ Stra¿ Miejska bêdzie przywi¹zy-
wa³a szczególn¹ uwagê do obowi¹zku utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku w obrêbie nieru-
chomoœci.

* Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzê-
dzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿-
nik czeka na sygna³y od mieszkañców w po-
niedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do
pi¹tku w godz. 730-1530.

Telefon kontaktowy: Boles³aw Sautycz
- 500 231 708.

Przyk³ad bezmyœlnego wandalizmu - ktoœ zniszczy³ zje¿d¿alniê na placu
zabaw smaruj¹c j¹ substancj¹ smolist¹. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce
do ustalenia sprawcy tego czynu.

KARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI

Takie oto wysypisko urz¹dzili sobie mieszkañcy na jednej z dzia³ek w
samym centrum miasta. W³aœcicielowi dzia³ki kazano j¹ posprz¹taæ.

– dokona³ 10
kontroli w punktach
sprzeda¿y alkoholu
oraz wyrobów tyto-
niowych na terenie
miasta, sprawdza-
j¹c, czy przestrzega-
na jest Ustawa o
wychowaniu w
trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alko-
holizmowi oraz
Ustawa o ochronie
zdrowia przed na-
stêpstwami u¿ywa-
nia tytoniu i wyro-
bów tytoniowych;

– cztery razy in-
terweniowa³ w sto-
sunku do osób nie-
trzeŸwych;

– podja³ 18 in-
terwencji w stosun-
ku do kierowców
naruszaj¹cych prze-
pisy ruchu drogo-
wego;

– zabezpiecza³ 2
miejsca kolizji i
zdarzeñ losowych;

– 18 razy inter-
weniowa³ po ujaw-
nieniu wykroczeñ
p o r z ¹ d k o w y c h ,
walcz¹c g³ównie z
przybijanymi na

12 kwietnia w nocy w³amano siê do re-
mizy w Czerniawy, sk¹d z³odzieje wynieœli
trzy pompy i kosiarkê. Trwaj¹ czynnoœci ma-
j¹ce na celu ustalenie sprawców.

W kwietniu policjanci zatrzymali dwóch
kierowców prowadz¹cych auta po alkoholu.
Mieszkaniec Mirska siad³ za kierownic¹ ma-
j¹c 2 promile, a œwieradowianin – 1 promil
alkoholu. Listê uzupe³nia rowerzysta z jedno-
promilowym obci¹¿eniem organizmu.

1. M³. asp. Andrzej Tabor – centrum
2. Asp. Bogdan Borkowski – przedmieœcia
3. M³ asp. Dawid Szulikowski – Czerniawa

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

W kwietniu osoby siej¹ce zgorszenie w
miejscach publicznych nie dawa³y policji zbyt
wielu powodów do interwencji – przy³apano
tylko oœmioro popijaj¹cych alkohol pod
chmurk¹, zaœmiecaj¹cych otoczenie i nadu¿y-
waj¹cych s³ów powszechnie uznawanych za
obel¿ywe, a ¿e przewiny ich by³y nieco l¿ej-
szego kalibru i nie dotyczy³y recydywistów,
skoñczy³o siê tylko na wypisaniu mandatów.

(opr. aka)

NASI DZIELNICOWI

1 2

3

Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeñ (Dz. U. nr 12, poz. 114 z póŸn. zm.): „kto bez zachowania  nale-
¿ytej starannoœci wystawia lub wywiesza ciê¿kie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa p³y-
ny, wyrzuca nieczystoœci albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewa-
nia siê p³ynów, podlega karze grzywny do 500 z³otych albo karze nagany”.

Wyrzucanie  œmieci  w miejscu niedozwolonym  stanowi wiêc wykroczenie. Zgodnie  nato-
miast  z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeñ: „kto wyrzuca na nienale¿¹cy do niego grunt polny
kamienie, œmieci, padlinê lub inne nieczystoœci, podlega karze grzywny do 1000 z³otych albo
karze nagany”.

Jak z³o¿yæ zawiadomienie oJak z³o¿yæ zawiadomienie oJak z³o¿yæ zawiadomienie oJak z³o¿yæ zawiadomienie oJak z³o¿yæ zawiadomienie o
podejrpodejrpodejrpodejrpodejrzeniu pope³nienia przeniu pope³nienia przeniu pope³nienia przeniu pope³nienia przeniu pope³nienia przestêpstwa?zestêpstwa?zestêpstwa?zestêpstwa?zestêpstwa?
Je¿eli jako pokrzywdzony posiadasz in-

formacje o pope³nieniu przestêpstwa na
Twoj¹ szkodê lub by³eœ bezpoœrednim œwiad-
kiem takiego przestêpstwa, najlepiej udaj siê
do najbli¿szego komisariatu Policji lub jed-
nostki prokuratury.

Zawiadomienie mo¿esz z³o¿yæ ustnie lub
pisemnie. Ustne z³o¿enie zawiadomienia po-
lega na opowiedzeniu policjantowi/prokura-
torowi o ca³ym wydarzeniu.

Po z³o¿eniu ustnego zawiadomienia mo-
¿esz zostaæ od razu przes³uchany w charak-
terze œwiadka. Zarowno zawiadomienie, jak i
przes³uchanie zostan¹ zapisane w protokole,
ktory wype³ni policjant/prokurator. Na koniec
protoko³ musi zostaæ podpisany przez Cie-
bie.

Je¿eli pragniesz z³o¿yæ zawiadomienie pi-
semnie, pismo zawieraj¹ce informacje, jakie
chcia³byœ przekazaæ organom œcigania, zo-
staw na komisariacie Policji lub w prokura-
turze albo wyœlij je drog¹ listown¹ (por. art.
304a k.p.k.).

Czy o podejrCzy o podejrCzy o podejrCzy o podejrCzy o podejrzeniu pope³nieniu przeniu pope³nieniu przeniu pope³nieniu przeniu pope³nieniu przeniu pope³nieniu przestêpstwazestêpstwazestêpstwazestêpstwazestêpstwa
mo¿na zawiadomiæ telefonicznie lub majlowo?mo¿na zawiadomiæ telefonicznie lub majlowo?mo¿na zawiadomiæ telefonicznie lub majlowo?mo¿na zawiadomiæ telefonicznie lub majlowo?mo¿na zawiadomiæ telefonicznie lub majlowo?

Ka¿dy, kto dowiedzia³ siê o pope³nieniu
przestêpstwa œciganego z urzêdu, ma obowi¹-
zek zawiadomiæ o tym Policjê lub prokuratora.
Regu³a ta dotyczy tak¿e Ciebie. Jest to jednak
co do zasady obowi¹zek spo³eczny, tzn. za brak
zawiadomienia nie grozi Ci ¿adna kara (por. art.
304 § 1 k.p.k.).

Na podst. publikacji wspó³finansowanej
przez UE - „Zosta³em pokrzywdzony przestêp-
stwem”, Kraków 2010.

Co mi grozi, jeœli wiem o pope³nieniu prCo mi grozi, jeœli wiem o pope³nieniu prCo mi grozi, jeœli wiem o pope³nieniu prCo mi grozi, jeœli wiem o pope³nieniu prCo mi grozi, jeœli wiem o pope³nieniu przestêpstwa,zestêpstwa,zestêpstwa,zestêpstwa,zestêpstwa,
ale nie z³o¿ê zawiadomienia o jego pope³nieniu?ale nie z³o¿ê zawiadomienia o jego pope³nieniu?ale nie z³o¿ê zawiadomienia o jego pope³nieniu?ale nie z³o¿ê zawiadomienia o jego pope³nieniu?ale nie z³o¿ê zawiadomienia o jego pope³nieniu?

Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa
mo¿na z³o¿yæ w dowolnej formie, wa¿ne, ¿eby
dotar³o do odpowiedniego organu. Je¿eli z ja-
kichœ powodow nie sk³adasz zawiadomienia
osobiœcie, zadbaj o to, aby przekazaæ jak naj-
wiêcej potrzebnych informacji. Musisz siê tak¿e
liczyæ z mo¿liwoœci¹, ¿e zawiadomiona przez
Ciebie instytucja nie uzna Twojego zawiado-
mienia za wiarygodne albo wrêcz przeciwnie –
wezwie Ciê do z³o¿enia dodatkowych zeznañ.



PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Na bie¿¹co

ZA DUŻO HOTELI?

BEZ BRAWURY W SKATEPARKU!
Do skateparku wje¿d¿amy wy³¹cznie na ³y¿worolkach, deskorolkach i BMX-

ach, a kask ochronny oraz komplet ochraniaczy nosimy przez ca³y czas jazdy.
U¿ytkownik ponosi odpowiedzialnoœæ za ewentualne wypadki, nie spowo-

dowane zaniedbaniami administratora skateparku. Za niepe³noletnich odpowia-
daj¹ ich prawni opiekunowie.

Na ka¿dym z elementów mog¹ byæ maksymalnie 3 osoby, na górnych po-
mostach - tylko ci, którzy potrafi¹ na nie samodzielnie wjechaæ, a na jednym

Ryzyko zwi¹zane z wyczynem bierze na siebie osoba ko-
rzystaj¹ca ze skateparku; administrator nie ponosi odpowiedzial-
noœci za szkody, zarówno na osobie, jak i mieniu.

O zauwa¿onych uszkodzeniach, w trosce o zdrowie w³asne i
pozosta³ych u¿ytkowników, powiadamiamy administratora.

Poinformuj innych, ¿e w³aœnie pokonujesz przeszkodê (pod-
niesienie rêki, kontakt wzrokowy itp.).

Nie wolno korzystaæ ze skateparku osobom kontuzjowa-
nym (skrêcone kolana, kostki), z chorobami uk³adu ruchowego,
z wadami serca, chorym na epilepsjê, kobietom w ci¹¿y.

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj-
cie swoich mo¿liwoœci, nie wykonujcie akrobacji bez sportowego
przygotowania, a przed wjazdem radzimy kilka razy uwa¿nie
przeczytaæ regulamin!

EUROPEJSKIE MUZYKOWANIE

elemencie jeŸdzi tylko 1 osoba.
Nie wolno chodziæ po konstrukcjach oraz przebywaæ w strefie najazdów oraz

zeskoków z przeszkód.
Nie wnosimy alkoholu, opakowañ szklanych czy innych przedmiotów za-

gra¿aj¹cych u¿ytkownikom, nie jeŸdzimy po alkoholu ani po œrodkach odurzaj¹-
cych, jak te¿ nie pijemy ani nie za¿ywamy je¿d¿¹c (i nie palimy papierosów).
Zak³ócacze spokoju zostan¹ usuniêci przez upowa¿nione osoby.

SZUKAMY BRAKUJĄCEGO MILIONA

IV FORUM FUNDUSZY UNIJNYCH

14 kwietnia wspólnie z sekretarzem miasta odbyliœmy szko-
lenie zorganizowane przez Urz¹d Marsza³kowski, które ma
na celu przygotowanie gmin do przeprowadzania inwestycji
publicznych wspólnie z przedsiêbiorcami.  Obecnie w Polsce
nie zrealizowano ani jednego projektu w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. W naszej gminie w ramach takiego
partnerstwa moglibyœmy wybudowaæ przedszkole czy  budynki
mieszkalne. Tymczasem bêdziemy braæ udzia³ w dalszych szko-
leniach.

15 kwietnia spotkaliœmy siê z organizatorami nowej im-
prezy muzycznej w naszym mieœcie. Eurochestries goœci³y u
nas w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego wieku.  Jest
to miêdzynarodowa impreza dla m³odych muzyków symfo-
nicznych, a my jesteœmy wspó³organizatorami spotkañ, które
zaplanowano w pierwszym tygodniu lipca i w trakcie których
zagra  dla nas 150 muzyków.

PROBLEMY DROGOWE
28 kwietnia poznaliœmy oferty cenowe na realizacjê od-

budowy po ubieg³orocznej powodzi dróg gminnych ulic: Pi³-
sudskiego, Asnyka i Bronka Czecha. Kilka miesiêcy temu
otrzymaliœmy z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji promesê w kwocie 700 tys. z³ na realizacjê wymienio-
nych zadañ. Niestety, po otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e braku-
je nam prawie 900 tys. z³ na realizacjê wszystkich zadañ, wy-
st¹piliœmy wiêc do MSWIA o zwiêkszenie dofinansowania.
Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e otrzymamy dodatkow¹
kwotê.

Z otrzymanych œrodków rozpoczniemy remont odcinka ul.
Bronka Czecha i Asnyka, a z remontem ul. Pi³sudskiego mu-
simy poczekaæ  oko³o miesi¹ca na przyznanie dofinansowa-
nia.

Od pewnego czasu na sesji  i komisjach Rady Miasta po-
jawiaj¹ siê pomys³y kilku  radnych, które budz¹ moje ogrom-
ne zdziwienie. Ostatnio przedstawili pomys³ zablokowania -
poprzez zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego -
budowy nowych hoteli w naszym mieœcie. Argumenty prze-
ciwko s¹ miêdzy innymi takie, ¿e nie uda siê znaleŸæ goœci na
te nowe miejsca hotelowe.  Postaram siê udowodniæ, dlacze-
go potrzebne nam s¹ nowe hotele:

1. Nowy hotel to kolejne miejsca pracy. Otwarty w ze-
sz³ym roku „Malinowy Dwór” zatrudni³ ponad 50 osób. Obec-
nie w Œwieradowie buduje siê 12 nowych obiektów hotelo-
wych, które systematycznie bêd¹ siê otwieraæ w ci¹gu naj-
bli¿szych 2 lat. W tych obiektach powstanie ponad 300 no-
wych miejsc pracy.

2. Dochody gminy. Z ka¿dego hotelu do bud¿etu gminy
trafiaj¹ podatki. Dla przyk³adu podam, ¿e z jednego hotelu na
100 miejsc wp³ywa do bud¿etu œrednio 80 tys. z³. Chcemy,
wrêcz musimy zbudowaæ nowe przedszkole, sale gimnastycz-
ne, remontowaæ drogi, stawiaæ lampy uliczne, urz¹dzaæ place

5 maja spotka³em siê w Warszawie w MSWiA ze Zbignie-
wem Œwirczem, dyrektorem Wydzia³u Usuwania Skutków
Klêsk ̄ ywio³owych. Do spotkania dosz³o z mojej inicjatywy,
jako ¿e wci¹¿ szukamy brakuj¹cego prawie 1 mln z³ do re-
montu ul. Pi³sudskiego. Po rozmowie mamy deklaracje, ¿e w
ciagu 20 dni otrzymamy odpowiedŸ, czy zostanie nam przy-
znana pe³na kwota, jej czêœæ czy wcale. Rokowania w ka¿-
dym razie s¹ bardzo obiecuj¹ce.

6 i 7 maja na warszawskiej Agrykoli pod patronatem mi-
nistra rozwoju regionalnego odby³o siê IV Forum Funduszy
Unijnych, na którym Dolny Œl¹sk by³ reprezentowany przez
Urz¹d Marsza³kowski oraz miasta: K³odzko i Œwieradów-
Zdrój, który zaprezentowa³ inwestycje z dofinansowaniem
unijnym.

BĘDZIE DRUGA KAMERA?
7 maja w Telewizji POLSAT negocjowa³em wstêpne wa-

runki umieszczenia w Œwieradowie kamery pogodowej POL-
SAT NEWS, którego ogl¹dalnoœæ po wejœciu na platformê Cy-
fry+ wzros³a dwukrotnie. O koñcowym sukcesie naszej ini-

cjatywy zdecyduj¹ œwieradowscy przedsiêbiorcy, których bêdê
namówia³ do sfinansowania kamery w zamian za promowa-
nie obiektów na stronie miasta.

7 maja przy okazji pobytu w Warszawie dosz³o do kolej-
nego z cyklu wielu spotkañ z hiszpañskim inwestorem na
Œwieradowcu. Tym razem rozmawialiœmy o warunkach roz-
poczêcia inwestycji wyci¹gowo-hotelowych. Miasto chcia³o-
by przej¹æ trasê Œwieradowca, aby uratowaæ szansê budowy
stacji narciarskiej w tym miejscu. W maju odbêd¹ siê jeszcze
dwa spotkania, w trakcie których dopniemy szczegó³y.

HISZPAŃSKIE NEGOCJACJE

zabaw, uk³adaæ chodniki, zak³adaæ wodoci¹gi i nowe sieci
kanalizacyjne, i wiele innych zamierzeñ. Nie rozumiem po-
stawy niektórych radnych. Z jednej strony blokuj¹ budowê
nowych hoteli, które powa¿nie zasilaj¹ bud¿et, z drugiej zaœ
¿¹daj¹ ode mnie inwestycji, na które trzeba pozyskaæ pieni¹-
dze.

3. Wiêcej klientów. Dwanaœcie nowych hoteli, to prawie 2
tys. nowych miejsc hotelowych. W ci¹gu roku na œwieradow-
ski rynek us³ug trafi ponad 20 tys. klientów, którzy bêd¹ goœæ-
mi restauracji, pójd¹ na zakupy do sklepów, skorzystaj¹ z trans-
portu, pojad¹ na wycieczki...  Reasumuj¹c, wiêcej goœci w
hotelach, to wiêcej klientów w mieœcie.

4. Przyk³ady z s¹siedztwa. Myœlê, ¿e ma³o kto wie, ¿e s¹-
siedni Harrachov ma zaledwie 1600 mieszkañców i 13 tys.
miejsc noclegowych. W Szklarskiej Porêbie jest 8 tys. miejsc,
a w Karpaczu prawie 10 tys. Moim celem jest, aby w naszym
mieœcie w ci¹gu 5 lat powsta³o 5 tys. nowych miejsc noclego-
wych (w dwa lata powstanie 2 tys. miejsc).

5. Wiêcej hoteli, to tañsza woda i œcieki dla mieszkañców.
Koszt budowy sieci wodoci¹gowej czy kanalizacyjnej do ho-
telu b¹dŸ domu jednorodzinnego jest taki sam. Ró¿nica poja-
wia siê przy utrzymywaniu sieci. 4-osobowa rodzina zu¿ywa
ok. 15 m3 wody miesiêcznie, co kosztuje j¹ 32 z³. Hotel na 80
miejsc zu¿ywa miesiêcznie œrednio 160 m3 wody i p³aci za to
330 z³. To bardzo prawid³owa relacja, gdy pod³¹czony do sie-
ci hotel pokrywa dziesiêciokrotnie wy¿sze koszty utrzymania
sieci ni¿ mieszkaniec. Gdyby nie by³o hoteli, koszty utrzyma-
nia sieci wodno-kanalizacyjnej by³yby takie same, tylko, ¿e
indywidualny odbiorca p³aci³by za wodê i œcieki du¿o wiêcej.

6. Hotele to nasze bogactwo. Zamo¿noœæ takich gmin, jak
Bogatynia czy Polkowice, bierze siê z tego, ¿e na ich terenie
wydobywa siê wêgiel brunatny i miedŸ. O zamo¿noœci naszej
gminy decyduj¹ walory uzdrowiskowe: wody mineralne, kli-
mat, zabiegi. Nie wolno jednak zapomnieæ o tym, ¿e biznes
uzdrowiskowy pojawia siê wtedy, gdy sprzedajemy te walory,
a tê us³ugê kupuj¹ nasi goœcie, którzy z kolei musz¹ mieæ miej-
sce noclegowe.

7. Ci radni, którzy próbuj¹ blokowaæ budowê nowych ho-
teli, maj¹ - moim zdaniem - b³êdne wyobra¿enie o naszym
uzdrowisku.  Œmiem twierdziæ, ¿e jeszcze nam du¿o brakuje,
aby byæ uzdrowiskiem z prawdziwego zdarzenia o europej-
skim standardzie.  Proszê zwróciæ uwagê, jak wygl¹da³o do
tej pory uzdrowisko: parki w op³akanym stanie, brak deptaka,
zamkniêta rozlewnia wody mineralnej, dostêpne tylko jedno
Ÿród³o wody uzdrowiskowej (hala spacerowa), zbyt ma³a iloœæ
atrakcji dla przebywaj¹cych w mieœcie goœci. I na te w³aœnie
atrakcje potrzebujemy pieniêdzy.  Je¿eli chcemy byæ presti¿o-
wym uzdrowiskiem, w którym jest praca, musimy poprawiaæ
wygl¹d i walory uzdrowiskowe miasta. Pytanie tylko, sk¹d
pozyskaæ pieni¹dze na inwestycje. S¹ dwa wyjœcia: jedno -
podnieœæ podatki dla tych, którzy ju¿ maj¹ swoje interesy w
mieœcie, b¹dŸ drugie, które mocno wspieram - œci¹gaæ nowych
inwestorów hotelowych, którzy zasil¹ kasê gminn¹ wnosz¹c
podatki i op³aty.

Pamiêtajmy przy tym, ¿e bez wzglêdu na to, czy bêd¹ nowe
hotele, czy te¿ nie, nadal spoczywaæ na nas bêdzie obowi¹zek
utrzymania szkó³ i przedszkola, odœnie¿ania miasta, oœwietla-
nia ulic, dostarczania wody i odbioru œcieków. To wszystko
kosztuje du¿e pieni¹dze.

Na szczêœcie w radzie jest tylko piêciu radnych, którzy
wci¹¿ s¹ przeciwko czemuœ: a to budowaniu minigolfa, a to
rewitalizacji dworca kolejowego, a to odbudowie wie¿y Wil-
helma (Mon Plaisir), a to wreszcie budowie wyci¹gów nar-
ciarskich na Œwieradowcu.

Proszê mieszkañców, aby roz-
mawiali z radnymi o przysz³oœci
naszej gminy.  Przedstawiam rad-
nym pomys³y, które moim zdaniem
rozwijaj¹ miasto. Je¿eli nie akcep-
tuj¹ budowy nowych hoteli i nie
podoba im siê przyci¹ganie kolej-
nych inwestorów, to co proponuj¹
w zamian?

Roland Marciniak



Wypo¿yczalnia i komis,
naprawa i serwis rowerów

Przy wytyczaniu œcie¿ek nie niszczy siê systemów korzen-
nych, tylko delikatnie siê je ods³ania; potem korzenie zo-
stan¹ „otulone” grubym t³uczniem (sekcja nr 1).

TOM
SPORT

Œwieradów-Zdrój
ul. Sienkiewicza
Parking strze¿ony 24 h

(100 m poni¿ej  hotelu „Kr(100 m poni¿ej  hotelu „Kr(100 m poni¿ej  hotelu „Kr(100 m poni¿ej  hotelu „Kr(100 m poni¿ej  hotelu „Kryszta³”)yszta³”)yszta³”)yszta³”)yszta³”)

tel. 607 766 412tel. 607 766 412tel. 607 766 412tel. 607 766 412tel. 607 766 412

ROWERY, KIJE

Œwieradowski turniej o tytu³ mistrza bowlingu zostanie roze-
grany 18 czerwca - zapraszamy sta³ych bywalców tego turnieju,
jak równie¿ debiutantów, do krêgielni na treningi i rzuty elimina-

BOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIXBOWLING GRAND PRIX

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego pn. „Czesko-Polski Singltrek pod Smrkiem w Górach Izerskich”,  w ramach priorytetu II
- „Poprawa warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci i turystyki”, Dzia³ania nr 2.2  - „Wspieranie Roz-
woju Turystyki”  Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ Projektu 789.706,76 euro,  w tym dofinansowa-
nie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 671.250,74 euro.

cyjne, które wy³oni¹ finalistów tradycyjnej
ju¿ imprezy z licznymi nagrodami!

W kwietniu polscy partnerzy projektu, czyli Gmina
Miejska Œwieradów-Zdrój i Nadleœnictwo Œwieradów, za-
warli umowy z wykonawcami prac budowlanych zwi¹za-
nych z realizacj¹ partnerskiego projektu „Czesko-Polski
Singltrek pod Smrkiem w Górach Izerskich”. Równie¿ w
tym samym miesi¹cu nast¹pi³o przekazanie placów budo-
wy na wykonanie polskich czêœci jednokierunkowych œcie-
¿ek rowerowych, tzw. singltreków, i rozpoczê³y siê prace
budowlane. Ka¿dej umowie towarzyszy harmonogram
prac, który zak³ada terminowoœæ wykonania poszczegól-
nych sekcji, tak, aby realizacja mog³a zostaæ zakoñczona
w zak³adanym terminie do 31 paŸdziernika br.

Zgodnie z za³o¿eniami projektowymi gmina wybuduje
11.320 metrów singltreka o szerokoœci do 1 m i przekroju
poprzecznym jednostronnym z pochyleniem w kierunku zgod-
nym ze spadkiem stoku do 20 proc. Konstrukcja jezdni o na-
wierzchni dwuwarstwowej kamiennej. Wybudowane zostan¹
równie¿ przepusty, z k³adkami z bali drewnianych zlokalizo-
wanymi nad ciekami wodnymi znajduj¹cymi siê na przebiegu
œcie¿ek.

Ca³a trasa sk³adaæ bêdzie siê z nastêpuj¹cych sekcji o d³u-
goœciach:

Sekcja nr 1 – 2.536 m (poni¿ej polsko-czeskiego przej-
œcia granicznego)

Sekcja nr 2 – 1.219 m (powy¿ej przejœcia granicznego)
Sekcja nr 3 - 750 m (w masywie Zajêcznika)
Sekcja nr 4 – 2.638 m (Zajêcznik)
Sekcja nr 5 – 2.438 m (Zajêcznik)

Sekcja nr 6A - 1.511 m (Zajêcznik)
Sekcja nr 6B - 228 m (Zajêcznik)
Zgodnie z ustalonym harmonogramem do

koñca czerwca maj¹ powstaæ pierwsze dwa
odcinki œcie¿ek, czyli sekcja nr 1 i 2.

U drugiego polskiego partnera równie¿
trwaj¹ roboty budowlane. Nadleœnictwo pro-
wadzi budowê 7.900 m œcie¿ek o tych sa-
mych parametrach technicznych, po³o¿onych
w pobli¿u Czerniawskiej Kopy.

Nad jakoœci¹ i prawid³owoœci¹ prowa-
dzonych prac nadzór sprawuj¹ inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel nad-
zoru autorskiego (Czech), jak równie¿ eks-
pert zagraniczny (Anglik) - pomys³odawca
singltrek.

Mamy nadziejê, ¿e jeœli tylko pozwol¹ na

to warunki pogodowe, a prace budowlane przebiegn¹ zgod-
nie z za³o¿eniami, zwolennicy aktywnego spêdzania wolnego
czasu na rowerze pierwsz¹ swoj¹ próbn¹ jazdê po polskich
singltrekach odbêd¹ jeszcze przed nadejœciem zimy.

Wojciech Cielecki

Czesi doprowadzili swój singltrek do samej granicy.

Ma³a koparka, zwana „kablówk¹” (s³u¿y g³ównie do kopania rowów pod
kable), wyj¹tkowe dobrze radzi sobie w trudnym terenie (sekcja nr 1).

Ok. 200 m od granicy trasa jest ju¿ wytyczona (sekcja nr 1).

Tu, nieopodal M³ynicy, zacznie siê singltrek, który pobiegnie
zak¹tkami masywu Zajêcznika.



Czarodziejskie kije (i nie samobije)

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie - Stanis³aw Jachowicz

22 maja przypada miêdzynarodowy dzieñ nordic wal-
king - to informacja ze stron internetowych organizacji
zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ sportow¹. W Polsce najbar-
dziej znan¹ jest Polska Federacja Nordic Walking - przed-
stawiciel International Nordic Walkig Federation INWF
(Miêdzynarodowa Organizacja Nordic Walking). Na tere-
nie m. in. Austrii, Szwajcarii i Francji dzia³a te¿ Nordic
Walking Organization NWO (Organizacja Nordic Wal-
king). Wymienione podmioty organizuj¹ kursy dla instruk-
torów NW, a tak¿e ró¿nego rodzaju mistrzostwa i zawody.
Na stronie internetowej PFNW mo¿emy zobaczyæ infor-
macje o Pucharze Polski Nordic Walking i Pucharze Œwiata
w tej dyscyplinie, mo¿emy te¿ poczytaæ o wymaganiach
stawianych kandydatom na instruktorów.

Historia mówi, ¿e gdzieœ w latach 30. ubieg³ego wieku
zaproponowano nordic walking jako formê treningu sporto-
wego dla narciarzy biegowych, aby mogli utrzymywaæ formê
poza sezonem i przygotowaæ siê do startu w zawodach. W
latach 50. (wed³ug podrêcznika „To jest nordic walking” na-
pisanego przez instruktorów NWO) by³ ju¿ powszechnie sto-
sowanym treningiem. A wszystko zaczê³o siê w Finlandii.

W 1997 roku NW sta³ siê odrêbn¹, rz¹dz¹c¹ siê swoimi
prawami dziedzin¹ sportow¹. Rozpoczê³a siê produkcja kij-
ków i na szlakach pojawiali siê pierwsi uprawiaj¹cy ten sport.
Pocz¹tkowo widok osoby wygodnie ubranej i machaj¹cej kij-
kami budzi³ œmiesznoœæ, a trenuj¹cy uznawani byli za dziwne
indywidua. Z czasem coraz wiêcej ludzi rozumia³o, ¿e jest to
œwietny sposób na aktywne spêdzenie czasu wolnego.

NW mo¿e byæ uprawiany przez ka¿dego bez wzglêdu na
wiek, czy tê¿yznê fizyczn¹, jest jednak grupa ludzi, którym ta
dyscyplina przyniesie szczególne korzyœci i pomo¿e dojœæ do
zdrowia. Kije pomagaj¹ odci¹¿yæ stawy i krêgos³up, wiêc dla
tych, co skar¿¹ siê na bóle w tych partiach cia³a, jest dobr¹
form¹ zmniejszenia napiêcia miêœniowego. NW wspomaga
leczenie niestabilnoœci miednicy, urazów krêgos³upa, urazów
koñczyn dolnych, zst¹pienia stawu kolanowego, urazów na
skutek chronicznego przeci¹¿enia miêœni i œciêgien, skoliozy,
chorób sercowych i wielu innych dolegliwoœci. W przypadku
wspomagania leczenia lub rehabilitacji pochorobowej nale¿y
porozmawiaæ z lekarzem prowadz¹cym.

Gdy idziemy z kijami prawid³owo, udzia³ bierze 80-90
proc. naszych miêœni, a przy tym spalamy o 20 proc. kalorii
wiêcej ni¿ podczas tradycyjnego spaceru. Chodziæ mo¿na w
towarzystwie i samemu, w parku, po mieœcie, przez wieœ, po
górach…

Pierwsze kroki warto postawiæ pod okiem instruktora, który
poka¿e, doradzi, podpowie i skoryguje.  Cz³owiek nie zdaje
sobie nawet sprawy, ¿e kiedy idzie i wymachuje rêkoma, to
prawa rêka idzie do przodu z lew¹ nog¹, a lewa rêka z praw¹
nog¹. NW wykorzystuje tê naturaln¹ sk³onnoœæ i kij w lewej
rêce styka siê z pod³o¿em w tym samym momencie, co prawa
piêta. Podparcie kijem wymusza pracê obrêczy barkowej i bio-
dra, a tak¿e odci¹¿a wszystkie stawy i krêgos³up; kiedy kij
mija siê z lini¹ cia³a, nale¿y otworzyæ d³oñ i zamkn¹æ j¹ zno-
wu dopiero na wysokoœci naszego biodra, kiedy przemiesz-
czamy kij do przodu. Zamykanie i otwieranie d³oni zwiêksza
kr¹¿enie krwi, podnosi têtno i dotlenienia ca³e cia³o.

Przed rozpoczêciem treningu warto pomyœleæ o rozgrzew-
ce, czyli o æwiczeniach oddechowych, æwiczeniach stóp, ko-
lan, ca³ych nóg, bioder, d³oni, nadgarstków, ³okci, ramion i
barków.

Kije do NW powinny byæ lekkie i wyposa¿one w odpo-
wiedni zak³adany na kciuk i czêœæ d³oni pasek przy uchwycie,
który po wypuszczaniu rêkojeœci z d³oni podczas æwiczenia
utrzyma kij przy samej d³oni. Na temat d³ugoœæ kija s¹ ró¿ne
teorie, a ka¿dy instruktor ma swoj¹. Na moim kursie uczono
nas podstawowej zasady: im mniej wysportowany i bardziej
pocz¹tkuj¹cy chodziarz, tym krótszy kij, ale bez przesady-
zaczynamy od k¹ta rozwartego zbli¿onego do prostego w
³okciu. PFNW podaje wzór na d³ugoœæ kija: wzrost chodzia-
rza mno¿ymy przez 0,66 (u lepiej wysportowanych – przez
0,68); organizacja zaleca tak¿e kupno kijów jednoczêœciowych,
a nie teleskopowych, poniewa¿ s¹ wytrzymalsze i trwalsze.
Kije teleskopowe z kolei zawsze mo¿na wyd³u¿yæ i skróciæ,
jeœli odczujemy tak¹ potrzebê. Wybór nale¿y do u¿ytkowni-
ka, a na pocz¹tek najlepiej je wypo¿yczyæ, kieruj¹c siê rada-
mi, jakie us³yszymy w wypo¿yczalni.

Kije s¹ wykonywane z ró¿nych materia³ów od aluminium
po ró¿ne stopy w³ókna szklanego lub wêglowego, od tego te¿
zale¿y cena. Kije za 39,99 z³ z marketu, jeœli u¿ywa ich osoba
lekka, która nordic walking uprawia tylko w alejach miejskie-
go parku, mog¹ pos³u¿yæ na lata. Osoba energiczna, lubi¹ca
teren zró¿nicowany, powinna jednak odwiedziæ sklep sporto-
wy, to samo dotyczy tych, którzy decyduj¹ siê na sprzêt po-

trzebny w zajêciach rehabilitacyjnych. Kijek musi byæ lekki i
dobrze le¿eæ w d³oni, a pasek powinien mieæ miêkkie wykoñ-
czenia, aby nie obciera³y d³oni.

Ceny kijów lepszej jakoœci zaczynaj¹ siê od 70 z³ w skle-
pach internetowych (od 100 z³ w sklepach tradycyjnych). Te z
najwy¿szej pó³ki kosztuj¹ od 300 z³ wzwy¿, a wp³yw na to ma
miêdzy innymi nazwa producenta. W Polsce do najdro¿szych
i najpopularniejszych nale¿¹ kije firmy LEKI, które miewaj¹
wbudowany kompas, krokomierz, pulsometr i inne gad¿ety
mog¹ce usprawniæ nasz trening.

Co do ubrañ, tradycyjny dres, obuwie sportowe i ma³y lekki
plecaczek wystarcz¹, ale dla tych, którzy chcieliby zainwesto-
waæ, sklepy sportowe oferuj¹ ca³¹ gamê akcesoriów: odzie¿
termoaktywn¹, specjalny pas z kieszonkami na bidon, telefon
i œrodek opatrunkowy (i jeszcze ewentualnie przek¹skê), spe-
cjalne buty, skarpetki i wk³adki do butów, a tak¿e dodatkowe
rêkawiczki (g³ównie dla tych z wra¿liwszymi d³oñmi).

Oczywiœcie, tenisówki za 20 z³ szybciej siê przetr¹, ale
jeœli nam siê w nich wygodnie chodzi i nie jesteœmy pod sta³¹

opiek¹ ortopedy, to nikt nie jest w stanie podaæ nam racjonal-
nych przeciwwskazañ.

Czêsto s³yszê pytanie o NW w górach, pora wiêc wskazaæ
na ró¿nice miêdzy nordic walking a trekkingiem. Jeœli tasz-
czymy ciê¿ki plecak, a szlak wymaga obuwia chroni¹cego
kostkê i w dodatku opatrzony jest uwag¹, aby zachowaæ ostro¿-
noœæ, by zeñ nie spaœæ, to ju¿ nie jest NW (tracimy rytm i
swobodê ruchu). Id¹c na trening wybieramy zatem drogi szu-
trowe, asfaltowe i œcie¿ki o g³adkim oraz wygodnym pod³o¿u
i zabieramy ekwipunek, który nie obci¹¿y dodatkowo naszych
stawów. Mierzmy si³y na zamiary!

Jeœli mieszkamy w mieœcie i nasza jedyna aktywnoœæ fi-
zyczna to trening palców na klawiaturze komputera – na po-
cz¹tek wybieramy trasy ³agodne i nied³ugie. Jeœli natomiast
nie mamy medycznych przeciwwskazañ do wêdrowania po
górach i nie reagujemy alergicznie na zmiany wysokoœci, mo-
¿emy po³¹czyæ NW z podziwianiem górskiego krajobrazu.
Pamiêtajmy tylko o kilku podstawowych zasadach: id¹c w góry
informujemy kogoœ na dole o naszej trasie i o tym, kiedy pla-
nujemy powróciæ, nie wybieramy siê w góry pojedynczo, za-
bieramy apteczkê i odpowiednie zabezpieczenie termiczne,
jeœli zaœ podczas wêdrówki zaczynamy w¹tpiæ w to, czy do-
brze idziemy, to nie bójmy siê zawróciæ.

Dla tych, którzy chcieliby pod profesjonalnym okiem po-
wêdrowaæ po górach, przygotowywane s¹ obozy NW, których
organizator powinien zaplanowaæ uczestnikom takie trasy, by
nie wymaga³y dŸwigania baga¿ów, gdy zaœ w programie jest
kilka noclegów, baga¿e powinny byæ przewiezione. Maj¹c ju¿
doœwiadczenie w prowadzeniu takich obozów, zainteresowa-
nym s³u¿ê szerszymi informacjami na ten temat.

Marzy mi siê, by w przysz³ym roku zorganizowaæ w Œwie-
radowie imprezê z okazji Œwiatowego Dnia Nordic Walking,
ale wiele zale¿eæ bêdzie od tego, czy przez najbli¿szych 12
miesiêcy otrzymam dostateczne wsparcie i tyle zachêt ze stro-
ny potencjalnych uczestników, aby zyskaæ przekonanie, ¿e w
dniu i miejscu zbiórki nie stawiê siê tylko ja i moje kije. Ju¿
dziœ zapraszam wszystkich, którzy chcieliby siê przy³¹czyæ,
bo si³¹ takich imprez jest jej masowoœæ.

Dziêkujê Irenie Korowickiej i Krystynie Ga³czyñskiej za
wykazanie siê aktywnoœci¹ wspieraj¹c¹ powy¿szy tekst.

Patrycja Oœciak
patrycja@wyrypa.com

Przeœcigamy siê w wymyœlaniu nowych miejsc za gra-
nic¹, w których chcielibyœmy spêdziæ wolne chwile, zapo-
minaj¹c o swoim regionie, kraju pe³nym magicznych
miejsc, do których nigdy nie dotrzemy, bo wydaje nam
siê, ¿e doskonale je znamy. Nasza postawa wobec w³a-
snego œrodowiska, powiatu, województwa czy kraju wy-
nika z niewiedzy i braku umiejêtnoœci dostrzegania piêk-
na, tak¿e w tym, z czym spotykamy siê codziennie, a co z
racji posiadania ju¿ nam spowszednia³o.

Wychowanie patrioty, a potem Europejczyka na miarê
XXI wieku, który poczuje wiêŸ z najbli¿szym otoczeniem i
bêdzie siê cieszy³ rozwojem swojego miasta, do którego z
radoœci¹ bêdzie wraca³, jest procesem d³ugotrwa³ym, a na-
le¿y go rozpocz¹æ wœród dzieci z najm³odszych klas, konty-
nuowaæ w starszych klasach podstawówki i umacniaæ w gim-
nazjum. Nawi¹zanie wiêzi z najbli¿szym otoczeniem poprzez
poznanie jego walorów przyrodniczych, historycznych i ar-
chitektonicznych, ludzi zas³u¿onych dla miasta i regionu –
wszystko to bêdzie mia³o wp³yw na poczucie odpowiedzial-
noœci za wygl¹d i rozwój swojego miasta i regionu, teraz i w
przysz³oœci.

Wieloletnie spostrze¿enia w pracy z dzieæmi zosta³y sfi-
nalizowane utworzeniem w roku szkolnym 2010/2011 klasy
turystycznej. Uczniowie, celem dokumentowania wycieczek
i rajdów, otrzymali ksi¹¿eczki turystyki kwalifikowanej: MOK,
TP, DOT PTTK, TDŒ, Turysta Junior/Turystka Juniorka, a
pozosta³e (GOT, ROK, OTP, ŒB) - zakupili wed³ug uznania,
by dokumentowaæ w nich wycieczki, rajdy, uwieczniaæ po-
mniki przyrody i zabytki.

Zajêcia krajoznawczo-turystyczne, które s¹ wa¿nym ele-

mentem edukacji wczesnoszkolnej, odbywaj¹ siê systema-
tycznie raz w tygodniu i s¹ wpisane do planu nauczania.
Dzieci czerpi¹ swoj¹ wiedzê nie tylko z ksi¹¿ek, ale równie¿ z
otaczaj¹cego je œwiata, z w³asnych prze¿yæ i doœwiadczeñ,
poznaj¹c bli¿sze i dalsze otoczenia, osobliwoœci i tradycji
swojej szko³y, miasta, kraju, poprzez ró¿ne formy: spacery,
zajêcia rekreacyjne, wycieczki piesze i autokarowe, rajdy, spo-
tkania z ciekawymi ludŸmi w ciekawych miejscach, itp., a
edukacja krajoznawczo – turystyczna stwarza mi, jako na-
uczycielowi, szerokie pole do dzia³alnoœci dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuñczej.

Nauka przez zabawê, aktywnoœæ fizyczn¹ i spêdzanie cza-
su na œwie¿ym powietrzu jest wartoœci¹ trwa³¹, a kontakt
dzieci z otoczeniem, przyrod¹, aktywnoœæ ruchowa wzbo-
gacona o edukacjê krajoznawcz¹ pozwala równie¿ na kszta³-
towanie nowoczesnych i po¿¹danych postaw wœród nich.

Suche informacje o regionie, nie poparte wiedz¹ prak-
tyczn¹, s¹ niestety, niewiele warte, czêsto nudz¹ dzieci i po

To, co nas otacza...

zakoñczeniu lekcji – gdzieœ umy-
kaj¹, dlatego trzy czwarte zajêæ zaj-
muj¹ wycieczki po Œwieradowie i
okolicach szlakami i trasami spa-
cerowymi, podczas których m³odzi
turyœci obserwuj¹, zdobywaj¹ do-
œwiadczenia i gromadz¹ wiadomo-
œci rozbudzaj¹c mi³oœæ do swojej
ma³ej Ojczyzny.

Teresa Fierkowicz



Grzegorz, Maciej, Pawe³ - czarci tercet m³yñski (fot. autora).

Na kole fantazjiNa kole fantazjiNa kole fantazjiNa kole fantazjiNa kole fantazji

Czerniawianie Grzegorz, Pawe³ i Maciej Gapscy ju¿ zapisali siê w historii
Czerniawy, gdy¿ s¹ wykonawcami zrekonstruowanego od podstaw ko³a dla
Czarciego M³yna, co zosta³o przekazane nastêpnym pokoleniom w zakrêco-
nym i zalakowanym s³oju ulokowanym w œrodku walca – w³o¿ono tam dane
personalne wykonawców, okreœlono rodzaj drewna, wpisano datê, a ca³oœæ
uzupe³niono dwoma numerami „Notatnika Œwieradowskiego”: wyborczym
z listopada i powyborczym z grudnia 2010 r.

- To czysty przypadek – wspomina Pawe³ – boœmy przy m³ynie z bratem
wycinali stare jesiony i zainteresowa³a nas „zez³omowana” kupa drewna,
czyli to, co zosta³o ze starego ko³a. Spyta³em, czy maj¹ wykonawcê na nowe
ko³o, okaza³o siê, ¿e nie, no to we wrzeœniu zaproponowaliœmy, ¿e my je
zrobimy.

Najpierw na podstawie zbutwia³ych szcz¹tków nale¿a³o okreœliæ rodzaj
drewna. Jak na drwali przysta³o, od razu wskazali na modrzew, ale woleli
siê podeprzeæ autorytetem, poprosili leœniczego mgr in¿. Leœnictwa Jana Har-
bula - potwierdzi³.

Nastêpnie udali siê do „Œwierada” i z³o¿yli zamówienie na drewno, k³a-
d¹c g³ównie akcent na parametry kloca, z którego mia³ powstaæ wa³. Wy-
brano odziomek 150-letniego modrzewia (starszego ni¿ m³yn, który liczy
sobie 120 lat), o 70-centymetrowej œrednicy, w którym œrodkiem trzeba
by³o przewierciæ otwór o 10-centymetrowym przekroju.

- Nale¿a³o wiert³o osadziæ na rurze d³ugoœci 310 cm i tak sterowaæ na-
prêdce skonstruowan¹ wiertnic¹ osadzon¹ na wózku po starym traku (a
wózek na szynach), by otwór na ca³ej d³ugoœci prowadzony by³ centralnie.
Metod¹ prób na innych klockach (a tak¿e eliminowanych b³êdów) uda³o siê
niemal bezb³êdnie wykonaæ zadanie, a otwory po obu stronach kloca mia³y
ledwie 5-milimetrowe odchylenie – opowiada Maciej. - Silnik mia³ 12 KW
mocy, a i tak dym szed³ z klocka jak z komina.

Wczeœniej drewno poddano procesowi „naparzania” - pod star¹ ¿eliwn¹
wann¹ podtrzymywano ogieñ, na wannie k³adziono klocki, przykrywano
foli¹ i pod par¹ trzymano je do 24 godzin. Chodzi³o o takie zahartowanie
surowca, by ko³o obracaj¹ce siê latami w wodnym klimacie „nie pi³o” wilgo-
ci. Parowanie u³atwi³o te¿ czêœciowe podginanie elementów, z którego mia³o
powstaæ ko³o.

Wa³ z odziomka nale¿a³o wyrównaæ, frezuj¹c go od grubszego do cieñ-
szego koñca – od 5 cm do niemal zera. Rolê frezu pe³ni³a pi³a spalinowa
(ale w rêkach TAKICH drwali – zachowywa³a siê niczym frezarka), któr¹
robiono kilkucentymetrowe naciêcia, wycinane nastêpnie siekierk¹. Potem
ch³opaki szlifierkê k¹tow¹ przerobili w wyg³adzarkê i tym sposobem wyszli-
fowali wa³ na glanc.

- Najgorsze by³o to, ¿e stare ko³o zdemontowano byle jak i z tych zbu-
twia³ych resztek porzuconych na podwórku nijak nie da³o siê okreœliæ para-

metrów – wspomina Maciej. - Musia³em wiêc,
opar³szy siê o wszelkie dostêpne informacje
i dok³adne pomiary, wykonaæ stosowne obli-
czenia...

Po to siê kszta³ci na in¿yniera, by podob-
ne zdanie wykonaæ ma³ym palcem, ale i tak
by³a to mrówcza praca, przypominaj¹ca sk³a-
danie szkieletu dinozaura na podstawie kil-
ku odkopanych koœci.

Stare 120-letnie metalowe obejmy i pod-

k³adki by³y tak z¿arte rdz¹ (co siê
dziwiæ, woda!), ¿e trzeba je by³o
najpierw rozhartowaæ we wrz¹cym
oleju, dok³adnie wyczyœciæ i ponow-
nie zakonserwowaæ – dziœ to jedy-
ne oryginalne elementy starego
ko³a, wytrzymaj¹ nastêpne stulecie.

Gdy przysz³o do montowania
nowych czerpaków (jest ich 84),
okaza³o siê, ¿e wykonano je niezbyt
starannie, z nadmiern¹ tolerancj¹
dla detalu, i w pewnych fragmen-
tach konstrukcji nie³atwo je by³o
wpasowaæ w okr¹g, ale jak mówi
Grzegorz – nie ma takiej trudno-
œci, której nie da³oby siê pokonaæ.

Wszyscy trzej zgodnie zapew-
niaj¹, ¿e gdyby ktoœ ich wczeœniej
spyta³, czy da siê przywróciæ do pe³-
nej sprawnoœci stary piec chlebowy
(dziœ zniszczony) albo czy mo¿liwe
jest odtworzenie kana³u doprowa-
dzaj¹cego wodê z Czarnego Poto-
ku do czerpaków na kole, za ka¿-
dym razem odpowiedŸ brzmia³aby
„tak”.

Prawdê mówi¹c, laikowi trudno
uwierzyæ, jak w warunkach polo-
wych (œciœlej – przydomowych), bez
sterowanej numerycznie maszyne-
rii, bez zaplecza konstrukcyjnego i
wsparcia logistycznego, trzem m³o-
dym facetom z Czerniawy uda³o siê
cha³upniczymi metodami dokonaæ
dzie³a, metodami dok³adnie takimi
samymi, jak zrobili to protoplaœci.

- To by³a ³atwizna – zapewnia
Pawe³ – wystarczy³y rêce, siekier-
ka i mózg.

Ko³o jest ju¿ zamontowane i cze-
ka na uruchomienie.

Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Weronika Gapska

Grzegorz z zawodu jest piekarzem (w wojsku zyska³ dodatkowo umiejêt-
noœci kucharskie) i 10 lat przepracowa³ piekarni Ho³uba, gdy jednak firmê
przeniesiono do Gryfowa, rzuci³ fach i poszed³ do lasu – na drwala.

Pawe³ z zawodu jest kucharzem, ale nie bawi³ siê w ¿adne gary, tylko od
razu poszed³ do lasu – na drwala. Mówi – s¹ drwale i drwale, a oni obaj
zaliczaj¹ siê do tych, co do pi³owania drewna  podchodz¹  z pasj¹, zaanga-
¿owaniem i sercem.

Maciej mia³ smyka³kê do przedmiotów œcis³ych, wiêc poszed³ najpierw do
technikum budowlanego, gdzie jako uczeñ dotar³ do krajowego fina³u Olim-
piady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych w Wodzis³awiu, zosta³ laureatem
i w nagrodê otrzyma³ indeks – wybra³ budownictwo na Politechnice Wro-
c³awskiej, koñczy II rok. Chcia³by byæ i konstruktorem, i specjalist¹ od mo-
stów, na razie w braterskim tercecie jego wiedza przydaje siê g³ównie w
skomplikowanych obliczeniach.

Ko³o fortuny Gapskich

Pi³a w rêkach dobrego drwala jest niczym frez...

... a reszty dokona³a zwyk³a ciesielska siekierka.

Czerpaki na kole przypomina³y samochodowy filtr powietrzny



Centrum Relaksacyjne SANTE przy ul. Sienkiewicza
10 (dawny ¿³obek) zaprasza wszystkich œwieradowian
do Groty Solnej, ktora zostala ostatnio wyposa¿ona w
generator aerozolu solnego - to urz¹dzenie, które wt³a-
cza mgie³kê solankow¹ wzbogacon¹ wyj¹tkowo wysok¹
zawartoœci¹ jodu, bromu oraz pozosta³ych mikroelemen-
tów. W ten sposób grota nabiera w³aœciwoœci prozdro-
wotnych, profilaktycznych oraz leczniczych i jest jedyn¹
tak¹ w mieœcie.

Mieszkañcy miasta w ka¿dy weekend miêdzy godzin¹
10 a 17 mog¹ skorzystaæ z promocyjnych seansów (za-
czynaj¹ siê zawsze o ka¿dej
pe³nej godzinie i trwaj¹ po 45
minut). Z groty mog¹ korzy-
staæ równie¿ dzieci, bez
wzglêdu na wiek, prosimy
jedynie wczeœniej dokonaæ
rezerwacji. Cena - 5 z³ od
osoby.

Wiêcej informacji oraz
rezerwacje pod numerem te-
lefonu 75 713 67 33.

28 maja o
godz. 1600 na
Hali Spacero-
wej rozpocz-
nie siê koncert
muzyki baro-
kowej w wyko-
naniu „Capelli
Wratislavien-
sis” oraz ze-
spo³ów szkó³
muzycznych i
Akademii Mu-
zycznej we
Wroc³awiu. W
sk³adzie In-

PPPPPosolimyosolimyosolimyosolimyosolimy
na zdrna zdrna zdrna zdrna zdrowieowieowieowieowie

Cz³onkowie Klubu Kibica „Tur”, który po-
wsta³ w MZS z inicjatywy Joanny Pacu³y, 4 maja
towarzyszyli dru¿ynie koszykówki PGE Turów
Zgorzelec podczas siódmego meczu z Treflem
Sopot (wczeœniej jeŸdziliœmy na æwieræfina³y).
Wynik 77:67 da³ awans „naszej” dru¿ynie do
fina³u, w którym zmierzy siê o z³oto z siedmio-
krotnym Mistrzem Polski - Asseco Prokom
Gdynia.

Turów po raz czwarty w historii zagra w
wielkim finale i dwa pierwsze mecze rozegra w
Gdyni. Œwieradowscy m³odzi kibice (od trze-
ciej klasy podstawówki do trzeciej gimnazjal-
nej) pojad¹ dopingowaæ swoich koszykarzy 12
i 14 maja. Najaktywniejsi cz³onkowie klubu to
Gabriela Wojsa i Micha³ Golanowski - 7 wyjaz-
dów, Kamil Brzostowski - 6, Kacper Reiman i
Monika Brzostowska - 5 wyjazdów.

Uczestnictwo w meczach spe³nia bardzo
wa¿ne zadanie wychowawcze i edukacyjne, ale
tak¿e jest stymulacj¹ do nauki - osoby maj¹ce
problemy w szkole musz¹ siê zmobilizowaæ do
poprawy wyników, je¿eli chc¹ ogl¹daæ mecze
w zgorzeleckiej hali, a nie przed telewizorem. I
o dziwo - ten argument dzia³a!        TF

Nasi m³odzi kibice, wymalowani w barwy klubowe, w przerwie 5. meczu (Turów
wygra³ jednym punktem), rozegranego w Zgorzelcu 28 kwietnia.

grgrgrgrgrooooosz na ksz na ksz na ksz na ksz na kooooosz!sz!sz!sz!sz! Będzie gambistów wieluBędzie gambistów wieluBędzie gambistów wieluBędzie gambistów wieluBędzie gambistów wielu

strumentalnego Zespo³u Muzyki Dawnej
z PSM II st. im. R Bukowskiego we Wro-
c³awiu goœcinnie zagra na violach da gam-
ba troje muzyków ze Œwieradowa - Szcze-
pan Dembiñski (sopran), Kinga Miakien-
ko (alt) i Rados³aw Dembiñski (tenor).
PROGRAM:
Heinrich Schütz - Musikalische Exequiem
Dietrich Buxtehude - Membra Jesu Nostri

„Capella Wratislaviensis” jest m³odym
wroc³awskim zespo³em wokalnym z³o¿o-
nym z profesjonalnych œpiewaków dwóch
czo³owych zespo³ów Wroc³awia: „Canto-
res Minores Wratislavienses” i chóru Fil-
harmonii Wroc³awskiej. Grupa powsta³a,
aby zapewniæ lukê repertuarow¹ w dzia-
³alnoœci wszelkich podmiotów artystycz-
nych na wroc³awskim rynku muzycznym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem epoki re-
nesansu i baroku, jak i te¿ wszelkich wo-
kalno-instrumentalnych form powsta³ych
na terenie Dolnego Œl¹ska i Wroc³awia,
skomponowanych przez wybitnych kom-
pozytorów, którzy stworzyli  w dolnoœl¹-
skiej stolicy swoje najwiêksze dzie³a.



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
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936

Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY

DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ W BIURZE):

www.scheiner.pl

  1. Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 85.000 z³
  2. Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
  3. Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
  4. Œwieradów – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
  5. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
  6. Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
  7. Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygnacji, 570.000 z³
  8. Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
  9. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
10. Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
11. Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê  jednorodzinn¹
12. Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
13. Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
14. Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
15. Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
16. Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2

17. Œwieradów – w ofercie dwa nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
18. Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
19. Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
20. Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
21. Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
22. Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
23. Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
24. Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
25. Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji
26. Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
27. Pobiedna – mieszkanie w bloku, 62 m2, II piêtro, trzy pokoje, 80.000 z³
28. Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
29. Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
30. Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
31. Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

32. Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
33. Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
34. Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
35. Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
36. Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 49.000 z³
37. Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 220.000 z³
38. Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
39. Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
40. Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada

35, pok. nr 24a (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 czynny jest Punkt Konsultacyjno-

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

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

Tel. 0601 224 100

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. 75 78 17 668   - w dniach i godzinach konsultacji. Rozmowy indywidualne w
poniedzia³ki w godz. 1600-1700.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, w której - w zwi¹zku z koniecznoœci¹
rozdzielenia zajêæ - osoby uzale¿nione spotykaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 1700-
1900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.

GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³-
uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

Na straży ognia i wody
3 kwietnia po pó³nocy zastêp stra¿aków

gasi³ pal¹ce siê trawy na ³¹ce. Jak siê okaza³o,
by³ to ju¿ ostatni przypadek podpalenia traw
tej wiosny.

9 kwietnia wieczorem zastêp OSP zosta³
wezwany na ul. Orzeszkowej, by pomóc wy-
ci¹gn¹æ auto z przydro¿nego rowu, do które-
go wjecha³a kobieta, która zagapi³a siê nieco
na drodze. Na szczêœcie nie ucierpia³ ani wóz,
ani kierowca.

9 kwietnia o godz. 2120 stra¿aków wezwa-
no do gaszenia œmietnika ko³o „Biedronki”,
w którym ogieñ wzniecili nieznani sprawcy.

12 kwietnia dy¿urny PSP w Lubaniu za-
dysponowa³ oba œwieradowskie zastêpy do
hotelu „Malachit”, gdzie ponownie stwierdzo-
no fa³szywy alarm samoczynnie w³¹czaj¹cej
siê instalacji przeciwpo¿arowej.

Tak¿e 12 kwietnia w nocy nieznani
sprawcy w³amali siê do remizy w Czerniawy,
wy³amuj¹c skobel w drzwiach, z której wy-
nieœli trzy pompy i kosiarkê o ³¹cznej warto-
œci ok. 20 tys. z³. Nadmieniæ warto, ¿e to nie
by³a kradzie¿ na szkodê OSP Czerniawa, tyl-
ko tylko wszystkich mieszkañców miasta, bo
pompy s³u¿y³y g³ównie do wypompowywa-
nia wody z piwnic zalanych po ulewnych desz-
czach .

Jest wielce prawdopodobne, ¿e na tym
terenie dzia³a grupa napadaj¹ca na remizy, bo
podobna kradzie¿ zdarzy³a siê w nocy z 29 na
30 kwietnia w Giebu³towie, sk¹d z³odzieje
skradli bardzo du¿o sprzêtu graœniczego.

14 kwietnia stra¿acy ze œwieradowskiej
jednostki zostali wezwani do dymi¹cego sa-
mochodu w rejonie ul. Sienkiewicza, wszyst-
ko bowiem wskazywa³o na to, ¿e auto siê za-
pali³o.  Na miejscu okaza³o siê, ¿e w³aœciciel
zostawi³ szmatê na rozgrzanym kolektorze,
która tli³a siê i dymi³a, tak czy inaczej – uda³o
siê zapobiec powa¿niejszemu zagro¿eniu.

16 kwietnia ok. godz. 22 stra¿acy gasili
po¿ar œmietnika.

18 kwietnia wezwano jednostkê gaœnicz¹
i ratownictwa drogowego do wypadku dro-
gowego -  kierowca nie zapanowa³ (bo by³
nietrzeŸwy) na ³uku wypad³ do rowu. Na miej-
sce dotar³ te¿ zastêp PSP z Lubania.

Dziêki dotacji z MSWiA przeznaczonej na

usuwanie zniszczeñ,
jakie dotknê³y Ochotni-
cze Stra¿e Po¿arne podczas
powodzi w 2010 r., zakupiono 12 super no-
woczesnych francuskich he³mów ochronnych
(na zdjêciu), 6 wê¿y o œrednicy 52 mm i tyle
samo o œrednicy 75 mm, ponadto motopom-
pê, 2 linki zabezpieczaj¹ce (po 30 m ka¿da),
6 par rêkawic ochronnych, 4 komplety mun-

durów bojowych wraz z butami i 2 bosaki.
Na zakupy wydano 19 tys. z³, a kolejne 4 tys.
z³ przeznaczono na remont dachu remizy w
Czerniawie.

Tadeusz Baka wykonuje obowi¹zki w za-
kresie obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzyso-
wego i ochrony ppo¿. - tel. 75 78 16 841, 75
78 16 155 i 512 243 887, a na czele nowo
wybranego zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Œwieradowie-Zdroju stan¹³ Ireneusz Bi-
gus, tel. 662 288 913.

Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³-
ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego za-
stêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.

W Czerniawie naczelnikiem jest Grze-
gorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego za-
stêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowadzonych

przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój i  przygotowaniem do
przekazania aktualnych zapisów do systemu teleinformatycznego

CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich przedsiêbiorców,
którzy posiadaj¹ nieaktualny wpis w EDG:

 bez okreœlenia PKD;
 z PKD z 2004 r. /(aktualnie obowi¹zuj¹ z 2007 r.);
 bez wpisów REGON, NIP i PESEL

do osobistego kontaktu  z kierownikiem referatu USC,
Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (parter) Urzêdu Miasta,

 ul. 11. Listopada 35, lub wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów - Zdrój
informuje, ¿e  na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta 14 kwietnia zosta³  podany  do pu-
blicznej wiadomoœci wykaz w sprawie wy-
znaczenia do zbycia w trybie przetargowym
dzia³ki

przy ul. D¹browskiego:
nr 13/3, am. 1, obr VI, o pow 1.217 m2.

Osoby fizyczne i prawne, którym przy-
s³uguje udokumentowane prawo pierw-
szeñstwa w nabyciu tych nieruchomoœci,
powinny z³o¿yæ udokumentowany wniosek
o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu, czyli do 26 maja br.

Po tym czasie zostanie og³oszony prze-
targ na zbycie powy¿szych nieruchomoœci.

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje


9 maja zosta³  podany  do publicznej wia-

domoœci - na okres 21 dni -  wykaz w spra-
wie wyznaczenia do sprzeda¿y, w trybie prze-
targu nieograniczonego, nieruchomoœci za-
budowanej obiektem mieszkalnym przy

przy ul. Zródlanej 5
nr 14, am. 2, obr IV.
Wykaz jest dostêpny w godzinach pracy

urzêdu.

W Szkole Podstawowej nr 2, gdzie w ra-
mach projektu ,,Einstein, ka¿dy ma w sobie
ukryty potencja³” realizowano pomys³ ,,Jak to
z chlebem by³o”, od ponad roku z dzieæmi klas
I-III trwaj¹ przygotowania do inscenizacji
,,Legenda o Czarcim M³ynie i wszystkim, jak
to z chlebem by³o”. Legenda o Czarcim M³y-
nie towarzyszy³a nam od pocz¹tku. Ucznio-
wie poznawali historiê Czerniawy i jej walo-
ry. Dziêki projektowi pozyskaliœmy du¿o
sprzêtu, który wykorzystujemy w 100 proc.
Uczniowie rozwinêli umiejêtnoœci kluczowe,
pog³êbili wiedzê o tradycjach naszego regio-
nu, zacieœnili wspó³pracê z lokalnym œrodo-
wiskiem. Do dzia³añ w³¹czyliœmy dzieci z
deficytami rozwojowymi.

W czasie marcowych spotkañ wspólnie
u³o¿yliœmy scenariusz przedstawienia, które-
go baz¹ by³a dobrze ju¿ znana: ,,Legenda o
Czarcim M³ynie”. Przeprowadziliœmy profe-
sjonalny casting, by wy³oniæ odtwórców po-
szczególnych ról, wspólnie zaprojektowali-
œmy stroje i scenografiê, wykorzystuj¹c ma-
teria³y zakupione w ramach projektu. Teraz
szyjemy stroje, w czym pomagaj¹ rodzice
uczniów-aktorów.

dokoñczenie obok



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 976 -  Œwieradów. Stary sudecki dom
na po³udniowym, nas³onecznionym stoku, z
widokiem na miasto, Stóg Izerski, gondolê i
oœwietlon¹ trasê zjazdow¹. Dzia³ka 1,7 ha z
mo¿liwoœci¹ zabudowy.  Cena 350.000 z³.

SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka bu-
dowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ podzia³u.
230.000 z³.

SNS 463 - 8 km od Œwieradowa, dzia³ka 1.245
m2, obiekt 5.428 m2, dawny dom opieki spo³ecznej
dla 65 pensjonariuszy, od 2 lat nieu¿ytkowany, w do-
brym stanie. Sprzeda¿ w formie przetargu, wadium
do 19 maja. REWELACJA  CENOWA - 450.000 z³.

SNS 885 - Wolimierz modna urocza wieœ ok. 10
km od Œwieradowa. Dzia³ka 2.300 m2. Piêkny widok na
panoramê Gór Izerskich. Aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Dzia³ka bêdzie wydzielana z wiêk-
szego obszaru, mo¿na te¿ kupiæ kilka dzia³ek lub dzia³ki
o wiêkszej powierzchni. Cena 48.000 z³.

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœro-
dek wczaosy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospdoarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudow¹ miesz-
kaniow¹. Cena 570.000 z³ + VAT. PROWIZJÊ
POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Priorytet IX, działanie 9.1.2

Einstein

W ramach projektu „Einstein - ka¿dy
ma w sobie ukryty potencja³” w roku szkol-
nym 2009/2010 i 2010/2011 prowadzi³am
zajêcia pozalekcyjne z przedsiêbiorczoœci
pod nazw¹ ZAPLANUJ SWOJ¥ KARIE-
RÊ - ZWI¥¯ SWOJ¥ PRZYSZ£OŒÆ ZE
ŒWIERADOWEM.

Zajêcia mia³y na celu przygotowanie m³o-
dzie¿y do trafnego wyboru przysz³ego zawo-
du i szko³y ponadgimnazjalnej. Sk³ada³y siê
z kilku bloków:
 poznanie siebie – uczniowie wype³-

niali kwestionariusze i ankiety pozwalaj¹ce
poznaæ i  okreœliæ ich zainteresowania, umie-
jêtnoœci, zdolnoœci, temperament, predyspo-
zycje zawodowe i szkolne;
poznanie zawodów – zajêcia przybli-

¿aj¹ce znane i nieznane zawody, ich specyfi-
kê i charakter oraz cechy konieczne do ich wy-
konywania;
 nabywanie umiejêtnoœci autoprezen-

tacji – uczniowie okreœlali swoje s³abe i moc-
ne strony, uczyli siê, jak siê skutecznie i do-
brze siê zaprezentowaæ, poznawali tajniki pi-
sania CV, listu motywacyjnego, podania;
sporz¹dzenie listy zawodów charakte-

rystycznych dla naszego miasta i regionu, po-
znanie ich specyfiki, dróg prowadz¹cych do
ich zdobycia.

Efektem ich pracy by³a równie¿ piosenka
o „Œwieradowskich Eisteinowcach” zaprezen-
towana przez m³odzie¿ w Dniu Pasjonata. W
ramach projektu odbyliœmy  wycieczki do
Urzêdu Pracy w Jeleniej Górze i Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, gdzie
zajêcia poprowadzili specjaliœci - doradcy
zawodowi.

Dotychczasowe spotkania przyczyni³y siê
do wiêkszej œwiadomoœci uczniów odnoœnie
swoich mocnych stron, predyspozycji zawo-
dowych i szkolnych, umiejêtnoœci, co z kolei,
mamy nadziejê,  prze³o¿y siê w przysz³oœci
na trafny wybór zawodu i szko³y ponadgim-
nazjalnej.

G³ówny nacisk po³o¿y³am na zachêcenie
uczniów do zainteresowania siê zawodami
wa¿nymi dla Œwieradowa, st¹d te¿ nazwa pro-
jektu. Razem doszliœmy do wniosku, ¿e na-
sze miasto rozwijaj¹c siê w tak szybkim tem-
pie bêdzie potrzebowaæ wykszta³conych i do-
brze przygotowanych pracowników, znaj¹-
cych jêzyki obce oraz posiadaj¹cych dodat-
kowe kwalifikacje. Rozmawiaj¹c na temat
zawodów wykonywanych przez swoich rodzi-
ców, rodzeñstwo i znajomych, odbywaj¹c
wycieczki po mieœcie i obserwuj¹c, czym zaj-
muj¹ siê jego mieszkañcy, odwiedzaj¹c kilka

hoteli i innych, znacz¹cych dla miasta obiek-
tów oraz analizuj¹c ofertê szkó³ œrednich na-
szego regionu, sporz¹dziliœmy listê profesji,
których zdobycie zapewni w przysz³oœci pra-
cê jego posiadaczom.

Na czele listy uplasowa³y siê zawody: fi-
zjoterapeuty, masa¿ysty, technika hotelarza,
kelnera, kucharza, baristy, przewodnika gór-
skiego i miejskiego, organizatora turystki, in-
struktora narciarstwa zjazdowego, biegowe-
go i Nordic Walking. Uczniowie wiedz¹, ja-
kie kierunki w szko³ach ponadgimnazjalnych
trzeba wybraæ, by zdobyæ te zawody, maj¹ te¿
œwiadomoœæ d³ugoœci trwania nauki oraz wa-
runków pracy i p³acy, jakich mog¹ siê spo-
dziewaæ po ukoñczeniu szkó³.

Spoœród 15 uczniów z klas trzecich gim-
nazjum bior¹cych udzia³ w projekcie - po³o-
wa deklaruje chêæ kontynuowania nauki w
technikum hotelarskim b¹dŸ szko³ach  gastro-
nomicznych. Uwa¿am, ¿e jest to sukces przed-
siêwziêcia, który œwiadczy o jego celowoœci.

Naprzeciw potrzebom uczniów wychodz¹
te¿ szko³y œrednie w najbli¿szej okolicy,  któ-
re uruchamiaj¹ klasy o profilu hotelarskim w

Powy¿ej - wizyta w PUP w Jeleniej Górze,
poni¿ej - uczniowie mogli zapoznaæ siê z tak¹
zawartoœci¹ ofert zawodowych .

liceach i technikach.

Ilona Tomczyk

Legenda o Czarcim MłynieLegenda o Czarcim MłynieLegenda o Czarcim MłynieLegenda o Czarcim MłynieLegenda o Czarcim Młynie
Kwiecieñ poœwiêciliœmy na próby i przy-

gotowanie scenografii (budowanie m³yna,
tworzenie makiety Czerniawy, wykonanie re-
kwizytów - na zdjêciu). 12 kwietnia mieliœmy
wizytê wys³anników powiatowej komisja nad-
zoruj¹cej przebieg projektu ,Einstein, ka¿dy
ma w sobie ukryty potencja³”, ale ich obec-
noœæ nie krêpowa³a dzieci, przeciwnie, wszy-
scy czuli siê swobodnie, pracowali sumien-
nie i nawi¹zali kontakt z niecodziennymi go-
œæmi.

Zajêcia odbywaj¹ siê po lekcjach, a
uczniowie korzystaj¹ z wy¿ywienia zagwaran-

towanego w projekcie i wszyscy s¹ zadowo-
leni, w myœl zasady - syty uczeñ, to twórczy
uczeñ.

Nasze dzia³ania zbli¿aj¹ siê ku koñcowi,
przed nami ju¿ tylko jedno spotkanie i wy-
stêp 31 maja na terenie szko³y w trakcie za-
planowanej EKO Olimpiady, która bêdzie
uwieñczeniem naszej pracy. Zapraszamy
wszystkich, którzy chc¹ poznaæ historiê Czar-
ciego M³yna i wszystkiego, jak to z chlebem
by³o. PrzyjdŸcie, a nie po¿a³ujecie i Adasio-
wego chleba posmakujecie!

L. Fischer, E. Kar³owicz, B. £uczko



Gotuj z Przystup¹

Przypominamy, ¿e nastêpny numer
„Notatnika Œwieradowskiego” znaj-
dzie siê w punktach kolporta¿u 15
czerwca br. Reklamy do tego nume-
ru prosimy sk³adaæ do 3 czerwca.

   Szymon Przystupa  i burmistrz Roland Marci-
niak zapraszaj¹ mi³oœników gotowania do udzia-
³u w konkursie na najbardziej kreatywny i orygi-
nalny przepis kulinarny.
   W nagrodê autorzy dwóch „najsmaczniejszych”
propozycji zostan¹ zaproszeni do gospodarstwa
agroturystycznego w K³opotnicy, gdzie w obec-
noœci burmistrza Œwieradowa bêd¹ wspólnie go-
towaæ z szefem kuchni hotelu Bia³y Kamieñ.
   Reporta¿ z tego gotowania uka¿e siê na ³amach
„Notatnika”, a film - na stronie miasta. Zapra-
szamy, a swoje propozycje prosimy nadsy³aæ na
adres - s.prs.prs.prs.prs.przystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.plzystupa@wp.pl

XVII Sesja Sejmu Dzieci i M³odzie¿y,
której organizatorem jest Kancelaria Sej-
mu w porozumieniu z Fundacj¹ Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Fundacj¹ Projekt:
Polska i Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej, w pierwszym etapie zak³ada³a wyko-
nanie przez uczestników i uczestniczki za-
dania praktycznego polegaj¹cego na zna-
lezieniu pomys³ów na lokalne dzia³anie spo-
³eczne i wolontarystyczne i rozpropagowa-
nie w swoich szko³ach i miejscowoœciach.

Uczniowie województwa dolnoœl¹skiego
przes³ali na konkurs 87 prac, wykonanych w
zespo³ach dwuosobowych, z czego 16 zespo-
³ów (listy s¹ osobne dla ka¿dego wojewódz-
twa - zgodnie z liczb¹ mandatów przypadaj¹-
cych na dane województwo) zakwalifikowa-
³o siê do udzia³u w XVII Sesji Sejmu Dzieci i
M³odzie¿y, która odbêdzie siê tradycyjnie ju¿
w Dniu Dziecka - 1 czerwca, a dwa zespo³y z
ka¿dego województwa, których prace zosta³y
najwy¿ej ocenione, zosta³y zaproszone do
udzia³u w spotkaniu komisji sejmowej jesz-
cze przed sesj¹, bo 7 i 8 maja w Warszawie.

Wœród osób zakwalifikowanych do udzia-
³u w posiedzeniu znalaz³y siê dwie uczennice
naszego gimnazjum: Gabriela Wojsa i Ju-
styna Majczak, które wspólnie przygotowa-
³y pracê pt. „Razem mo¿emy wiêcej”. Warto
przypomnieæ, ¿e dwa lata temu œwieradowsk¹
pos³ank¹ by³a Martyna Tomczyk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu, którzy pod opiek¹ Magdaleny Lonycz
przygotowali swoje projekty, a Gabrysi i Ju-
stynie owocnych obrad sejmowych, z których
relacjê przedstawi¹ po powrocie z Warszawy.

Choæ ostatni¹ majówkê brutalnie przerwa³
nag³y atak zimy, my zgodnie z zapowiedzi¹
zaczynamy wiosenne grillowanie. Na starcie
od razu udzielê niepodlegaj¹cej ¿adnym dys-
kusjom przestrogi, by nie rozpalaæ grilla p³yn-
nymi czy sypkimi (w kostkach) podpa³kami,
gdy¿ zawarta w nich chemia nawet po dwóch
godzinach ¿arzenia wchodzi do potraw i psu-
je ich smak. Najlepiej mieæ w pogotowiu su-
che szczapki drewna (w ogóle pod rusztem
niekoniecznie trzeba paliæ wêglem drzewnym,
mo¿e to byæ te¿ normalne drewno, które trze-
ba najpierw porz¹dnie wy¿arzyæ).

Nie od dziœ wiadomo, ¿e rusztami rz¹dz¹
karkówka i kie³basa. Co do tej ostatniej mam
tylko jedn¹ uwagê – jeœli ju¿ nie mo¿emy siê
bez niej na pikniku obejœæ, to starajmy sie
omijaæ szerokim ³ukiem kie³basê œl¹sk¹, u¿y-
waj¹c wy³¹cznie podwawelskiej lub toruñskiej
(oczywiœcie, tych lepszej jakoœci). Kie³bas nie
przyprawiamy, nie moczymy w zalewach, ro-
bimy jedynie naciêcia.

Przy karkówce nie pope³niajmy czêstego
b³êdu podczas przygotowania miêsa – nie
t³uczmy go jak schabu, lecz krójmy na plastry
o gruboœci 2,5-3 cm i takie marynujmy.

Do marynaty (na 1200 g karczku) potrze-
bujemy 300 ml oleju s³onecznikowego, 3
³y¿ek sto³owych musztardy, g³ówki czosnku,
3 szczypt papryki s³odkiej, 100 g soli, pó³
garstki pieprzu ziarnistego, kilku ziaren ziela

angielskiego i 3 listków bobkowych.
Wszystko to mieszamy, zalewamy plastry

miêsa, przykrywamy foli¹ i wk³adamy do lo-
dówki na 24 godziny.

Karczek pieczemy bardzo krótko, nie d³u-
¿ej ni¿ kwadrans, dlatego musimy mieæ roz-
grzane ruszta, a czy s¹ ju¿ takie, sprawdzamy
unosz¹c d³oñ 5 cm nad nimi i odmierzaj¹c 5
sekund. Jeœli tyle wytrzymamy, znaczy – za
zimne! ¯ar jest niezbêdny do szybkiego œciê-
cia miêsa, które pieczemy po 7-8 minut z ka¿-

dej strony. Nale¿y pamiêtaæ, by mieæ pod rêk¹
butelkê z wod¹ do gaszenia ognia.

Wo³owina jakoœ nam siê w tradycji gril-
lowej nie przyjê³a (chyba g³ównie z uwagi na
wysok¹ cenê), ale mo¿na j¹ zast¹piæ tanim
drobiem. Polecam skrzyde³ka, które nie zy-
ska³y uznania w oczach zjadaczy, uwa¿aj¹-
cych, ¿e jest tam ma³o miêsa. Spróbujmy za-
daæ k³am temu pogl¹dowi, przygotowuj¹c
skrzyde³ka w pomarañczach i miodzie.

Przygotowujemy: 1 kg skrzyde³, 1 kg po-
marañczy, 10 dag œwie¿ej ostrej papryczki
(czuszki), 10 dag miodu, 3 szczypty soli. Roz-
k³adamy foliê, przek³adamy ramiona skrzyde-
³ek, by je do siebie zbli¿yæ, k³adziemy na nie
pomarañczowe „ósemki” i 2-milimetrowy pa-
seczek papryczki, dajemy szczyptê soli, pó³
³y¿eczki miodu, wszystko zawijamy i tak k³a-
dziemy na roz¿arzony ruszt. Po 4 minutach
przewracamy pakuneczek, po kolejnych czte-
rech – delektujemy siê.

No to jeszcze filet z kurczaka – 4 sztuki
(zawsze umyte), ga³¹zka œwie¿ego oregano,
10 dag mas³a, s³odka papryka (sypka), sól i
odrobina cukru do smaku. Filety k³adziemy
na folii, oprószamy przyprawami do smaku,
dajemy po 2,5 dag mas³a i 2-3 ga³¹zki orega-
no na ka¿dy filet, wszystko zawijamy i pie-
czemy na bardzo gor¹cym ruszcie po 5 minut
z ka¿dej strony.

Nie bójmy siê przy okazji sma¿yæ prze-
ró¿nych warzyw: bak³a¿ana, cukinii, papry-
ki, cebuli. Kroimy je nie za cienko, wszystkie
lekko poci¹gamy pêdzelkiem zanurzonym
wczeœniej w oleju, a solimy je po upieczeniu
(tylko bak³a¿an solimy i skrapiamy cytryn¹
przed po³o¿eniem na ruszt).

A skoro ju¿ wspomnia³em o grillowanych
warzywach, pora przejœæ do nowalijek, dla
których wiosn¹ porzucamy kiszonki. Moj¹
ulubion¹ nowalijk¹ jest œwie¿y szpinak, któ-
ry w kuchni ma ró¿norodne zastosowanie:
jako sk³adnik sa³atek, duszony i zapiekany.

Zacznijmy od sa³atki dla 4 osób: 250 g
szpinaku (im mniejsze listki, tym smaczniej-
szy), 200 g sera feta (mo¿e byæ ARLA), 100 g
truskawek, orzeszki piniowe (w razie czego
kupimy u Czechów), 10 miodu, ³y¿eczka
musztardy, g³ówka sa³aty mas³owa.

Do michy wrzucamy op³ukany i osuszo-
ny szpinak, rwiemy 4 listki sa³aty, dok³adamy
fetê, skrapiamy wszystko sosem musztardo-
wo-miodowym, mieszamy, na to uk³adamy
dooko³a pociête w p³atki truskawki, wszyst-
ko obsypujemy upra¿onymi na suchej patelni
orzeszkami i jeszcze na wszelki wypadek do-
prawiamy pieprzem z m³ynka.

I jeszcze zróbmy szpinak zapieczony.
250 g szpinaku, 40 ml oliwy z pestek s³o-

necznika, 2 cebule, 100 ml œmietany (s³odka
kremówka 30%), 4 z¹bki czosnku, sól, cukier
i pieprz do smaku oraz ¿ó³ty ser do zapiecze-
nia (taki, co ma du¿o t³uszczu).

Rozgrzewamy olej na patelni nie za moc-
no, tak do ok. 50-60 stopni, wrzucamy po-
krojon¹ w kostkê cebulê i czosnek skrojony
w p³atki, do tego suchy szpinak, wszystko
solimy, cukrzymy i mieszamy, a gdy siê szpi-
nak zetnie, dodajemy œmietanê, podduszamy
2-3 min, po czym wyk³adamy na g³êboki ta-
lerz, sypiemy na to ser i wk³adamy do piekar-
nika (200 stopni) na 3-4 minuty.

Za miesi¹c przyjrzymy siê zastosowaniom
wszystkich dostêpnych na rynku odmian sa-
³aty (endywia, rukola, roszponka, lodowa,
rzymska i wiele innych), a tak¿e omówimy
sposoby wytworzenia wêdlin w domowych
warunkach, bez potrzeby budowania wêdzar-
ni, a maj¹c do dyspozycji tylko kuchenkê i
piekarnik.

Sk³adam szczególnie serdeczne
podziêkowania ks. Franciszkowi

Molskiemu - za wsparcie w ciê¿kim
dla mnie czasie, Pañstwu

Dobrzyñskim wraz z pracownikami
Magnolii II, Panu Mieczys³awowi

Siergiunowi z Zak³adu Us³ug
Pogrzebowych, Panu organiœcie
Paw³owi, Bo¿enie i Andrzejowi

Stawniakom oraz wszystkim moim
s¹siadom - za pomoc i po¿egnanie
mego mê¿a w ostatniej drodze.

Wdziêczna ¿ona zmar³ego
JANA JAROSZA

Bogumi³a Jarosz-Turek
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PODZIÊKOWANIA

PPPPPrrrrrzetarg za przetarg za przetarg za przetarg za przetarg za przetargiem (4/2011)zetargiem (4/2011)zetargiem (4/2011)zetargiem (4/2011)zetargiem (4/2011)
21 kwietnia up³yn¹³ termin sk³adania ofert

w ponownie og³oszonym przetargu na wywóz
odpadów komunalnych, podzielonym na 3
zadania: wywóz, wystawka i likwidacja dzi-
kich wysypisk. Wp³ynê³o 5 ofert: SIMEKO z
Jeleniej Góry (ceny odpowiednio – za ca³oœæ
zadañ: 75.314,88, 43.000 z³ i 15.000 z³); IZE-
RY z Lubomierza (62.274,94, 42.000 i 13.800
z³); EKO-BART ze Œwieradowa (57.655,70,
38.400 i 11.940 z³); WYS-EKO z Wa³brzy-

cha (274.260, 16.000 i 9.000 z³); ROBEN ze
Œwieradowa (62.756,30 z³, brak oferty na
wystawkê i 15.000 z³)

Trwaj¹ czynnoœci sprawdzania i uzupe³-
niania dokumentów, a  poniewa¿ mieszkanio-
we zasoby komunalne nie mog³y uton¹æ w
œmieciach, ich dwukrotny wywóz 28 kwiet-
nia gmina zleci³a firmie ROBEN (za 3.984,50
z³).

26 kwietnia podpisano umowê na utrzy-
manie i konserwacjê terenów zieleni w Œwie-
radowie – z firm¹ Us³ugi Ogrodnicze LILIA-
NA Roberta Georgieva z P³awnej Górnej (za
11 tys. z³ miesiêcznie), a w Czerniawie – z
firm¹ Mariusza Stachurskiego (za 4.850 z³
miesiêcznie), Wa¿noœæ obu umów up³ywa 31
paŸdziernika br.

27 kwietnia otwarto oferty na usuwanie
skutków powodzi z 2010 r., w ramach zadañ:

A. Odbudowa nawierzchni ul. Bronka
Czecha i Asnyka wraz z odwodnieniem;

B. Odbudowa nawierzchni ul. Pi³sudskie-
go  wraz z odwodnieniem.

Zg³osi³o siê 6 wykonawców, którzy zapro-
ponowali nastepuj¹ce ceny: HEMAX Sp.k. z
Mirska (A - 605.652,63 z³), Jan Chro¿nowski
z Jeleniej Góry (A - 758.758,26 z³, B -
1.575.910,94 z³), BUDROMAX z Gryfowa
(A - 527.683,77 z³, B - 1.138.685,08 z³), kon-
sorcjum: HEMAX-MULIK z Mirska, Edward
Górski z Piotrowic (A - 859.550 z³, B -
1.367.760 z³), SKANSKA z Warszawy (A -
618.063, 98 z³, B - 945.246,71 z³), konsor-
cjum z liderem PRD Lubañ (B - 947.612,92
z³).

Trwa procedura uzupe³niania dokumenta-

cji przez wykonawców.
3 i 4 maja w zwi¹zku nag³ym atakiem

zimy wyst¹pi³a koniecznoœæ telefonicznego
zlecenia firmom ROBEN (Œwieradów) i LE-
OPOLD (Czerniawa) odœnie¿enia ulic. Wy-
konawcy za wykonanie tych zadañ otrzymali
wynagrodzenie w wys. 2.460,02 z³ (Œwiera-
dów) i 734 z³ (Czerniawa).

5 maja dokonano otwarcia 3 ofert na bu-
dowê minigolfa przy ul. Krótkiej oraz moder-
nizacji placu zabaw w Œwieradowie przy ul.
Wyszyñskiego. Projekt jest wspó³finansowa-
ny ze œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi” objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Oferty z³o-
¿y³y firmy:

1. AXYO.pl z Jeleniej Góry (minigolf –
244.549,08 z³, plac zabaw – 255.606,49 z³)

2. Mariusza Stachurskiego ze Œwierado-
wa (plac zabaw – 143.000 z³)

3. DROG-MAX ze Zgorzelca (minigolf –
223.362,40 z³, plac zabaw – 161.778,47 z³).

Na oba zadania gmina zamierza przezna-
czyæ 340.000 z³, w tym: minigolf – 225.000
z³, plac zabaw – 115.000 z³, a termin zakoñ-
czenia prac powinien up³yn¹æ do 15 sierpnia.

5 maja w Biuletynie Zamówieñ Publicz-
nych i na stronie internetowej miasta og³oszo-
no przetarg na remont cz¹stkowy dróg w Œwie-
radowie z terminem sk³adania ofert – 20 maja.

Do 5 maja wykonawcy startuj¹cy w prze-
targu na przebudowê ul. Zdrojowej uzupe³ni-
li brakuj¹ce dokumenty, a Rada Miasta zwiêk-
szy³a kwotê na realizacjê tego zadania. Tym
samym oferty czêœci firm mieœci³y siê w wy-
znaczonych limitach i sta³o siê mo¿liwe pod-
pisanie umowy, które nast¹pi w terminie do
16 maja.

(opr. aka)

Rządy dzieciRządy dzieciRządy dzieciRządy dzieciRządy dzieci



Wiadomoœci komunalne

Nawierzchnia ul. Leœnej jest w takim stanie, ¿e ¿adne „cero-
wanie” jej ju¿ nie pomo¿e. I nie bêdzie mo¿na nic zrobiæ tak
d³ugo, dopóki jeŸdziæ têdy bêd¹ du¿e ciê¿arówki zaopatruj¹-
ce budowê „Bia³ego Kamienia”.

Biblioteka, kontynuuj¹c tradycjê, wspólnie z parafi¹ pw.
œw. Józefa, Miejskim Zespo³em Szkó³ i Urzêdem Miasta
og³osi³a II konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej.

Nap³ynê³o wiele prac, czêsto wykonanych wspólnie z ro-
dzin¹ lub przez ca³¹ klasê. Pomys³y na palmê by³y twórcze i
ekologiczne, ponadto twórcy wykazali siê wyobraŸni¹, wra¿-
liwoœci¹ na tradycjê oraz zapobiegliwoœci¹. Wiêkszoœæ prac
wykonano z zasuszonych kwiatów polnych i ogrodowych, zió³,
liœci, traw, co œwiadczy o tym, i¿ przygotowania trwa³y kilka
miesiêcy. Twórcy niemal w ogóle nie siêgali po elementy zdob-
nicze zakupione w sklepach, wykonuj¹c je w³asnorêcznie z
dostêpnych materia³ów.

Nagrodzona praca uczennic ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
Lubaniu zachwyci³a komisjê bogactwem materia³ów roœlin-
nych suchych: k³osów zbó¿, traw, kwiatostanu krwawnika,
mieszki z nasionami czarnuszki, bukszpanu, jak równie¿ wy-
sokoœci¹, gdy¿ kwiaty z krepiny i bibu³y by³y splecione na
tyczce o d³ugoœci 2,5 metra.

Jan Pawe³ II powiedzia³: Nie podcinajcie korzeni, z których
wyroœliœcie. A tradycje s¹ takimi korzeniami, œwiadcz¹ o na-
szej narodowoœci i niezale¿noœci.

14 kwietnia jury pod przewodnictwem Beaty Bielak oceni-
³o 34 palmy i tak rozdzieli³o nagrody:

Prace zbiorowe: I – „Stokrotki”, II – „Muchomorki”.
Prace indywidualne: I - Marta Puzio, Nela Nikadon i Mag-

Palmy pierwszeñstwa
da Tchórz (SP nr 1 w Lubaniu), II - Dominik Adam i Wojciech
D¹browicki (SP nr 1 Lubañ), III - Natalia Groñska, Kasia Jan-
kowiecka, Natalia Rewers i Daniel Kiwiñski.

Praca ekologiczna: I - Jakub Olszewski.
Nagrody specjalne:
- od radnych z Komisji Oœwiaty i Promocji - dla Julii Wasi-

lewskiej, Marcela Szczekulskiego i  Mateusza Podkomorze-
go;

- od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej - dla
Weroniki Niewiadomskiej;

- od kierownika Referatu Promocji Gminy - dla Gabrysi
Andziulewicz.

Wyró¿nienia: Ewa Cendrowska, Sandra Duda, Kamila Fier-
kowicz, Kacper Folusz, Jakub Gruszecki, Krystian Karwata,
Tymek Kolejewski, Kasia Korowaj,
Dominik Kowalczyk, Karolina
Kuchciak, Alicja Mosiewicz, Ula
Musio³, Marta Stêpieñ, Paulina To-
maszewska, Sara Tomaszewska,
Weronika Wróblewska.

Nagroda specjalna dla rodziny
Salawów i klasy IIIa SP nr 1 w Œwie-
radowie - za aktywny i twórczy
udzia³ w konkursie.

Krystyna Piotrowska

1. Trwaj¹ roboty budowlane zwi¹zane z odbudow¹ mostu
w ci¹gu ul. Wczasowej (fot. poni¿ej). Zadanie, realizowane w
ramach usuwania skutków ulewnych deszczy i powodzi z 2010
roku, wykonuje Zak³ad Budownictwa Wodno-In¿ynieryjnego
Edwarda Górskiego z Piotrowic, który powinien je zakoñczyæ
do 31 maja.

2. Wa¿¹ siê losy innych przedsiêwziêæ w ramach usuwa-
nia skutków powodzi z 2010 r. Na ten cel gmina otrzyma³a
promesê finansow¹ w wysokoœci 700 tys. z³, któr¹ przezna-
czono na odbudowê ul. Pi³sudskiego (od skrzy¿owania z ul.
11. Listopada do skrzy¿owana z ul. Wyszyñskiego) oraz czê-
œci ul. Batorego - do skrzy¿owania z ul. Asnyka, jak te¿ sam¹
ul. Asnyka, a tak¿e na dokoñczenie odbudowy mostu w ci¹-
gu ul. Wczasowej.

Obecnie trwaj¹ daleko zaawansowane rozmowy i nego-
cjacje w MSWiA w sprawie zwiêkszenia przyznanej gminie
pomocy finansowej, bo po otwarciu ofert w og³oszonym prze-
targu na roboty budowlane okaza³o siê, i¿ wykonanie pe³ne-
go zakresu robót nawet w najkorzystniejszych cenach zna-
cz¹co przekracza kwotê dotacji i mo¿liwoœci finansowe gmi-
ny. Od wyników rozmów bêdzie zale¿a³ zakres rzeczowy  za-
dañ, który w br. zostanie zrealizowany.

3. Przed³u¿a siê termin wykonania pozimowych remon-
tów cz¹stkowych dróg, co spowodowane to jest tym, ¿e na-
wierzchnia kilku ulic jest w tak bardzo z³ym stanie technicz-
nym (m.in. ul. Sk³odowskiej-Curie, Górzysta, Zródlana, Le-
œna, Prusa, Lipowa, Wierzbowa), ¿e ich remontowanie wy-
daje siê nie mieæ wiêkszego sensu.

Niestety, po rozstrzygniê-
ciu przetargów na realizacjê
kluczowych w tym momen-
cie dla gminy zadañ inwesty-
cyjnych, gdzie przy wsparciu
finansowym z zewnêtrznych
Ÿróde³, przede wszystkim
funduszy pomocowych Unii
Europejskiej, nale¿a³o zabez-
pieczyæ udzia³ w³asny, mo¿-
liwoœæ zrealizowania dodat-
kowych zadañ praktycznie
spad³a do zera.  Og³oszony
przetarg na remonty cz¹stko-
we dróg, obejmuj¹cy swym
zakresem równie¿ niektóre z
wymienionych ulic, powi-
nien wy³oniæ wykonawcê ro-
bót, który upora siê z zada-
niem jeszcze w maju.

4. W maju rozpocznie siê
realizacja ostatniego etapu
pierwszej czêœci  inwestycji
zwi¹zanej z przebudow¹
centrum uzdrowiska. Przed-
siêwziêcie, najtrudniejsze or-
ganizacyjnie, dotyczy czêœci
ul. Zdrojowej - od skrzy¿o-
wania z ul. Sienkiewicza do
nieruchomoœci nr 10 (sygna-
lizujemy utrudnienia komu-
nikacyjne, zw³aszcza dla
podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w tym rejonie,
zwi¹zane ze zmian¹ organi-
zacji ruchu).

Planowane jest etapowa-
nie zadania, które powinno
zminimalizowaæ trudnoœci, a
bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest
uruchomienie alternatywnej
drogi dojazdowej do ul.
Zdrojowej (od strony ul. Wy-

Niektóre odcinki ul. Koœciuszki bardziej przypominaj¹ szu-
trowe drogi leœne ani¿eli ulicê w mieœcie. Na liœcie potrzeb -
czo³o tabeli, lecz wedle mo¿liwoœci - gdzieœ na koñcu listy.

szyñskiego), na której do 20 maja planowane jest po³o¿enie
nawierzchni asfaltowej.

5. Komplikuje siê sprawa dokoñczenia inwestycji reali-
zowanej przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu, dotycz¹cej modernizacji i odbudowy koryta rzeki
Kwisy (od mostu przy ul. Dolnej do mostu przy ul. Wiejskiej),
jako ¿e zachwiany zosta³ system finansowania.

Ogrom wykonanych dot¹d robót (i rozs¹dek) nakazuje
bezwzglêdne dokoñczenie zadania, bo w razie zaniechania
prac kolejna wielka woda spowoduje katastrofalne zniszcze-

nia w ju¿ odbudowanej infrastrukturze.
Prowadzone s¹ rozmowy w sprawie rozszerzenia zakresu

robót o kolejny odcinek rzeki - przy Zak³adach Przemys³u
Drzewnego BAREX. Dodatkowym zadaniem zwi¹zanym z
inwestycj¹ jest koniecznoœæ zabezpieczenia barier¹ ochronn¹
pasa drogowego ul. Dolnej, biegn¹cego wzd³u¿ rzeki, z uwa-
gi na wystêpuj¹ce du¿e zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego i pieszego. Trzeba by zainstalowaæ barierê na d³ugo-
œci niespe³na 400 m, a koszt jej wykonania i monta¿u wynie-
sie ok. 120 tys. z³.                     Eugeniusz Grabas

Powy¿ej - z perspektywy rzeki widaæ ogrom prac, jaki zosta³ wykonany, ale nie sposób nie
dostrzec, czym grozi³oby przerwanie robót. Poni¿ej - barierki ochronne to konieczny wymóg
w trosce o bezpieczeñstwo g³ównie pieszych chodz¹cych ulic¹ Doln¹.



og³asza nabór na rok szkolny
2011/2012 do Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego o profilach:
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ty wiod¹ce – jêzyk polski, historia, wiedza o kulturze),
 matematycznym (matematyka i do wyboru - fizyka z

astronomi¹ lub informatyka),
 spo³eczno-ekonomicznym [administracyjnym] (histo-

ria, matematyka, geografia, wiedza o spo³eczeñstwie),
 biologiczno-chemicznym (biologia, chemia),
 jêzykowym* (jêzyk polski, geografia),
 sportowym* (biologia, chemia, geografia).
*przy deklaracji 15 osób
Ponadto na wszystkich profilach przedmiotami wiod¹cy-

humanistycznym (przedmio-

mi s¹ równie¿ jêzyki obce: niemiecki i angielski.
Przyjmowane s¹ te¿ zapisy do Technikum Hotelarsko-Turystycznego.

Wszelkie informacje o szkole i na temat dokumentów dostêpne - www.zslgmrsk.nazwa.pl
kontakt: 75 78 34 250, zslgmirsk@tlen.pl
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w sekretariacie Zespo³u, ul. Wodna 2.

Biblioteka og³asza konkurs plastyczno-techniczny z okazji 130. roczni-
cy urodzin bohatera ksi¹¿ki Carla Collodiego „Pinokio”, która ukaza³a siê

nak na proœbê dzieci zmieni³ zakoñczenie.
pierwszej wersji chcia³ uœmierciæ drewnianego pajacyka, jed-

Zapraszamy dzieci i
rodziców do udzia³u w
konkursie - mo¿na wy-

gów, a prace na-

w odcinkach w roku 1881 na ³amach „Gazety Dzieci”. Autor w

konaæ portret, u³o¿yæ w³asn¹
historiê przygód Pinokia i
jego przyjació³, ale i wro-

le¿y sk³adaæ
do 17 czerw-
ca br.

W³osi hucznie obchodz¹ co
roku urodziny Pinokia.

Nasze dzieci równie¿ do-
skonale znaj¹ historie paja-
cyka o wyd³u¿aj¹cym siê
nosie podczas k³amstwa,
gdy¿ jest to lektura szkolna.

WYOBRAŹCIE SOBIE PINOKIAWYOBRAŹCIE SOBIE PINOKIAWYOBRAŹCIE SOBIE PINOKIAWYOBRAŹCIE SOBIE PINOKIAWYOBRAŹCIE SOBIE PINOKIA

Mija w³aœnie 15 lat od pocz¹tków ko-
mercyjnego Internetu w Polsce. W czerw-
cu 1996 r. TP SA uruchamia komercyjny
dostêp do sieci za poœrednictwem znanego
obecnie wszystkim numeru 0-202122. Jak
wszyscy pamiêtamy, wymagany by³ do tego
modem telefoniczny zamontowany w kom-
puterze, wydaj¹cy podczas ³¹czenia dziw-
nie dŸwiêki i blokuj¹cy telefon. Prêdkoœæ
po³¹czenia wynosi³a wówczas 33,6 kbps,
czyli dzisiejsze 0.033 mbs. By³o nie doœæ, ¿e
wolno, to jeszcze drogo (a jeszcze dro¿ej,
gdy ktoœ pod³apa³ tzw. dialera, który ³¹czy³
siê z Internetem poprzez Wyspy Dziewicze).

Co przez 15 lat siê zmieni³o na œwiecie w
Polsce i Œwieradowie? Gdzie w dobie wszech-
obecnego Internetu s¹ œwieradowianie?

Zacznijmy od tego, ¿e nasze miasto z pun-
tu widzenia du¿ych operatorów jest ma³o
atrakcyjne biznesowo i nigdy nie bêdzie tu
dostêpu do sieci na poziomie Wroc³awia czy
choæby Jeleniej Góry. Dzieje siê tak, gdy¿ dla
operatorów najdro¿szym czynnikiem ceno-
twórczym jest „ostatnia mila” – to odcinek
pomiêdzy wêz³em sieci szkieletowo-dystrybu-
cyjnej a u¿ytkownikiem koñcowym. Mówi¹c
proœciej - taniej jest po³¹czyæ miasta ze sob¹
œwiat³owodem ni¿ do ka¿dego z abonentów
doprowadziæ kabelek. Oznacza to, ¿e ¿aden
du¿y operator nie zainwestuje kilku milionów
z³ w Œwieradów, bo po prostu mu siê to nie
op³aci. Problem „ostatniej mili” rozwi¹zuj¹
lokalni operatorzy telekomunikacyjni, jak np.
w Œwieradowie firma Info–Tom.

Ju¿ w momencie przy³¹czania siê do glo-
balnej sieci Polska by³a doœæ daleko za œwia-
tow¹ czo³ówk¹, obecnie na 30 miejscu (prze-
badano 72 kraje) ze œredni¹ prêdkoœci¹ do-
stêpu 8 Mb (co pokazuje wykres - ale œredni¹
tê zawy¿aj¹ du¿e miasta). A jak wygl¹da pol-
ska rzeczywistoœæ, pokazuje opracowana
przez Urz¹d Komunikacji Elektronicznej
mapka. Kolorem czerwonym s¹ na niej zazna-
czone gminy, w których dostêp do sieci z prêd-
koœci¹ co najmniej 2 Mb/s ma mniej ni¿ 10
proc. gospodarstw domowych. Niestety, Œwie-
radów te¿ jest na czerwono!

W Polsce ³¹czy wci¹¿ jest jak na lekar-
stwo. Gdy internautom potrzebna by³a tylko
poczta elektroniczna i przegl¹darka stron,
szybkoœæ 1 czy 2 Mb/s nie robi³a ró¿nicy. Jed-
nak Internet zmierza w kierunku interaktyw-
nej wymiany plików wideo wysokiej rozdziel-
czoœci. Ju¿ odwiedzanie portali spo³eczno-
œciowych generuje du¿y ruch, nie wspomina-

j¹c o komunikacji g³osowej czy wideo (sky-
pe), która w okresie emigracji zarobkowej jest
najtañszym, bo darmowym sposobem ³¹czno-
œci. W krajach, gdzie jest du¿o codziennych
us³ug opartych o Internet: rejestracja do leka-
rza, wysy³anie zapytania czy œledzenie spra-
wy w urzêdzie, formalnoœci przy zak³adaniu
firm – roœnie jakoœæ sieci. W Polsce ³¹cza s¹
nie tylko wolne, ale i drogie; mamy najwy¿sz¹
stawkê za 1 Mb/s dostêpu - 13 dolarów.  Dro-
¿ej, bo ponad 20 dolarów, p³ac¹ jedynie oby-
watele Meksyku i Turcji (dane z 27 lutego br.).
Dla porównania: przeciêtna prêdkoœæ ³¹cza w
otwieraj¹cej ranking Japonii to 61 Mb/s, a
cena jednego megabita to zaledwie 27 cen-
tów (prawie 50 razy taniej ni¿ w Polsce!). Na
drugim miejscu uplasowa³a siê Korea Po³u-
dniowa - 46 Mb/s i 45 centów!

Reklamy kusz¹: „Pod³¹cz siê do nas, do-
staniesz 128 Mb/s i telefon gratis”, a my -

pustowoœci ledwie w po³owie z tej reklamo-
wanej ma kilkaset tysiêcy Polaków.

Operatorzy w reklamach u¿ywaj¹ pojêcia
6 Mb nie informuj¹c, ¿e to prêdkoœæ pobiera-
nia danych, za to pomijaj¹c milczeniem szyb-
koœæ ich wysy³ania (tzw. UPLOAD). Np. przy
³¹czach Neostrady wartoœci te bardzo siê od
siebie ró¿ni¹ - z zasady jest to 2Mb/256 Kb/s,
tymczasem wysy³anie danych ma znaczenie
przy prowadzeniu rozmów czy wysy³aniu
zdjêæ lub filmów. A wykupienie wiêkszej ilo-
œci Uploadu wi¹¿e siê ju¿ z du¿ym wydatkiem,
czêsto kilkusetz³otowym.

TP SA jako nasz jedyny operator sieci w
ogóle nie inwestuje w infrastrukturê lokaln¹.
Oczywiœcie, mo¿emy sobie wybraæ operato-
rów: Dialog („P³ynê do ciebie œwiat³owo-
dem”) czy Netiê („Wolnoœæ wyboru”), co z
tego jednak, skoro nie dysponuj¹ oni w³asn¹
infrastruktur¹ i korzystaj¹ z ³¹cz dzier¿awio-

nami jak choinka bombkami, ¿e zakazano
wieszania kolejnych anten. Skutek - E-mobi-
le najlepiej dzia³a w nocy, gdy jest najmniej
rozmów. Na paradoks zakrawa fakt, ¿e jako
pierwsi w regionie mieliœmy dostêp do tele-
fonii komórkowej, a dziœ nie mamy dostêpu
do szybkich ³¹czy mobilnych.

Promowany przez Polsat Internet LTE
dzia³a na razie tylko testowo w wybranych
miastach, a w ca³ym kraju bêdzie dostêpny,
gdy zostanie wy³¹czona telewizja analogowa
i armia w porozumieniu z Rosja zrezygnuje z
wykorzystywania tych czêstotliwoœci do u¿yt-
ku wojskowego.

Gdzie zatem jest Œwieradów? Niestety,
daleko nie tylko za œwiatem, ale i za Polsk¹.
Na szczêœcie ostatnio pojawi³o siê „œwiate³-
ko” w tunelu. Po latach interwencji i dziesi¹t-
kach godzin rozmów doczekaliœmy siê pierw-
szego ³¹cz¹ œwiat³owodowego dla lokalnego,
niezale¿nego operatora, co oznacza dostêp-
noœæ do Internetu szerokopasmowego, rozu-
mianego wed³ug definicji (z ang. Broadband
Internet Access) – us³uga polegaj¹ca na po³¹-
czeniu z Internetem za pomoc¹ szybkiego
³¹cza lub medium o du¿ej przep³ywnoœci.
Œwiat³owód daje mo¿liwoœæ skalowania po-
trzebnej prêdkoœci (bez koniecznoœci ka¿do-
razowego sprawdzania warunków technicz-
nych), zapewnia ³¹cze symetryczne o prêdko-
œci równej w obie strony i „na telefon” zwiêk-
sza prêdkoœci nawet do 1 Gb (1000 Mb) –
umo¿liwia to w³¹czenie  œwiat³owodu bezpo-
œrednio do struktury telekomunikacyjnej,
omijaj¹ce ograniczenia technologii miedzia-
nej (nie bêd¹ nas ju¿ w przysz³oœci nêkaæ ta-
kie awarie, jaka siê przydarzy³a na prze³omie
kwietnia i maja, gdy ca³e miasto zosta³o prak-
tycznie odciête od sieci).

Wa¿nym elementem jest te¿ czas odpowie-
dzi na zapytanie z serwera (tzw. PING). Przy
³¹cznoœci miedzianej wartoœæ ta wynosi 30-
50 ms na ka¿de zapytanie (dodajmy ¿e otwar-
cie np. Onetu to wygenerowanie kilkuset za-
pytañ), a przez œwiat³owód - 2-5 ms, a wiêc
10-krotnie szybciej. Efekt s³ychaæ g³ównie w
rozmowach g³osowych (tak zwane opóŸnie-
nie) i widaæ w grach online.

Dostarczenie ³¹cza do operatora, to jed-
no, a rozes³anie go do abonentów, to kolejna
trudnoœæ w naszym mieœcie, gdy¿ z uwagi na
ukszta³towanie terenu i du¿e zalesienie Œwie-
radowa trudno dotrzeæ z us³ug¹ do wszystkich.
W centrum i na os. Korczaka problemu nie
ma, ale ju¿ ul. Nadbrze¿na czy Czerniawa sta-
nowi¹ nie lada wyzwanie. Oczywiœcie, bêdzie-
my robiæ wszystko, aby dostarczyæ mieszkañ-
com tych okolic szybki i tani Internet, jednak
wymaga to czasu, sporych  nak³adów finan-
sowych i zabiegów logistycznych.

In¿. Rafa³ Matelski

Œwiat³o w sieci - œwiate³kiem w tuneluŒwiat³o w sieci - œwiate³kiem w tuneluŒwiat³o w sieci - œwiate³kiem w tuneluŒwiat³o w sieci - œwiate³kiem w tuneluŒwiat³o w sieci - œwiate³kiem w tunelu

nych od TP, czyli wracamy do kabelków i ich
jakoœci.

Mo¿e wiêc Internet mobilny? Niestety, w
Œwieradowie ka¿dy z operatorów ma tylko
jeden nadajnik zlokalizowany na przekaŸni-
ku TVP, który jest ju¿ tak obwieszony ante-

naiwni – dzwonimy, by
us³yszeæ: „Œwieradów-
Zdrój? Nie nie ma mo¿li-
woœci technicznych, dzia³a-
my tylko w du¿ych mia-
stach”.

Dzwonimy do „Serca i
Rozumu” po 6 Mb (TP SA)
i s³yszymy: „Oczywiœcie,
pod³¹czymy”. Panowie
przychodz¹, pod³¹czaj¹ i
wtedy siê okazuje, ¿e
mamy 2 lub 3 Mb, zamiast
obiecanych 6. I wszystko
jest w porz¹dku, bo w re-
gulaminie zapisano „Do 6
Mb” (górna granica warto-
œci), co wynika z kiepskiej
jakoœci po³¹czeñ kablo-
wych w³aœnie na odcinku
„ostatniej mili”.

Wyœcig na coraz wiêk-
sze prêdkoœci dla przeciêt-
nego u¿ytkownika nie ma
wiêkszego znaczenia, a teo-
retyczna przepustowoœæ
sieci nie przek³ada siê na
rzeczywist¹ ofertê dla
klientów. 120 Mb/s w re-
klamie UPC to czysta abs-
trakcja, bo dziêki infra-
strukturze wysokie prêdko-
œci s¹ dostêpne jedynie dla
nielicznych – mo¿liwoœæ
skorzystania z ³¹cz o prze-
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· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pra-
cê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17
401 · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz.
15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053
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tat, sklep lub gabinet, mo¿liwoœæ uruchomienia firmy z dotacj¹ z Powiatowego Urzêdu
Pracy · Jest praca dla pokojowej/pomocy kuchennej w Villi Vital, ul. ¯eromskiego 2. Ko-
nieczne doœwiadczenie na podobnym stanowisku · Sprzedam umeblowane trzypokojowe
mieszkanie w centrum Œwieradowa, 66 m2. Tel. 515 069 316 · Sprzedam wózek spacerowy
x-lander XV, stan b. dobry (mo¿na ogl¹daæ w krêgielni). W zestawie: folia przeciwdeszczowa,
os³onka na nó¿ki, œpiwór zimowy (typu mumia) z owczej we³ny. Tel. 695 299 223.

OG£OSZENIA  DROBNE
TERESA KWIATKOWSKA

ARTYSTA PLASTYK
Mgr sztuki

Absolwentka
Akademii Sztuk Piêknych

Wydzia³u Malarstwa i RzeŸby
we Wroc³awiu

olejne malarstwo sztalugowe
abstrakcja i pejza¿
portret olejny na zamówienie

tttttel. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 16 3206 3206 3206 3206 320
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.tessaressaressaressaressart.eut.eut.eut.eut.eu

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawartoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krwi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœlenia

mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warunkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich);;;;;
USG     (tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, brzuch).zuch).zuch).zuch).zuch).

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 900–1100 i 1700–1800

Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320
w   g o d z .  8 0 0– 9 0 0

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

Pi³ka nadal w grze
17 kwietnia
POGOÑ MARKOCICE - TKKF KWISA  2:1 (0:0)

Mecz bez historii - „Kwisa” przegra³a, stra-
ci³a fotel lidera, a honorowego gola dla na-
szej dru¿yny zdoby³ Damian Sienkiewicz.


23  kwietnia
TKKF KWISA - OLSZA OLSZYNA 3:0 (1:0)

Dobry mecz, wysokie zwyciêstwo, dwie
œwietne bramki Micha³a Rojka, ale gol otwar-
cia w  w 35 min. nale¿a³ - jak¿e by inaczej -
do Wojtka Ostrejki, który p³askim strza³em
z 16 metrów pokona³ bramkarza.

Prawdziwe emocje zaczê³y siê w II po³o-
wie  - Olsza nie mia³a nic do stracenia i groŸ-
nie atakowa³a, ale chyba tylko raz, w 47. min.,
mia³a klarown¹ sytuacjê bramkow¹, lecz na-
pastnik goœci fatalnie przestrzeli³.

Pierwsza bramka Rojka pad³a po kwadran-
sie drugiej ods³ony, lecz sêdzia boczny dopa-
trzy³ siê aptekarskiego spalonego. Dwie mi-
nuty póŸniej Rojek silnie strzeli³ na bramkê
goœci, a Ostrejko w dobitce by³ minimalnie
wolniejszy od bramkarza WoŸniaka.

Kwisa od 65. min. gra³a w dziesi¹tkê, jako
¿e po drugiej ¿ó³tej kartce boisko musia³ opu-
œciæ Stanis³aw Mizio³, mimo to nasz zespó³
gra³ lepiej od by³ego lidera.

Rojek najpierw w 80. min. kapitalnie po-
kona³ bramkarza goœci strza³em g³ow¹ (po do-
œrodkowaniu z rzutu ro¿nego przez Damiana
Palucha), a w 90. min. ustali³ wynik spotka-
nia.


30  kwietnia
SKALNIK RÊBISZÓW - TKKF KWISA 1:6 (1:6)

Nic nie zapowiada³o takiego wyniku, po-
niewa¿ ju¿ w 3. min. Skalnik - jak na gospo-
darza przysta³o - wyszed³ na prowadzenie po
strzale Skóry z rzutu wolnego. Na szczêœcie
cztery minuty póŸniej wyrówna³ Rojek po asy-
œcie Ostrejki, choæ przyznaæ trzeba, ¿e od tej
pory Kwisa trochê siê mêczy³a z rywalem. Do-
godne sytuacje marnowali Mizio³, Ostrejko i
Fido, za to w ostatnim kwadransie pierwszej
po³owy pad³o a¿ 5 bramek, wszystkie dla œwie-
radowian.

W 28. min. w polu karnym faulowany by³
Aleksander Michalak, a z jedenastu metrów
nie pomyli³ siê Ostrejko. Dwie minuty póŸ-17 maja w bibliotece o godz. 1530 ju¿ po raz 13. odbêdzie siê - pod patronatem Burmistrza

Miasta - Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny o tytu³ Mistrza Ortografii. Odwa¿nych prosimy o
zg³aszanie siê do miejskiej lub szkolnej biblioteki - do 14 maja. Mo¿na te¿ zapisaæ siê przez
telefon pod nr 75 78 16 394 lub 75 78 16 373. Na bezb³êdnych czeka nagroda-niespodzianka.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy zw³aszcza osoby doros³e. W poprzednich edycjach doroœli
wyj¹tkowo omijali sprawdzian, a rok temu jedynym doros³ym finalist¹ Tadeusz Pó³torak, które-
mu w roku 2009 z jednym zaledwie b³êdem uda³o siê pokonaæ uczniów.

Dzieñ bez byków

Kronika DolnoślązakaKronika DolnoślązakaKronika DolnoślązakaKronika DolnoślązakaKronika Dolnoślązaka

Zapraszamy kibiców œwieradowskich pi³ka-
rzy, którzy na w³asnym stadionie rozegraj¹
jeszcze nastêpujace mecze:
22 maja, godz. 1500 - z WKS Dzia³oszyn-Krze-
wina
5 czerwca, godz. 1500 - z LKS Œwiecie
19 czerwca, godz. 1500 - z W³ókniarzem Leœna

niej asystê zaliczy³ Michalak, a trzeciego gola
dla Kwisy zdoby³ Mizio³. Miêdzy 40. i 45.
min. na listê strzelców dwukrotnie wpisa³ siê
Ostrejko, zaœ w doliczonym czasie Kwisa
wysz³a z kontr¹, zostawiaj¹c obronê Skalnika
przy œrodkowej linii boiska, a Mizio³ w sytu-
acji sam na sam z bramkarzem goœci ustali³
wynik meczu.

W drugiej po³owie z naszych pi³karzy
usz³o powietrze, wystarczy³o go jednak w p³u-
cach na tyle, by w pe³ni kontrolowaæ grê.

8 maja
TKKF KWISA - JAŒNICA OPOLNO 2:1 (0:0)

Festiwal nieskutecznoœci, zw³aszcza  w
drugiej po³owê. A zaczê³o siê nieŸle - w 7.
min. Michalak trafi³ w poprzeczkê, tak¿e miê-
dzy 20. i 22. min. nie wykorzysta³ dogodnych
sytuacji. Dwukrotnie chybi³ te¿ Mizio³, a raz
- Rojek.

Tu¿ po wznowieniu gry w drugiej po³o-
wie wynik otworzy³ niezawodny Ostrejko -
strza³em g³ow¹, po doœrodkowaniu z rzutu
ro¿nego Kamila Patynki. Na drugiego gola
kibice czekali do 62. min. - Mizio³ idealnie
wy³o¿y³ pi³kê Michalakowi, a ten pokona³ p³a-
skim strza³em bramkarza Opolna. Dwie mi-
nuty póŸniej goœcie zdobyli kontaktowego
gola, jednak Kwisa walczy³a do koñca o utrzy-
manie korzystnego wyniku, a w kilku sytu-
acjach zabrak³o szczêœcia albo rewelacyjnie
spisywa³ siê bramkarz przyjezdnych.

Gdyby mecz skoñczy³ siê wynikiem 10:1,
nikt nie móg³by mieæ pretensji (2 s³upki, 2 po-
przeczki, 3 sytuacje sam na sam z bramka-
rzem). Niestety, wyj¹tkowo zawiod³a skutecz-
noœæ naszych pi³karzy, ale ciesz¹ kolejne 3
punkty i pozycja lidera grupy.

Skrócone relacje z meczów pochodz¹ ze
strony klubu - http://tkkfkwisa.futbolowo.pl/

Jubileuszowy X konkurs pod nazw¹ „Kronika Rodzinna Dolnoœl¹zaka”, organizowany przez
Kuratorium Oœwiaty, Wydzia³ Edukacji Urzêdu Miejskiego i Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
we Wroc³awiu, by³ skierowany do uczniów gimnazjów i szkó³ œrednich, a g³ównym jego celem
by³o poznanie losów swojej rodziny poprzez analizê dokumentów, wywiadów z najstarszymi
cz³onkami rodziny, opisanie w³asnej wielkiej i ma³ej historii oraz do³¹czenie drzewa genealo-
gicznego, zdjêæ, kserokopii dokumentów.

Uczniowie œwieradowskiego gimnazjum pod opiek¹ Magdaleny Lonycz przygotowali pra-
ce konkursowe poznaj¹c losy swoich przodków, którzy tworzyli bogat¹ historiê naszego re-
gionu, kraju, Europy i œwiata, a wœród wyró¿nionych prac, którym przyznano „tytu³ szlachec-
ki”, znalaz³y siê prace Marii Salawy i Kamili Fierkowicz (stoj¹ na zdjêciu z reszt¹ laureatów).

Uroczyste podsumowanie konkursu, w którym wziê³o udzia³ 79 gimnazjalistów i 19 liceali-
stów, nast¹pi³o 29 kwietnia w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego we Wroc³awiu i zosta³o po-
przedzone wystêpami uczniów z LO nr XVII im. A. Osieckiej we Wroc³awiu oraz prelekcj¹
„Dom i rodzina w kulturze i tradycji polskiej” wyg³oszon¹ przez jednego z profesorów Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego.

Kolejna edycja konkursu za rok, ale ju¿ dzisiaj zapraszamy do gromadzenia dokumentów,
zdjêæ i poznawania historii swojej rodziny, dziêki której wychodzimy z trudnych sytuacji, poko-
nujemy strach i która jest naszym wsparciem.







Izerska majówkaIzerska majówkaIzerska majówkaIzerska majówkaIzerska majówka

Grupa cz³onków SKKT „Œwieradow-
skie Or³y” wyruszy³a 30 kwietnia z Jaku-
szyc, by na zaproszenie Towarzystwa Izer-
skiego, które zorganizowa³o od 30 kwiet-
nia do 2 maja w Stacji Turystycznej Orle
Majówkê Izersk¹ 2011, aktywnie uczciæ
Dzieñ Ziemi sprz¹taj¹c w Górach Izerskich.

Orle by³o baz¹ imprezy, a organizatorzy -
Nadleœnictwa Œwieradów i Szklarska Porêba
- w ramach obchodów Miêdzynarodowego
Roku Lasów 2011 przygotowali dla „sprz¹ta-
czy szlaków w Górach Izerskich” informacjê
o Leœnym Kompleksie Promocyjnym Sudety
Zachodnie, materia³y promocyjne, prelekcjê

ków plastikowych, ale te¿ z satysfakcj¹ z ak-
tywnie i z po¿ytkiem dla œrodowiska spêdzo-
nego dnia.

Serdecznie dziêkujê najaktywniejszym
uczestnikom sprz¹tania szlaków: Izabeli Fi-
dze, Patrykowi Olkowskiemu, Danielowi Ol-
kowskiemu, Oskarowi Nogalowi oraz Jaros³a-
wowi Olkowskiemu - tacie Patryka, który
uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie „Tu-
rystyczna Rodzinka” realizowanym w ramach
Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK.        TF

Wiêcej informacji o innych konkursach w
ramach RTR mo¿na znaleŸæ na stronie:

www.rodzina.pttk.pl
na temat znaczenia lasu w ¿yciu cz³o-
wieka oraz wycieczkê do mostu na
Izerze po³¹czon¹ z krótk¹ prezentacj¹
Œcie¿ki Astronomiczno-Mineralogicz-
nej, która znajduje siê miêdzy Orlem
a Chatk¹ Górzystów.

Potem by³o ognisko, a upieczona
w nim kie³baska przywróci³a energiê
i doda³a si³ do zaliczania kolejnych
atrakcji: wyk³adu dr. Tomasza Mroz-
ka z Instytutu Astronomii Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego (po³¹czony z pre-
zentacj¹ multimedian¹ „Obrazy pro-
sto z nieba“, wreszcie obserwacji
s³oñca przez teleskopy (fot. obok) i
spaceru po „Uk³adzie S³onecznym” do
Chatki Górzystów, sk¹d nasza dru¿y-
na wróci³a do Œwieradowa z workiem
pe³nym puszek aluminiowych, kor-

Rowery za darmo w Izery

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
1. Dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
     i studenci za okazaniem wa¿nej legitymacji
2. Osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia – rocznik 1946 i starsi
3. Osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci na podstawie wa¿nego orzeczenia
     oraz ich opiekonowie i asystenci (jeden opiekun na jednego niepe³nosprawnego)
OPIEKUNOWIE GRUP I PRZEWODNICY GÓRSCY
1. Przewodnicy górscy z uprawnieniami, prowadz¹cy grupê 5 i wiêcej osób – 5 z³
3. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych w liczbie 20 i wiêcej osób – 5 z³ (jeden opiekun na 20 osób)
RABATY DODATKOWE
1. Cz³onkowie zorganizowanych grup w liczbie 20 i wiêcej osób – 10%
OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZP£ATNYCH
1. Dzieci do 4 lat
PRZEWÓZ PSÓW (TYLKO W KAGAÑCACH I NA UWIÊZI), BAGA¯U
I WÓZKÓW DZIECIÊCYCH - BEZP£ATNY
W kasach mo¿na p³aciæ kartami p³atniczymi: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO,
MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL

LATO 2011 - CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
Kolei Gondolowej Świeradów-Zdrój (w zł)

NORMALNY ULGOWY

28 23
22
17

18
14

UWAGA! PRZEWÓZ ROWERÓW - BEZPŁATNY

Wiosna przysz³a ju¿ na dobre, czas wiêc naWiosna przysz³a ju¿ na dobre, czas wiêc naWiosna przysz³a ju¿ na dobre, czas wiêc naWiosna przysz³a ju¿ na dobre, czas wiêc naWiosna przysz³a ju¿ na dobre, czas wiêc na
wyci¹gniêcie rowerów i przygotowanie siê do se-wyci¹gniêcie rowerów i przygotowanie siê do se-wyci¹gniêcie rowerów i przygotowanie siê do se-wyci¹gniêcie rowerów i przygotowanie siê do se-wyci¹gniêcie rowerów i przygotowanie siê do se-
zonu rowerowego, co zreszt¹ potwierdza widok osóbzonu rowerowego, co zreszt¹ potwierdza widok osóbzonu rowerowego, co zreszt¹ potwierdza widok osóbzonu rowerowego, co zreszt¹ potwierdza widok osóbzonu rowerowego, co zreszt¹ potwierdza widok osób
peda³uj¹cych po ulicach i œcie¿kach rowerowych wpeda³uj¹cych po ulicach i œcie¿kach rowerowych wpeda³uj¹cych po ulicach i œcie¿kach rowerowych wpeda³uj¹cych po ulicach i œcie¿kach rowerowych wpeda³uj¹cych po ulicach i œcie¿kach rowerowych w
górach.górach.górach.górach.górach.

Pierwszym powa¿nym sprawdzianem dla mi³o-
œników jednoœladów by³a wycieczka rowerowa z Mir-
ska; 20-osobowê grupê przyprowadzi³ radny tej gmi-
ny, u nas do³¹czy³a do nich pi¹tka zapaleñców ze
Œwieradowa i Czerniawy i wszyscy wspólnie wybrali
siê do schroniska Orle na Izersk¹ Majówkê (a wszyst-
ko jeszcze przed majow¹ zawiej¹ i zamieci¹). Czêœæ
grupy pojecha³a do góry gondol¹, reszta - Drog¹ Tar-
taczn¹ do Polany Izerskiej i dalej przez Chatkê Gó-
rzystów do Orla.

Opisujê ten wyjazd, ¿eby wskazaæ moc mo¿liwo-
œci, jakie rozpoœcieraj¹ siê przed rowerzystami. Ma-
j¹c ze sob¹ mapê, mog¹ ustaliæ trasê, która prowadzi

czêœciowo szlakami rowerowymi, czêœciowo pieszy-
mi, a tak¿e asfaltowymi drogami nadleœnictwa, któ-
rych w Izerach jest naprawdê du¿o.

Prowadz¹c wypo¿yczalniê i serwis rowerowy,
zauwa¿am, jak nasz Izerski Rowerowy Raj przyci¹ga
coraz wiêcej zapalonych rowerzystów nie tylko z woj.
dolnoœl¹skiego, ale te¿ oœciennych, a wszyscy bez
wyj¹tku bardzo sobie chwal¹ urozmaicenie tras i œcie-
¿ek.

Nied³ugo powstan¹ singltreki, które œci¹gn¹ do
nas jeszcze wiêcej amatorów jazdy na rowerze i ak-
tywnego spêdzenia czasu. Tymczasem od czerwca
zapraszam dzieci na zajêcia szkó³ki rowerowej - bê-
dziemy wspólnie przecieraæ szlaki i œcie¿ki Gór Izer-
skich, bo dzieciaki musz¹ nabraæ odpowiedniego
przygotowania kondycyjnego, nim wjad¹ na singl-
treka.

TTTTTomasz Mitkiewiczomasz Mitkiewiczomasz Mitkiewiczomasz Mitkiewiczomasz Mitkiewicz

Uwaga! Cennik ma charakter propozycji i kierownictwo gondoli chêtnie wys³ucha o nich opinii,
wniosków i uwag ze strony potencjalnych klientów!


