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Trwa budowa Domku Drwala (przy nadleœnictwie) - czêœæ
Centrum Edukacji, którego najwa¿niejszym elementem bê-
dzie ogród dydaktyczny z modelem izerskiego torfowiska.

Niespotykana tej jesieni pogoda sprawia, ¿e wszystkie za³o-
¿enia harmonogramu na budowie Aquaparku przy hotelu
„Malachit” zostan¹ dotrzymane - otwarcie latem 2012 r.

Ruszy³a wreszcie budz¹ca najwiêcej spo³ecznych kontrower-
sji (ostry sprzeciw mieszkañców os. Korczaka) budowa cen-
trum handlowego przy ul. Wyszyñskiego.

Dziêki betonowej os³onie mo¿liwe bêdzie poszerzenie chod-
nika na ul. Zdrojowej, by w przysz³oœci pomieœci³y siê tam
stoliki i parasole nowo otwieranych ogródków piwnych.

Zapewne najstarsi absolwenci gimnazjum nie przypuszcza-
li, ¿e do¿yj¹ czasów, gdy œmiesznie krótka, ale powa¿nie zde-
wastowana droga do wiedzy zostanie wyremontowana.

Po 8 latach od wyremontowania górnego odcinka ul. Pi³-
sudskiego dolny odcinek, po przejêciu go przez gminê od
powiatu, te¿ ju¿ ujmy nie przynosi.



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia pu-
bliczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 -
pok. nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz, Woj-
ciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wo-
doci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. 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;
promocja gminy - Alicja Piotrowska, organiza-
cja imprez i infrastruktury turystycznej, kultu-
ralnej i sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-
78-71-36-482,  informatyk Tomasz Chmielo-
wiec - 75 71-36-483, fax 75-78-16-221 - pok.
nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej,
ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax  78-16-
100.

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

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

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

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

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

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-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 – Domi-
nika Pater: 501-954-355, Boles³aw Sautycz:
500-231-708 - pok. nr 5.

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







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

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

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

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

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

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥

Dowody osobiste wydane w roku 2001
trac¹ sw¹ dziesiêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ au-
tomatycznie uniewa¿niane przez System Wy-
dawania Dowodów Osobistych z up³ywem
10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie
brana pod uwagê data odbioru dowodu oso-
bistego).

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

Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³at-
na, nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie dowo-
du oraz dwie aktualne fotografie o wymia-
rach 35 x 45 mm.

PPPPPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJMYAJMYAJMYAJMYAJMY
O DOWODACHO DOWODACHO DOWODACHO DOWODACHO DOWODACH

Przypominamy - ustawa  z 3 paŸdzierni-
ka 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji lud-
noœci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 195,
poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycznia 2009
roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega unie-
wa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od
daty jakiejkolwiek zmiany - imienia, nazwi-
ska b¹dŸ adresu sta³ego zameldowania - któ-
ra wp³ywa na wymianê dowodu osobistego.
Ustawa nie przewiduje powiadomiania oby-
wateli o uniewa¿nieniu dowodu.

Insp. ds. obywatelskich
Halina Stettner

UproszczenieUproszczenieUproszczenieUproszczenieUproszczenie
alkoholowealkoholowealkoholowealkoholowealkoholowe
Informujemy, ¿e pocz¹wczy od 11111

lipca 2011 rlipca 2011 rlipca 2011 rlipca 2011 rlipca 2011 r. . . . . przedsiêbiorcy przy za-
kupie alkoholu obowi¹zani s¹ do
przed³o¿enia w hurtowni odpowiednie-
go dowodu potwierdzaj¹cego doko-dowodu potwierdzaj¹cego doko-dowodu potwierdzaj¹cego doko-dowodu potwierdzaj¹cego doko-dowodu potwierdzaj¹cego doko-
nanie op³aty za korzystanie z zezwo-nanie op³aty za korzystanie z zezwo-nanie op³aty za korzystanie z zezwo-nanie op³aty za korzystanie z zezwo-nanie op³aty za korzystanie z zezwo-
lenia lenia lenia lenia lenia  - w miejsce dotychczasowego
zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³a-
ty.

Podstawa prawna: zmiana ustawy
z 26 paŸdziernika 1982 r. o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³a-
niu alkohlizmowi (Dz. U. z  2007 r. nr
70, poz. 473 z póŸn. zm.).

Oświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczenia
Od 1 lipca br. na mocy ustawy o ograniczaniu barier admini-

stracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, osoby ubiegaj¹ce
siê o œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego zamiast obecnie wymaganych zaœwiadczeñ dotycz¹cych
okreœlonych okolicznoœci, od których uzale¿nione jest nabycie
prawa do wnioskowanych œwiadczeñ, bêd¹ mog³y sk³adaæ
oœwiadczenia.

Oœwiadczenia sk³adane bêd¹ pod rygorem odpowiedzialnoœci
karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadcze-
nie zobowi¹zany bêdzie do zawarcia w nim klauzuli nastêpuj¹-
cej treœci: Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie
fa³szywego oœwiadczenia.

W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowa-
dzonych przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój i  przygotowaniem do przekazania ak-
tualnych zapisów do systemu teleinformatycz-
nego CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich
przedsiêbiorców, którzy posiadaj¹ nieaktual-
ny 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 re-
feratu USC, Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (par-
ter) Urzêdu Miasta,  ul. 11. Listopada 35, lub
wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.

UWUWUWUWUWAGA, PRZEDSIÊBIORCY!AGA, PRZEDSIÊBIORCY!AGA, PRZEDSIÊBIORCY!AGA, PRZEDSIÊBIORCY!AGA, PRZEDSIÊBIORCY!

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów - Zdrój in-
formuje, ¿e  na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta 17 paŸdziernika  zosta³  podany  do pu-
blicznej wiadomoœci wykaz w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿y, w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego, dzia³ki przy ul. So-
snowej:
nr 80/5, am. 4, obr V.
Wykaz jest do wgl¹du w godzinach pracy

Urzêdu.

UM wykazuje

Dziêkujê dyrektorom  szkó³ Nr 1 i 2
w Œwieradowie-Zdroju oraz ich obs³u-
dze administracyjnej, a tak¿e Zarz¹do-
wi Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa
- za udostêpnienie i przygotowanie po-
mieszczeñ na lokale wyborcze.

Dziêkujê równie¿ Obwodowym Ko-
misjom Wyborczym  oraz  obs³udze
elektronicznej za udzia³ w przeprowa-
dzeniu i ustaleniu wyników wyborów
do Sejmu RP i Senatu RP zarz¹dzonych
na dzieñ 9 paŸdziernika 2011 r.
Burmistrz Miasta - Roland Marciniak

W okrêgu wyborczym nr 1 mandaty po-
selskie zdobyli (wed³ug liczby uzyskanych
g³osów na poszczególnych listach partyjnych):

Grzegorz Schetyna, Ewa Drozd, Zofia
Czernow, Robert Kropiwnicki i Norbert
Wojnarowski – Platforma Obywatelska;
Adam Lipiñski, Marzena Macha³ek, El¿-
bieta Witek i Wojciech Zubowski – Prawo i
Sprawiedliwoœæ; Ma³gorzata Seku³a-Szmaj-
dziñska i Ryszard Zbrzyzny – Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej;  Henryk Kmiecik – Ruch
Palikota.

Senatorem zosta³ Jan Michalski (PO).

PODZIÊKOWANIA



Piszczałki i mieszkiPiszczałki i mieszkiPiszczałki i mieszkiPiszczałki i mieszkiPiszczałki i mieszki

To by³o wielkie wydarzenie muzyczne - 16
paŸdziernika w niedzielny wieczór w œwiera-
dowskim koœciele, wype³nionym po brzegi wi-
dzami w obu nawach, odby³ siê koncert Stani-
s³awa Soyki, który z towarzyszeniem Grupy od
Anio³a Stró¿a i Mêskiego Chóru Parafialnego z
Zarêby (ko³o Lubania) zaprezentowa³ sw¹ kom-
pozycjê do Tryptyku Rzymskiego, autorstwa
Jana Paw³a II. Nieprzypadkiem koncert zosta³
dedykowany pamiêci b³ogos³awionego Jana
Paw³a II - tego dnia mija³a w³aœnie 33. roczni-
ca wyboru Karola Wojty³y na papie¿a.

Tryptyk zosta³ zaprezentowany w ca³oœci,
a publicznoœæ zosta³a poproszona, by pauz miê-
dzy czêœciami nie przerywaæ oklaskami - do-
piero po zakoñczeniu widownia nagrodzi³a wy-
konawców owacjami, a artysta odwzajemni³

8 paŸdziernika zakoñczyliœmy tego-
roczn¹, trzeci¹ ju¿ edycjê festiwalu muzy-
ki sakralnej PRO MUSICA SACRA. Kon-
cert fina³owy wykona³ znakomity chór ka-
meralny „Consonanza” (na zdjêciu) dzia-
³aj¹cy przy Politechnice Wroc³awskiej pod
kierunkiem prof. Marty Kierskiej-Witczak.
Zespó³ zaprezentowa³ program obejmuj¹-
cy muzykê religijn¹ ró¿nych epok i stylów
- od renesansu po muzykê XX wieku, ze
szczególnym uwzglêdnieniem muzyki pol-
skiej. Nale¿y przyznaæ, ¿e pod ka¿dym
wzglêdem by³ to koncert godny fina³u, bo
wysoki poziom wykonawczy spotkania do-
ceni³a tak¿e wspania³a œwieradowska pu-
blicznoœæ, która jak zwykle dopisa³a i go-
r¹co przyjê³a zaprezentowany program.

od podstaw wykonane przez organmistrza.
Zastosowany w œwieradowskich organach

typ wiatrownic skrzyniowych jest bardzo rzad-
ko spotykany i niewielu organmistrzów ma
doœwiadczenie niezbêdne do ich renowacji.
Zak³ad pana Adama Wolañskiego, który prze-
prowadza prace przy naszych organach, kwa-
lifikacje takie posiada, ale pracownicy przy-
znali, ¿e o wiele ³atwiej i szybciej by³oby zro-
bienie od podstaw nowej  wiatrownicy w tra-
dycyjnym systemie (tzw. sto¿kowym) ni¿
mozolenie siê nad renowacj¹. Jednak¿e uni-
katowoœæ tego systemu, jego wartoœæ histo-
ryczna i fakt, ¿e przez ponad 110 lat od budo-
wy organów funkcjonowa³ on bez ¿adnych
napraw, praktycznie bezawaryjnie, nie pozo-
stawia w¹tpliwoœci, ¿e jest on wart zachowa-
nia.

Dorzucê do tych faktów jeszcze klika
liczb. W naszym instrumencie mieœci siê pra-
wie 600 piszcza³ek i wszystkie wymagaj¹ cza-
soch³onnej konserwacji. Do wymiany nadaje
siê prawie 700 mieszków klinowych (nie da
siê ich kupiæ, trzeba je od podstaw zrobiæ),
do tego dochodzi konserwacja klawiatur (w
sumie 135 klawiszy), konserwacja i regulacja
traktury (kilka kilometrów rurek o³owianych
i wiele dziesi¹tek zaworów) oraz setki innych
czynnoœci wymagaj¹cych aptekarskiej precy-
zji, a wiêc i du¿ego nak³adu czasu. Tak wiêc
pó³ roku zaplanowane na renowacjê naszych
organów nie jest nawet w najmniejszym stop-
niu terminem przesadzonym (remonty wiel-
kich organów trwaj¹ nawet kilka lat), a wy-
konawca obiecuje, ¿e zmieœci siê w harmo-
nogramie zatwierdzonym przez konserwato-
ra zabytków. Je¿eli tak siê stanie, organy w
œwieradowskim koœciele zabrzmi¹ ponownie
najpóŸniej w Bo¿e Narodzenie.

Podsumowanie ca³orocznych dzia³añ to
tak¿e dobry moment na podziêkowania,
zw³aszcza wszystkim darczyñcom, ofiarodaw-
com i uczestnikom koncertów, bo bez ich
¿yczliwoœci ¿adne dzia³ania organizatorów nie
mia³yby najmniejszego sensu.

Bardzo gor¹co dziêkujê panu burmistrzo-
wi Rolandowi Marciniakowi, który co roku
wspiera organizacjê festiwalu od strony finan-
sowej. Serdeczne podziêkowania sk³adam na
rêce Anny Panek – kierownika generalnego
PRO MUSICA SACRA, która dba³a o wszyst-
kie sprawy materialne i bytowe niezbêdne do
prowadzenia naszych dzia³añ artystycznych.

Dziêkujê pracownikom referatu promocji
Urzêdu Miasta za wszelk¹ pomoc. Serdeczne
Bóg zap³aæ sk³adam tak¿e na rêce ks. probosz-
cza Franciszka Molskiego za to, ¿e od pocz¹t-
ku pracy w naszej parafii jest mecenasem dla
wszystkich naszych dzia³añ.

W œwietle zbli¿aj¹cej siê finalizacji pro-
jektu nie sposób z wdziêcznoœci¹ nie wspo-
mnieæ tak¿e ks. Andrzeja Kry³owskiego, któ-
ry by³ proboszczem w 2009 roku, kiedy ini-
cjowaliœmy nasze dzia³ania.

Serdecznie dziêkujê tak¿e ks. Piotrowi
Dêbskiemu – referentowi ds. muzyki koœciel-
nej Legnickiej Kurii Biskupiej - za koordy-
nowanie i nadzorowanie dzia³añ remonto-
wych. Podziêkowania przesy³am tak¿e na rêce
prof. Marty Kierskiej-Witczak, kierownika
Zak³adu Muzyki Koœcielnej wroc³awskiej
Akademii Muzycznej - za udzielenie patro-
natu merytorycznego nad projektem.

Stokrotne dziêki sk³adam tak¿e na rêce

Koniec sezonu koncertowego to czas pod-
sumowañ, które dla festiwalu PRO MUSICA
SACRA s¹ w tym roku wyj¹tkowo optymi-
styczne. Pomimo niesprzyjaj¹cej sytuacji
zwi¹zanej z trwaj¹c¹ od po³owy maja reno-
wacj¹ organów w œwieradowskim koœciele,
zorganizowaliœmy 9 koncertów - tylko o je-
den mniej ni¿ w rok temu. Niemo¿noœæ u¿y-
cia organów zmusi³a mnie do planowania kon-
certów kameralnych bez udzia³u tego instru-
mentu, co jest trudniejsze (i dro¿sze) ni¿ or-
ganizowanie koncertów organowych czy ka-
meralnych z akompaniamentem organów. Te-
goroczn¹ edycjê festiwalu uda³o siê przepro-
wadziæ dziêki znacznej wspó³pracy wielu
¿yczliwych nam osób, zarówno wykonawców,
jak i w³adz wroc³awskiej Akademii Muzycz-
nej, a by³a to jak dot¹d chyba najciekawsza
pod wzglêdem ró¿norodnoœci wykonanego re-
pertuaru edycja.

Gromadzenie œrodków na renowacje or-
ganów nie ograniczy³o siê w tym roku tylko
do zbierania dobrowolnych datków zbiera-
nych w czasie koncertów. W lipcu wprowa-
dziliœmy do sprzeda¿y p³ytê – cegie³kê. Zain-
teresowanie tym nagraniem przeros³o nasze
oczekiwania, bo w ci¹gu zaledwie czterech
miesiêcy sprzedaliœmy 130 egzemplarzy, co
przynios³o dochód wiêkszy ni¿ dochód z ca-
³ej edycji festiwalu w roku 2010 (wiêkszoœæ
nabywców zostawia³a w koszyku sprzedaw-
ców wiêcej ni¿ wynosi³a minimalna cena p³y-
ty).

Dochód ze sprzeda¿y p³yt by³ co miesi¹c
podliczany wspólnie z datkami z koncertów i
razem z nimi wp³acany na konto Fundacji na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwie-
radów-Czerniawa, dlatego trudno dziœ doko-
naæ podzia³u dochodu na wp³ywy z datków i
sprzeda¿y p³yt. £¹cznie w trzech edycjach
PRO MUSICA SACRA zebrano 14.132 z³ -
to znaczna pomoc w finansowaniu dzie³a od-
nowy naszych organów, zw³aszcza ¿e wszyst-
kie wnioski o dotacje sk³adane przez nas przez
trzy lata, zarówno do Ministerstwa Kultury,

jak i do Urzêdu Marsza³kowskiego by³y roz-
patrzone negatywnie, co oznacza, ¿e ca³a in-
westycja spoczywa wy³¹cznie na naszych bar-
kach.

W zwi¹zku z pytaniami, dlaczego konser-
wacja organów trwa tak d³ugo i czemu ci¹gle
nie widaæ jej koñca, winien jestem kilka s³ów
wyjaœnienia tak¿e i na ten temat. Organy s¹
instrumentem bardzo z³o¿onym i niezmiernie
skomplikowanym. Nawet tak ma³y instru-
ment, jak ten w œwieradowskim koœciele, sk³a-
da siê z kilkudziesiêciu tysiêcy czêœci, z któ-
rych ka¿da po rozebraniu na „czynniki pierw-
sze” musi przejœæ przez rêce organmistrza,
ka¿da te¿ wymaga jakiejœ interwencji. Jedy-
nymi elementami, jakie mo¿na kupiæ w skle-
pie, to wkrêty i œrubki, pozosta³e musz¹ byæ

pani prorektor AM, prof. Haliny Bobrowicz,
dziêki której mo¿liwe by³o wypo¿yczenie z
uczelni klawesynu na d³ugi okres, który cza-
sowo zastêpowa³ nam organy. Dziêkujê
wszystkim wykonawcom, którzy wziêli udzia³
w naszym festiwalu (ich lista jest zbyt d³uga,
bym móg³ tu wymieniæ wszystkich z imienia
i nazwiska).

Dziêkujê paniom, które co miesi¹c praco-
wa³y przy obs³udze koncertów, oraz wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek inny sposób
wspomogli nasze dzia³ania.

Festiwal PRO MUSICA SACRA powo-
³any zosta³ do ¿ycia, aby wesprzeæ finansowo
dzie³o odnowy organów, mamy jednak nadzie-
jê, ¿e zakoñczenie remontu nie bêdzie koñ-
cem, lecz pocz¹tkiem dzia³alnoœci koncerto-
wej w naszym koœciele i ¿e bêdziemy mogli
wszystkich Pañ-
stwa zaprosiæ w
przysz³ym roku na
koncerty kolejnej
- czwartej edycji
festiwalu, ju¿ na
odremon towa-
nych organach.

Jakub Choros
kierownik artystyczny

PRO MUSICA SACRA

TryptykTryptykTryptykTryptykTryptyk
RzymskiRzymskiRzymskiRzymskiRzymski

gor¹c¹ reakcjê bisem - fina³ II czêœci:
Kres jest tak niewidzialny, jak pocz¹tek.
Wszechœwiat wy³oni³ siê ze S³owa i do S³o-

wa te¿ powraca.
W samym centrum Sykstyny artysta ten

niewidzialny kres wyrazi³ w widzialnym drama-
cie S¹du —

I ten niewidzialny kres sta³ siê widzialny
jakby szczyt przejrzystoœci:

omnia nuda et aperta ante oculos Eius!
Na zakoñczenie swego wystêpu Soyka za-

œpiewa³ piosenki - „Jednego serca” Niemena,
„Dopóki nam Ziemia krêci siê” Okud¿awy oraz
jeden z wierszy Mi³osza, do którego skompo-
nowa³ muzykê.

Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcie Tomasz Chmielowiec



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 @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p li t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
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»

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

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokona-
nia wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Mag-
dalen¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicz-
nie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza nu-
mer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Na sNa sNa sNa sNa stra¿y tra¿y tra¿y tra¿y tra¿y porz¹dkuporz¹dkuporz¹dkuporz¹dkuporz¹dku
Ewidencja dzia³añ Stra¿y Miejskiej w

Œwieradowie-Zdroju w paŸdzierniku br.:
Przeprowadzano dzia³ania w ramach

ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod
nazw¹ „Pozory myl¹, dowód nie”.
Wramach akcji „Czytanie dzieciom”

w Miejskiej Bibliotece Publicznej kilkakrot-
nie spotykano siê z grup¹ dzieci w wieku
szkolnym.
9 paŸdziernika patrolowano miasto w

zwi¹zku z wyborami parlamentarnymi.
 16 paŸdziernika zabezpieczano teren

przy koœciele w Œwieradowie w zwi¹zku z
koncertem Stanis³awa Soyki pn. „Tryptyk
Rzymski”.
  Kontrolowano place zabaw pod k¹-

tem ujawniania  osób spo¿ywaj¹cych alkohol,
zaœmiecaj¹cych i zanieczyszczaj¹cych teren
oraz dewastuj¹cych urz¹dzenia zabawowe.
Kontrolowano miejsca na terenie mia-

sta, w których w przesz³oœci czêsto podrzuca-
no œmieci.
 Dokonywano kontroli ruchu drogo-

wego w zakresie okreœlonym w przepisach.
 Asystowano pracownikom Urzêdu

Miasta w
c z y n n o -
œciach ad-
ministracyj-
nych.
Wie-

l o k r o t n i e
podejmowa-
³am interwen-
cje w zwi¹zku ze
zg³oszeniami o
nieprawid³owo-
œciach od mieszkañców.
Interweniowa³am w stosunku do w³a-

œcicieli i opiekunów psów, którzy nie zacho-
wywali ostro¿noœci przy ich trzymaniu.

Dominika Pater
Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzê-

dzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿-
nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtor-
ku do pi¹tku w godz. 730-1530.

Telefony kontaktowe: Dominika Pater
- 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231
708.

W zwi¹zku z wieloma interwencjami w stosunku do
w³aœcicieli i opiekunów psów Stra¿ Miejska przypomina,
¿e w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VIII/54/2006 Rady Miasta z
30 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej, wyprowa-
dzanie psów w miejsca publiczne dozwolone jest tylko
przy u¿yciu smyczy i w kagañcu.

Zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest jedy-
nie w miejscach odosobnionych, ma³o uczêszczanych przez
ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych, pod
warunkiem, gdy pies jest w kagañcu, a w³aœciciel (opie-
kun) psa znajduje siê od psa w niedalekiej odleg³oœci i
ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej kontroli nad
jego zachowaniem. Uwalnianie psa z kagañca dozwolo-
ne jest w sytuacjach, gdy zwierzê nie stwarza zagro¿enia
dla osób trzecich i mienia. Zabrania siê wyprowadzania
psów do piaskownic s³u¿¹cych dzieciom jako teren do
zabawy.

W³aœciciel zwierzêcia domowego obowi¹zany jest do
zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, za-
pewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo-
œci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów prze-
znaczonych do u¿ytku publicznego, a w przypadku ta-
kiego zanieczyszczenia - do natychmiastowego ich uprz¹t-
niêcia, w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych itp.. Nieczystoœci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu
rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane w komunal-
nych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowie-

nie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z
psów przewodników.

Przypominamy równie¿, ¿e istnieje obowi¹zek ozna-
kowania psów. Posiadacz psa w wieku powy¿ej 3 miesiê-
cy lub w terminie 14 dni po wejœciu w posiadanie psa jest
zobowi¹zany do jego rejestracji. Obowi¹zek zg³aszania
psa do rejestracji spoczywa na posiadaczu zwierzêcia, któ-
ry zobowi¹zany jest te¿ do zaopatrzenia go w obro¿ê.
Oznaczenie psa nastêpuje przez zamocowanie przy jego
obro¿y znaczka z numerem ewidencyjnym oraz za³o¿e-
nie dla niego karty ewidencyjnej. W przypadku zagubie-
nia lub zniszczenia znaczka z numerem ewidencyjnym
psa oraz zaginiêcia psa, posiadacz psa zobowi¹zany jest
do zawiadomienia o tym w ci¹gu 14 dni od zdarzenia
w³aœciw¹ administracjê rejestruj¹c¹ psa.

W razie utraty psa, jego œmierci lub sprzeda¿y po-
siadacz psa wnosi o skreœlenie psa z rejestru, a tak¿e
zwraca znaczek z numerem ewidencyjnym w terminie
14 dni od zdarzenia.

W przypadku zmiany osoby utrzymuj¹cej psa do-
tychczasowy posiadacz i nowy posiadacz s¹ obowi¹zani
zawiadomiæ podmiot rejestruj¹cy w terminie 14 dni o tej
zmianie. Znaczka ewidencyjnego nie wolno niszczyæ, wy-
po¿yczaæ, sprzedawaæ, a tak¿e przeznaczaæ dla innego
psa ni¿ ten, dla którego zosta³ pierwotnie przyznany.

Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w regu-
laminie, podlega karze grzywny. (Art. 10 ust. 2-2a usta-
wy  z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach).

Psy pod specjalnym nadzorem

Kronika
policyjna

6 paŸdziernika w jednym ze sklepów do-
sz³o do kradzie¿y pary obuwia wartoœci 70 z³
oraz swetra o wartoœci 48 z³. Sprawczyni zo-
sta³a ukarana mandatem karnym.

11 paŸdziernika funkcjonariusze z RD
otrzymali zg³oszenie o biegaj¹cym po ulicy
psie. Wobec w³aœcicielki zwierzêcia zosta³a
zastosowana sankcja za niezachowanie naka-
zanych œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu
zwierzêcia.

Kilka dni póŸniej, 25 paŸdziernika, w
Œwieradowie dosz³o do innego zdarzenia -
pies rasy rottweiler zaatakowa³ turystkê, po-
woduj¹c u pokrzywdzonej obra¿enia rêki.
W³aœcicielka zwierzêcia równie¿ zosta³a uka-
rana mandatem karnym.

19 paŸdziernika funkcjonariusze Rewi-
ru Dzielnicowych w Œwieradowie Zdroju za-
trzymali 30-letniego mieszkañca Pobiednej,
który bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (1,23 pro-
mila alkoholu w organizmie) kierowa³ rowe-
rem po drodze publicznej. Za czyn ten kodeks
karny przewiduje karê grzywny, karê ograni-
czenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do roku.

20 paŸdziernika policjanci zatrzymali
mieszkankê  Œwieradowa, która bêd¹c w sta-
nie nietrzeŸwoœci (1,11 promila) kierowa³a
samochodem osobowym marki VW, co zagro-
¿one jest sankcj¹ nawet do 2 lat pozbawienia
wolnoœci, ponadto kierowcy zabierane s¹
uprawnienia do kierowania.

23 i 24 paŸdziernika w jednym ze œwie-
radowskich dyskontów dosz³o do dwóch kra-
dzie¿y w sklepach z wyrobami alkoholowy-
mi. Wartoœæ skradzionego mienia oszacowa-
no na 35,98 z³. Sprawcy zostali ukarani man-
datami karnymi.

Od 28 paŸdziernika do 2 listopada poli-
cjanci Komendy Powiatowej Policji w Luba-
niu prowadzili akcjê „Znicz 2011”, ukierun-
kowan¹ na zapewnienie bezpieczeñstwa
wszystkim odwiedzaj¹cym groby swoich bli-
skich w zwi¹zku z Dniem Wszystkich Œwiê-
tych. Na drodze zauwa¿alna by³a zwiêkszona
iloœæ patroli, szczególnie w okolicach cmen-
tarzy. W Œwieradowie skontrolowano 41 po-
jazdów i na³o¿ono 13 mandatów karnych za
wykroczenia drogowe oraz wykroczenia spo-
³ecznie uci¹¿liwe.

W nawi¹zaniu  do wypowiedzi burmistrza
zamieszczonej w „Notatniku Œwieradowskim”
nr 10/2011 na temat wrzeœniowej sesji Rady
Miasta i dyskusji zwi¹zanej z przyjêciem uchwa-
³y o zmianach cen wody i œcieków, pragnê
przedstawiæ swój punkt widzenia w tej spra-
wie.

Jestem jednym z trzech radnych, którzy byli
przeciwni zaproponowanej przez burmistrza
podwy¿ce cen. Zabieraj¹c g³os w dyskusji na
sesji zwróci³em uwagê na wysokoœæ podwy¿-
ki, uwa¿aj¹c, ¿e w okresie, kiedy znaczna czêœæ
mieszkañców boryka siê z trudnoœciami w zna-
lezieniu pracy, wielu z nich jest na zasi³ku z
opieki spo³ecznej, którego wysokoœæ wynosi
czêsto 200-300 z³, ka¿da podwy¿ka jest dla tych
ludzi bardzo uci¹¿liwa.

Przekaza³em uwagi  mieszkañców, a  zara-
zem wyborców, co myœl¹ o tej sprawie, zazna-
czy³em te¿, ¿e na terenie miasta z wodoci¹gów
i kanalizacji korzystaj¹  g³ównie mieszkañcy
centrum,  natomiast ci z przedmieœcia i czêœci
osiedla Czerniawa s¹ pozbawieni dostêpu do
wodoci¹gu i sieci kanalizacji i to oni ponios¹
konsekwencje tej podwy¿ki.

Uwa¿am, ¿e moim obowi¹zkiem  jest przed-
stawienie problemów, z jakimi siê zwracaj¹ wy-
borcy do radnego, dlatego dziwi mnie taka oto
wypowiedz burmistrza:

„Dla mnie najdziwniejszym argumentem
by³ wywód radnego, z którego wypowiedzi
wywnioskowa³em, ¿e podwy¿ki dotycz¹ na-
szych wyborców i dlatego trzeba stan¹æ w ich
obronie i g³osowaæ przeciwko podwy¿kom”.

Panie  burmistrzu, dobrze Pan wywniosko-
wa³, te podwy¿ki dotycz¹ naszych wyborców
(czytaj mieszkañców) i nale¿y stan¹æ w ich
obronie. Tu rodzi siê pytanie, kto wybiera rad-

nych oraz burmi-
strza i komu wy-
brani powinni
s³u¿yæ? Powie
Pan, ¿e miastu, a
miasto to kto -

Zdaniem radnego

czy nie jego mieszkañcy?
W dalszym ci¹gu wypowiedzi w „Notatni-

ku” pisze Pan: „Trzeba odwagi, przekonania do
argumentów i co najtrudniejsze - zaufania do
burmistrza”. Myœlê, ¿e radnym odwagi nie bra-
kuje, a zaufanie do burmistrza to rzecz wzglêd-
na, ka¿dy radny powinien mieæ w³asne zdanie
i broniæ go na posiedzeniach komisji i sesjach.

Dalej zwraca Pan uwagê radnym, ¿e „przy
podejmowaniu trudnych uchwa³ przechodz¹
test uczciwoœci i rozs¹dku”. Spytam, w sto-
sunku do kogo radny powinien byæ uczciwy?
Od d³u¿szego czasu czêœæ mieszkañców nie
p³aci czynszów, jak te¿ nie wnosi op³at za po-
bieran¹ wodê i œcieki, zad³u¿enie z tego tytu³u
jest bardzo wysokie, a podwy¿ka op³at za wodê
i œcieki w znacznym stopniu tylko to zad³u¿e-
nie zwiêkszy.

Pomimo wielokrotnych monitów radnych
z osiedla Czerniawa, do dziœ nie doczekali siê
wodoci¹gów mieszkañcy ul. Górzystej i D³u-
giej. Argumentem burmistrza jest brak  fundu-
szy, mimo - jak pisze - oszczêdnoœci z tytu³u
likwidacji Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
wynios³y prawie 500 tys. z³, które przy przy-
chodach 1,3 mln z³, bez podwy¿ki taryf za wodê
i œcieki, mia³y w za³o¿eniu trafiæ na fundusz
inwestycyjny. Od wielu lat mówi siê o budowie
w Czerniawie kanalizacji i oczyszczalni œcieków:
najpierw jako wspólnej inwestycji z gmin¹ Le-
œna, obecnie jako naszym zadaniu w³asnym.
Zgodnie z zapewnieniami, jakie s³ysz¹ radni,
zosta³ z³o¿ony wniosek na dofinansowanie tej
inwestycji w wysokoœci 4 mln z³ z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymanie tych
pieniêdzy wi¹¿e siê z wieloma trudnoœciami,
projektowana sieæ kanalizacji i oczyszczalni
œcieków jest zlokalizowana czêœciowo w ob-
szarze „Natury 2000”, a co za tym idzie - ko-
nieczne staje siê wykonanie analizy oddzia³y-
wania inwestycji na œrodowisko. W dobie, kie-
dy wydanie pozwolenia na œciêcie drzewa wy-
maga tylu zabiegów, pytam, czy rozpoczêcie
tej inwestycji w roku 2012 nie stoi pod zna-
kiem zapytania?

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów-Zdrój in-
formuje, ¿e  na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta 19 paŸdziernika  zosta³  podany  do pu-
blicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wy-
kaz w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y, w
trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
nr 2, 4 i 4A przy ul. Lipowej 3, wraz z odda-
niem w u¿ytkowanie wieczyste u³oamkowej
czêœci dzia³ki nr 72/1, am. 4, obr V.

Wykaz jest do wgl¹du w godzinach pracy
Urzêdu.

UM wykazuje

Bogus³aw Korta



Na bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹co

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 p³yny, wyrzuca nieczystoœci albo doprowadza
do wypadania takich przedmiotów lub wylewania siê p³ynów, podlega karze grzywny do
500 z³otych albo karze nagany”. Wyrzucanie  œmieci  w miejscu niedozwolonym  stanowi
wiêc wykroczenie. Zgodnie  natomiast  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”.
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KARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI

Roland Marciniak
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W przysz³ym roku bêdziemy skromnym wspó³organizato-
rem miêdzynarodowej konferencji pod egid¹ Instytutu Fizyki
J¹drowej z Krakowa i przy wsparciu Politechniki Wroc³aw-
skiej (prof. Tadeusz Przylibski). Konferencja, któr¹ zaplano-
wano na czerwiec 2012 r., potrwa tydzieñ i œci¹gnie ok. 100
naukowców z wielu krajów (m.in. z Indii, Francji, Austrii,
Niemiec, Hiszpanii), a jej celem bêdzie badanie radonu. My
zechcemy wykorzystaæ to zdarzenie do popularyzowania w³a-
œciwoœci leczniczych radonu.

To bêdzie kolejna ju¿ konferencja – po organizowanych
wczeœniej przez Uzdrowisko – ale tym razem o randze daleko
wykraczaj¹cej poza Europê Œrodkow¹.

INWESTYCJE - WYŚCIG Z POGODĄINWESTYCJE - WYŚCIG Z POGODĄINWESTYCJE - WYŚCIG Z POGODĄINWESTYCJE - WYŚCIG Z POGODĄINWESTYCJE - WYŚCIG Z POGODĄ
W tym roku aura sprzyja naszym inwestycjom. Ju¿ dawno

nie mieliœmy tak ciep³ego paŸdziernika, a tym bardziej listo-
pada. Na terenie miasta mamy kilka inwestycji drogowych,
które musz¹ byæ zakoñczone i rozliczone w tym roku. Na uli-
cy Stokowej, Budowlanych i M³odych Techników trwa uk³a-
danie nawierzchni, na ul. Cichej w fazie koñcowej s¹ prace
pod u³o¿enie nawierzchni asfaltowej. Najtrudniej bêdzie na
ul. Zdrojowej, gdzie przy budowie deptaka wci¹¿ napotyka-
my na problemy techniczne zwi¹zane z przedwojenn¹ infra-
struktur¹ sieciow¹ i niew³aœciwie przy³¹czonymi do wodoci¹-
gów budynkami. W tym roku zostanie wykonana czêœæ œrod-
kowa deptaka z oœwietleniem. Natomiast chodniki wykona-
my wiosn¹ przysz³ego roku. Lepiej jest z zaawansowaniem
robót przy rewitalizacji dolnego tarasu i parków zdrojowych.
Trwaj¹ ostatnie roboty przy trawnikach i alejkach. Do u¿ytku
oddaliœmy te¿ ul. Pi³sudskiego.

Dostajê sporo uwag od mieszkañców, dlaczego remontu-
jemy drogi na prze³omie jesieni i zimy, dlaczego nie mo¿na
tego robiæ wiosn¹ i latem? Takie œciganie siê z pogod¹ spowo-
dowane jest tym, ¿e pozyskane œrodki zewnêtrzne na odbudo-
wê dróg otrzymujemy najczêœciej we wrzeœniu. Przeprowa-
dzenie przetargów i podpisanie umowy na wykonawstwo trwa
czasami miesi¹c. Niestety, nie mo¿emy zacz¹æ inwestycji bez
podpisanej umowy na pozyskane œrodki z zewn¹trz. Ca³y pro-
ces finansowy powoduje, ¿e prawie co roku zaskakuje nas zima
na niektórych inwestycjach i musimy przek³adaæ je na nastêp-
ny rok. S¹dzê, ¿e pomimo trudnoœci z realizacj¹ inwestycji,
najwa¿niejsze jest to, ¿e skutecznie pozyskujemy œrodki ze-
wnêtrzne.

W 2011 roku wyremontujemy 7 ulic i ju¿ zaczêliœmy sta-
rania o œrodki na nastêpne ulice.

W paŸdzierniku dwukrotnie z³o¿y³em wizytê burmistrzo-
wi Oybin i wiceburmistrzowi Zittau, rozmawiaj¹c z nimi o
wspó³pracy przy projekcie nowych œcie¿ek rowerowych. Niem-
cy s¹ bardzo singltrekami zainteresowani, a inwestycjê chcie-
liby realizowaæ w 2014 r., co i nam jest na rêkê, bo do tego
czasu zakoñczymy i rozliczymy obecnie budowane singltreki
i pojawi siê mo¿liwoœæ umieszczenia kolejnych inwestycji w
bud¿ecie.

W zesz³ym roku wykonaliœmy aktualizacjê dokumentacji
kanalizowania osiedla Czerniawa wraz z budow¹ oczyszczal-
ni œcieków. Zamierzaliœmy równie¿ z³o¿yæ wniosek o dofi-
nansowanie z funduszy unijnych, okaza³o siê jednak, ¿e jest
to niemo¿liwe, poniewa¿ zostaliœmy zobowi¹zani do wyko-
nania inwentaryzacji przyrodniczej i raportu oddzia³ywania
inwestycji na œrodowisko. Oczywiœcie, nic w tym z³ego, tylko
¿e raport mo¿na wykonaæ jedynie w okresie wegetatywnym
organizmów zamieszkuj¹cych s¹siedztwo nowo budowanej
oczyszczalni. Te badania trwa³y do koñca sierpnia. Nastêpnie
raport zosta³ wys³any do konsultacji w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu. Stamt¹d otrzymaliœmy
kilka wytycznych i uzgodnienie raportu. Zosta³a wszczêta pro-
cedura wydania decyzji œrodowiskowej dla tej inwestycji. W
tym samym czasie zosta³ og³oszony kolejny nabór wniosków
o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczysz-

czalni œcieków. Z³o¿yliœmy, rzecz jasna, wniosek i czekamy
na pierwsz¹ formaln¹ weryfikacjê. Problemem mo¿e byæ do-
starczenie przez gminê na czas prawomocnej decyzji pozwo-
lenia na budowê, gdy¿ mo¿emy j¹ otrzymaæ po uprawomoc-
nieniu siê decyzji œrodowiskowej. Œcigamy siê z czasem i mam
nadziejê, ¿e nie pojawi¹ siê problemy ze skompletowaniem
dokumentacji.

Mam ogromn¹ proœbê do mieszkañców Czerniawy o szcze-
gólne zaanga¿owanie w ten projekt i jak najszybsze uzgadnia-
nie szczegó³ów zawartych w dokumentacji. W zesz³ym roku
jeden z mieszkañców zaprotestowa³ przeciwko budowie
oczyszczalni œcieków w Czerniawie, co znacznie spowolni³o
pracê przy projekcie. Je¿eli dotrzymamy terminu dostarczenia
dokumentacji, inwestycja rozpocznie siê w przysz³ym roku.
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Podj¹³em negocjacje z radiow¹ „Jedynk¹” w sprawie zor-

ganizowania tej imprezy w przysz³ym roku w naszym mie-
œcie. By³by to trzecia edycja z rzêdu w Œwieradowie. Je¿eli
dogadamy siê z radiem, pozostanie nam do rozwi¹zania pro-
blem miejsca imprezy. W tym roku rozpoczniemy, a w przy-
sz³ym zakoñczymy przebudowê murawy na stadionie i powin-
niœmy znaleŸæ inn¹ lokalizacjê dla jedynkowego lata. Takim
miejscem móg³by byæ teren za dworcem kolejowym, który
chcemy przej¹æ. Ale dzisiaj nie jestem pewny, czy zd¹¿ymy
przygotowaæ dworzec do imprezy. Do maja przysz³ego roku
sytuacja wyklaruje siê na tyle, ¿eby podj¹æ decyzjê o lokaliza-
cji.

Do „Lata z radiem” dop³acamy ponad 80 tys. z³. Wydaje
siê drogo jak na jeden wieczór. Ale gdybyœmy chcieli samo-
dzielnie zorganizowaæ tak¹ imprezê, na której na trzech kon-
certach wystêpuj¹ zespo³y Mafia i Formacja Nie¿ywych Scha-
buff  oraz gwiazda wieczoru Kora, do tego dodaj¹c koszt wy-
najêcia sceny i nag³oœnienia, jak równie¿ oprawê kulinarn¹ w
wykonaniu Roberta Sowy, trzeba by siê liczyæ z kosztem ok.
250 tys. z³. Znacz¹ce jest te¿ to, ¿e mamy promocjê w ogólno-
polskiej stacji radiowej i zwiastuny imprezy w TVP.
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7 listopada og³osiliœmy przetarg na zakup œredniego wozu
gaœniczego dla naszej jednostki OSP w Czerniawie. Bardzo
du¿ym wyzwaniem dla bud¿etu gminy by³o zabezpieczenie
finansowe tego wydatku. Auto kosztuje ok. 630 tys. z³. W

bud¿ecie zabezpieczyliœmy
kwotê wk³adu w³asnego 200
tys. z³, z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego
otrzymaliœmy dotacjê w wy-
sokoœci 130 tys. z³, z Urzêdu
Marsza³kowskiego Dolnego
Œl¹ska - 150 tys. z³, z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska prawdopodob-
nie otrzymamy 100 tys. z³.

Wszystko wiêc wskazuje na to,
¿e do pe³nej kwoty zabraknie
nam ok. 50 tys. z³, które bêdzie-
my musieli zabezpieczyæ w tym
lub przysz³orocznym bud¿ecie.
Je¿eli zakupimy drugie auto do
naszego OSP, osi¹gniemy du¿y
sukces, bo w trzy lata zmienili-
byœmy stare zu¿yte auta na nowe.
Czeka nas jeszcze przebudowa i
budowa nowych remiz. Od kil-
ku lat inwestujemy w stra¿aków,
bo warto, oni zawsze s¹ pierwsz¹
pomoc¹ w sytuacjach klêsko-
wych i zdarzeñ losowych zagra-
¿aj¹cych ludziom i mieniu.

W 2005 roku zakupiliœmy
lekki pojazd – forda transita - za
130 tys. z³. W 2008 r. sfinalizo-
waliœmy zakup ciê¿kiego pojaz-
du (scania) za 670 tys. z³. W
2009 r. otrzymaliœmy od Stra¿y
Granicznej lekki pojazd tereno-
wy - mercedes G350. W tym sa-
mym roku otrzymaliœmy od PSP

Lubañ drabinê na podwoziu ciê¿arowym. Je¿eli w tym roku
zakupimy auto dla Czerniawy, suma wydanych przez te kilka
lat na nowy sprzêt siêgnie 1.5 mln z³.

W przysz³ym roku wchodzi w ¿ycie nowa ustawa tzw.
œmieciowa. Bêdzie to rewolucja w procesie odbioru i utyliza-
cji odpadów z gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw.
Celem ustawodawcy by³o to, aby jak najwiêksza iloœæ œmieci
zosta³a poddana recyklingowi. System polega na tym, ¿e od
chwili wejœcia w ¿ycie ustawy zarz¹dzaj¹cym i odpowiadaj¹-
cym za gospodarkê odpadami na terenie gminy jest w³aœnie
samorz¹d. Do tej pory by³o tak, ¿e ka¿dy we w³asnym zakre-
sie pozbywa³ siê œmieci ze swojej posesji.

Odpady z naszego miasta bêd¹ transportowane do regio-
nalnej stacji, któr¹ wska¿e nam Urz¹d Marsza³kowski, a mamy
do wyboru Lubañ lub Lubomierz. Najwiêksza zmiana dla
mieszkañców polega na tym, ¿e nie bêd¹ musieli podpisywaæ
umów z przewoŸnikami, tym bowiem zajmie siê gmina. Miesz-
kañcy bêd¹ p³aciæ tzw. podatek œmieciowy, który zostanie na-
liczony od ka¿dej osoby przebywaj¹cej pod danym adresem.
Gmina bêdzie rozliczaæ ca³y proces i na podstawie kosztów
ustalaæ op³atê na jednego mieszkañca. Najwiêksz¹ zalet¹ no-
wych przepisów jest to, ¿e przestanie siê op³acaæ spalanie
œmieci w piecach i wywo¿enie ich do okolicznych lasów, nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e du¿o wiêcej œmieci poddanych bêdzie
recyklingowi. Najwiêksz¹ wad¹ jest, oczywiœcie, wysokoœæ
op³aty, której znaczn¹ czêœæ bêdziemy przekazywaæ do regio-
nalnej stacji, a ¿e bêdzie jedna do wyboru, to z kolei mo¿e,
moim zdaniem, prowadziæ do zachowañ monopolistycznych,
nie bêdzie konkurencji. Je¿eli koszty pracy stacji wzrosn¹,
my zostaniemy zmuszeni ponieœæ je bez dyskusji. Zastana-
wiamy siê z Rad¹ Miasta, do której stacji powinniœmy woziæ
œmieci: 40 km do Lubania czy 25 km do Lubomierza. Przy
wyborze bêdziemy siê kierowaæ jak najni¿szymi kosztami,
czyli w efekcie jak najni¿sz¹ op³at¹ dla mieszkañca.

W 2011 r. ze Œwieradowa wywiezionych zostanie ok. 2.700
ton œmieci (na podstawie informacji sk³adanych przez prze-
woŸników). Po wejœciu w ¿ycie ustawy, na co gmina ma czas
do koñca 2012 r., iloœæ œmieci wzroœnie w pierwszym roku do
ok. 3.500 ton.

W najbli¿szym mo¿liwym czasie podam orientacyjn¹ wy-
sokoœæ op³aty (podatku œmieciowego).
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Rada podjê³a uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ mnie do rozpoczê-

cia oficjalnych dzia³añ w celu przejêcia od nadleœnictwa Wie-
¿y Wilhelma. Zosta³ zatem uczynio-
ny wa¿ny krok, zmierzaj¹cy do od-
budowy wie¿y i uczynienia z niej
jednej z wiod¹cych atrakcji tury-
stycznych miasta i regionu. Warto
nadmieniæ, ¿e istniej¹cy ju¿ singl-
trek biegnie ok. 30 m od wie¿y i na
pewno wielu rowerzystów zrobi so-
bie przerwê w podró¿y, by tê atrak-
cjê obejrzeæ.



29 wrzeœnia komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Tadeusz Aficki, Teresa Fierkowicz, Aziz
Joya, Bogus³aw Korta, Barbara Polañska i
Anna Tkaczyk, powo³ana do oceny ogrodów
i balkonów w domach, hotelach i pensjona-
tach, uzna³a, ¿e wœród hoteli i pensjonatów
najlepiej wypad³ „Park Hotel” przed „Magno-
li¹ II” (zagospodarowanie skarpy) i „Kwis¹
II”.

A¿ trzem ogrodom w kategorii domów
prywatnych przyznano pierwsze miejsce: Ja-
dwidze Afickiej  - za skalniak i aran¿acjê; Ma-
riannie Wiœniewskiej - za ukwiecenie, agawy
i troskê o biegn¹ce wzd³u¿ ogrodzenia toro-
wisko nieczynej linii kolejowej ze Œwierado-
wa na plac sk³adowy; Annie Marsza³ek - za
zagospodarowanie , kompozycjê przestrzenn¹
i w³asnorêcznie wykonan¹ altanê, fontannê,

karmniki itp. (na zdjêciu).
Miejsca drugie: Marlena Zubek i Bo¿ena

Bartodziej - za drzewa, krzewy i dekoracjê;
Sabina Kamiñska - za aran¿acjê; Alicja Jaku-
bowska - za figurki zwierz¹t zharmonizowa-
ne z roœlinnoœci¹.

Miejsca trzecie: Helena Kacik - za kwiaty
i aran¿acjê; Wanda Nowak - za ukwiecenie;
Urszula Lipnicka i Barbara Haka - za zago-
spodarowanie ogrodu; Jadwiga Knet i Irena
Marciniak - za ukwiecenie i udekorowanie;
Regina Sroka i Piotr Jakowiec - za aran¿acjê.

W kategorii balkonów wygra³a Barbara
Guœliñska - za promowanie symbolu œwiera-
dowskiej ¿abki w otoczeniu kwiatów. Drugie
miejsce przyznano Urszuli Michalec - za aran-
¿acjê balkonu.

T. Fierkowicz

Piêkne
ogrody

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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

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

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

us³ugi  pogrzebowej - rabaty na nagrobki.

Gdy patrzê na piêknie odrestaurowane domy
przys³upowe w Czerniawie (jak ten na zdjêciu),
nachodz¹ mnie myœli, jak pó³tora wieku temu wy-
gl¹da³o tu ¿ycie. T¹ myœl¹ drêczona, rozpoczê³am
poszukiwania materia³ów o zwyczajach ludowych
na £u¿ycach...

Ka¿da czynnoœæ ¿yciowa oparta by³a o zwyczaje kul-
tywowane od wieków i tradycje przekazywane z ojca na
syna. Stare kobiety przeœladowa³y ciê¿arne zabobonami
zwi¹zanymi z ich stanem, m³ode przysz³e mamy mia³y
doœæ ci¹g³ych pouczeñ, po czym jak osi¹ga³y wiek, który
im samym na posiadanie potomstwa nie pozwala³, przej-
mowa³y pa³eczkê w zadrêczaniu niewiast przy nadziei -
„dla dobra nienarodzonego dzieciêcia”. Wierzono bowiem,
¿e postêpowanie przysz³ej mamy ma wp³yw na to, jakie
urodzi siê maleñstwo, czy bêdzie piêkne i zdrowe, czy wy-
roœnie na prawego i pracowitego cz³owieka, czy te¿ na w³ó-
czêgê, pokrakê lub brzydala.

Wszêdzie wierzono, ¿e jak kobieta siê poparzy bêd¹c
brzemienna, to maleñstwo urodzi siê ze znamieniem, a

jak niewiasta zapatrzy siê na kogoœ brzydkiego, to nie-
mowlê bêdzie szpetne. Do ciekawszych zwyczajów nale¿a³
ten dotycz¹cy picia wody, która zaczerpniêta ze studni
musia³a byæ przelana do drugiego naczynia, gdy¿ pita bez-
poœrednio mog³a spowodowaæ, ¿e dziecko jak doroœnie
bêdzie alkoholikiem. Spe³nianie zachcianek ciê¿arnej za-
pobiega³o kalectwu noworodka. Akuszerka zwana by³a
„babk¹”, albo „wowk¹”. Przed przyjœciem dzieciêcia na
œwiat kropiono izbê i ³o¿e wod¹ œwiêcon¹, podczas porodu
kobieta mia³a pod g³ow¹ ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa, aby
z³e moce dostêpu nie mia³y. £o¿e pokryte bia³ymi p³achta-
mi zwane by³o „njedelskie ruby”.

Nie wiadomo, dlaczego podczas aktu rozwi¹zania w
izbie musia³y byæ otwarte szafy i komody. Noworodek by³
istot¹ z innej przestrzeni, niena³adowany jeszcze energi¹
niezbêdn¹ do ¿ycia. Wody na pierwsz¹ k¹piel nie wolno
by³o czerpaæ po zachodzie s³oñca, podczas podgrzewania
nie nale¿a³o wody doprowadzaæ do wrzenia, a gar nie móg³
byæ przykryty, zaœ do niecki (naczynie do wyrabiania cia-
sta i k¹pieli niemowl¹t) wrzucano srebrny pieni¹¿ek, co
mia³o w³¹czyæ maleñstwo do realiów tego œwiata (ju¿ wte-
dy wiedzieli ludzie, co œwiatem rz¹dzi).

Przez pierwsze szeœæ tygodni matka mia³a pilnowaæ
dziecka dniem i noc¹, spuszczenie potomka na chwilê z
oczu by³o ryzykiem, ¿e duchy wymieni¹ je na „premen-
ka”, czyli odmieñca.

Matka w po³ogu nie mog³a przekraczaæ granic gospo-
darstwa, gdy¿ wierzono, ¿e przynosi to nieszczêœcie. Do-
piero po szeœciu tygodniach od narodzin dziecka nastêpo-
wa³ akt oczyszczenia. S¹siedzi mieli obowi¹zek pomaga-
nia rodzinie, w której kobieta z racji powicia potomka przez
jakiœ czas nie by³a w stanie pe³niæ obowi¹zków domowych.

Ochrzciæ dziecko nale¿a³o jak najszybciej, matka nie
bra³a udzia³u w uroczystoœci koœcielnej – nastêpowa³o kul-
towe rozdzielenie dziecka z matk¹. Wybierano co najmniej
troje chrzestnych, w tym jedno musia³o byæ stanu wolne-
go, liczba „kumów” by³a nieparzysta, podczas nabo¿eñ-
stwa i chrztu dzieciê trzyma³a najm³odsza „kuma”, czyli

chrzestna. Biesiada po
uroczystoœci nosi³a nazwê
„khrcizna” i potrafi³a
trwaæ nawet trzy dni.

Dziecko dorasta³o i
przechodzi³o kolejne ob-
rzêdy zwi¹zane z ró¿ny-
mi etapami w ¿yciu, do
wa¿niejszych nale¿a³y
zarêczyny i zaœlubiny.
Kiedy kawaler zaczyna³

odwiedzaæ pannê w domu, wiadomo by³o, ¿e ma wobec
niej matrymonialne zmiary; panna okazywa³a przychyl-
noœæ m³odzieñcowi odprowadzaj¹c go po ka¿dych takich
odwiedzinach do drzwi lub do furtki. Po pewnym czasie
takich zalotów do rodziców panny przybywa³ w imieniu
kawalera swat zwany „brask¹”, który nastêpnie podczas
wesela pe³ni³ funkcjê starosty. Jeœli rodzice panny zaak-
ceptowali kandydata na ziêcia, nastêpowa³y wzajemne
oglêdziny gospodarstw. Jedna i druga strona chcia³a mieæ
pewnoœæ, ¿e dziecko dokona³o w³aœciwego wyboru.

Zarêczyny na £u¿ycach zwane „slubami” odbywa³y
siê w domu panny. Po tej uroczystoœci m³odzi do czasu za-
œlubin oddalali siê nieco od swoich przyjació³, to by³ czas
przygotowania do zmiany drogi ¿ycia. Panna nie nosi³a
ju¿ czerwonych strojów i nie wplata³a we w³osy barwnych
wst¹¿ek. Braska wkracza³ odœwiêtnie ubrany z d³ug¹ lask¹
ustrojon¹ kwiatami i wst¹¿kami do wyznaczonych domów
i zaprasza³ zarówno doros³ych, jak i dzieci. Odmowa na-
stêpowa³a niezwykle rzadko i tylko w uzasadnionych oko-
licznoœciach.

Dzieñ przed zaœlubinami przeprowadzano pannê
m³od¹ do domu, gdzie m³odzi mieli zamieszkaæ po zawar-
ciu sakramentu. Przed domem rodzinnym m³odej, gdzie
przygotowywano uroczystoœci weselne, zbiera³y siê pan-
ny, dotychczasowe przyjació³ki narzeczonej, aby po¿egnaæ
j¹ ze swojego grona. Œpiewa³y przy tym ró¿ne pieœni i
weso³o siê bawi³y, obdarowywano je ciastkami i napitkiem.
Najbli¿sza niezamê¿na siostra lub najlepsza przyjació³ka
przekazywa³a dziewczynie welon, a w tym czasie reszta
rozbija³a o drzwi domu porcelanowe i gliniane naczynia –
im wiêcej ich pot³uczono, tym wiêksze szczêœcie mia³o pa-
nowaæ w ma³¿eñstwie nastêpnego dnia zawartym.

Podczas uroczystego ubierania panny m³odej usadza-
no j¹ na dzie¿y, dziêki czemu w przysz³oœci mia³a mieæ
lekki poród, doœwiadczone mê¿atki udziela³y m³odej rad,
tak¿e tych dotycz¹cych nocy poœlubnej. Panna pierwszy
raz styka³a siê z tematem, który dotychczas by³ dla niej
zakazany.

Do domu weselnego przybywa³ m³ody i orszak rusza³
uroczyœcie do koœcio³a. Matka panny m³odej nie bra³a udzia-
³u w œlubie w koœciele, ona pozostawa³a w domu weselnym
i „dopina³a na ostatni guzik przyjêcie”, po uroczystoœci
koœcielnej orszak udawa³ siê do domu na wesele. Po dro-
dze spotykali siê z pos³añcami matki panny m³odej, któ-
rzy przynieœli dzbany z piwem. Opró¿nione naczynia mu-
sia³y byæ rozbite. Kiedy weselnicy przybyli do domu wesel-
nego, nim weszli do izby, odbywa³ siê taniec z pann¹ m³od¹.
Pan m³ody nie móg³ uczestniczyæ w tej zabawie ani nawet
jej ogl¹daæ. Za sto³em m³oda zasiada³a po prawej stronie
m³odego, a miêdzy nimi znajdowa³ siê róg sto³u. Miêdzy
kolejnymi partiami jedzenia tañczono w stodole na klepi-
sku. Jedyn¹ osoba, która do tañców podczas takiej biesia-
dy zwyczajowo nie przystêpowa³a, by³ pan m³ody. Panna
m³oda zaœ tañczy³a do woli, ale do pierwszego tañca nie
mog³a po prosto wstaæ i odejœæ od sto³u, jej powinnoœci¹
by³o przejœæ po stole do samego koñca i dopiero wtedy
mog³a udaæ siê na tañce.

PóŸnym popo³udniem m³odzie¿ udawa³a siê do karcz-
my na tañce, starsi zaœ rozchodzili siê po domach na kawê.
Wieczorem do karczmy docierali wszyscy weselnicy i ba-
wiono siê do pó³nocy. Po oczepinach m³odych odprowa-
dzano na spoczynek. Zanim m³odzi zniknêli w izbie dla
nich przygotowanej, odmawiano wspólnie modlitwê.

Patrycja Oœciak
patrycja.osciak@o2.pl

Przy pisaniu tekstu korzysta³am z ksi¹¿ek Bo¿eny
Adamczyk-Pogorzelec pt. „Hanka b¹dŸ weso³a” i
Joanny Szczepankiewicz-Battek zatytu³owanej  „£u¿yce –
przestrzeñ dysocjacji kultur narodowych i religijnych”.

Co nam po tych Łużycach?

Dobrowolna, bezp³at-
na i œwiadoma praca na
rzecz innych, wykraczaj¹-
ca poza zwi¹zki rodzinno-
kole¿eñsko-przyjacielskie,
zosta³a wyró¿niona i
uczczona og³oszeniem
roku 2011 Europejskim
Rokiem Wolontariatu. Ob-
chodom towarzyszy³ sze-
reg dzia³añ, których prio-
rytetem by³a promocja
wolontariatu i korzyœci z
niego p³yn¹cych, kreowa-
nie nañ mody, wzmocnienie organizatorów i systemowego
podejœcia do pracy na rzecz innych.

M³odzi ludzie, anga¿uj¹cy siê w pracê Czynnego Wo-
lontariatu, dzia³aj¹cego od wielu lat w MZS i bibliotece, ucz¹
siê cierpliwoœci, empatii, pokory i czerpania radoœci ze s³u-
¿enia pomoc¹ starszym, chorym i potrzebuj¹cym przez dzia-
³anie, a nie mówienie o nim. Swoj¹ bezinteresownoœæ 28
paŸdziernika udowodni³a 22-osobowa grupa SKKT PTTK
„Œwieradowskie Or³y” (na zdjêciu) i 8-osobowa Czynnego

Wolontariatu sprz¹taj¹c Zbiorow¹ Mogi³ê Ofiar Faszyzmu,
pomnik ofiar I wojny œwiatowej oraz zaniedbane, poroœniê-
te traw¹, zapomniane œlady czyjegoœ istnienia.

Opiekunowie grup serdecznie dziêkuj¹ dzieciom za
udzia³ w akcji i ich rodzicom za zakupione znicze i stroiki i
zapraszaj¹ do zg³aszania propozycji dzia³añ i gad¿etów na
licytacjê w dniu XX Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy (8 stycznia 2012 r.) w Œwieradowie.

T. Fierkowicz, K. Luto-Przybylska
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Leczenie grypy
Jesieñ z homeopati¹Jesieñ z homeopati¹Jesieñ z homeopati¹Jesieñ z homeopati¹Jesieñ z homeopati¹

5 paŸdziernika w Polanicy-Zdroju od-
by³o siê pierwsze spotkanie przedstawicie-
li uzdrowisk Grupy Kapita³owej KGHM
Polska MiedŸ SA pn. „Przysz³oœæ i rozwój
uzdrowisk”. Uczestniczy³ w nim prezes za-
rz¹du KGHM - Herbert Wirth, prezes
KGHM TFI SA - Marcin Chmielewski,
Dyrektor Departamentu Inwestycji KGHM
TFI SA - Micha³ Holaczuk, oraz zarz¹dy
spó³ek uzdrowiskowych z Po³czyna, Cie-
plic, Polanicy i Œwieradowa.

H. Wirth przedstawi³ informacje o rozwo-
ju Grupy Kapita³owej. KGHM zainwestowa³
prawie 240 mln z³ w zakup czterech kuror-
tów, powo³uj¹c tym samym do ¿ycia sieæ
uzdrowisk na miarê europejsk¹. KGHM,
oprócz pomna¿ania pieniêdzy, poczuwa siê te¿
do obowi¹zku dzia³ania na rzecz spo³eczeñ-
stwa. Nie jest to tylko przekazywanie œrod-
ków finansowych na fundacje i wspieranie
potrzebuj¹cych - tym razem firma zainwesto-
wa³a w zdrowie.

Uzdrowiska to nie tylko œwie¿e powietrze
i przyroda, ale te¿ wody mineralne. Ta swo-
istego rodzaju kopalina ³¹czy górnictwo z
uzdrowiskami, gdzie eksploatuje siê wodê. I
tu pojawi³a siê okazja na rynku - prywatyza-
cja uzdrowisk. Na bazie tych aktywów KGHM
ma zamiar stworzyæ du¿y konglomerat wypo-
czynkowy w Europie. Zainwestowane pieni¹-
dze nie zwróc¹ siê jutro czy za rok, to s¹ in-WWWWWady postawy - problem cywilizacji (I)ady postawy - problem cywilizacji (I)ady postawy - problem cywilizacji (I)ady postawy - problem cywilizacji (I)ady postawy - problem cywilizacji (I)

Pomimo ogromnego postêpu w medy-
cynie grypa jest wci¹¿ groŸn¹ chorob¹ wi-
rusow¹, najczêœciej wystêpuj¹c¹ na œwie-
cie. Nikt nie rodzi siê z odpornoœci¹ na wi-
rusy grypy, które mog¹ ulegaæ czêstym
zmianom genetycznym, tzw. mutacjom, co
powoduje, ¿e w ka¿dym sezonie wirus jest
inny i na grypê zachorowaæ mo¿e wiele
osób.

Leczenie trwa oko³o 10 dni i w tym czasie
konieczne jest za¿ywanie odpowiednich le-
ków oraz przebywanie w ³ó¿ku, nastêpnie
nale¿y przestrzegaæ okresu rekonwalescencji,
nie tylko z powodu znacznego  os³abienia or-
ganizmu po grypie, ale równie¿ dlatego, ¿e
zakaŸnoœæ osoby chorej mo¿e trwaæ od jed-
nego do dwóch tygodni po ust¹pieniu obja-
wów choroby. Zbagatelizowanie podstawo-
wych zasad leczenia grypy lub nieprawid³o-
we leczenie mo¿e prowadziæ do niebezpiecz-
nych powik³añ uk³adowych lub narz¹dowych,
takich jak zapalenie migda³ków, zatok, oskrze-
li, krtani,ucha œrodkowego, p³uc oraz rzad-
szych, a mog¹cych siê zdarzyæ, np. miêœnia
sercowego czy opon mózgowo-rdzeniowych,
wymagaj¹cych bezwzglêdnej hospitalizacji.

Osobami ryzyka powik³añ pogrypowych
mog¹ byæ osoby starsze, cierpi¹ce na scho-
rzenia uk³adu sercowo-naczyniowego, ¿yj¹-
ce w stresie, niemowlêta i ma³e dzieci oraz
wszystkie osoby bez wzglêdu na wiek, je¿eli
ich organizm jest ju¿ os³abiony przez inne
choroby. Ze wzglêdu na z³o¿ony aspekt kli-

niczny chorób mog¹cych wyst¹piæ jako na-
stêpstwa powik³añ po grypie, a których lecze-
nia nie nale¿y podejmowaæ samodzielnie, z
oczywistych wzglêdów nie przedstawiam te-
rapii lekami homeopatycznymi.

Z du¿¹ skutecznoœci¹ w przypadku znacz-
nego os³abienia poinfekcyjnego, przebiegaj¹-
cego z brakiem ³aknienia samodzielnie mo-
¿emy zastosowaæ lek Avena sativa 5 CH, w
przypadku os³abienia fizycznego - lek China
rubra 5 CH, a pod koniec ostrych infekcji -
Sulfur iodatum 9 CH.

Rewelacyjne osi¹gniêcia przynosi kuracja
odpornoœciowa przeprowadzona zim¹ przez
kolejne trzy miesi¹ce z jednotygodniow¹
przerw¹ po ka¿dym miesi¹cu.

Kuracja miesiêczna:
Psorinum 15 CH - 10 granulek w ka¿d¹

pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹ niedzielê miesi¹ca.
Tuberculinum 15 CH - 10 granulek w

ka¿d¹ czwart¹ niedzielê miesi¹ca. W dni po-
wszednie z wyj¹tkiem sobót:

Baryta carbonica 9 CH - 5 granulek rano
po przebudzeniu.

Thuja occidentalis 9 CH - 5 granulek
wieczorem.

Leki homeopatyczne w istotny sposób
mog¹ przyczyniæ siê do zwiêkszenia odpor-
noœci, a tym samym zapobiec groŸnym powi-
k³aniom bo z gryp¹ nie ma ¿artów.

Grzegorz Bartocha
homeopata dyplomowany nr rej. 9850310

westycje przysz³oœciowe.
KGHM ma pomys³ na rozszerzenie pakie-

tu us³ug, m.in. o rozbudowê dzia³alnoœci wod-
nej i o now¹ us³ugê nakierowan¹ na emery-
tów i rencistów - stworzenia dla nich bazy
mieszkaniowej na kszta³t domu spokojnej sta-
roœci. Zgodnie z prognoz¹ GUS w kolejnych
latach odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
w polskim spo³eczeñstwie bêdzie gwa³tow-
nie rós³, aby w 2030 r. osi¹gn¹æ ok. 22,3 proc.
populacji. Wobec takiej perspektywy nale¿y
spodziewaæ siê wzrostu znaczenia lecznictwa
uzdrowiskowego, a tak¿e rehabilitacji w
uzdrowiskach, która jest form¹ leczenia szpi-
talnego z wykorzystaniem walorów surowców
naturalnych.

M. Chmielewski doda³, i¿ I FIZAN zain-
teresowany jest rozwojem zakupionych spó³-
ek i stworzeniem placówek z nowoczesn¹
baz¹ sanatoryjno-lecznicz¹, SPA i wellness,
spe³niaj¹c¹ wysokie wymagania i oczekiwa-
nia zarówno polskich, jaki i zagranicznych
kuracjuszy. Ka¿de uzdrowisko ma swoj¹ mar-
kê –  profil i zró¿nicowane surowce natural-
ne. Dolnoœl¹skie uzdrowiska korzystaj¹  ze
œrodków unijnych i realizuj¹ nowe projekty
inwestycyjne – szefowie spó³ek przedstawili
zebranym prezentacje multimedialne oraz
omówili cele strategiczne na lata 2012-2014 i
wstêpne plany inwestycyjne.

Dorota Gi¿ewska

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 1996 r.  nr  118, poz. 561 z póz. zm.)
„Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub
rybacy mog¹ korzystaæ z prawa do nabycia
akcji nieodp³atnie, o ile w ci¹gu szeœciu mie-
siêcy od dnia wpisania spó³ki do rejestru z³o¿¹
pisemne oœwiadczenie o zamiarze nabycia
akcji. Niez³o¿enie oœwiadczenia w powy¿szym
terminie powoduje utratê prawa do nieodp³at-
nego nabycia akcji”.

W zwi¹zku z komercjalizacj¹ Przedsiê-
biorstwa Pañstwowego ukaza³o siê og³osze-
nie - wezwanie uprawnionych pracowników
do sk³adania pisemnych oœwiadczeñ o zamia-
rze nieodp³atnego nabycia udzia³ów spó³ki,
które zamieszczone zosta³o w imieniu Mini-
stra Skarbu Pañstwa w  marcu 1999 r. w ogól-
nokrajowej „Rzeczpospolitej”, w lokalnym
„S³owie Polskim”, na miejskich tablicach
og³oszeñ w Œwieradowie-Zdroju oraz we
wszystkich obiektach spó³ki. Pierwotna lista
uprawnionych, sporz¹dzona na podstawie z³o-
¿onych oœwiadczeñ, zosta³ podana do publicz-
nej wiadomoœci 16 sierpnia 1999 r. Reklama-
cje dotycz¹ce pominiêcia pracownika na li-
œcie lub sprostowania okresu zatrudnienia
nale¿a³o sk³adaæ do 30 sierpnia owego roku.

Sporz¹dzona przez spó³kê aktualnie po-
dana do publicznej wiadomoœci lista upraw-
nionych pracowników obejmuje wy³¹cznie
te osoby, które w przewidzianym ustawo-
wo terminie, czyli do 2 sierpnia 1999 r., z³o-
¿y³y pisemne oœwiadczenia o zamiarze nie-
odp³atnego nabycia udzia³ów Uzdrowiska
„Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o. oraz
spe³nia³y w tym okresie wymogi ustawowe.

W zwi¹zku ze zbyciem w 20 wrzeœnia br.

87,74 proc. udzia³ów spó³ki nale¿¹cych do
Skarbu Pañstwa, spó³ka na podstawie umo-
wy zawartej ze Skarbem Pañstwa Nr MSP/
212/99 z dnia 18.03.1999 r., Aneksu z dnia
8.07.1999 r. oraz Aneksu z dnia 21.10.2011
r., jest zobowi¹zana do wykonania czynnoœci
technicznych zmierzaj¹cych do nieodp³atne-
go udostêpnienia udzia³ów spó³ki pracowni-
kom.

W zwi¹zku z tym lista uprawnionych do
nieodp³atnego nabycia udzia³ów spó³ki zosta³a
ponownie podana do publicznej wiadomoœci
17 paŸdziernika br. i przez okres 14 dni, czyli
do 30 paŸdziernika, mo¿na by³o z³o¿yæ rekla-
macjê dotycz¹c¹ wy³¹cznie okresu zatrudnie-
nia w spó³ce, a nie braku na liœcie uprawnio-
nych, bêd¹cego konsekwencj¹  nie z³o¿enia
oœwiadczenia.

Po zakoñczeniu okresu reklamacyjnego w
ci¹gu 14 dni, 10 listopada br. zostanie opubli-
kowana w siedzibie Zarz¹du ostateczna lista
uprawnionych do nieodp³atnego nabycia
udzia³ów.

Osoby znajduj¹ce siê na tej liœcie (jak
równie¿ ich spadkobiercy) zostan¹ powia-
domione odrêbnym og³oszeniem w prasie
o okresie, w jakim rozpocznie siê podpisy-
wanie umów w
spó³ce dotycz¹cych
nabycia udzia³ów.

Warto pamiêtaæ,
¿e prawo do nieod-
p³atnego  nabycia
udzia³ów spó³ki
(podpisania umo-
wy) wygaœnie z
dniem 21 grudnia
2013 r.
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Bilety do nabycia w kawiarni od wtorku do czwartku od godz. 1500 oraz w recepcji DZ, tel. 75 78 20 500.

Ju¿ dziœ zapraszamy na Bal Sylwestrowy w hali spacerowej i kawiarni „Zdrojowej”. Pragniemy  spe³-
niæ  Pañstwa marzenia o tej wyj¹tkowej nocy sylwestrowej, o prawdziwym balu w wyj¹tkowej scene-
rii wœród migaj¹cych œwiec, szelestu kreacji, szmeru emocji, z wykwintnymi potrawami i muzyk¹ pory-
waj¹c¹ ka¿dego do tañca, do którego zagraj¹: w hali tradycyjnie New Gong, a w kawiarni nowy zespó³
Zodiak. Doskona³e menu przygotuj¹ szefowe kuchni  Domu Zdrojowego. Dodatkowo gor¹ce atrakcje i
pokaz fajerwerków!
Bilety – 250 z³ od osoby. Dla uczestników Wieczoru Andrzejkowego 5 proc. rabatu.

Uzdrowisko zaprasza na magiczny WIECZÓR ANDRZEJKOWY - 26 listopada od godz. 1900 w kawiarni
„Zdrojowej”. W uroczym klimacie Domu Zdrojowego, przy œwiecach, wró¿bach i muzyce tanecznej - gra
zespó³ New Gong z Bogatyni – spêdz¹ Pañstwo mi³e chwile i zasmakuj¹ W tradycyjnej kuchni. 70 z³ od osoby.

Wady postawy stanowi¹ w czasach wspó³czesnych istot-
ny problem zdrowotny naszego spo³eczeñstwa. Gwa³tow-
ne zmiany œrodowiska ¿ycia cz³owieka odbijaj¹ siê na nim
zdecydowanie niekorzystnie. Cz³owiek w swych mechani-
zmach obronno-adaptacyjnych nie jest w stanie nad¹¿yæ
za dynamik¹ zmian cywilizacji, czego dowodem s¹ maso-
wo dostrzegane zaburzenia postawy.

Fizyczna postawa cz³owieka jest nawykiem ruchowym
kszta³tuj¹cym siê na okreœlonym pod³o¿u morfologicznym
i funkcjonalnym oraz zwi¹zanym z codzienn¹ dzia³alno-
œci¹ danego osobnika. Jest wyrazem stanu fizycznego i
psychicznego jednostki. Stanowi wiêc wskaŸnik mechanicz-
nej wydolnoœci zmys³u kinetycznego, równowagi miêœnio-
wej i koordynacji nerwowo-miêœniowej. W ci¹gu ca³ego
¿ycia cz³owieka postawa cia³a ulega zmianom, najwiêcej
jednak w okresie wzrostu.

W wieku 7-10 lat, czyli w m³odszym wieku szkolnym,
wystêpuje pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej
dziecka. Zwi¹zany jest on ze zmian¹ trybu ¿ycia, z przej-
œciem z du¿ej swobody ruchu na kilkugodzinne przebywa-
nie w pozycji siedz¹cej w szkole, czêsto jeszcze w niew³a-
œciwych warunkach. Tote¿ pocz¹tek nauki w szkole powo-
duje zwykle pogorszenie postawy. Jednoczeœnie okres ten
charakteryzuje siê ogromn¹ biologiczn¹ potrzeb¹ ruchu,
która umiejêtnie pokierowana mo¿e byæ najwa¿niejszym
stymulatorem rozwoju organizmu.

Jak pamiêtamy, w czasach naszego dzieciñstwa nie
by³o dok³adnych badañ przesiewowych, rodzice byli mniej
œwiadomi wad postawy. Natomiast sami pacjenci zaczy-
naj¹ dbaæ o swoj¹ sylwetkê dopiero oko³o 16 roku ¿ycia.

Oczywiœcie, w tym wieku mo¿na jeszcze du¿o zmieniæ, ale
ju¿ trudno zmniejszyæ k¹t skoliozy, bo dojrza³oœæ kostna
jest ju¿ zakoñczona.

Wyodrêbnia siê trzy sfery czynników, w nastêpstwie
których dochodzi do rozwoju wad. S¹ to czynniki: fizjolo-
giczne, morfologiczne i œrodowiskowe.

Istot¹ zaburzeñ w sferze czynników fizjologicznych
jest nawyk prawid³owej postawy. Dla dziecka z wad¹ po-
stawy nawykowa postawa nieprawid³owa jest czymœ natu-
ralnym, zwyk³ym i nie wymagaj¹cym wysi³ku (przyjmo-
wanym podœwiadomie). U podstaw tego rodzaju wad po-
stawy le¿¹ zaburzenia czucia g³êbokiego, os³abienie s³u-
chu, krótkowzrocznoœæ, ale tak¿e znaczny wp³yw na po-
stawê ma tu równie¿ stan psychiczny dziecka.

Zaburzenia w sferze morfologicznej najczêœciej pole-
gaj¹ na wystêpowaniu zespo³ów nieprawid³owego napiê-
cia miêœniowego wspó³dzia³aj¹cych na nierównomiernie roz-
³o¿onych si³ach nacisku i poci¹gania w zakresie uk³adu
kostnego krêgos³upa, nadmiernym napiêciu i rozci¹gniê-
ciu pewnych grup wi¹zade³ oraz czêœci torebek stawowych.

Warunki œrodowiska zewnêtrznego, w jakim ¿yje cz³o-
wiek (mamy teraz wra¿enie, ¿e s¹ to czynniki najbardziej
istotne ), staj¹ siê coraz czêœciej przyczyn¹ niekorzystnych
zmian w postawie cia³a. Na pierwsze miejsce wysuwaj¹
siê: nieunormowany tryb ¿ycia; z³e warunki higieniczne i
bytowe; nieprzebywanie na œwie¿ym powietrzu; brak æwi-
czeñ ruchowych; przyjmowanie jednorodnych i d³ugotrwa-
³ych pozycji - w szkole i w pracy, jak i podczas odpoczynku
(niedostosowane ³awki szkolne, nieodpowiednie noszenie
teczki, praca siedz¹ca).                          Witold Dziekan



Jesieñ jest – obok wiosny – bardzo medialn¹ por¹ (nie
mówi¹c o jej walorach plastycznych), chyba dlatego opiewa-
na jest w wielu wierszach i piosenkach. WeŸmy pierwsz¹ lepsz¹
z brzegu - „Jesieñ idzie przez park”, kompozycja niezapomnia-
nego Krzysztofa Klenczona z „Czerwonych Gitar, ze s³owami
Marka Gaszyñskiego i Bogdana Loebla:

Jesieñ... Liœæ ostatni ju¿ spad³/Jesieñ... Deszcz zmy³ bu-
tów Twych œlad/Jesieñ idzie ku mnie przez park.

Wczoraj min¹³ miesi¹c, jak list/Przyniós³ mi listonosz, a
dziœ/Tylko nosi liœcie tu wiatr.

To, to radosny by³ dzieñ/Gdy zapewnia³aœ mnie, ¿e/Nic nie
rozdzieli nas ju¿/¯e co dzieñ list bêdziesz s³aæ do mnie.

Jesieñ... Liœæ ostatni ju¿ spad³/Popatrz - pla¿a jak bia³y
kwiat/Zima idzie ku mnie przez park.

Szybko przyjdzie wiosna i ¿ar/Lato, i wakacje, i park/W
którym znajdê cienie wœród drzew.

Znów szybko min¹ nam dni/Znów bêdziesz powtarzaæ mi/
¯e nie rozdzieli nas nic/¯e co dzieñ list bêdziesz s³aæ do mnie.
Jesieñ... Znowu czekam na list/Jesieñ... Zamiast listu mam liœæ/
Jesieñ... Z inn¹ idê przez park...

Jesień idzie prJesień idzie prJesień idzie prJesień idzie prJesień idzie przez park...zez park...zez park...zez park...zez park...

Z tego samego mniej wiêcej okresu – drugiej
po³owy lat 60. - pochodzi inny jesienny przebój, tyle
¿e w odró¿nieniu od piosenki Klenczona, puszcza-
nej w radiu i telewizji, piosenka „¯ó³ty jesienny liœæ”
znana by³a wy³¹cznie nabywcom pocztówek dŸwiê-
kowych. Autorem s³ów i muzyki by³ Janusz Laskow-
ski, który na publiczn¹ nobilitacjê czeka³ przesz³o
dekadê, ale znacznie wczeœniej ca³a Polska œpiewa-
³a (i tañczy³a na prywatkach):

¯ó³ty jesienny liœæ/Tyle mi opowiedzia³/Da³aœ mi go bez
s³ów/jednak on dobrze wiedzia³.

Jesieñ wszystko odmienia/Niesie smutek i ³zy/Lecz zawdziê-
czam jesieni/¯e kiedyœ kwit³y bzy.

¯ó³ty liœæ opad³ z drzewa/Naszych uczuæ i marzeñ/Tulê do
ust i szepczê/¯e to nie takie proste.

Jesieñ wszystko zamienia/Zwiêd³e liœcie i watr/Mi³oœæ moja
do ciebie/Wci¹¿ trwa, wybacz, ¿e trwa

piosenki, m³odszemu podpowiemy, by zajrza³o na youtube.
Uprzedzaj¹c reakcjê – wiemy, co m³ode pokolenie powie, ¿e
to obciach i cepelia, dziœ nikt ju¿ tak nie œpiewa, ale pokole-
niu swych rodziców (ba, nawet dziadków) m³odzi i tak tych
wspomnieñ nie odbior¹.

Na ³amach „Notatnika” mo¿emy jedynie przywo³aæ œwie-
radowskie jesienne klimaty uchwycone w obiektywie Kasi
Matelskiej – to jej autorska wizja jesieni id¹cej przez park i
¿ó³topomarañczowego, parkowego liœcia.

Garstkê prochu liœcia/Zostawi³aœ po sobie/Garstkê
prochu wspomnieñ/Porwa³ jesienny wiatr.

Starsze pokolenie potrafi bez problemu zanuciæ obie

7 paŸdziernika w Chojnowie roze-
grano dolnoœl¹ski fina³ Igrzysk M³odzie-
¿y Szkolnej oraz Gimnazjady w Rowe-
rach Górskich MTB. Pêtla zawodów ro-
zegranych w Parku Piastowskim liczy³a
ok. 2 km, by³a zró¿nicowana, krêta, wy-
maga³a te¿ sporych umiejêtnoœci tech-
nicznych. Na stromych wjazdach przy-
dawa³a siê si³a i hart ducha, a na ostrych
zjazdach niezbêdne by³y dobre hamul-
ce. Dodatkowo temperatura powietrza w
porównaniu do poprzednich dni nie roz-
pieszcza³a zawodników.

Dziewczêta z podstawówki mia³y do
pokonania ok. 4.000 m, ch³opcy – 6.000
m, a szko³ê reprezentowali: Nikola Le-
wandowska (zajê³a 22 miejsce w woje-
wództwie), Mateusz Szymankiewicz
(12), Daniel Olkowski (32) oraz naj-
m³odszy reprezentant Tymoteusz Kole-
jewski (41 m.).

G i m n a z j a l i œ c i
mieli do pokonania 4
okr¹¿enia (ok. 8 km).
Najlepsze miejsce
zaj¹³ Jakub Czukiew-
ski - 38 w wojewódz-
twie, Oliwier Paczyñ-
ski by³ 46, Miko³aj
Kamiñski 51, a  Jakub
Andziulewicz 52.

Joanna Pacu³a

Pêtle dla zahartowanych



11 paŸdziernika og³oszono przetarg na wykonanie
audytu zewnêtrznego dla projektu partnerskiego „Zoba-
czyæ krajobraz – dotkn¹æ przesz³oœci”. 21 paŸdziernika
dokonano otwarcia 2 ofert od firm: AUDMAX z Kobie-
rzyc (14.999,85 z³) i GRUPY GUMU£KA z Katowic (27.798
z³). Podpisanie umowy z AUDMAX-em wyznaczono na 9
listopada, termin wykonania audytu – do 31 grudnia.

13 paŸdziernika og³oszono przetarg na ubezpiecze-
nie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej gminy. Wp³y-
nê³a jedna oferta od firmy PZM TU SA z Warszawy, która
za ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk otrzyma
28.235,55 z³, a za ubezpieczenie OC z tytu³u posiadane-
go mienia i prowadzonej dzia³alnoœci – 54.100 z³. Umo-
wa opiewa na rok.

18 paŸdziernika podpisano umowê z legnick¹ firm¹
KAWOD na zimowe utrzymanie dróg - zadanie nr 1 (cen-
trum), z terminem realizacji od 15 listopada br. do 15
marca 2012 r., za co gmina zap³aci 186.716, 50 z³ (doba
jezdna – 1.999 z³, niejezdna – 499,75 z³).

Z uwagi na to, ¿e firma Seweryn Góra z Leszczyñca
nie przyst¹pi³a do umowy na zadanie 2 (okolice gondo-
li), gmina uniewa¿ni³a przetarg, gdy¿ zaistnia³o podej-
rzenie, i¿ zosta³y naruszone zasady uczciwej konkuren-
cji. Do koñca grudnia br. zostanie wy³oniony wykonawca
z wolnej rêki, a firma wy³oniona w przetargu rozpocznie
odœnie¿anie od 1 stycznia 2012 r.

26 paŸdziernika podpisano umowê z firm¹ Paw³a
Pasierba ze Œwieradowa na zimowe utrzymanie dróg -
zadanie nr 3 (przedmieœcia), z tym samym terminem

realizacji, za co gmina zap³a-
ci 127.386,90 z³ (doba jezd-
na – 1.333,50 z³, niejezdna
– 333,37 z³).

27 paŸdziernika podpi-
sano umowê z firm¹ SEBI ze
Œwieradowa na zimowe
utrzymanie dróg - zadanie nr
4 (Czerniawa), z tym samym
terminem realizacji, za co
gmina zap³aci 140.240 z³
(doba jezdna – 1.440 z³, nie-
jezdna – 360 z³).

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
Anna Storczek – kier. s³u¿by drogowej, tel. 604 981 595
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU

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

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

Burmistrz Miasta informuje, ¿e 24 paŸ-
dziernika na tablicy og³oszeñ UM zosta³
podany do publicznej wiadomoœci - na
okres 21 dni - wykaz w sprawie wyznacze-
nia do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej dzia-
³ek przy ul. Korczaka, w trybie bezprze-
targowym na rzecz ich u¿ytkownika wie-
czystego:
nr 29/1, am. 10, obr. IV,
nr 30/1, am. 10, obr. IV,
nr 33/3, am. 10, obr. IV,
nr 34/1, am. 10, obr. IV,
nr 38/2, am. 10, obr. IV,
nr 38/4, am. 10, obr. IV,
nr 70/1, am. 10, obr. IV,
nr 70/7, am. 10, obr. IV,
nr 70/8, am. 10, obr. IV,
nr 70/9, am. 10, obr. IV,
nr 70/10, am. 10, obr. IV,
nr 70/11, am. 10, obr. IV,
nr 70/12, am. 10, obr. IV,
nr 70/13, am. 10, obr. IV,
nr 70/14, am. 10, obr. IV,
nr 66, am. 9, obr. IV.

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

Przy tak zwanej drodze Dolnokwisowej
(choæ na mapach figuruje równie¿ nazwa
Œrednia Droga) niedawno powsta³ zbiornik
wodny, którego budowê w ramach progra-
mu pt. „Ma³a Retencja Górska” zrealizo-
wa³y Lasy Pañstwowe w oparciu o dofinan-
sowanie unijne (PIOŒ) za poœrednictwem i
przy wspó³pracy z NFOŒiGW oraz CKPŒ
(Centrum Koordynacji Projektów Œrodo-
wiskowych w Warszawie).

Celem projektu jest ochrona przeciwpo-
wodziowa w obszarach górskich i na pogó-
rzu, co ciekawe, nie poprzez wznoszenie np.
zbiorników zaporowych w Opolskiem, ale
budowê obiektów przyjaznych przyrodzie, o
cechach naturalnych zbiorników czy te¿ tam.
W programie uczestniczy a¿ 55 nadleœnictw
(na Dolnym Œl¹sku 16), a jego wartoœæ wy-
nosi 172 mln z³. Docelowo zbiorniki te po-
zwol¹ zmagazynowaæ 1,3 miliona m3 wody.

Zbiornik przy drodze Dolnokwisowej,
którego powstawanie koordynowa³o Nadle-
œnictwo Œwieradów, ma naturalny wygl¹d,
zbudowano go g³ównie z naturalnych mate-
ria³ów: ziemia, drewno i kamieñ (przy mo¿li-
wie jak najmniejszym udziale betonu).

Zbiornik ma 320 m2, kosztowa³ ok. 100
tys. z³, pomieœci 368 m3 wody, a jego g³ów-
nym zadaniem bêdzie ochrona przeciwpo¿a-
rowa lasu i zabezpieczenie wody dla szkó³ki
leœnej (poni¿ej).

Z niezwykle trudn¹ realizacj¹ - z uwagi

na wysok¹ groblê – upora³a siê w terminie (od
wiosny do pocz¹tku jesieni) miejscowa firma.

W roku 2012 nadleœnictwo zbuduje jesz-
cze 14 podobnych obiektów (ale w sumie po-
wstanie ponad 30 zbiorników, jako ¿e niekie-
dy na jeden obiekt przypadnie kilka stawów),
wiêkszoœæ na Pogórzu Izerskim, w okolicach
gmin Olszyna i Lubañ. £¹czna pojemnoœæ
zbiorników wyniesie ponad 44 tys. m3, a za-
danie ma kosztowaæ ok. 3 mln z³.

Tu¿ obok Œwieradowa najwiêkszym wy-
zwaniem in¿ynieryjnym (z uwagi na teren)
bêdzie odbudowanie bardzo wa¿nej dla mia-
sta inwestycji – zapory przeciwrumowiskowej
przy drodze na Stóg Izerski (w pobli¿u „Agraf-
ki”), dziêki czemu miasto uzyska dodatkow¹
ochronê przed niebezpiecznymi skutkami na-
g³ych wezbrañ wód. Wa¿na staje siê zw³asz-
cza ochrona ujêæ wody poni¿ej przed nisz-
cz¹c¹ si³¹ g³azów toczonych przez wody ze-
braniowe.

Zapora bêdzie kosztowaæ kilkaset tysiêcy
z³otych, przetarg na to zadanie zostanie og³o-
szony niebawem, wszystkie prace nadleœnic-
two chce skoñczyæ do grudnia 2012 r.

Gdy grobla siê „uklepie” przez jesieñ i
zimê, na wiosnê zbiornik zostanie nape³nio-
ny i zapewne jego urodê szybko odkryj¹ tury-
œci i zwykli spacerowicze, jako ¿e obiekt znaj-
duje siê zaledwie kilkaset metrów od skrzy-
¿owania trasy Œwieradów - Szklarska Porêba
z Drog¹ Tartaczn¹.

Ma³a retencja - du¿e wyzwaniaMa³a retencja - du¿e wyzwaniaMa³a retencja - du¿e wyzwaniaMa³a retencja - du¿e wyzwaniaMa³a retencja - du¿e wyzwania

Na II Festiwal Dyniowy wp³ynê³o 58
prac. Rodzice z dzieæmi do koñca przyno-
sili kompozycje i wszystkie by³y cudowne,
kolorowe, po prostu wyobraŸnia i kreatyw-
noœæ bez granic! Szkoda tylko, ¿e takie de-
likatne i d³ugo nie posta³y.

Dynie doczeka³y siê tak¿e wierszy o so-
bie, a ¿e s¹ bardzo smaczne, udowodni³a Mag-
da Olszewska piek¹c „Dyniowe mufinki”. Oto
przepis: 40 dag dyni w kawa³kach, 35 dag
br¹zowego cukru, 4 jaja, szczypta soli, 30 dag
maki pszennej, 2 kopiaste ³y¿eczki proszku
do pieczenia, po ³y¿eczce cynamonu i imbi-
ru, garœæ pokrojonych orzechów w³oskich, 175
ml oliwy z oliwek.

W nagrzanym piekarniku (180 stopni)
przez 10 min. podpiekamy dynie i tak pod-
pieczon¹ miksujemy, a nastêpnie dodajemy
cukier i jajka i raz jeszcze porz¹dnie miksuje-
my. Dodajemy przesian¹ m¹kê z proszkiem
do pieczenia i przyprawami, a na koniec orze-
chy i oliwê. Znów miksujemy wszystko, a
uzyskan¹ masê wlewamy do foremek na mu-
finki do 2/3 wysokoœci i w temp. 180 stopni
pieczemy ok. 25-30 min.

Wyniki konkursu - kategoria plastyczna,
prace zbiorowe: I - grupa STOKROTKI z
przedszkola; II - klasa Ia SP nr 1.

Indywidualnie wœród przedszkolaków -
kategoria techniczna: I - Natalia Chmielowiec
(na zdjêciu jej kompozycja pn. „Warzywna
wyspa”; II - Oliwier Burawski; III - Kacper
Piwowarek. Indywidualnie wœród uczniów SP
nr 1 - kategoria techniczna: I - Szymon Chmie-
lowiec oraz Kuba Olszewski z rodzin¹; II -
Marcel Jurkiewicz i Sara Tomaszewska; III -
Justyna Lonycz - Karolina Salawa, a wœród
uczniów SP nr 2: I - Oliwia Bigus; II - Daria
Dziemitko; III - Sara Rostkowska.

Specjalne wyró¿nienia: za wyszukanie
najdziwniejszych dyñ - Dominik Kowalczyk;
za wyrzeŸbienie najmniejszej dyni - Beatka
Szczecina; za rodzinne zaanga¿owanie - ro-
dzina Salawów; za wyhodowanie najwiêkszej
dyni (ok. 60 kg) - Ela Lipiñska; dla jedynego
hodowcy dyñ w mieœcie - Piotr Bigus; od dy-
rektora i pracowników MBP - Oliwier Fil.

Dyń-dyń, tu dynia!Dyń-dyń, tu dynia!Dyń-dyń, tu dynia!Dyń-dyń, tu dynia!Dyń-dyń, tu dynia!

(opr. aka)
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Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 68.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 140.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 135.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 410.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,5 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 56 m2 i 120 m2

Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod mieszkaniówkê, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod mieszkaniówkê, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 340.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice - dom do remontu, nowy dach, dzia³ka 1.800 m2, 195.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana przy asfalcie ko³o teatruu „Klinika Lalek”, 4.700 m2, 32.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 33.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 25.000 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-
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.
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Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

4 paŸdziernika odby³y siê I Otwarte Mi-
strzostwa o Puchar Burmistrza Miasta w bia-
thlonie letnim, organizowane przez Uczniow-
skie Kluby Sportowe, dzia³aj¹ce przy Miej-
skim Zespole Szkó³ i Szkole Podstawowej nr
2. Do zawodów zg³osi³o siê 100 zawodników
w kategoriach szkó³ podstawowych i gimna-
zjum ze Szklarskiej Porêby, Jeleniej Góry,
Sobieszowa, Piechowic i Sosnówki. Trasa bie-
gowa liczy³a 600 metrów i przebiega³a przez

Nauczyciele i pracownicy szkó³ partner-
skich -  MZS Œwieradów-Zdrój, Zakladny
Skola Rumburk oraz Mittelschule Seifhen-
nersdorf (na zdjêciu) - spotkali siê 6 paŸ-
dziernika po raz dziesi¹ty na miêdzynaro-
dowym turnieju pi³ki siatkowej, który tym
razem odby³ siê w naszym mieœcie.

W pierwszym meczu zagra³y dru¿yny Pol-
ski i Czech i wygra³a reprezentacja naszej
szko³y. W kolejnym pojedynku Niemcy mu-
sieli uznaæ wy¿szoœæ Czechów, zreszt¹, prze-
grali tak¿e mecz z nami. Dwie wygrane da³y
nam ostateczne zwyciêstwo, przed Czechami
i Niemcami.

Tradycyjnie po ka¿dym turnieju gospoda-
rze zapraszaj¹ goœci na wspóln¹ kolacjê. Ta-
kie spotkanie jest doskona³¹ okazj¹, by wy-
mieniæ doœwiadczenia i porozmawiaæ o pla-
nach na przysz³oœæ. Nasi przyjaciele kolejny
raz zachwycali siê polsk¹ kuchni¹. Serdeczne

podziêkowania i wyrazy uznania sk³adamy w
imieniu organizatorów i goœci sponsorom
wyœmienitego poczêstunku: Dorocie Pietrzak
(„Kwisa”), Beacie i  Mieczys³awowi Szwar-
com („Beatka”), Danucie i Wojciechowi Er-
lingom, Józefowi Dru¿dze, Irenie i Henryko-
wi Szuszkiewiczom („Alma”), Barbarze i
Wies³awowi Buczyñskim („Park Hotel”), Re-
ginie  i Frankowi Ulbrich („Maria Luiza”), Ja-
nowi Piotrowskiemu („Fortuna”), Micha³owi
Rutkowskiemu („Tyrolska Chata”), S³awce i
Leszkowi Dobrzyñskim („Magnolia”),
Agnieszce i Dariuszowi Sojkom („Pa³acyk”)
oraz Bo¿enie i Andrzejowi Plewiñskim (bar,,U
Bo¿eny”) - za u¿yczenie lokalu i mi³¹ obs³u-
gê.           Arleta Wolanin

Œwieradowska dru¿yna gra³a w sk³adzie:
Zuzanna Bia³kowska, Joanna Pacu³a, Wies³a-
wa Stasik, Miros³aw Kijewski, Tadeusz Marczak,
Roman Kapszewicz i Robert Kocio³a.

plac parkingowy kolei
gondolowej oraz tor
quadowy przy ulicy
Zródlanej. W zale¿no-
œci od kategorii wieko-
wej dystans siê zwiêk-
sza³. Ka¿dy zawodnik
strzela³ z broni pneu-
matycznej dwukrotnie
(dwa razy po 5 strza-
³ów).

Nasi zawodnicy z
obu UKS-ów zdobyli
³¹cznie 9 medali. Z³otem udekorowani zosta-
li: Aleksandra Ogonowska (rocznik 2000),
Szymon ¯arkowski (rocznik 1999) i Bart³o-
miej Pacholik (kategoria rocznik 1998), srebr-
ne: Angelika Lipnicka (rocznik 2001), Artur
Kalinowski (rocznik 1999) i Jakub Czukiew-
ski (rocznik 1998), a br¹zowe: Tymoteusz
Kolejewski (rocznik 2001), Szymon Stachnik
(rocznik 2000) i Aleksandra Abramczyk (rocz-
nik 1996). Oprócz medali zdobytych indywi-
dualnie, mo¿emy równie¿ pochwaliæ siê I
miejscem w kategorii
dru¿ynowej szkó³ pod-
stawowych i tym sa-
mym zdobyciem Pu-
charu Burmistrza.

Radoœæ naszych
zawodników, jak i ich
trenerów nie mia³a
koñca! Po zakoñczo-
nym biegu ka¿dy za-
wodnik otrzyma³ wy-
œmienity posi³ek rege-
neracyjny w restauracji
„Smak Baca”. Sk³ada-

my serdeczne podziêkowania wszystkim oso-
bom i instytucjom, dziêki którym sprawnie i
bez ¿adnych zak³óceñ uda³o siê przygotowaæ
i poprowadziæ mistrzostwa, w szczególnoœci
burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za
sfinansowanie ca³ej imprezy, komendantowi
Stra¿y Miejskiej, Dominice Pater, która czu-
wa³a wraz ze stra¿akami – ochotnikami nad
bezpieczeñstwem wszystkich uczestników,
pracownikom oddzia³u SKI&SUN - za pomoc

w przygotowaniu trasy biegowej, panu Mate-
uszowi, w³aœcicielowi  firmy „Zapiecek” - za
ufundowanie nagrody w postaci przeja¿d¿ek
quadem oraz udostêpnienie pomieszczenia na
czas zawodów, firmie 4F - za  ufundowanie
nagród dla zawodników, oraz firmie JACO-
MED z Jeleniej Góry - za fachow¹ opiekê
medyczn¹ nad zawodnikami.

Marta Budziñska-Socha
Joanna Pacu³a

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

SNS 1114 - Œwieradów. Piêtro stylowej willi,
120 m2, z widokiem na panoramê Gór Izerskich.
Do mieszkania przynale¿y po³owa strychu i udzia³
w piwnicach. Dzia³ka pod budynkiem - 1.604 m2.
Do odtworzenia du¿y balkon. Mieszkanie wymaga
remontu.  Cena 230.000 z³.

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

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PRO-
WIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

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

W. Kania (z lewej) z czêœci¹ grupy na poznañskiej Malcie. U góry - przed œwieradowskim wyœcigiem.

Kiedy poczu³ pan pêd rowerowy?
- Gdzieœ w 2003-4 roku, gdy po raz pierwszy zdecy-
dowa³em siê sam pojechaæ do Chatki Górzystów.
Od strony tartaku, jak na debiutanta
przysta³o?
- No, sk¹d¿e, wybra³em ekstremalne rozwi¹zanie,
przez Czeszkê.
I jakie by³o pierwsze wra¿enie?
- ¯e chyba po³kn¹³em bakcyla. Zaraz potem zebra³a
siê grupa, z kolegami jeŸdzi³em do Jakuszyc, w cze-
skie Izery, do Bedøichova, na zapory Josefùv Dùl i
Souš. To by³y wycieczki œrednio po 80-90 km.
A najd³u¿sza?
- Przejecha³em trasê ze Œwieradowa przez Nowe Mia-
sto, Frydlant, Bogatyniê, Sieniawkê, Zittau, Görlitz i

przez Lubañ do domu, w sumie 124 km.
Sam?
- Jak zwykle.
Nie by³o nudno?
- Jeœli ju¿, to z powodu p³askiego terenu, zdecydo-
wanie wolê górskie warunki. Zajê³o mi to raptem 6
godzin.
A pierwszy bike?
- Oczywiœcie, ten œwieradowski, w 2004 roku.
Na jakim dystansie?
- Zawsze je¿d¿ê po mega trasie, czyli po œredniej,
przeciêtnie 50-60 km. To by³ pierwszy bike w pierw-
szym roku i jedyny, jak siê okaza³o. Rok póŸniej by³o
nas ju¿ kilku œwieradowian i zaliczyliœmy kilka mara-
tonów: Wa³brzych, Przesiekê, Lubin, Œwieradów...
Poza tym dwa razy z t¹ grup¹ wjechaliœmy na Œnie-
¿kê. I tak nam zesz³o parê lat, potem grupa siê wy-
kruszy³a, przestaliœmy zaliczaæ wyœcigi, zosta³y mi
tylko œwieradowskie i tylko raz musia³em zrezygno-
waæ, bo w dniu bike maratonu córka bra³a œlub.
Kiedy zatem znów pojawi³a siê chêæ
zaliczania wielu tras?
- Praktycznie w tym roku. Zg³osi³a siê do mnie firma
Mitsubishi Materials Bike Promotion z Wroc³awia,
produkuj¹ca narzêdzia skrawaj¹ce, z propozycj¹ wej-
œcia do grupy rowerzystów w ró¿nym wieku.
I pan jako najstarszy?
- Przebija mnie tylko jeden kolega o rok starszy.
Sami wroc³awianie?
- Wiêkszoœæ, ale jeden jest ze Szklarskiej Porêby, je-
den z Soko³owska, no i ja. W sumie 10 rowerzystów,
ale w tym sezonie jeden siê wykruszy³, bo po wypad-
ku w Œwieradowie z³ama³ bark i by³ to na tyle skom-
plikowany uraz, ¿e przeszed³ operacjê, w trakcie któ-
rej wszczepiono mu p³ytki platynowe.
Ile wyœcigów zaliczyliœcie?
- Ja - 10 z 12 rozegranych: Wroc³aw, Zdzieszowice,
Wieluñ, Zawoja, Piechowice, Jelenia Góra, Œwiera-
dów, Poznañ, Karpacz i fina³owy w Kielcach – 8 paŸ-
dziernika. Nie by³o mnie w Polanicy i Bielawie, ale
grupa tam startowa³a.
Co daje jazda w grupie sponsorskiej?

Wies³aw Kania ma 54 lata i pochodzi z Ma-
zur. W Œwieradowie od 1978 roku. Z zawo-
du technik budowlany, pracuje w firmie
„Izery”, obecnie buduje „Wichrowe Wzgó-
rza” (poni¿ej gondoli). Z ¿on¹ Krystyn¹ (pra-
cuje w MOPS) maj¹ dwie doros³e córki -
Katarzyna jest pracownikiem LO w Mirsku,
a Ma³gorzata nauczycielem w œwieradow-
skim MZS - i wnuka Daniela. Poza kolar-
stwem górskim pan Wies³aw pasjonuje siê
te¿ narciarstwem biegowym.

10 bike’ów to nie bajka!10 bike’ów to nie bajka!10 bike’ów to nie bajka!10 bike’ów to nie bajka!10 bike’ów to nie bajka!

Z Wies³awem Kani¹, uczestnikiem
10 bike maratonów w bie¿¹cym se-
zonie, rozmawia Adam Karolczuk

- Pe³n¹ organizacjê, zabezpieczenie noclegów, wy¿y-
wienie, stroje kolarskie, od¿ywki, zwrot kosztów za
paliwo przy dojazdach.
Czy mo¿na jakoœ porównaæ ze sob¹
poszczególne wyœcigi?
- Œwieradów jest przyjemny i szybki, Karpacz podob-
ny, ale trudniejszy, szczególnie na zjazdach, Wieluñ -
piaszczysty i zakurzony, Jelenia i Zawoja – b³otne,
Poznañ - bardzo szybki, niemal szosowy.
A taki, ¿e siê roweru odechciewa³o?
- W Jeleniej Górze, gdzie by³o po opadach, b³oto siê-
ga³o po osie, a zje¿d¿a³o siê po p³yn¹cych strumie-
niach.

Kim s¹ rowerzyœci z grupy?
- Jest miêdzy nimi tegoroczny maturzysta, student
medycyny (ten co siê po³ama³ w Œwieradowie), t³u-
macz z angielskiego, ekonomista...
Sponsor jest ok?
- Jak najbardziej, w niczym nas nie zawiód³, wszyst-
ko zawsze otrzymywaliœmy na czas.
To co, na przysz³y rok nie zmienia pan barw?
- Wszystko wskazuje na to, ¿e tak.
Jakie w sumie jest zadanie ca³ej grupy?
- Mieæ logo na strojach i jeŸdziæ. W ka¿dy razie nie
mamy nakazu wygrywania.
Ile km przejecha³ pan na wyœcigach?
- Ponad 500.
A poza nimi?
- 2.900 km w sumie w tym roku.
Matko boska!
- To nie jest du¿o, znam takich, co maj¹ na liczniku
7-10 tys. km, na przy³ad doje¿d¿aj¹cy do pracy co-
dziennie 20-30 km.
Na czym pan zrobi³ te 2.400 km
poza wyœcigami?
- Jak tylko œnieg ods³ania drogi – jadê po nizinach,
choæ nie lubiê za bardzo, dlatego gdy tylko œnieg
sp³ywa z górnych partii, zaczynam sw¹ wspinaczkê
po Izerach i Karkonoszach.
Przyk³adowa trasa?
- Ze Œwieradowa przez Rozdro¿e, Górzyniec, Piecho-
wice, Sobieszów, Mi³ków do Karpacza i z powrotem
drog¹ pod reglami do Szklarskiej, Jakuszyc, dalej na
Orle, Chatkê i do domu, razem blisko 100 km.
Jak to wp³ywa na zdrowie?
- W pracy, na budowie wa¿ne jest mieæ kondycjê,
chodzi siê i biega, nic nie boli, sprawny jestem.
Celowa³ pan we wszystkie wyœcigi
w sezonie?
- Chcia³oby siê, ale czas nie pozwala za bardzo.
Jakim rowerem pan jeŸdzi?
- Sam sk³ada³em: rama Kellys Imagine, osprzêt Shi-
mano Feore i XT, hamulce V-brake, siode³ko Pels.
Wyda³em na to ponad 3 tys. z³, ale ju¿ mnie czeka
rozbudowa.

Ludzie z grupy je¿d¿¹ na czymœ lepszym?
- Jasne, niektórzy maj¹ rowery warte 8-10 tys. z³,
jest wiêc kogo goniæ. Mój rower wa¿y 12,5 kg, a ko-
legów 8-9 kg. Tê ró¿nicê czuje siê zw³aszcza na pod-
jazdach od po³owy trasy.
Jakie lokaty zajmuje pan w wyœcigach?
- Mój najlepszy rezultat to 156 miejsce na 340 skla-
syfikowanych. Maturzysta lokuje siê miêdzy 15 a 50,
ale s¹ i za mn¹. W generalce po 10 wyœcigach (liczy
siê 8 najlepszych) by³em 10. w swej kategorii wieko-
wej – M5, przedostatniej wœród mê¿czyzn.
Jak wygl¹da³o zakoñczenie sezonu?
- W Kielcach sponsor zafundowa³ uroczyst¹ kolacjê,
ka¿dy z nas dosta³ te¿ okolicznoœciowy kalendarz na
2012 rok, w którym
ka¿dy z cz³onków gru-
py Mitsubishi ma swój
miesi¹c z fotografi¹.
A panu co siê trafi-
³o?
- Lipiec i fotka w pê-
dzie na zjeŸdzie ul. Par-
kow¹ w Œwieradowie
Dziêkujê
za rozmowê.

27 wrzeœnia w Olszynie zainaugurowano
wspó³zawodnictwo sportowe szkó³ z powiatu
lubañskiego. Pierwszymi zawodami by³y Indy-
widualne Biegi Prze³ajowe, w których tradycyj-
nie uczestniczyli uczniowie MZS. W rywaliza-
cji szkó³ podstawowych najlepszy wynik z SP
Nr 1 osi¹gnê³a Weronika Marciniak, która w
kategorii rocznika 1999-2000 zajê³a III miej-
sce. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ osi¹gniêcia
uczniów rocznika 2001-2002 gdzie wœród
dziewcz¹t Gabriela Andziulewcz zajê³a V miej-
sce, a o jedno miejsce ni¿ej wœród ch³opców
zosta³ sklasyfikowany Tymoteusz Kolejewski.

W gronie gimnazjalistów wicemistrzem
powiatu rocznika 1998 zosta³ Jakub Czukiew-
ski (na zdjêciu), a Aleksandra Abramczyk
(1996-1997) uplasowa³a siê na VI pozycji. W
zawodach wziê³o udzia³ 183 uczniów ze szkó³
podstawowych i 137 z gimnazjów.

Szkolny Zwi¹zek Sportowy Dolny Œl¹sk
podsumowa³ wspó³zawodnictwo sportowe
szkó³ województwa dolnoœl¹skiego za rok
szkolny 2010/2011. W kategorii szkó³ podsta-
wowych uczniowie z SP Nr 1 zajêli 96 miejsce
na 552 sklasyfikowane szko³y, natomiast gim-
nazjaliœci uplasowali siê na 86 miejscu wœród
330 gimnazjów.       Miros³aw Kijewski

PPPPPrrrrrzełaje, przełaje, przełaje, przełaje, przełaje, przełaje...zełaje...zełaje...zełaje...zełaje...
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osobowoœci dzieckaosobowoœci dzieckaosobowoœci dzieckaosobowoœci dzieckaosobowoœci dziecka (II) (II) (II) (II) (II)
Stopieñ kontroli zachowañ to obok stosunku

emocjonalnego drugi bardzo wa¿ny czynnik wycho-
wawczy. Nale¿y rozpatrywaæ go w kategorii norm, a
tak¿e kategorii reakcji. Norma w tym przypadku roz-
patrywana jest jako wymagania i ograniczenia sta-
wiane dziecku, a reakcje jako sposób reakcji rodzi-
ców na spe³nienie lub niespe³nienie przez dziecko
ich wymagañ i oczekiwañ. To bardzo wa¿na informa-
cja dla rodziców!

Normy stawiane dziecku przez rodziców œwiadcz¹
o tym, ¿e maj¹ oni wyobra¿enie idea³u zachowañ
dziecka – jakie powinno byæ, jak siê zachowywaæ.
Informuj¹ dziecko i stawiaj¹ mu nakazy i wymaga-
nia, zakazy i ograniczenia. Dziecko oczekiwania ro-
dziców mo¿e przejmowaæ drog¹ naœladownictwa i
identyfikacji z modelem zachowania jednego z rodzi-
ców. Dziêki temu ³atwiej mu przyswoiæ sobie normy
spo³eczne, poznawaæ, jakie regu³y rz¹dz¹ spo³eczeñ-
stwem.

Zakazy i ograniczenia s¹ potrzebne w wychowa-
niu szczególnie w pierwszych latach ¿ycia dziecka,
gdy¿ nieœwiadome jest niebezpieczeñstw, jakie mo¿e
napotkaæ. Dziecko w dalszym w³asnym doœwiadcza-
niu œwiata samo bêdzie mog³o okreœliæ, co jest do-
bre, a co z³e. Daj¹c dziecku polecenie, nale¿y do-
k³adnie wiedzieæ, czego siê chce i chcieæ tego na-
prawdê. Dziecko na ogó³ instynktownie wyczuwa po
g³osie rodzica, jakie znaczenie przywi¹zuje do dane-
go polecenia.

Konsekwencja rodzica przy sprecyzowanych i nie
nazbyt szczegó³owych kryteriach oceny doprowadza
do uœwiadomienia dziecku regu³, norm i zasad obo-
wi¹zuj¹cych w jego otoczeniu, co równoczeœnie po-
rz¹dkuje jego œwiat. Powy¿szy sposób reakcji rodzi-
ców posiada równie¿ wady.

Trzeba liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wystêpowania
niekorzystnych efektów wychowawczych, bowiem
dziecko ci¹gle sterowane jest ma³o samodzielne i ma
k³opoty z ocen¹ w³asnych zachowañ. Stosowane czê-
ste wzmocnienia w postaci nagród i kar wp³ywaj¹ na
os³abienie ich znaczenia, dziecko przestaje siê z nimi

liczyæ, a nawet zauwa¿aæ. Przeciwieñstwem czêstej
kontroli zachowañ jest pe³na swoboda. W skrajnym
przypadku oznacza to ca³kowity brak zainteresowa-
nia dzia³aniem dziecka, co w konsekwencji skutkuje
brakiem reakcji na jego zachowanie. Postawa taka
powoduje, ¿e dziecko nie otrzymuje informacji zwrot-
nej o swoich czynach, dzia³aniach i ich konsekwen-
cjach.

Brak orientacji w regu³ach postêpowania obo-
wi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie uniemo¿liwia w³aœci-
we postêpowanie. ̄ ycie i dzia³anie w ci¹g³ej niepew-
noœci powoduje, ¿e w takich okolicznoœciach nie za-
chodzi rozwój spo³eczny dziecka. Nie wytworzy siê
w³aœciwa samoocena, poczucie w³asnej wartoœci i
motywacja prospo³eczna. Tworzy siê natomiast nie-
w³aœciwy model funkcjonowania z innymi ludŸmi.

Podsumowuj¹c zagadnienie dotycz¹ce stopnia
kontroli zachowañ, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³aœciwe za-
chowanie proporcji miêdzy czêst¹ kontrol¹ a ca³ko-
witym jej brakiem jest ze wszech miar wskazane,
skrajnoœci natomiast w obu przypadkach zawsze pro-
wadz¹ do zaburzeñ rozwoju dziecka. Postêpowanie
rodziców ró¿nicuj¹ nie tylko reakcje, ale i proporcje
w stosowaniu wzmocnieñ, jakimi s¹ nagrody i kary.
Wychowanie, w którym wzmocnieniem s¹ nagrody,
sprzyja identyfikowaniu siê z rodzicami, przyjmowa-
niu norm postêpowania przez nich prezentowanych
(tzw. interioryzacja norm). Jest to najlepszy sposób
porozumiewania siê z dzieckiem i zachêcania do tego,
jak powinno postêpowaæ. Bezpieczna sytuacja sprzyja
kszta³towaniu motywacji (tendencji) prospo³ecznych,
co w konsekwencji wytworzy mechanizmy kontroli
wewnêtrznej u dziecka. Jeœli ju¿ dochodzi do zasto-
sowania kary, nie mo¿e mieæ ona formy przymusu i
byæ odczuwalna jako coœ bolesnego. Intencj¹ ma byæ
poinformowanie, ¿e zrobi³o coœ niew³aœciwie.

Wzmocnienia negatywne – kary – stosowane w
niektórych modelach wychowania, gdzie zak³ada siê,
i¿ za zachowanie zgodne z naszymi oczekiwaniami
nie ma potrzeby chwaliæ, a zadaniem jest niedopusz-
czanie do pojawienia siê zachowañ niepo¿¹danych,

prowadzi do tego, ¿e zachowanie i dzia³ania dziecka
kierowane s¹ strachem. Unikniêcie kary wytwarza w
dziecku postawy obronne, lêkowe i egocentryczne.
Przewaga kar w wychowaniu prowadzi w konsekwen-
cji do os³abienia zwi¹zku emocjonalnego z rodzica-
mi i os³abieniem identyfikacji dziecka z rodzicem,
który w pocz¹tkowym okresie dzieciñstwa jest osob¹
znacz¹c¹. Nie rokuje to dobrych efektów na przy-
sz³oœæ, gdy¿ w dziecku nie wytwarza siê pozytywnej

motywacji. Nasilenie i wzmacnianie kar uniemo¿li-
wiaj¹ wywieranie skutecznego wp³ywu wychowaw-
czego, a w dziecku rodzi siê bunt, poczucie krzywdy,
a nawet niechêæ do rodziców.

Ca³oœæ mo¿na znaleŸæ na stronie http://http://http://http://http://
wwwwwwwwwwwwwww.edukacja.edux.pl/p-12258-czynniki-wycho-.edukacja.edux.pl/p-12258-czynniki-wycho-.edukacja.edux.pl/p-12258-czynniki-wycho-.edukacja.edux.pl/p-12258-czynniki-wycho-.edukacja.edux.pl/p-12258-czynniki-wycho-
wawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.phpwawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.phpwawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.phpwawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.phpwawcze-w-rodzinie-a-ksztaltowanie.php

Opr. Danuta Erling
danusiaerling@yahoo.pl

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem
kuchni wêgierskiej jest papryka, która nie-
oczekiwanie w bie¿¹cym sezonie politycznym
sta³a siê równie¿ znakiem rozpoznawczym
kampanii wyborczej.

Wêgiersk¹ gospodyniê najlepiej charak-
teryzuje powiedzenie, i¿ wrzuca paprykê do
gara i dopiero wtedy zastanawia siê, co do niej
dodaæ. No bo i co mo¿na dodaæ? Na pewno
cebulê, która jest równorzêdnym sk³adnikiem
potraw, ponadto miêso wieprzowe, boczek,
drób, rybê i ca³y bukiet innych warzyw.

My kuchniê wêgiersk¹  postrzegamy przez
pryzmat dañ na ostro - i to jest niepodwa¿al-
na prawda! Ale to jest takie „ostro”, które u
nas wymyka siê spod kontroli, jako ¿e nasze
udpodobania toleruj¹ ostroœæ bardziej kwaœn¹
(np. ¿urek czy bigos), „podkrêcon¹” pieprzem,
natomiast Wêgrzy ostrz¹ wszystko ogniem
paprycznym - g³ównie papryczkami czereœnio-
wymi, u nas najczêœciej do kupienia w s³o-
iczkach w zalewie.

Nie wyobra¿am sobie otwarcia dzisiejszej
karty dañ czymkol-
wiek innym ni¿ le-
czo, dla mnie ma-
j¹ce szczególne
znaczenie, jako ¿e
potrawy tej na-
uczy³ mnie rodowi-
ty Wêgier, za co ja
musia³em mu „za-
p³aciæ” przepisem
na nasz klasyczny

bigos.
Zanim przejdê do przepisu, chcia³bym tyl-

ko zwróciæ uwagê, ¿e w prawdziwym leczo
nie ma prawa siê znaleŸæ - tak trochê polskim
zwyczajem - ¿adna kie³basa, a jedynie wêdzo-
ny boczek.

Sk³adniki: 1 kg boczku wêdzonego parzo-
nego, pomidory w puszce, ³y¿ka smalcu, 3
du¿e cebule, 5 du¿ych papryk odmiany „cu-
banello” (s³odka, lekko pod³u¿na, ¿ó³tawa),
papryka ostra mielona, sól, szczypta pieprzu.

Boczek kroimy w kostkê (1 x 1 cm), wrzu-
camy do garnka na rozpuszczony smalec i wy-
tapiamy ok. 5 minut na delikatnym ogniu. Pa-
prykê kroimy w paski, a cebulê w piórka, oba

sk³adniki dodajemy do wytopiongo boczku i
sma¿ymy jeszcze ok. minuty, nastêpnie doda-
jemy zblendowane pomidory, wszystko zaœ

œmietanê z m¹k¹ i odrobin¹ wody, wlewamy
to do paprykarza przez sitko, mieszaj¹c jed-
noczeœnie potrawê a¿ do uzyskania gêstoœci.
Doprawiamy przyprawami i delektujemy siê
paprykarzem w s¹siedztwie pieczonego ziem-
niaka w mundurku, przy aromacie bia³ego
wina pó³wytrawnego.

Na koniec zapieczmy sobie papryki z na-
dzieniem warzywnym dla wegetarian.

Sk³adniki: 4 du¿e czerwone papryki, 1
cukinia, 1 œrednia cebula, 2 œrednie marchew-
ki, 1 œredni seler, 20 dag sera ¿ó³tego pe³no-
t³ustego (poleca³bym tyl¿ycki lub edam), 100
ml oleju z pestek wingoron, przyprawy (w tym
i ostre chili).

Paprykê przekrajamy wzd³u¿ na pó³, wy-
dr¹¿amy pestki, solimy w œrodku i odstawia-
my do lodówki na pó³ godziny. W tym czasie
robimy farsz.

Cebulê kroimy w piórka, przysma¿amy na
rozgrzanym t³uszczu na szklisto (pamiêtajmy
o posoleniu podczas sma¿enia, ¿eby nam siê
cebula nie rozdwoi³a). Dodajemy start¹ na
grubych oczkach marchew i seler, sma¿ymy
wszystko ok. 2 minut i dodajemy nieobran¹
cukiniê, tak¿e start¹ na grubych oczkach. Do-
prawiamy do smaku i odstawiamy do wysty-
gniêcia. Ser ¿ó³ty kroimy w drobn¹ kostecz-
kê, dodajemy do farszu, mieszamy i faszeru-
jemy wyjêt¹ z lodówki paprykê, któr¹ zawija-
my w foliê aluminiow¹ i pieczemy w tempe-
raturze 180 stopni przez kwadrans.

Wyœmienite danie jarskie do ciemnego
piwa!

Niedtrudno siê domyœliæ, ¿e tematem na-
stêpnej pogawêdki kulinarnej bêd¹ œwiêta! A
rarytasem bêdzie lubelski kulebiak i pieczona
kaczka.

doprawiamy do
smaku. A najwa¿-
niejszym procesem
w przygotowaniu
leczo jest 10-minu-
towe gotowanie
potrawy pod przy-
kryciem na ostrym
ogniu; pod ¿adnym
pozorem nie wolno
nam zagl¹daæ pod
pokrywkê!

Po ugotowaniu
mo¿na odkryæ,
przemieszaæ i
ewentualnie „do-
ci¹gn¹æ” ostroœæ
potrawy. Podawaæ
z ziemniakami lub
pieczywem, a do

popicia najlepsza jest „bycza krew”.
Nie mniej s³ynnym wêgierskim daniem

jest paprykarz z kurczaka. Potrzebujemy do
tego 1 kg filetu, 2 œrednie cebule, 4 kolorowe
papryki, 4 z¹bki czosnku, puszka pomidorów,
200 ml œmietany s³odkiej (18 proc. do zup i
sosów), 3 ³y¿ki m¹ki, 2 ³y¿ki smalcu, mielona
papryka s³odka i ostra, sól i pieprz.

Filety kroimy w kostkê 2 x 2 cm, bez przy-
prawienia wrzucamy do rondla na stopiony
smalec, podsma¿amy ok. 3 minut, dodajemy
cebulê w piórka i paprykê w paski, sma¿ymy
ok. 5 minut, wlewamy ca³e pomidory z pusz-
ki i wszystko gotujemy ok. 15 minut na œred-
nim ogniu. Nastêpnie w misce rozrabiamy

Rok 2011 zosta³ og³oszony przez ONZ Miêdzynarodowym Rokiem Chemii, a w Polsce zbieg³
siê z obchodami Roku Marii Sk³odowskiej-Curie, wszechstronnie uzdolnionej kobiety, która uro-
dzi³a siê 7 listopada1867 r. w Warszawie, a zmar³a 14 lipca 1934 r. w Sancellemoz we Francji
wskutek anemii. W³ada³a jêzykiem francuskim, rosyjskim i niemieckim, interesowa³a siê socjolo-
gi¹ i psychologi¹, a jej pasj¹ by³y nauki œcis³e. Studiowa³a w Pary¿u, prowadzi³a badania w dzie-
dzinie chemii i fizyki, odnosi³a miêdzynarodowe sukcesy ³¹cz¹c swoj¹ pasjê z ¿yciem rodzinnym,
samotnie wychowuj¹c po œmierci mê¿a dwie córki: Irenê i Ewê.

Autorka prac z zakresu promieniotwórczoœci, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, pierwsza
kobieta profesor Sorbony, za³o¿ycielka Instytutu Radowego w Pary¿u i w Warszawie, która od-
kry³a dwa pierwiastki - polon i rad. W uznaniu zas³ug zosta³a pierwsz¹ kobiet¹ pochowan¹ pod
kopu³¹ paryskiego Panteonu.

Szko³a Podstawowa w Œwieradowie od 25 maja 1983 r. nosi imiê tej wyj¹tkowej osoby, która
w plebiscycie Muzeum Historii Polski i Magazynu Historycznego „Mówi¹ Wieki” zosta³a wybrana
Polk¹ wszech czasów. Sk³adaj¹c ho³d patronce, organizujemy w dniach 7-12 listopada w Miej-
skim Zespole Szkó³ „Tydzieñ z Mari¹”, w ramach którego zostan¹ przeprowadzone liczne konkur-
sy, lekcje ze sztandarem, prezentacje multimedialne i tradycyjna dyskoteka urodzinowa.
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iPody zrewolucjonizowa³y rynek muzyczny i
da³y pocz¹tek ca³ej serii gad¿etów, bez któ-
rych trudno dziœ w ogóle wyobraziæ sobie
funkcjonowanie ludzkoœci.

To wydanie k¹cika in¿yniera chcia³bym
poœwiêciæ na przedstawianie sylwetki cz³o-
wieka, którego ju¿ z nami nie ma. O jego
œmierci mówi³ ca³y œwiat, wszyscy najwiêksi
tego œwiata wypowiadali siê na jego temat i
sk³adali kondolencje. Dlaczego o Steve mówi
siê du¿o? Kim by³ i co zrobi³ dla nas, zwy-
k³ych u¿ytkowników multimediów? Aby od-
powiedzieæ na to pytanie, nale¿y zapytaæ, z
jakich urz¹dzeñ multimedialnych korzystamy
na co dzieñ oraz poznaæ trochê historii kom-
puterów.

Jeszcze jakieœ 10 lat temu na rynku od-
twarzaczy przenoœnych królowa³y odtwarza-
cze na kasety magnetofonowe i walczy³y ju¿
o rynek z odtwarzaczami CD. Niestety, te
ostatnie z uwagi na du¿e gabaryty samej p³y-
ty CD by³y niewygodne i du¿e, a tak¿e doœæ
szybko zu¿ywa³y baterie. Jednak ju¿ wtedy w
internecie mo¿na by³o nielegalnie pobieraæ
pliki mp3, które zajmowa³y ma³o miejsca i na
zwyk³ej p³ycie CD da³o siê zapisaæ oko³o 200
utworów. Aby jednak mo¿na by³o s³uchaæ
muzyki w plenerze, nale¿a³o mieæ drogi wte-
dy odtwarzacz CD potrafi¹cy odtwarzaæ pliki
mp3. Gdzie tu Apple i Steve Jobs? To w³a-
œnie Jobs wymyœli³, ¿eby raz na zawsze po-
zbyæ siê p³yt CD, a s³uchawki podpinaæ bez-
poœrednio do przenoœnej pamiêci, która bê-
dzie odtwarza³a pliki mp3. I tak narodzi³ siê
pierwszy iPod.

23 paŸdziernika 2001 r. firma znana do-
tychczas z komputerów kompletnie innych ni¿
popularny PC wypuœci³a na rynek odtwarzacz
za kilkaset dolarów do s³uchania muzyki, na
którym mo¿na by³o zapisaæ ponad 1000 utwo-
rów. Ka¿da licz¹ca siê w bran¿y firma stwier-
dza³a, ¿e jest to gwóŸdŸ do trumny borykaj¹-
cej siê z problemami firmy i nie przewidywa-
li tego, co mia³o nast¹piæ.  Jobs wymyœli³, ¿e
muzyka na iPod bêdzie wy³¹cznie dostêpna
w jego sklepie z muzyk¹, gdzie mo¿na by³o
kupowaæ pojedyncze utwory b¹dŸ ca³e p³yty.
Sklep nosi nazwê iTunes (polska oficjalna
premiera mia³a miejsce we wrzeœniu tego
roku, czyli a¿ 11 lat po premierze w USA!)
Nikt z bran¿y fonograficznej czy komputero-
wej nie wró¿y³ mu sukcesu. Uwa¿ano, ¿e raz
kupiony plik zostanie powielany w sposób
niekontrolowany w internecie. Pliki by³y jed-
nak mocno zabezpieczone i nie dawa³o siê ich
s³uchaæ poza iPodami.

Ju¿ w pierwszym roku sprzeda¿y iPody
sprzeda³y siê w 381 tys. sztuk. Zaczê³y poja-
wiaæ siê w filmach i by³y ulubionym gad¿e-
tem gwiazd Hollywood. Wzrost sprzeda¿y by³
lawinowy, wystarczy powiedzieæ, ¿e jest dziœ
na œwiecie  ponad 100 milionów sztuk iPo-

Steve Jobs
iLegenda œwiata multimediówiLegenda œwiata multimediówiLegenda œwiata multimediówiLegenda œwiata multimediówiLegenda œwiata multimediów

dów, z czego tylko w roku 2010 sprzedano
ich 39 milionów.  Co na to konkurencja? Wi-
dz¹c olbrzymi sukces odtwarzacza, próbowa-
³a go skopiowaæ, ale by³o ju¿ za póŸno. A fir-
ma Apple z jej niszowymi komputerami w
ci¹gu 10 lat sta³a siê
jedn¹ z dziesiêciu naj-
dro¿szych marek œwia-
ta.

Jednak Jobs to nie
tylko iPod. Wystarczy
powiedzieæ, ¿e firma
pod jego przewodnic-
twem wymyœli³a stan-
dard USB, a wraz z
nim P&P, które w kom-
puterach iMac pojawi-
³y siê w roku 1999, a

dopiero póŸniej na sta³e zagoœci³y w naszych
pecetach. To w³aœnie Apple wypuœci³o na ry-
nek pierwsz¹ myszkê i klawiaturê bezprzewo-
dow¹, stworzy³o pierwszy na œwiecie program
do odtwarzania p³yt DVD, który dziœ jest stan-
dardem, i wyprodukowa³o swoje komputery
w technologii 64 bity, która w PC zagoœci³a
na dobre mo¿e 3 lata temu.

Olbrzymim sukcesem firmy sta³ siê iPho-
ne, który do dziœ jest niedoœcignionym lide-
rem na rynku smartfonów - zosta³ wymyœlo-
ny przez Jobsa ju¿ w 1994 r. (nazywa³ siê
ATOM), jednak œwiat nie by³ jeszcze na nie-
go gotowy. Dopiero po³¹czenie telefonu z
dotykowym wyœwietlaczem z iPoda spowo-
dowa³o wieki sukces. Wielcy producenci (No-

kia, Motorola) próbowali nawi¹zaæ walkê
technologiczn¹ z Apple, a skoñczy³o siê to
tym, ¿e Nokia stoi na skraju bankructwa, a
Motorolê kupi³o Google.

Najnowsze dziecko Apple to iPAD 2, na
który krytycy w dniu premiery mówili, ¿e to
„przeroœniêty iPhone”, a dziœ jest najlepiej siê
sprzedaj¹cym tabletem œwiata.

 Jobs za co by siê nie wzi¹³, zamienia³ to

w sukces finansowy. Ka¿dy z nas ogl¹da³ chy-
ba filmy animowane, takie jak „Toy story”,
„Gdzie jest Nemo”, czy „Auta”. Ale gdzie tu
zwi¹zek bajek dla dzieci z Apple? Jobs w 1986
roku kupi³ od Lucas Film za 10 milionów do-
larów studio animacji Pixar, podpisa³ umowê
z Walt Disney Pictures i wspólnie produko-
wali filmy animowane. W 2006 r., czyli w 20
lat po zakupie, Jobs sprzeda³ pakiet kontrol-
ny Pixara za - bagatela - 7,6 miliarda dola-
rów!

Jak wiêc widaæ,  Steve Jobs by³ wizjone-
rem, wyprzedza³ swoje czasy o lata œwietlne.
Rodzi siê pytanie, czy po jego œmierci znaj-
dzie siê tak odwa¿ny nastêpca, który poprzez
swoje konsekwentne dzia³anie spowoduje roz-
wój technologiczny w kolejnych 20 latach.
Z³oœliwi mówi¹, ¿e dopóki Apple ma zapiski
Jobsa schowane w pilnie strze¿onym sejfie,
bêdzie siê rozwijaæ, a gdy wszystkie zostan¹
wykorzystane - firma upadnie.

Proszê wiêc o chwilê refleksji w chwili,
kiedy korzystaj¹ Pañstwo z udogodnieñ dzi-
siejszego multimedialnego œwiata, ¿e w³aœnie
Steve Jobs mia³ wielki udzia³ w jego nama-
calnym kszta³cie.

In¿. Rafa³ Matelski

Piêkna, s³oneczna pogoda towarzyszy³a
uczestnikom XIV Miejskiego Œwiêta Latawca
„¯abie Loty”, w którym od czterech lat, gdy
zyska³o miano Rodzinnego Konkursu, uczest-
nicz¹ dzieci wraz ze swoimi najbli¿szymi. Te-
goroczne zawody zgromadzi³y 25 uczestników
w wieku od 4 do 14 lat prezentuj¹cych swoje
konstrukcje zarówno w kategorii latawców p³a-

gorzata Pasierb i Oktawian Bronowicki.
S³aby wiaterek nie sprzyja³ wysokim lotom,

ale dzielni uczestnicy szybko biegn¹c po bo-
isku czynili cuda, a unosz¹ce siê latawce do-
wodzi³y, ¿e dobra konstrukcja nawet przy bez-
wietrznej pogodzie potrafi wznieœæ siê wyso-
ko. Za d³ugoœæ i wysokoœæ lotu „skrzynek” na-
grodzono: I – M. Salawê, II - Martynê Marszo-
lik, III - Ma³gorzatê Pasierb, a za latawce p³a-
skie: I - Nataliê Chmielowiec, II - Arkadiusza
Kluczyñskiego, III - Alicjê Jasku³owsk¹, Szy-
mona Chmielowca i Ewelinê Prusiewicz.

Konkursowi zorganizowanemu w Miejskim
Zespole Szkó³ towarzyszy³a wystawa prywat-
nej kolekcji 150 figurek, maskotek, breloczków,
kubków, pija³ek, ¿ab oraz konkurs publiczno-
œci, w którym uczestnicy wytypowali latawce:
M. Salawy, K. Pasierba i M. Jurkiewicza.

Organizatorzy: Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu UM oraz Teresa Fier-
kowicz serdecznie dziêkuj¹ Wiolettcie Kluczyñ-
skiej, Agnieszce
Mitkiewicz i Walde-
marowi Mazurkie-
wiczowi - za prace w
jury, Tomaszowi
Chmielowcowi - za
dokumentacjê foto-
graficzn¹, a uczest-
nikom i ich rodzi-
com - za udzia³ w
imprezie. (TF)

skich, jak i skrzynkowych.
Najwy¿sze lokaty za wygl¹d, z obowi¹z-

kowym logo ¿abki, uzyskali: I - Maria i Kata-
rzyna Salawy oraz Marcel Jurkiewicz, II -
Martyna Marszolik i Zofia Salawa, III - Ma³-

Toœmy sobie polatali



Je¿eli chcesz mieæ pewnoœæ, ¿e twój zmys³
s³uchu pozostanie nienaruszony, wy³¹cz
wszystkie niepotrzebne Ÿród³a ha³asu ograni-
czaj¹c w ten sposób napiêcie uszu. Przez ca³e
¿ycie jesteœmy wystawieni na dzia³anie ha³a-
su. Nie mo¿emy kontrolowaæ wszystkiego, ale
przynajmniej zamknijmy g³ówne drzwi wcho-
dz¹c do domu. Tylko co robimy potem? W³¹-
czamy radio, telewizor, odkurzacz, piekarnik,
okap kuchenny, zmywarkê, suszarkê, pralkê,
komputer, elektroniczne zabawki (gry), w
ogóle nie zastanawiaj¹c siê, jaki poziom ha-
³asu wytwarzaj¹ wszystkie te urz¹dzenia. Na-
stêpnie idziemy do ogrodu i strzy¿emy traw-
nik kosiark¹, œcinamy ¿ywop³ot no¿ycami
ogrodowymi i w³¹czamy dmuchawê do liœci.
Ogród wygl¹da piêknie, ale uszy bol¹. 

Normalny poziom dŸwiêku wynosi oko³o
85 dB, podczas gdy muzyczne zabawki, grze-
chotki i piskliwe zabawki dla niemowl¹t po-
trafi¹ osi¹gn¹æ 140 dB i wiêcej, a sprzêt ste-
reo ze s³uchawkami – 112 dB. Bez w¹tpienia
ka¿dy, starszy czy m³odszy, kto decyduje siê
s³uchaæ przez d³u¿szy czas tak g³oœnej muzy-
ki, uszkadza swój zmys³ s³uchu. 

Elektryczne narzêdzia ogrodowe osi¹gaj¹
poziom dŸwiêku równy 130 dB. Nie doœæ, ¿e
uszkadzaj¹ zmys³ s³uchu, przeszkadzaj¹ tak-
¿e innym. 

Urz¹dzenia domowe wytwarzaj¹ ogólny

Rozwój cywilizacji, ¿ycie w wielkich miastach sprawia, ¿e nasze uszy s¹ coraz
bardziej zagro¿one. Nie mamy nawyku dbania o s³uch, któremu nie mo¿na na³o¿yæ
kompresu czy maseczki od¿ywczej. Musimy sami wykszta³ciæ w sobie nawyk dba-
nia o uszy. Zmêczone oczy mo¿emy zamkn¹æ, uszu nie wy³¹czymy, nie musimy
jednak w³¹czaæ w lesie radia, lecz pos³uchaæ jego naturalnych odg³osów, lepiej te¿
ws³uchaæ siê w szum morza, a nie w dŸwiêki odtwarzacza mp3. To s¹ kompresy,
które dadz¹ ulgê nie tylko s³uchowi, ale i ca³ej naszej psychice. Ubytek s³uchu, na
który sami pracujemy, ma tak¿e negatywny wp³yw na nasze zdrowie psychiczne.

ha³as rzêdu 90 dB i
ju¿ po kilku latach
staj¹ siê powodem
s³abego s³yszenia.
Je¿eli chcesz mieæ
pewnoœæ, ¿e twój
zmys³ s³uchu pozo-
stanie nienaruszo-
ny, wy³¹cz wszyst-
kie niepotrzebne
Ÿród³a ha³asu i ogra-

nicz w ten sposób napiêcie uszu. Mo¿esz tak-
¿e nosiæ zatyczki do uszu, na przyk³ad pod-
czas pracy w ogrodzie. 

Ha³as doprowadza do uszkodzenia, a na-
wet trwa³ej utraty s³uchu. Ha³as wystêpuj¹cy
w œrodowisku pracy jest jednym z najczêœciej
wystêpuj¹cych czynników szkodliwych. 
U osób doros³ych ha³as o natê¿eniu przekra-
czaj¹cym próg bólu dzia³aj¹cy jednorazowo i
krótkotrwale mo¿e spowodowaæ ostry uraz
akustyczny. Uraz przewlek³y powstaje na sku-
tek d³ugotrwa³ego przebywania w œrodowisku,
w którym stale obecne s¹ dŸwiêki o natê¿eniu
80-85 dB lub wy¿szym. Dotyczy to g³ównie
osób pracuj¹cych w niekorzystnych warun-
kach akustycznych. 

Istniej¹ równie¿ dŸwiêki, których ucho
ludzkie nie s³yszy, a które mog¹ wp³yn¹æ na
upoœledzenie s³uchu lub szumy uszne. Zali-
cza siê do nich ultradŸwiêki o czêstotliwoœci
powy¿ej 16 kHz oraz infradŸwiêki - poni¿ej
16 Hz. Lata pracy w ha³aœliwych warunkach
znacz¹co zwiêkszaj¹ ryzyko pojawienia siê
powa¿nych trudnoœci ze s³uchem i szumem
w uszach. Zosta³o to potwierdzone przez ba-
dania brytyjskie przeprowadzone na liczbie
12.907 mê¿czyzn i kobiet w 34 brytyjskich
przychodniach lekarskich i w s³u¿bach woj-
skowych. Ryzyko powa¿nych problemów ze
s³uchem podwaja siê po 5 latach pracy w ha-
³aœliwym œrodowisku.

Znacznie wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet jest
nara¿onych w przeci¹gu wielu lat na wysoki
poziom ha³asu w miejscu pracy. Badanie po-
kaza³o, ¿e 3 proc. kobiet i a¿ 16 proc. mê¿-
czyzn pracowa³o d³u¿ej ni¿ 10 lat w ha³aœli-
wym œrodowisku. Co wiêcej, mê¿czyŸni pra-
cuj¹cy przez lata w ha³asie s¹ bardziej podat-
ni na utratê s³uchu ni¿ kobiety pracuj¹ce w
tych samych warunkach.

W grupie mê¿czyzn, którzy pracowali d³u-

¿ej ni¿ 10 lat w g³oœnym miejscu pracy, po-
wa¿ne problemy ze s³uchem s¹ 3,8 razy czê-
œciej spotykane ni¿ u mê¿czyzn nigdy niepra-
cuj¹cych w ha³aœliwym otoczeniu. Kobiety z
10-letni¹ praktyk¹ pracy w ha³asie 2,2 razy
czêœciej doœwiadczaj¹ trudnoœci ze s³uchem
w stosunku do kobiet pracuj¹cych w warun-
kach pozbawionych ha³asu.

W ha³aœliwym otoczeniu ludzie krzycz¹,
aby us³yszeæ siê nawzajem. Badania nie do-
starczaj¹ jednak informacji dotycz¹cych ró¿-
nic w poziomie ha³asu wystêpuj¹cego w ty-
powo mêskich lub kobiecych miejscach pra-
cy. Dzieci i m³odzie¿ potrafi¹ byæ bardziej
ha³aœliwi ni¿ buldo¿ery, maszyny ciê¿kie czy
m³oty pneumatyczne. Ci, którzy ucz¹ i opie-
kuj¹ siê dzieæmi, ponosz¹ tego konsekwen-
cje.

Nauczyciele cierpi¹ w wyniku istniej¹ce-
go wokó³ ha³asu - dotyczy to prawie 70 proc.
nauczycieli ucz¹cych w klasach oraz 80 proc.
nauczycieli i doradców nauczania pocz¹tko-
wego i prowadz¹cych zajêcia pozaszkolne.
Dane te s¹ zatem znacznie wy¿sze ni¿ w przy-
padku innych zawodów.

Pomimo ró¿nych metod badawczych i ist-
niej¹cego ryzyka b³êdu naukowcy staraj¹ siê
w liczbach przedstawiæ dane dotycz¹ce s³u-
chu:

 ponad 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie niedos³yszy;

 ponad 80 milionów Europejczyków
cierpi z powodu utraty s³uchu;

 oko³o 450 milionów Europejczyków
(65 proc. ca³ej populacji) jest nara¿onych na
ha³as rzêdu 55 dB, co mo¿e przy-
czyniæ siê do pojawienia siê uczu-
cia niepokoju oraz wyst¹pienia
zak³óceñ zwi¹zanych ze snem;

 117 milionów (17 proc.)
jest nara¿onych na ha³as rzêdu 65
dB, co mo¿e wp³ywaæ negatyw-
nie na ich psychiczne, jak i fizycz-
ne samopoczucie;

 9,7 milionów (1.4 proc.)
¿yje na co dzieñ w ha³asie prze-
kraczaj¹cym poziom 75 dB, co
jest uznawane za niemo¿liwe do
zaakceptowania przez Europejsk¹
Komisjê Œrodowiskow¹ (Europe-
an Environment Agency);

 niektóre rodzaje pistole-
tów na baterie dla dzieci potrafi¹

wywo³aæ ha³as rzêdu 110 do 135 dB, co od-
powiada ha³asowi wytworzonemu przez du¿¹
ciê¿arówkê b¹dŸ ha³asowi mierzonemu pod-
czas koncertu rockowego lub startu samolo-
tu;

 trwa³y ha³as pochodz¹cy z zabawek
mechanicznych (pozytywek lub robotów) jest
rzêdu 85-95 dB. Zauwa¿my, ¿e w wielu miej-
scach pracy pracownicy s¹ zobowi¹zani do
noszenia odpowiednich ochraniaczy na uszy
w sytuacji, gdy poziom ha³asu przekroczy 85
dB. Czy warto wiêc kupiæ dziecku tak¹ za-
bawkê?;

 w trakcie ulicznych badañ przeprowa-
dzonych wœród u¿ytkowników mp3 w Syd-
ney i Melbourne okaza³o siê, ¿e 25 proc.
uczestników badania s³ucha³o muzyki na tyle
g³oœno, ¿e mog³o to groziæ uszkodzeniem s³u-
chu. Œredni poziom g³oœnoœci wynosi³ a¿ 79,8
dB.

 na pokazie filmu „Harry Potter i Kom-
nata Tajemnic” poziom emitowanego dŸwiê-
ku wynosi³ œrednio 74 dB. Najwy¿sze natê-
¿enie zanotowano w momencie walki z wê-
¿em – 93 dB. „W³adca Pierœcieni – dwie wie-
¿e” by³ jeszcze g³oœniejszy – 78 dB, a najg³o-
œniejszy moment filmu osi¹gn¹³ 95 dB. Film
trwa³ ponad 3 godziny, a przez 29 proc. czasu
poziom dŸwiêku wynosi³ ponad 80 dB;

 szacuje, ¿e do 2025 roku wiêcej ni¿
900 milionów ludzi na ca³ym œwiecie bêdzie
cierpieæ z powodu utraty s³uchu wiêkszej ni¿
25 dB.

Arkadiusz Stelmaszczyk - protetyk s³uchu
akustyka.trendy@wp.pl
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Czy taki weekend w ogóle mo¿e siê udaæ?
Z dobr¹ ekip¹ dzieciaków i wolontariuszy
Fundacji „Wroc³awskie Hospicjum dla Dzie-
ci” wszystko siê mo¿e udaæ! Wspania³e dzie-
ciaki to jedna pacjentka oraz siostry i bracia
obecnych i by³ych pacjentów naszego hospi-
cjum dla dzieci.

W dniach 14-16 paŸdziernika pogoda w
Œwieradowie by³a wrêcz stworzona do pieszych
wycieczek. Delikatnie szczypi¹cy w policzki
mróz, du¿o s³oñca i pan Radek jako przewod-
nik - to przepis na udan¹ wyprawê. Nasz¹ eks-
pedycjê rozpoczêliœmy w pi¹tek po po³udniu,
gdy wyjechaliœmy z Wroc³awia. Na miejscu
czeka³a na nas pyszna pizza i zarezerwowana
tylko dla nas krêgielnia. Gdy ju¿ wszyscy siê
najedli i nagrali, rozlokowani zostaliœmy w ho-
telach: w ekskluzywnych SPA i przytulnych
górskich chatkach.

Nastêpnego dnia wyspani i gotowi do wy-
marszu spotkaliœmy siê pod najnowocze-
œniejsz¹ w Polsce gondol¹, by wjechaæ na Stóg
Izerski (na zdjêciu), gdzie rozgrza³a nas gor¹-
ca czekolada i gofry. S³uchaj¹c legend o po-
wstaniu Gór Izerskich i Œwieradowa, wyruszy-
liœmy dalej górsk¹ œcie¿k¹, u której kresu znaj-
dowa³a siê Chatka Górzystów. A tam znowu
uczta kulinarna - najlepsze na œwiecie naleœni-
ki wype³nione serkiem i oblane pysznym so-
sem jagodowym rozp³ywa³y siê w ustach. Py-
chotka! Dalej ju¿, syci i zadowoleni, wyruszyli-
œmy autokarem do Szklarskiej Porêby, gdzie w

Szalony paŸdziernikowy weekend w górachSzalony paŸdziernikowy weekend w górachSzalony paŸdziernikowy weekend w górachSzalony paŸdziernikowy weekend w górachSzalony paŸdziernikowy weekend w górach
ochronnych kaskach na g³owach podziwialiœmy
piêkny wodospad. PóŸniej by³o ju¿ tylko gorê-
cej, a to za spraw¹ ogniska, które w œrodku
drewnianej leœnej chatki przygotowali dla nas
gospodarze naszej wyprawy. By³o mnóstwo za-
bawy i jeszcze wiêcej jedzenia. Po tak ciê¿kim
dniu przyszed³ w koñcu czas na odpoczynek.

Nastêpny dzieñ rozpoczêliœmy œniadaniem
i msz¹ w œwieradowskim koœciele, z którego
udaliœmy siê prosto do pijalni wód skosztowaæ
zdrowej (choæ nie wszystkim smakuj¹cej)
wody. Picie ze specjalnych kubeczków, które
dostaliœmy w prezencie, nie by³o rzecz¹ ³atw¹,
ale szybko siê i tego nauczyliœmy.

Nastêpny etap wycieczki wi¹za³ siê ze spor¹
dawk¹ adrenaliny – znów w Szklarskiej Porê-
bie. Starsze dzieci wykazywa³y siê sprawnoœci¹
w parku linowym, a wszyscy razem œwietnie
siê bawiliœmy na torze saneczkowym. By³o nie-
samowicie! Po takich wra¿eniach przyszed³
czas na ma³y relaks w Muzeum Mineralogicz-
nym i pyszny obiad w przepiêknej restauracji.
I to ju¿, niestety, by³ kres naszej wêdrówki. Z
uœmiechniêtymi buziami i pe³nymi brzuszka-
mi po¿egnaliœmy siê z pani¹ Ani¹ i panem Rad-
kiem oraz ich córeczk¹ Zuzi¹ i rozpoczêliœmy
podró¿ powrotn¹ do Wroc³awia.

Dziêkujemy wszystkim, którzy nas goœcili i
uprzyjemnili nam ten czas, Ani i Radkowi Ba-
³azom - za ich zaanga¿owanie i serce. Dziêki
Wam wra¿enia i wspomnienia bêd¹ przepe³-
nione radoœci¹ i uœmiechem. Na pewno jesz-

cze nie raz skorzysta-
my z zaproszenia, aby
wróciæ w te piêkne
miejsca.
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PODZIÊKOWANIA
Jest taki œwiat, o

którego istnieniu wiêk-
szoœæ z nas nie wie.
Œwiat, który toczy siê
wokó³ œmiertelnie cho-
rych dzieci. Opiekê nad
nim sprawuj¹ tylko lu-
dzie o wielkich ser-

dola, Œwierkowej Karczmie, SKI & SUN Œwie-
radów-Zdrój, Patrycji Kawka - Restauracja
SMAK BACA, Wies³awie i S³awomirowi Po-
lañskim - „Chatka Górzystów”, Karkonoskie-
mu Parkowi Narodowemu, Nadleœnictwu
Œwieradów, Nadleœnictwu Szklarska Porêba,
Hotelowi  LAS w  Piechowicach, Parkowi
Rozrywki w Szklarskiej Porêbie (Ma³pi Gaj
oraz tor saneczkowy), Józefowi ¯y³kiewiczo-
wi.

Za ogromn¹ pomoc przy organizowaniu i
uprzyjemnieniu pobytu  - Rolandowi Marci-
niakowi, Burmistrzowi Miasta Œwieradów-
Zdrój.

Pomaganie ma ogromny sens, a przede
wszystkim daje du¿o radoœci i przyjemnoœci

Ania i Radek Ba³azy

cach... ¯ycie w nim nie jest ³atwe, ale pomimo
wielu smutków towarzyszy mu uœmiech. Wo-
lontariusze Fundacji „Wroc³awskie Hospicjum
dla Dzieci” poœwiêcaj¹ ka¿dy swój wolny czas,
aby wspomóc rodziny chorych dzieci. Organi-
zuj¹ wyjazdy dla rodzeñstwa, odwiedzaj¹, po-
cieszaj¹ i rozweselaj¹. W³aœnie taki wyjazd uda-
³o siê zorganizowaæ w naszych górach. Wszyst-
ko dziêki bezinteresownej pomocy wielu osób.

Dlatego serdeczne podziêkowania sk³ada-
my w³aœcicielom i dyrekcji hoteli i pensjona-
tów - za sponsoring noclegów wraz ze œniada-
niami: Marioli Marciniak - G³êboki Jar, Ma-
gnolii II, Hotel & Medi-SPA Bia³y Kamieñ,
St. Lukas Sanatorium Hotel.

Za rozrywkê i doznania kulinarne: BOW-
LING CLUB w Œwieradowie, Pizzerii La Gon-



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@@@@@swieradowzdroj.pl
Zdjêcie Domu Zdrojowego wykorzystane w winiecie - autorstwa Wies³aw Biernata - otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci
Zarz¹du Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej

wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11
Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz zastrzega sobie prawo skracania i
przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze
wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprze-
dam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria
Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 ·
Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5
mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196
· Sprzedam komplet kó³ z oponami zimowymi 13'’ (rozstaw œrub 4 x 100) i felgi stalowe 15'’
(rozstaw 5 x 112). Tel. 695 299 223 · Park Hotel zatrudni barmana-kelnera z doœwiadczeniem
i znajomoœci¹ jêz. niemieckiego. Tel. 75 78 16 229.

OG£OSZENIA  DROBNE

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu zwraca siê z
uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji cha-
rytatywnej.

PCK utrzymuje siê i niesie pomoc osobom potrzebuj¹cym jedynie z da-
rowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez instytucje i ludzi do-
brej woli.

Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cznie na
spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statu-
towych zamierzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.

Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie
¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku klêsk ¿ywio-
³owych.  Pomoc ta realizowan jest np. w formie publicznych kwest pieniê¿-
nych, a uzyskane œrodki s³u¿a do zakupu artyku³ów pierwszej potrzeby nie-
zbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytel-
ników 14 grudnia 2011 r. oraz 11 stycznia, 15 lutego, 14 marca, 11 kwiet-
nia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdzier-
nika i 14 listopada 2012 r.

Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 10.
dnia roboczego przed dniem ukazania siê kolejnego numeru.
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rozb³ys³o, gdy zim¹ 2009/10 gospodarze Mir-
ska i Œwieradowa wraz z nadleœnictwem po-
nownie spróbowali znaleŸæ rozwi¹zanie.
Uzgodniono, ¿e leœnicy wezm¹ na siebie ciê-
¿ar takiego zaprojektowania trasy, by mo¿na
by³o uzyskaæ zgodê odpowiednich organów -
w tym przypadku Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Œrodowiska we Wroc³awiu - jednoczeœnie
maksymalnie chroni¹c przyrodê.

Mimo ¿e nadleœnictwo dzia³ania rozpoczê-
³o od razu, dopiero dziœ uda siê zakoñczyæ ca³y
proces uzyskania niezbêdnych zezwoleñ. Dro-
ga przez mêkê nie by³a krótka; wystarczy
wspomnieæ, ¿e pozytywna opinia wymaga³a
zdobycia licznych pozytywnych fachowych
ekspertyz, takich choæby, jak opinia stowarzy-
szeñ ekologicznych i turystycznych, opinia or-
nitologa, opinia wykonawcy planu ochrony re-
zerwatu i wielu innych. Wielokrotne wyjazdy
do „wszystkich œwiêtych” i kilogramy papie-
rów (czytaj - dokumentów i ekspertyz) oraz
du¿e zaanga¿owanie w koñcu doprowadzi³y
do uzyskania wstêpnej akceptacji projektu
utworzenia trasy.

Zreszt¹, jednym z g³ównych argumentów
by³ i jest fakt, ¿e wyznaczenie takiej trasy jest
wrêcz niezbêdnym dzia³aniem nie tylko dla
turystyki, ale przede wszystkim dla ochrony
przyrody. Takie dzia³anie, nazywane „kanali-
zacj¹ ruchu turystycznego”, spowoduje, ¿e tu-
ryœci maj¹c do dyspozycji oznakowan¹ i do-
brze przygotowan¹ trasê nie bêd¹ b³¹dziæ poza
szlakiem, wiêc i nie bêd¹ wchodziæ do ostoi
wyj¹tkowych zwierz¹t Gór Izerskich, w tym
równie¿ naszego cietrzewia.

Tyle o historii. Warto wspomnieæ wiêcej o
samym projekcie, który pokazuje za³¹czona
mapka. Projektowana trasa rozpoczyna siê na
Stogu Izerskim – przy górnej stacji gondoli,
sk¹d biegnie drog¹ asfaltow¹ do £¹cznika,

dalej Drog¹ Telefoniczn¹ do Polany Izerskiej.
Kolejnym punktem trasy jest Chatka Górzy-
stów, a dalej projekt przewiduje ju¿ dwa œlady.
Pierwszy z nich prowadzi ¿ó³tym szlakiem tu-
rystycznym do mostu na Jagniêcym Potoku i
dalej do Rozdro¿a nad Cich¹ Równi¹. Drugi
– przez rezerwat do schroniska Orle. Obie tra-
sy dalej bêd¹ wykorzystywaæ sieæ przygoto-
wywan¹ przez Bieg Piastów do Jakuszyc.

Ze wzglêdu na s³aby stan techniczny czê-
œci trasy nr 1 na odcinku szlaku ¿ó³tego od
Chatki do Drogi Ceglanej (na mapce podkre-
œlona dodatkowo niebiesk¹ lini¹), na najbli¿-
szy sezon projektuje siê zast¹pienie wspo-
mnianego odcinka Drog¹ Ceglan¹ – na mapie
fragment ten wykropkowano.

Uzyskanie zgód, choæ to najtrudniejszy i
najbardziej czasoch³onny etap projektu, to
wci¹¿ nie wszystko. Jak wspomniano, ko-
nieczne jest dobre oznakowanie i utrzymanie
trasy w sezonie, zak³adanie i pielêgnowanie
œladu itd. Dziêki burmistrzom Œwieradowa i
Mirska, którzy na wspólnym spotkaniu komi-
sji ds. turystyki rad obu gmin zadeklarowali
konkretny udzia³ finansowy w utrzymaniu
szlaku, realne staje siê uruchomienie trasy w
najbli¿szym sezonie. Dobrze rokuj¹ równie¿
obietnice pomocy i uczestnictwa w projekcie
innych podmiotów, jak Kolej Gondolowa czy
gospodarze obu schronisk, a tak¿e pozytyw-
ne podejœcie Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
we Wroc³awiu. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e dzia-
³anie to bêdzie przyk³adem takiego podejœcia
do podobnych projektów w przysz³oœci, po-
kazuj¹cego, ¿e przy dobrych chêciach i do-
brym przygotowaniu mo¿liwy jest tzw. zrów-
nowa¿ony rozwój regionu, co oznacza po pro-
stu umo¿liwienie uprawiania turystyki w spo-
sób nie szkodz¹cy przyrodzie. W koñcu miê-
dzy innymi to dla niej turyœci chc¹ Góry Izer-
skie odwiedzaæ!                Wies³aw Krzewina

Œladem obietnic
dokoñczenie ze str. 16
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TABELA KOÑCOWA RUNDY JESIENNEJ W SEZONIE 2010/2011 - KLASA A, GR. II
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W rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 zespó³ TKKF Kwisa Swieradów uzyska³ nastêpu-
j¹ce wyniki: z Or³em Platerówka - 3:1, z LZS Radostów - 5:1, z W³ókniarzem Leœna - 1:1, z
Jaœnic¹ Opolno - 11:0, z Pogoni¹ Markocice - 3:2,  z Gryfem Gryfów - 1:1, z Sudetami Giebu³-
tów - 3:1, ze Stell¹ Lubomierz - 1:3, z Cosmosem Radzimów - 3:0, z B³êkitnymi Studniska -
4:0, ze Skalnikiem Rêbiszów - 1:1 i z Bazaltem Sulików - 1:1. Liderem strzelców pozostaje -
i tak jest ju¿ od wielu sezonów - Wojciech Ostrejko, który strzeli³ 20 bramek.

Nasza dru¿yna ma o jedno spotkanie mniej, jako ¿e mecz otwarcia rundy z Chmielank¹
Chmieleñ zosta³ prze³o¿ony na 11 listopada z uwagi na stan murawy po „Lecie z radiem”.

W ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy zespó³
orlików „Kwisy” wzi¹³ udzia³ w jesiennej run-
dzie rozgrywek o mistrzostwo okrêgu jelenio-
górskiego w swojej kategorii wiekowej, czyli
ch³opców z roczników 2001 i m³odszych. Ze-
spo³y zosta³y podzielone na trzy grupy: zgo-
rzeleck¹, jeleniogórsk¹ i kamiennogórsk¹, a
nasza dru¿yna zosta³a przydzielona do tej
pierwszej, w której przysz³o jej rywalizowaæ
z takimi klubami, jak Nysa Zgorzelec, Grani-
ca Bogatynia, UKS Pieñsk,  Piast Zawidów,
W³ókniarz Leœna, B³êkitni Studniska, Orliki
Wêgliniec, LZS Radogoszcz, Skorpiony Lu-
bañ, LZS Porajów czy LZS Radostów. Rywa-
lizacja jesienna toczy³a siê w trzech turnie-
jach jednodniowych, na których spotyka³y siê
wszystkie dru¿yny z danej grupy, aby rywali-
zowaæ ze sob¹.

25 wrzeœnia udaliœmy siê na pierwszy tur-
niej do Bogatyni, gdzie na stadionie miejsco-
wej „Granicy” zajêliœmy 4 miejsce (na 10 dru-
¿yn), przegrywaj¹c w meczu o 3 miejsce z
Nys¹ 1:6. Wczeœniej pokonaliœmy W³óknia-
rza 2:0, przegraliœmy z Granic¹ 0:1 i zremiso-
waliœmy z B³êkitnymi 2:0.

Drugi turniej odby³ siê 13 paŸdziernika w
Lubaniu. Trafiliœmy do ciê¿kiej grupy z dru-
¿ynami ze Zgorzelca i Bogatyni. Nasi ch³op-

cy mimo podjêtej walki przegrali  z obiema
ekipami odpowiednio 0:3 i 0:1 i ostatecznie
zajêliœmy 5 miejsce po wygranej z B³êkitny-
mi 2:0.

Na ostatni¹ rozgrywkê wybraliœmy siê do
Zgorzelca, gdzie po trzech bezbramkowych
remisach  z zespo³ami ze Studnisk, Radogosz-
czy i Zgorzelca przegraliœmy 0:1 z Wêgliñ-
cem i mimo ¿e straciliœmy tylko jedn¹ bram-
kê, nie wyszliœmy z grupy, zajmuj¹c ostatecz-
nie miejsca od 5 do 8.

Bardzo cieszy nas fakt, ¿e strzeg¹cy na-
szej bramki Szymon Chmielowiec, dziêki
któremu nie traciliœmy goli, zosta³ wybrany
najlepszym bramkarzem turnieju i nagrodzo-
ny pami¹tkow¹ statuetk¹.

Udzia³ w turniejach brali: Szymon Chmie-
lowiec, Jakub Gruszecki, Micha³ Jab³onow-
ski, Mateusz Jêdrej, Marcel Jurkiewicz, Ar-
kadiusz Kluczyñski, Tymoteusz Kolejewski ,
Konrad Minkus, Aleksander Pal, Oliwier Pio-
trowiak, Mateusz Podkomorzy, Wojciech Pó³-
torak, Szymon Sautycz, Gabriel Szumlas i
Jakub Szwabich. Za aktywny udzia³ i zaciêt¹
walkê na turniejach serdecznie dziêkuje
wszystkim ch³opcom i czekam z niecierpli-
woœci¹ na kolejn¹ rundê.

Piotr Chowañski

Orliki rw¹ siê do lotu
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ORAZ W WEEKENDY

SEZON NISKI
DO 22.12.11 I OD 27.02.12
Z WY£¥CZENIEM WEEKENDÓW

NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY

RODZAJE
BILETÓW

89
55

105
55
39

199
285
375
465
550

1590

75
45
89
48
-

165
240
315
390
450

1290

63
39
79
41
-

143
206
269
330
380

-

77
45
95
48
36

172
249
315
390
450

-

BILETY RODZINNE DZIENNE (900-1600)

SNOWPARK

238
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BILETY TURYSTYCZNE JEDNORAZOWE

W CENIE BILETU: UBEZPIECZENIE OC I NW*, WSTÊP DO SNOWPARKU, BEZP£ATNY PARKING
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22
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KARNETY RODZINNE - za okazaniem odpowiednich dokumentów, maksymalnie 5 osób, w
tym dwie osoby doros³e + dzieci do lat 13).

UPRAWNIENI DO ULG (SKIPASS I BILETY JEDNORAZOWE)
 dzieci i m³odzie¿ do 13. roku ¿ycia
uczniowie i studenci do 26. roku ¿ycia - za okazaniem wa¿nej legitymacji
      uczniowskiej/studenckiej
osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci
      i na podstawie wa¿nego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci oraz ich przewodnicy,
      opiekunowie i asystenci (1 opiekun do ka¿dej osoby niepe³nosprawnej)
opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (powy¿ej 15 osób)
seniorzy - rocznik 1946 i starsi.
PRZEJAZDY BEZP£ATNE - dzieci do lat 4 z rodzicami lub opiekunami.
Uprawnieni do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego musz¹ mieæ wa¿ny dokument potwier-

dzaj¹cy uprawnienie. Do zwrotu, reklamacji b¹dŸ zmiany biletu lub skipassu wymagany jest pa-
ragon fiskalny wraz ze skipassem b¹dŸ biletem. Skipass dzienny, wieczorny, wielodniowy oraz
sezonowy upowa¿nia do korzystania ze snowparku. Bilety i skipass nie podlegaj¹ zwrotowi ani
zamianie z wyj¹tkiem sytuacji wskazanych w warunkach przewozu. Skipass upowa¿nia do wjaz-
du w górê. Skipass dzienny jest wa¿ny jeden dzieñ od momentu aktywacji. Skipassy punktowe
utrzymuj¹ wa¿noœæ przez ca³y sezon zimowy, natomiast bilety s¹ wa¿ne tylko w dniu zakupu.
Skipassy wielodniowe utrzymuj¹ wa¿noœæ w kolejnych dniach od momentu aktywacji. Mo¿li-
woœæ u¿ywania biletów i skipassów jest blokowana po przejœciu przez bramki na czas przejazdu.

Przerwa na ratrakowanie trasy narciarskiej - od godz. 1600 do 1800.
W kasach mo¿na p³aciæ kartami: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO, MASTER CARD-

MASTER, CARD ELECTRONIC, DINERS CLUBINTER NATIONAL.

Powstanie w 2008 roku kolei gondolo-
wej spowodowa³o, ¿e w Górach Izerskich
na obu ich krañcach zaczê³y funkcjonowaæ
dwa du¿e centra turystyczne, które wcze-
œniej nie mia³y ze sob¹ po³¹czenia w okre-
sie zimowym, brakowa³o bowiem szlaków
narciarskich. Dziêki rosn¹cej popularnoœci
biegów narciarskich od 2 lat bardzo czêsto
w Izerach mo¿na spotkaæ biegn¹cego nar-
ciarza, który sta³ siê symbolem aktywnego
wypoczynku, a nie zawodowego uprawia-
nia dyscypliny sportowej.

Potrzeby zaawansowanych biegaczy za-
spokaja znakomicie oœrodek Biegu Piastów
w Jakuszycach, problemem jest oferta dla tu-
rysty rekreacyjnego, który zim¹ chce po pro-
stu odwiedziæ „wnêtrze” Izer, z ich przyrod¹ i
widokami. W³aœciwie do dziœ nie by³o dobrze
przygotowanych tras  w s¹siedztwie Œwiera-

dowa. Nadzieja pojawi³a siê 2 lata temu, gdy
z inicjatywy starosty lwóweckiego, burmistrza
Mirska i Nadleœnictwa Œwieradów podjêto
próbê uruchomienia takiego szlaku. Natych-
miast pojawi³y siê problemy, których nie roz-
wi¹zano do 2010 roku.

Pierwszym, oprócz braku œrodków finan-
sowych (bo dobrze utrzymany szlak trochê
kosztuje), by³ brak zaanga¿owania wszystkich
decydentów. Jeszcze trudniejsze okaza³o siê
uzyskanie niezbêdnych uzgodnieñ wynikaj¹-
cych z ochrony przyrody, poniewa¿ trasa
³¹cz¹ca oba koñce Gór Izerskich musi prze-
biegaæ przez najcenniejsze pod wzglêdem
przyrodniczym tereny (choæby rezerwat Tor-
fowiska Doliny Izery).

Œwiate³ko w tunelu prze³amuj¹ce impas

dokoñczenie na str. 15   


