
N
R 

2 
(1

59
) L

UT
Y 

20
12

Hu, hu, ha, zima jak piêkna, tak z³a!Hu, hu, ha, zima jak piêkna, tak z³a!Hu, hu, ha, zima jak piêkna, tak z³a!Hu, hu, ha, zima jak piêkna, tak z³a!Hu, hu, ha, zima jak piêkna, tak z³a!

3 lutego o godz. 652 przy ujœciu Jagniêcego Potoku do Izery odnotowano najwy¿sz¹ w tam-
tym okresie temperaturê - minus 35,9 stopni. Na mapce widaæ, jak siê uk³adaj¹ temperatury
w innych partiach gór i w samym mieœcie w porównaniu z polskim biegunem zimna, jakim
jest Hala Izerska. Tym wiêkszy podziw dla Wies³awy i S³awomira Polañskich, którzy z dzieæ-
mi mieszkaj¹ na Hali, od lat zarz¹dzaj¹c Chatk¹ Górzystów - reporta¿ o nich wyemitowano
11 lutego w TVP1 w g³ównym wydaniu „Wiadomoœci”.

Powy¿ej - nocne ujêcie schroniska na Stogu Izerskim (w obiektywie
Tomasza Chmielowca), poni¿ej - fantazyjne formy rzeŸbione przez
skut¹ lodem Kwisê (nieopodal mostku przy ul. Krêtej).

Szlak Cietrzewia wytyczony
dla narciarzy biegowych to
nie tylko udogodnienie dla
turystów, którzy w pokony-
waniu izerskich przestrzeni
widz¹ sens i radoœæ ¿ycia. To
tak¿e próba kontroli nad tu-
rystami, by nie rozbiegali siê
po górach, gdy¿ to mog³oby
wyp³oszyæ naszego izerskie-
go ptaka. Niestety, tych za-
leceñ nie bior¹ sobie do ser-
ca w³aœciciele skuterów, któ-
rzy upodobali sobie izerskie
wierchy, nie tylko p³osz¹c
cietrzewie, ale czêsto te¿ roz-
je¿d¿aj¹c za³o¿one œlady bie-
gowe (27 stycznia). Zdjêcie
poni¿ej, ukazuj¹ce œwie¿y
œlad skutera na równie œwie-
¿ym œniegu, nades³a³ nadle-
œniczy Wies³aw Krzewina.

Gdy my zmagaliœmy siê na co dzieñ ze skutkami siarczystych mrozów i opadów, z³orzecz¹c
firmom odœnie¿aj¹cym, które nie radzi³y sobie z uprz¹taniem zamarzniêtych zwa³ów œniegu
i wys³uchuj¹c skarg zdenerwowanych kierowców usi³uj¹cych bezszkodowo pokonaæ ul. 3
Maja po lodowej rynnie, telewizja s³a³a w Polskê sygna³y, i¿ Œwieradów i Góry Izerskie s¹
tym magicznym miejscem, które warto odwiedziæ, a nawet siê w nim zakochaæ. Zaczêto 19
stycznia w „Kawie czy herbacie”, co widaæ na zdjêciu, na którym wroc³awska rodzina opo-
wiada reporterom TVP o pasji biegania po izerskich szlakach. O tym, jak, co, kogo i kiedy
telewizja pokazywa³a widzom, piszemy na str. 8.
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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:  75 71-36-
482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport -
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promo-
cja gminy - Alicja Piotrowska, organizacja im-
prez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i
sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36-
482,  informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-
36-483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miej-
skie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojo-
wa 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-Krzewi-
na, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok.
nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia-
³alnoœæ gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75
78-16-344;   meldunki   i   dowody   osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych –  Halina   Stettner: 75 78-16-929 -
pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Go-
spodarki Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego,  kierownik – Rafa³ May,
Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok.
nr 2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-
954-355, Boles³aw Sautycz: 500-231-708 -
pok. nr 5.

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¥

Cena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/m33333, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

UM wykazuje

W zwi¹zku z nasilonymi w ostatnim cza-
sie mrozami Miejski Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej prowadzi intensywne dzia³ania w celu
zabezpieczenia osób bezdomnych oraz sa-
motnych. Codziennie wspólnie ze Stra¿¹
Miejsk¹ patrolujemy ulice, parki, nieogrze-
wane  mieszkania, szopy i pustostany w celu
sprawdzenia, czy nie przebywaj¹ w nich
¿adne osoby i czy nie ma bezpoœredniego
zagro¿enia ¿ycia. Wspó³pracujemy równie¿
z policj¹, wymieniaj¹c siê informacjami na
temat osób zagro¿onych wych³odzeniem or-
ganizmu oraz wskazuj¹c na miejsca, które
szczególnie powinny byæ monitorowane.

Uruchomione zosta³y dwa punkty wydawa-
nia ciep³ych posi³ków (jeden w Œwieradowie i
jeden w Czerniawie) dla osób potrzebuj¹cych,
które otrzymuj¹ gor¹c¹ zupê z „wk³adk¹”. Pra-
cownicy socjalni bêd¹c w terenie proponuj¹
osobom bezdomnym pobyt w schronisku,
gdzie zapewnione jest ca³odzienne wy¿ywienie
i odzie¿. Niestety, nie zawsze udaje siê im na-
k³oniæ osobê bezdomn¹ do takiej formy pomo-
cy.  Dlatego te¿ w tym miejscu pragnê uczuliæ
Pañstwa na sytuacjê tych¿e osób. Pamiêtajmy,
¿e nawet kilkugodzinne przebywanie w tak ni-
skich temperaturach, z jakimi mamy do czy-
nienia w ostatnich dniach, jest bardzo niebez-
pieczne dla organizmu.

W przypadku bezpoœredniego zagro¿enia
¿ycia nale¿y niezw³ocznie wezwaæ pogotowie
dzwoni¹c na numer alarmowy 999 lub powia-
domiæ policjê (numer alarmowy 997 lub 112).
Mo¿na równie¿ zwróciæ siê o pomoc do Stra¿y
Miejskiej (tel. 75 78 16 896) lub powiadomiæ
pracowników socjalnych (tel. 75 78 16 321).

Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ
burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za
wsparcie przy organizacji posi³ków, funkcjona-
riuszom Stra¿y Miejskiej oraz Policji - za  co-
dzienn¹ pomoc przy prowadzonych dzia³a-
niach, Ma³gorzacie Gettner, dyrektorowi Szko-
³y Podstawowej nr 2 - za udostêpnienie po-
mieszczeñ szkolnych oraz pomoc w wydawa-
niu posi³ków w Czerniawie, a tak¿e Bo¿enie i
Andrzejowi Plewiñskim oraz Robertowi i £uka-
szowi Zalega - za pomoc w przygotowaniu i
wydawaniu posi³ków.

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
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od

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?

strony Szklarskiej Porêby do granicy Pañstwa 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.

Gdy w 2006 roku zosta³am radn¹ powia-
tow¹, w mediach mówiono o mo¿liwoœci li-
kwidacji zad³u¿onych powiatów, w tym rów-
nie¿ naszego. By³ to trudny okres ze wzglêdu
na brak stabilizacji finansowej, a lubañski
szpital by³ zad³u¿ony na ponad 50 mln z³. W
grudniu 2003 r. SP ZOZ zosta³ postawiony w
stan likwidacji, a w jego miejsce powsta³o
£u¿yckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. W³a-
œciciel zosta³ ten sam - powiat lubañski, który
przej¹³ d³ug i przez te wszystkie lata sp³aci³
ponad 32 mln z³ zobowi¹zañ cywilnopraw-
nych, zaci¹gaj¹c kredyty, które jeszcze przez
kilka lat bêd¹ sp³acane. Inaczej nie mo¿na siê
by³o ubiegaæ o pomoc w ramach rz¹dowego
programu „Wsparcie jednostek samorz¹du te-
rytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych sys-
tem ochrony zdrowia” .

Jednym z warunków otrzymania wsparcia
by³a ocena szans dzia³ania nowo powo³anej
spó³ki pod wzglêdem finansowym oraz jako-
œci œwiadczonych us³ug medycznych, dlatego
wiele instytucji musia³o zaopiniowaæ stosow-
ny wniosek, który po prawie 8 miesi¹cach
zosta³ zaakceptowany i 10 paŸdziernika ub. r.
podpisano umowê pomiêdzy Ministerstwem
Zdrowia, a zarz¹dem powiatu, na mocy któ-
rej powiat otrzyma³ 18 mln z³, co pozwoli³o
na sp³atê zobowi¹zañ wobec ZUS i Urzêdu
Skarbowego po zlikwidowanym ZOZ.

Dziœ £CM radzi sobie na rynku, po raz
kolejny wypracowuj¹c kilkusettysiêczny zysk,
podnosz¹c przy tym jakoœæ us³ug. Na obni¿e-

nie kosztów zu¿ycia energii cieplnej wp³ynê-
³a termomodernizacja budynków; przy okazji
pomalowano wiêkszoœci sal, wyremontowa-
no oddzia³ chorób wewnêtrznych, a Zak³ad
Pielêgnacyjno-Opiekuñczy przeszed³ grun-
towna modernizacjê. W 2011 r. uruchomiono
kriokomorê i zakupiono tomograf kompute-
rowy; w sumie na zakup sprzêtu medycznego
wydano 1,3 mln z³ i jeszcze wystarczy³o na
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego o 600
tys. z³.

Polepsza siê te¿ powiatowa infrastruktu-
ra drogowa, czego doœwiadczyliœmy przy oka-
zji remontu ul. G³ównej, która napawa nas
dum¹ choæby z racji u³o¿enia chodnika. W
2011 r. oddano do u¿ytku drogê przez Grabi-
szyce, wyremontowano kolejny fragment dro-
gi Siekierczyn – Nowa Karczma, roboty trwaj¹
na drodze Olszyna – Radostów – Nawojów
Œl¹ski oraz na odcinku Koœcielniki – Leœna.
Ogó³em na ten cel wydano w ub. roku ponad
11 mln z³.

Starostwo pozyskuje te¿ du¿e kwoty na
projekty z udzia³em œrodków unijnych, tak jak
zakoñczone „Einstein - ka¿dy ma w sobie
ukryty potencja³”, „Predyspozycje zawodowe
szans¹ ¿yciowego sukcesu” czy „ Informaty-
zacja w ka¿dej gminie”. Realizowane s¹ te¿
projekty nowe, jak np. „Uwierz w siebie, zo-
stañ bizneswoman”, w ramach którego kobiety
mog¹ skorzystaæ z dotacji do 38 tys. z³otych
na utworzenie nowych miejsc pracy (ogólna
kwota – ponad 2 mln z³), czy „Praktyki na-
uczycieli szans¹ na poprawê jakoœci edukacji
zawodowej w powiecie lubañskim” - zak³a-
daj¹cy organizacjê praktyk dla nauczycieli
zawodu od 1 marca br. do 30 kwietnia 2013 r.
(wartoœæ  - blisko 1,5 mln z³). Z kolei ,,Roz-
wijanie pasji i zainteresowañ w szkole – lep-
szy start w doros³e ¿ycie” - to nazwa projektu
skierowanego do szkó³, dla których organem
prowadz¹cym jest powiat, zmierzaj¹cego do
opracowania szkolnych programów rozwojo-
wych oraz organizacji zajêæ pozalekcyjnych i
pozaszkolnych.

Kolejne zadanie, to utworzenie placówki
opiekuñczo-wychowawczej w budynku na
przejœciu granicznym. Jest ju¿ projekt budow-

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów-Zdrój in-
formuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta 19 stycznia 2012 r. zosta³y wywieszone
wykazy:
nr 01/M/2012 - w sprawie wyznaczenia

do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych o numerach 2 i 4 w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 21, na rzecz najemców wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amko-
wej czêœci dzia³ki nr 4, am. 12, obr. IV;
nr 02/M/2012 - w sprawie wyznaczenia

do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym loka-
lu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sa-
natoryjnej 30 na rzecz najemcy wraz z odda-
niem w u¿ytkowanie  wieczyste u³amkowej czê-
œci dzia³ki nr 10/4, am 1, obr. II.

1 lutego 2012 r. zosta³ podany do publicz-
nej wiadomoœci - na 21 dni - wykaz w spra-
wie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego czêœci dzia³ki
nr 2, am. 7, obr. III
- w rejonie ul. Lwóweckiej.

Wykazy s¹ do wgl¹du w godzinach pracy
Urzêdu.

lany wraz z kosztorysem i pozwoleniem na
budowê, uzgodniony z Urzêdem Wojewódz-
kim, który wydaje pozwolenie na prowadze-
nie takiej jednostki. Kosztorys opiewa na bli-
sko 2 mln z³ (z wyposa¿eniem), a prace maj¹
byæ wykonane w tym i przysz³ym roku.

Wa¿na informacja dotyczy Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Czerniawie. W zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ uzdrowiska powsta³a obawa, ¿e
szko³a mo¿e byæ zlikwidowana (tak sta³o siê
np. w Cieplicach), dlatego przedstawiciel za-
rz¹du spotka³ siê z Dorot¹ Gi¿ewsk¹, by uzy-
skaæ informacje na ten temat. Okaza³y siê one
uspokajaj¹ce, jako ¿e nowy w³aœciciel nie za-
mierza likwidowaæ szko³y, która w przysz³ym
roku mo¿e liczyæ na wiêksz¹ liczbê dzieci.

Opr. Ma³gorzata Gettner

Powiat ma siê nieŸle i istnieje nadal

Jest niebezpiecznieJest niebezpiecznieJest niebezpiecznieJest niebezpiecznieJest niebezpiecznie

Anna Salach - kierownik MOPS



Powy¿ej: wizyta w hali sportowej, obok: nowo zbudowany bu-
dynek komunalny; u do³u z lewej: drugi nowy dom komunal-
ny, poni¿ej: œwieradowska delegacja przed przedszkolem.

Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma na na na na na tym świecie murowanych sukcesówtym świecie murowanych sukcesówtym świecie murowanych sukcesówtym świecie murowanych sukcesówtym świecie murowanych sukcesów

12 stycznia dele-
gacja samorz¹du
œwieradowskiego
uda³a siê z wizytacj¹
do podpoznañskiej
Murowanej Goœliny,
by przede wszystkim
podpatrzeæ jej do-
œwiadczenia w za-
rz¹dzaniu komunal-
nym zasobem miesz-
kaniowym. A to, ¿e
przy okazji œwieradowianie zobaczyli parê
rzeczy wiêcej, tylko wzbogaci³o ich ogl¹d
œwiata. Urz¹d reprezentowali: burmistrz Ro-
land Marciniak, sekretarz miasta Sylwia
B³aszczyk i skarbnik Iwona Kosmala, a Radê:
Teresa Fierkowicz, Marian Stachurski,Tade-
usz Aficki i Ryszard
Sokó³.

W licz¹cej 15
tys. ludzi gminie (w
tym miasto – 10 tys.)
jest 25 budynków
komunalnych (12
wspólnot) i 161
mieszkañ, a ca³ym
tym dobrem zarz¹-
dza od 2006 r. pry-
watna firma z Pozna-
nia, która by³a rów-
nie¿ inwestorem
dwóch nowych bu-
dynków (7 i 10
mieszkañ).

S. B³aszczyk jest

zdania, ¿e ten eksperyment nigdy by nie mia³
szans powodzenia, gdyby nie urealnione staw-
ki czynszowe. W Murowanej Goœlinie za metr
czynszu lokatorzy p³ac¹ 7 z³, w Œwieradowie
3 z³.

- Nie by³oby nowatorskich rozwi¹zañ –

zauwa¿a – bez urealnionych czynszów gwa-
rantuj¹cych stabilny dop³yw gotówki. Tam
nikt nie dop³aca do tego, ¿e zajmujesz komu-
nalne mieszkanie. Firma zarz¹dza, przydzie-
la lokale, spisuje umowy, skuteczne pobiera
czynsz, prowadzi remonty, a tak¿e buduje. Gdy
gmina zamierza³a rozszerzyæ program budo-
wy mieszkañ, robi³a promocjê, gdzie siê da³o,
nawet w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go. Marketingowo to siê roznios³o na ca³¹
Polskê, ale jak przysz³o co do czego, zg³osi³
siê tylko jeden podmiot – w³aœnie ten dzia³a-
j¹cy od lat w gminie.

Bliskoœæ Poznania to atut, który pozwoli³
na znalezienie takiej firmy (w naszych realiach
podobny manewr wydaje siê byæ wrêcz nie-
prawdopodobny), która w cztery lata zbuduje
i przeka¿e gminie kolejne 43 mieszkania. Sa-
morz¹d te¿ siê nie ba³ podpisaæ umowy z pry-
watnym zarz¹dc¹ a¿ na 28 lat i 11 miesiêcy!

Rezultat jest taki, ¿e budynki komunalne
wygl¹daj¹ lepiej od prywatnych (a to przecie¿
gospodarna Wielkopolska).

Nieco inaczej patrzy na wielkopolskie
doœwiadczenia M. Stachurski:

- Stan budynków komunalnych w prywat-
nym zarz¹dzie otworzy³ mi oczy na te kwe-
stie. Wiem, ¿e nale¿y urealniæ czynsze, ale trze-
ba te¿ wreszcie zacz¹æ budowaæ mieszkania!
Jestem radnym czwart¹ kadencjê i chcia³bym
wreszcie doczekaæ chwili, gdy w Œwierado-
wie stanie pierwszy dom – mówi.

Okazuje siê, ¿e poza
mieszkaniami radnych za-
fascynowa³ tak¿e sposób
zarz¹dzania przedszkolami:
na trzy istniej¹ce jedno jest
w rêkach fundacji, jednym
kieruje stowarzyszenie, a
jedno znajduje siê w pry-
watnych rêkach.

- Przedszkole publiczne
w dzier¿awie, bez Karty
Nauczyciela, z umowami w
oparciu o kodeks, z podob-

nymi pensjami za d³u¿szy czas pracy? U nas
to w ¿yciu nie przejdzie! - wyrokuje R. Sokó³.

Pana Mariana zachwyci³o w przedszkolu
co innego.

- Pomieszczenia uderza³y przestronnoœci¹
i funkcjonalnoœci¹ sal, tylko pozazdroœciæ.
Czysto w œrodku, czysto na zewn¹trz, a w tym
wszystkim raptem dwie kucharki i dwie salo-
we. U nas  4 kucharki, 4 salowe, etat gospo-
darczy i intendent... Ale nam uciekaj¹ ciê¿kie
pieni¹dze! Goœlina uprzytomni³a mi, jak mo¿-
na zarz¹dzaæ gminnymi finansami! - dodaje
radny, który wybiera siê wnet na wizjê lokaln¹
œwieradowskiej placówki, bo do rady dosz³y
sygna³y, ¿e panuje w niej nieopisany brud. Na
ostatniej sesji radni byli poruszeni tymi sy-
gna³ami, zw³aszcze w kontekœcie obserwacji
poczynionych w Murowanej Goœlinie, gdzie
gmina daje 100-procentow¹ dotacjê na przed-
szkole publiczne i 75 proc. na niepubliczne,
do tego pokrywa koszty remontów, a mimo to
oszczêdza. Ile¿ by³o u nas przepychanek, by
przedszkole w³¹czyæ do MZS, a i tak by³a to
reforma mniej ni¿ po³owiczna.

Burmistrz kieruje Murowan¹ Goœlin¹
czwart¹ kadencjê, w tym czasie sprywatyzo-
wa³ wszystko, co tylko siê da³o.

- Ale gdy usi³owa³ sprywatyzowaæ dom
kultury, napotka³ na sprzeciw mieszkañców i
od prywatyzacji odst¹pi³. I dobrze, bo nasz
przyk³ad uczy, ¿e gdy kultura idzie w prywat-
ne rêce, umiera, a tam placówka œwietnie

- A dlaczego tam jest tylko 10 na liœcie
oczekuj¹cych? - pyta T. Aficki, który od lat
dzia³a w komisji mieszkaniowej. I od razu od-
powiada: - Bo u nich wprowadzono twarde
kryteria przydzia³u i trzymaj¹ siê tego, wery-
fikacja jest skuteczna, a jak ktoœ po raz trzeci
nie przyjmie lokalu, skreœlaj¹ go z listy. A u
nas wci¹¿ wymiêkamy, jeœli chodzi o kryteria,
dlatego lista siê wyd³u¿a, w dodatku ju¿ od
dawna nie ma czego dzieliæ.

- Gdy powstaj¹ nowe domy i ludzie do-
strzegaj¹  szansê na poprawê warunków
mieszkaniowych, nikt nie ma motywacji do za-
legania z czynszem, bo to by go dyskwalifiko-
wa³o na amen przy ewentualnych przydzia-
³ach – zauwa¿a T. Fierkowicz.

funkcjonuje i robi to, co u nas szko³a, biblio-
teka i koœció³ – twierdzi  T. Fierkowicz.

Na pewno z wizyty tej p³ynie jedno cenne
doœwiadczenie – warto podgl¹daæ tych, któ-
rzy odnieœli sukces, nale¿y przeszczepiaæ cie-

R. Sokó³ zauwa¿y³,
¿e w gminie niemal
czterokrotnie wiêkszej
od naszej na przydzia³
mieszkania komunal-
nego czeka ok. 10
osób, gdy u nas jest to
60 osób.

- Dla mnie to, co
Murowana Goœlina
osi¹gnê³a w budownic-
twie komunalnym, to
mistrzostwo œwiata!
Oczywiœcie, trzeba
uczciwie dodaæ, ¿e ina-
czej takie problemy
rozwi¹zuje siê przy
stawce 7 z³ za metr, a
inaczej za 3 z³.

kawe rozwi¹zania
na nasz grunt, a przy
tym nie ustawaæ w
poszukiwaniach
w³asnych dróg roz-
woju – niech i inni
przyje¿d¿aj¹ do nas
po naukê.

Tekst  Adam Karolczuk
Fot. Teresa Fierkowicz
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28 stycznia br.  funkcjonariusze lubañskiej
policji czuwali nad bezpieczeñstwem mi³oœni-
ków narciarstwa - patrol po raz pierwszy tej
zimy pe³ni³ s³u¿bê na Stogu Izerskim (zdjê-
ciu poni¿ej z rozmowy na ¿ywo w TVP Info).

kach narciarskich:
 wzgl¹d na inne osoby – ka¿dy narciarz

powinien zachowywaæ siê w taki sposób, aby
nie stwarzaæ niebezpieczeñstwa ani szkody dla
innej osoby,

Na stoku s³u¿bê pe³ni¹ funkcjonariusze
posiadaj¹cy odpowiednie umiejêtnoœci i do-
œwiadczenie. Policjanci u¿ywaj¹ s³u¿bowego
sprzêtu narciarskiego. Do g³ównych zadañ re-
alizowanych przez patrol nale¿y:

– zapewnienie ³adu i porz¹dku na stoku
jak i w jego obrêbie,

– reagowanie na pope³niane przestêpstwa
i wykroczenia,

– w razie potrzeby udzielanie pomocy
s³u¿bom GOPR,

– kreowanie w³aœciwego wzorca zacho-
wania siê na stoku.

Wszystkim zwolennikom aktywnej formy
spêdzania wolnego czasu przypominamy, ¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o bezpieczeñ-
stwie i ratownictwie w górach uprawianie
narciarstwa lub snowboardingu na zorganizo-
wanym terenie narciarskim w stanie nietrzeŸ-
woœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹ce-
go podlega karze grzywny. Takiej samej ka-
rze podlegaj¹ ci, którzy maj¹c obowi¹zek
opieki lub nadzoru nad osob¹ do ukoñczenia
16. roku ¿ycia, dopuszczaj¹ do uprawiania
narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu
przez tê osobê, na zorganizowanym terenie
narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego.

Maj¹c na wzglêdzie zapobieganie groŸ-
nym wypadkom na trasach zjazdowych oraz
niebezpiecznym zachowaniom, poni¿ej przed-
stawiamy kilka zasad, obowi¹zuj¹cych na sto-

  panowanie nad
szybkoœci¹ i sposobem
jazdy - narciarz powinien
zje¿d¿aæ z szybkoœci¹ do-
stosowan¹ do swoich
umiejêtnoœci oraz rodza-
ju i stanu trasy i warun-
ków atmosferycznych,

 wybór kierunku jaz-
dy - narciarz zje¿d¿aj¹c z
góry, dysponuj¹c wiêksz¹
mo¿liwoœci¹ wyboru tra-
sy zjazdu musi ustaliæ taki
tor jazdy, aby nie zagra¿aæ
narciarzowi przed nim ja-
d¹cemu,

 wyprzedzanie - wy-
przedzaæ mo¿na zarówno po stronie dostoko-
wej, jak i odstokowej, po stronie lewej lub
prawej, lecz w takiej odleg³oœci, która nie
ograniczy wyprzedzanemu swobody,

 przejazd przez skrzy¿owanie tras nar-
ciarskich - narciarz zaczynaj¹c zjazd na trasie
lub polu narciarskim powinien sprawdziæ pa-
trz¹c w górê, w dó³, czy nie sprowokuje tym
niebezpieczeñstwa dla siebie i innych,;iden-
tyczne postêpowanie obowi¹zuje po ka¿dym,
nawet chwilowym zatrzymaniu siê na trasie
lub stoku,

 zatrzymanie siê - nale¿y unikaæ zatrzy-
mania siê na trasie zjazdu, zw³aszcza w miej-
scach zwê¿eñ i miejscach o ograniczonej wi-
docznoœci; po ewentualnym upadku narciarz
winien usun¹æ siê z toru jazdy mo¿liwie jak
najszybciej,

 podejœcie - narciarz powinien podcho-
dziæ tylko poboczem trasy, a w przypadku z³ej
widocznoœci powinien zejœæ zupe³nie z trasy,
takie samo zachowanie obowi¹zuje narciarzy,
którzy pieszo schodz¹ w dó³,

 przestrzeganie znaków narciarskich -
ka¿dy narciarz winien stosowaæ siê do zna-
ków narciarskich ustawionych na trasach,

 wypadki - w razie wypadku ka¿dy, kto
znajdzie siê w pobli¿u, winien poszkodowa-
nemu s³u¿yæ pomoc¹,

 stwierdzenie to¿samoœci –  sprawca wy-
padku, poszkodowany czy te¿ œwiadek  musi
w razie wypadku podaæ swoje dane osobowe.

Lubañska policja apeluje do osób star-
szych, samotnie mieszkaj¹cych o zachowanie
szczególnej ostro¿noœci i niewpuszczanie do
domów osób obcych.

W naszym powiecie co jakiœ czas pojawiaj¹
siê oszuœci, którzy podaj¹c siê za pracowni-
ków ró¿nych instytucji, handlarzy lub cz³onków
rodziny dokonuj¹ ró¿nych przestêpstw. W
ostatnim czasie policjanci przyjêli dwa zg³osze-
nia przestêpstw na szkodê osób w wieku se-
nioralnym. W obydwu przypadkach sprawczy-
ni poda³a siê za pracownika instytucji pomo-
cowej wykorzystuj¹c nieuwagê starszych osób
dokona³a kradzie¿y pieniêdzy.

Policja ostrzega przed wpuszczaniem do
mieszkañ osób obcych przedstawiaj¹cych siê
jako przedstawiciele administracji budynków,
inkasentów, pracowników socjalnych  oferuj¹-
cych pomoc dla osób ubogich lub te¿ domo-
kr¹¿ców oferuj¹cych do sprzeda¿y ró¿nego
rodzaju artyku³y. Przestêpcy ¿eruj¹ na naiwno-
œci ludzi i wykorzystuj¹ do tego procederu
przede wszystkim osoby starsze. Dlatego zwra-
camy siê równie¿ do mieszkañców, by zadbali
o swoich bliskich w wieku senioralnym i uczu-

lili ich na tego typu zachowania.
Pamiêtajmy, ¿e pracownicy oœrodków po-

mocy spo³ecznej maj¹ obowi¹zek posiadaæ przy
sobie oraz okazaæ legitymacjê. Ka¿dy te¿ mo¿e
zadzwoniæ do w³aœciwego oœrodka pomocy w
celu telefonicznego potwierdzenia faktu wizy-
ty pracownika socjalnego.

Przypominamy równie¿, ¿e inspektorzy
ZUS nigdy nie odwiedzaj¹ emerytów lub ren-
cistów. Je¿eli ktoœ puka do naszych drzwi i
podaje siê za inspektora ZUS, nie nale¿y go
wpuszczaæ do domu ani podawaæ mu ¿adnych
informacji.

W ka¿dej sytuacji budz¹cej podejrzenie
co do niezgodnych z prawem intencji niezna-
nych osób nale¿y kontaktowaæ siê z Policj¹,
dzwoni¹c na numer bezp³atny 997 lub 112.

Policjanci zwracaj¹ siê z apelem do miesz-
kañców powiatu, by informowali o ka¿dej za-
uwa¿onej osobie le¿¹cej lub siedz¹cej na zie-
mi, ³awkach, przystankach, w altanach ogro-
dowych, która mog³aby byæ nara¿ona na wy-
ziêbienie. Nie b¹dŸmy obojêtni dla tych osób,
byæ mo¿e nasza pomoc przyczyni siê do tego,
¿e uratujemy komuœ ¿ycie.

8 lutego ok. godz. 1600 chwilê grozy prze-
¿yli goœcie hotelu „Malachit”, w którym do-
sz³o do wzniecenia ognia - zapali³a siê insta-
lacja elektryczna pod basenem k¹pielowym.
Ewakuowano blisko 50 osób (wraz z perso-
nelem), a w akcji gaszenia, trwaj¹cej do godz.
1923, uczestniczy³o 8 zastêpów stra¿y po¿ar-
nej: trzy z PSP w Lubaniu po dwie ze Œwiera-
dowa i Pobiednej oraz z Olszyny, Leœnej, Sie-
kierczyna i Pisarzowic. Wszystko skoñczy³o
siê dobrze, wiêcej by³o dymu ni¿ ognia, ale
mog³o byæ groŸnie, jako ¿e w pomieszczeniu,

gdzie wybuch³ po¿ar, znajdowa³y siê pe³ne
butle z acetylenem i mo¿na sobie tylko wy-
obraziæ, jakie skutki spodowa³by ich wybuch.
Zdaniem stra¿aków, mo¿na mówiæ o zanie-
dbaniach ze strony firmy buduj¹cej aquapark,
choæ na ostateczne wnioski przyjdzie czas po
oficjalnym postêpowaniu wyjaœniaj¹cym.

Zbigniew Kubiela dyrektor hotelu, które-
go dzieñ po po¿arze poprosiliœmy o ocenê zda-
rzenia, zapewni³ nas, ¿e nie zanotowano wiêk-
szych strat, nie jest te¿ zagro¿ony harmono-
gram prac na budowie aquaparku.         (aka)
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Seniorze, nie daj sie oszukaæ



Na bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNOWA KNOWA KNOWA KNOWA KNOWA KASA Z UNII EUROPEJSKIEJASA Z UNII EUROPEJSKIEJASA Z UNII EUROPEJSKIEJASA Z UNII EUROPEJSKIEJASA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Roland Marciniak

13 stycznia w Gryfowie Œl¹skim odby³o siê spotkanie Lo-
kalnej Grupy Dzia³ania (LGD), której nasza gmina jest cz³on-
kiem. W trakcie dyskusji okaza³o siê, ¿e dwie gminy - Plate-
rówka i Gryfów - nie s¹ w stanie wykorzystaæ dofinansowa-
nia, ³¹cznie jest to 1 mln z³, wspólnie postanowiliœmy zatem
podzieliæ ten milion na pozosta³e gminy. A ¿e z poprzednich
naborów w ramach LGD nie mogliœmy wykorzystaæ 23 tys.
z³, w sumie bêdziemy mieli do wykorzystania z tych ponad 80
tys. z³. Z wk³adem w³asnym bêdziemy za te pieni¹dze mogli
zainwestowaæ w nowy plac zabaw przy ul. Wyszyñskiego, na
terenie którego w 2011 roku wykonaliœmy nowe œcie¿ki i ogro-
dzenie.
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Pismo poni¿szej treœci skierowa³em do Rady Miejskiej w
Leœnej, oczekuj¹c na nie odpowiedzi w pierwszych tygodniach
marca.

Do  Rady Miejskiej w Leœnej
Wysoka Rado, zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie

zabezpieczenia œwiadczenia szkolnego na terenie naszych gmin
we wsi Pobiedna, Wolimierz  i osiedlu Czerniawa-Zdrój.  W
ca³ej Polsce gminy borykaj¹ siê z powa¿nymi problemami fi-
nansowania oœwiaty. Ten problem dotyka równie¿ nasz¹ gmi-
nê i s¹dzê, ¿e gminie  Leœna nie jest on obcy. Niemal co roku
ponosimy wiêksze wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,
utrzymanie budynków, zakup energii. Ogromnym wysi³kiem
finansowym w bud¿etach naszych gmin jest znalezienie pie-
niêdzy na nowe inwestycje w  szko³ach: na boiska, pomoce
dydaktyczne, place zabaw, na zapewnienie wymogów sanitar-
nych i bezpieczeñstwa. Zapewne Rada Miasta i burmistrz
gminy Leœna staraj¹ siê w ramach posiadanych œrodków za-
oferowaæ jak najwy¿szy poziom nauczania dla mieszkañców
Pobiednej i Wolimierza. Równie¿ gmina Œwieradów-Zdrój
czyni du¿e nak³ady inwestycyjne w swoich placówkach oœwia-
towych. W ci¹gu ostatnich  lat w Szkole Podstawowej w Czer-
niawie wybudowaliœmy boisko przyszkolne i plac zabaw za
ponad 500 tys. z³. Planujemy przy placówce wybudowaæ te¿
salê gimnastyczn¹ (posiadamy dokumentacjê techniczn¹).
Pobiedn¹, Wolimierz i Czerniawê-Zdrój zamieszkuje niewiele
ponad 2 tys. ludzi, niespe³na 160 dzieci w wieku szkolnym i
oko³o 65 w wieku przedszkolnym. Uwa¿am, ¿e z wielu wzglê-
dów, szczególnie ekonomicznych, niezasadne jest dla tak ma-
³ej populacji utrzymywanie dwóch szkó³ podstawowych, któ-
rych utrzymanie kosztuje po 900 tys. z³ na ka¿d¹, i prowadze-
nie dwóch przedszkoli publicznych, które bêd¹ kosztowaæ po
400 tys. z³ ka¿de. Zaœ koszt budowania dwóch sal gimnastycz-
nych wyniesie po 3 mln z³ na ka¿d¹.

S¹dzê, ¿e ze wzglêdów spo³ecznych, demograficznych, eko-
nomicznych i szeroko pojêtej gospodarnoœci w zarz¹dzaniu
gminami na obszarze Pobiednej, Wolimierza i Czerniawy,
powinna funkcjonowaæ jedna szko³a i jedno przedszkole. Do-
brze wyposa¿ona szko³a dla tych miejscowoœci mog³aby funk-
cjonowaæ w Czerniawie, natomiast przedszkole zlokalizowa-
ne w Pobiednej powinno s³u¿yæ mieszkañcom tych miejsco-
woœci.

W przypadku, gdy Rada Miejska w Leœnej podejmie decy-
zjê o likwidacji szko³y w Pobiednej, gmina Œwieradów-Zdrój
jest w stanie zapewniæ miejsca  i dowóz uczniów z Pobiednej,
Wolimierza do  szko³y w Czerniawie. Równie¿ mo¿liwe jest,
aby nasza gmina partycypowa³a finansowo w prowadzeniu
przedszkola w Pobiednej.

Proszê o przeanalizowanie mojego stanowiska i odpo-
wiedŸ. Z powa¿aniem -

Burmistrz Œwieradowa-Zdroju Roland Marciniak
    Do wiadomoœci:

1. Burmistrz Gminy Leœna
2. Dyrektor Szko³y Podstawowej

   im. Kornela Makuszyñskiego w Pobiednej
3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
    im. Kornela Makuszyñskiego w Pobiednej

4. Dyrektor Szko³y Podstawowej
    im. Jana Paw³a II w Czerniawie-Zdroju

5. Dyrektor  Miejskiego Zespo³u Szkó³
    im. Ratowników  Górskich w Œwieradowie-Zdroju

DO SĄDU MOŻE BYĆ DALEJDO SĄDU MOŻE BYĆ DALEJDO SĄDU MOŻE BYĆ DALEJDO SĄDU MOŻE BYĆ DALEJDO SĄDU MOŻE BYĆ DALEJ
Trwa reforma s¹downictwa, w ramach której bêd¹ ³¹czone

niektóre s¹dy rejonowe. W naszym regionie rz¹dowy plan prze-
widuje po³¹czenie s¹du we Lwówku Œl¹skim i Boles³awcu,
który bêdzie wiod¹c¹ jednostk¹. Kolejne po³¹czenie, to Lu-
bañ ze Zgorzelcem, który bêdzie wiod¹cy.  Dla naszych miesz-
kañców problem pojawi siê, gdy reforma spowoduje przenie-
sienie niektórych wydzia³ów z s¹du lwóweckiego do boles³a-

wieckiego, czyli dwukrotnie dalej. Nikt nie wie, czy nie spo-
woduje to wyd³u¿enia prowadzenia spraw przez s¹d.

Na razie trwaj¹ konsultacje spo³ecznie w sprawie zmian w
polskim s¹downictwie i w ci¹gu kilku nastêpnych miesiêcy
zapewne bêd¹ pojawiaæ siê nowe pomys³y i rozwi¹zania, o
czym bêdê informowa³ na bie¿¹co.

Na wzór jeleniogórskiego Zak³adu Gospodarki Lokalowej
wprowadzimy mo¿liwoœæ odpracowania d³ugu czynszowego.
Zad³u¿enie naszych lokatorów siêga 400 tys. z³. Jest szansa,
¿e wielu z nich bêdzie mog³o odpracowaæ przy pracach po-
rz¹dkowych swoje d³ugi. Z nadejœciem wiosny zaproponuje-
my d³u¿nikom podpisanie umowy na odpracowanie zad³u¿e-
nia. Wed³ug moich szacunków w tym roku uda siê w ten spo-
sób zmniejszyæ zad³u¿enie o ok. 50 tys. z³.

POZIOM BEZROBOCIA W GMINACH POWIPOZIOM BEZROBOCIA W GMINACH POWIPOZIOM BEZROBOCIA W GMINACH POWIPOZIOM BEZROBOCIA W GMINACH POWIPOZIOM BEZROBOCIA W GMINACH POWIAAAAATU LUBAŃSKIEGO W LTU LUBAŃSKIEGO W LTU LUBAŃSKIEGO W LTU LUBAŃSKIEGO W LTU LUBAŃSKIEGO W LAAAAATACH 2001-2011TACH 2001-2011TACH 2001-2011TACH 2001-2011TACH 2001-2011

POCZĄPOCZĄPOCZĄPOCZĄPOCZĄTKI NOWEGO PRZEDSZKOLTKI NOWEGO PRZEDSZKOLTKI NOWEGO PRZEDSZKOLTKI NOWEGO PRZEDSZKOLTKI NOWEGO PRZEDSZKOLAAAAA
Byæ mo¿e jest jeszcze za wczeœnie, by mówiæ o pocz¹tku

nowego przedszkola, ale bez ta-
kich poczynañ nie osi¹gniemy
celu. Oficjalnie aktem notarial-
nym zamieniliœmy ze Starost¹
Lubañskim tzw. star¹ kot³ow-
niê przy Domu Wczasów Dzie-
ciêcych z dzia³k¹ o powierzch-
ni 1500 m2 na dzia³kê w Czer-
niawie. Od zamiany zap³acimy
podatek VAT w wysokoœci 80
tys. z³. Mamy ju¿ zatem teren
zielony i plac do zabaw dla
przysz³ych przedszkolaków, te-
raz kolejnym krokiem bêdzie
wykonanie dokumentacji tech-
nicznej, której koszt wstêpnie
oblicza siê na ponad 200 tys.
z³. Oczywiœcie, najtrudniejsze
bêdzie znalezienie Ÿróde³ fi-
nansowania tego przedsiêwziê-
cia, którego koszt zamknie siê
kwot¹ 4 mln z³.  Byæ mo¿e, z
czasem pojawi siê dofinanso-
wanie zewnêtrzne, ja natomiast
postaram siê niebawem przed-
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Platerówka
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546 506 489 446 326 345 350 355 341 -14 -205

534 554 504 445 299 275 284 318 311 -7 -223
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6 lutego z inicjatywy marsza³ka dolnoœl¹skiego odby³o siê

spotkanie w UMWD, na którym byli przedstawiciele gmin
uzdrowiskowych Dolnego Œl¹ska i w³aœciciele spó³ek uzdro-
wiskowych. Marsza³ek rozpocz¹³ konsultacje z Komisj¹ Eu-
ropejsk¹ w sprawie œrodków unijnych dla naszego wojewódz-
twa na lata 2014-2020. Jednym z powa¿nych beneficjentów
tych pieniêdzy bêd¹ gminy uzdrowiskowe. Dla nas to ogrom-
na szansa na nowe, znacz¹ce inwestycje w mieœcie, choæ praw-
dopodobnie fundusze te bêd¹ dla nas dostêpne dopiero od
2016 roku. Je¿eli w nowych naborach znajdzie siê kasa dla
gmin uzdrowiskowych, Œwieradów bêdzie siê rozwija³ jesz-
cze szybciej ni¿ dotychczas. Oczywiœcie, na razie to tylko przy-
puszczenia i plany, ale w chwili og³oszenia naborów unijnych
trzeba byæ  gotowym z dokumentacj¹ techniczn¹. Je¿eli wy-
konamy plan sp³aty zad³u¿enia w terminie, nasze miasto w
latach 2016-2020 bêdzie w stanie zrealizowaæ inwestycje za
niemal 20 mln z³.

stawiæ koncepcjê tej inwestycji.

-1.281

Z danych Powiatowego Urzêdu Pracy w Lubaniu wy-
nika, ¿e bezrobocie w Œwieradowie-Zdroju, oceniane rok
do roku, utrzymuje siê na podobnym poziomie.  W wieku
do 24 lat mamy 50 bezrobotnych, w wieku 25-34 lat - 90
osób, w przedziale 35-44 - 57 osób, w grupie 45-54 - 68
poszukuj¹cych pracy, a w grupie 55-64 - 46 osób. Gdy braæ
pod uwagê wykszta³cenie, najwiêcej osób bez pracy legity-
muje siê tylko gimnazjalnym lub ni¿szym.

W mieœcie 311 osób pozostaje bez pracy. Gdybyœmy ze-
stawili to z prognozami mówi¹cymi, i¿ w ci¹gu kolejnych
dwóch lat powstanie ok. 300 nowych miejsc pracy, problem
by siê sam rozwi¹za³, zachodzi jednak dziwna zale¿noœæ - po-
mimo przyrostu miejsc bezrobocie w Œwieradowie nie spada.
Mo¿na z tego wysnuæ wniosek, ¿e nasze firmy nie zatrudniaj¹
mieszkañców albo te¿ mieszkañcy nie spe³niaj¹ oczekiwañ

przedsiêbiorców. Co roku przybywa miejsc pracy, g³ównie w
handlu i us³ugach, a ja namawiam naszych nowych praco-
dawców, aby w pierwszym rzêdzie zatrudniali przede wszyst-
kim œwieradowian. W nastêpnym roku ruszy centrum handlo-
we przy ul. Wyszyñskiego, które mo¿e stworzy ok. 20 miejsc
pracy, a nowe hotele: Izerskie Banie,
Kotonina, Krzewiñski, Flins-Ski,
REHA Centrum, S³oneczko II, Bia-
³y Kamieñ II, Aqapark Malachit -
razem grubo ponad 200 miejsc.
Wci¹¿  sprowadzamy nowe inwesty-
cje, które dadz¹ pracê, mam wiêc
nadziejê, ¿e nasi  bezrobotni znajd¹
tam zatrudnienie.
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„Turystycznie, Sportowo – Bezpiecznie

i Zdrowo” - to motto zajêæ œwietlicowych
sfinansowanych przez Komisjê Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych w Œwie-
radowie-Zdroju, a zorganizowanych w
Œwietlicy Œrodowiskowej UL. Piêædziesiê-
cioosobowa grupa od poniedzia³ku do pi¹t-
ku bra³a udzia³ w zajêciach plastycznych,
informatycznych, p³ywackich, sportowych
i turystycznych, ucz¹c siê, jak ¿yæ zdrowo,
trzeŸwo i bezpiecznie, a tak¿e w seansach
w jaskini solnej.

Atrakcje zajêæ to: zwiedzanie Zak³adu

Pierwszy dzieñ ferii cz³onkowie
Uczniowskich Klubów Sportowych dzia³a-
j¹cych przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Czerniawie i Miejskim Zespole Szkó³ w
Œwieradowie spêdzili - jak przysta³o na
sportowców - na nartach. Grupa licz¹ca 25
uczniów pod nasz¹ opiek¹ wybra³a siê do
Jakuszyc na trening narciarski. Czêœæ bia-
thlonistów stawia³a pierwsze kroki na nar-
tach; skupiliœmy siê g³ównie na kroku kla-
sycznym przygotowuj¹c siê do najbli¿szych
zawodów. Po treningu wybraliœmy siê na
trasê Pucharu Œwiata, gdzie wówczas tre-
nowa³a kadra narodowa. Trasa przez to
by³a zamkniêta, ale mogliœmy zaobserwo-
waæ, jak trenuj¹ zawodnicy na najwy¿szym
poziomie.

Po wyczerpuj¹cym treningu poszliœmy do

Drog¹ Telefoniczn¹ do Chatki Górzystów. W
schronisku by³a chwila odpoczynku i mo¿li-
woœæ spróbowania pysznych naleœników z ja-
godami.

Nowa trasa jest jeszcze ma³o uczêszcza-
na przez turystów ale miejmy nadziejê, ¿e to
wkrótce siê zmieni.

Wszystkich chêtnych wra¿eñ i emocji za-
praszamy do gor¹cego kibicowania Justynie -
17 i 18 lutego na Polanie Jakuszyckiej odbêd¹
siê zawody w biegach narciarskich zaliczane
do Pucharu Œwiata, dodajmy – po raz pierw-
szy w Polsce! W pi¹tek sprint pañ i panów
³y¿w¹, a w sobotê zawodniczki pobiegn¹ sty-
lem klasycznym na 10 km, natomiast zawod-
nicy na 15 km.

Marta Budziñska-Socha
Joanna Pacu³a

Kuracji Borowinowej i poznanie procesu
przygotowywania borowiny do zabiegów,
poznanie zastosowania parafiny w leczeniu
oraz obejrzenie maszyn ze starej przedwojen-
nej pralni, wyjazd do kina w Jeleniej Górze
na „Muppety”, III Zimowy Rajd z noclegiem
w Szkolnym Schronisku M³odzie¿owym
„Z³oty Widok” w Micha³owicach i godzinny
snowtubing, czyli jazda po œniegu na oponach
na BAMBINO-SKI.

Uczestnicy i opiekunowie serdecznie dziê-
kuj¹ Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych - za sfinansowanie zajêæ, Barto-

restauracji na gor¹c¹ herbatê, a tam czeka³a
nas kolejna niespodzianka. Na obiad przysz³a
Justyna Kowalczyk i ku naszej radoœci zgo-
dzi³a siê zrobiæ z nami zdjêcie grupowe i po-
œwiêci³a swój cenny czas na rozdanie auto-
grafów. Niema³ych wra¿eñ dostarczy³a nam
równie¿ kadra kolarzy górskich z Maj¹ W³osz-
czowsk¹ na czele.

Kolejny trening dla bardziej zaawansowa-
nej grupy przeprowadziliœmy na nowej trasie
Izerskiego Szlaku Cietrzewia. Warunki by³y

trudne, jednak gêsta
mg³a i wiatr nie
przeszkadza³y nam
w treningu. Dziêki
uprzejmoœci firmy
SKI&SUN wjecha-
liœmy kolej¹ gondo-
low¹ na Stóg Izer-
ski, stamt¹d drog¹
asfaltow¹ na
£¹cznik, dalej

szowi Kuderze - za nieodp³atn¹ zabawê
na stoku, Danielowi Mendelewskiemu -
za zajêcia p³ywackie, El¿biecie M¹czko
- za profesjonalne przekazanie wiedzy na
temat zabiegów prowadzonych w Zak³a-
dzie Kuracji Borowinowej i Uzdrowisku
Œwieradów-Czerniawa, Boles³awowi
Sautyczowi - za spotkanie i pogadankê
na temat bezpieczeñstwa podczas zimo-
wych zabaw na stoku i na zamarzniêtym
stawie oraz o w³aœciwych reakcjach pod-
czas natarczywego spotkania z nieznajo-
mym, paniom kucharkom z Domu Wcza-
sów Dzieciêcych - za pyszne obiady, i
Marcinowi Dru¿dze - za codzienne do-
starczanie p¹czków na drugie œniadanie.

Wystawa prac plastycznych - „Czte-
ry pory roku Vivaldiego”,  „Na³ogi mój
wróg”, „Migawki ze szlaku” - powsta³ych
podczas zajêæ, sta³a siê dekoracj¹ parte-
ru szko³y, a do jej obejrzenia zapraszaj¹
m³odzi plastycy.           Teresa Fierkowicz

U góry œwieradowscy biathloniœci z Justyn¹ Kowalczyk (w tylnym rzêdzie) w Jakuszycach. Poni-
¿ej - najbardziej skrajne zimowe warunki panuj¹ce na Hali Izerskiej nie by³y w stanie przeszkodziæ
nam w treningu ani tym bardziej zniechêciæ do biegówek!

Powy¿ej - przed schroniskiem w Micha³owicach, u do³u - szaleñcza jazda po torze na oponie.



KONWENT STAROSTÓW

W Stuttgarcie i DreŸnieW Stuttgarcie i DreŸnieW Stuttgarcie i DreŸnieW Stuttgarcie i DreŸnieW Stuttgarcie i DreŸnie

Od 14 do 22 stycznia w Stuttgarcie odby-
wa³y siê jedne z najwiêkszych niemieckich
targów turystycznych CMT Messe. Wziêliœmy
w nich udzia³ jako przedstawiciel  4 uzdro-
wisk nale¿¹cych do KGHM TFI SA. Skorzy-
staliœmy z uprzejmoœci  Dolnoœl¹skiej Orga-
nizacji Turystycznej (na zdjêciu) i  w ramach
polskiego stoiska narodowego przedstawili-
œmy wspóln¹ ofert¹, która cieszy³a siê ogrom-
nym zainteresowaniem. Kiedy przyjechaliœmy
na targi dzieñ przed ich otwarciem, ucieszy³a
nas wiadomoœæ, ¿e ca³a jedna hala przezna-
czona by³a na stoiska niemieckich biur pod-
ró¿y (naszym podstawowym celem by³o po-
zyskanie nowych kontrahentów). Jak siê oka-
za³o, ¿adne z tych biur nie zajmowa³o siê
sprzeda¿¹ pobytów kuracyjnych i dziêki zu-
pe³nemu brakowi konkurencji w tym zakre-
sie oferta uzdrowisk KGHM  cieszy³a siê
ogromnym zainteresowaniem goœci indywidu-
alnych.

Podczas tegorocznych CMT wielu spoœród
wystawców polskiego stoiska narodowego z
zadowoleniem stwierdzi³o, ¿e w stosunku do
ostatniego roku wzros³o zainteresowanie tu-
rystów indywidualnych naszym krajem. Li-
czymy, ¿e bêdzie to równie¿ odczuwalne pod-
czas nadchodz¹cych targów ITB w Berlinie,
gdzie równie¿ przygotowujemy prezentacjê
naszego regionu.

Od 27 do 29 stycznia w DreŸnie odbywa-
³y siê targi „Dresdner ReiseMarkt 2012“, któ-
re przyci¹gnê³y 546 wystawców, wœród któ-
rych dominowa³y przedsiêbiorstwa, stowarzy-
szenia, zwi¹zki oraz bardzo pokaŸna reprezen-
tacja regionów z Niemiec.

Jak podaj¹ organizatorzy, tegoroczna im-
preza mog³a siê poszczyciæ kompletn¹ rezer-
wacj¹ miejsc targowych. Na 27.500 odwie-
dzaj¹cych czeka³y w 4 halach wystawienni-
czych ekspozycje z ca³ego niemal œwiata.
Równie¿ Polska mia³a swoje stanowisko na-
rodowe, na którym wystawia³y siê m.in. uzdro-
wiska: Œwieradow-Czerniawa, Ko³obrzeg,
Po³czyn, a tak¿e spó³ka hotelowa Interferie.

Na goœci czeka³y nie tylko stanowiska z
ciekawymi informacjami, ale równie¿ coœ dla
podniebienia – do spróbowania by³o wiele
oryginalnych potraw z najró¿niejszych kuch-
ni narodowych oraz specja³y regionalne.

Wœród goœci dominowali zdecydowanie
klienci indywidualni, a w pierwszy dzieñ tar-
gowy przewa¿ali seniorzy, którzy interesowali
siê g³ównie krótkimi pobytami turystycznymi
w typowych regionach urlopowych. Na na-
szym stoisku tak¿e przewa¿ali seniorzy, któ-
rzy uznali œwieradowsk¹ uzdrowiskow¹ ofer-
tê jako nad wyraz interesuj¹c¹. Wielu goœci
przyci¹ga³y oferty pobytów leczniczych o
podwy¿szonym standardzie, zaciekawi³ ich te¿

Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa”  Sp. z o.o.
o g ³ a s z a

prprprprprzetarg oferzetarg oferzetarg oferzetarg oferzetarg ofertowy na najem lokaltowy na najem lokaltowy na najem lokaltowy na najem lokaltowy na najem lokaliiiii     u¿ytkowychu¿ytkowychu¿ytkowychu¿ytkowychu¿ytkowych
zlolalizowanych w obiektach:zlolalizowanych w obiektach:zlolalizowanych w obiektach:zlolalizowanych w obiektach:zlolalizowanych w obiektach:

1. „Szarotka”, ul. Zdrojowa 2, pow.
160 m2 - na dzia³alnoœæ us³ugow¹.

2. „Szarotka”, pow. 24 m2 - na us³u-
gi medyczne.

3. „Goplana”, ul. Pi³sudskiego 33,
pow.14 m2 - na dzia³alnoœæ us³ugow¹ lub
us³ugi medyczne.

4. „Dom Zdrojowy” – Hala Space-
rowa, pow. 26 m2 - na dzia³alnoœæ  us³u-
gow¹.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 20 lutego do godz 1000

w siedzibie Spó³ki (ul. Zdrojowa 2) w sekreta-
riacie, w zamkniêtej kopercie oznaczonej:

„Przetarg – dzier¿awy”.
Spó³ka zastrzega sobie prawo odwo³ania

przetargu bez podania przyczyn.
Pe³na treœæ og³oszenia wraz z warunkami
zawarcia umowy znajduje siê na stronie

wwwwwwwwwwwwwww.uzdrowisko-swieradow.uzdrowisko-swieradow.uzdrowisko-swieradow.uzdrowisko-swieradow.uzdrowisko-swieradow.pl.pl.pl.pl.pl
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du.

Szczegó³owych informacji udziela Renata Maroñ
- w pok. 10 lub telefonicznie: 75 78 20 737.

OG£OSZENIE

profil buduj¹cego siê
sanatorium „S³onecz-
ko 2“.

Odwiedzaj¹cy
nasze stoisko dopyty-
wali siê o mo¿liwoœæ
transportu z miejsca
zamieszkania do
Uzdrowiska.

ABB

31 stycznia i 1 lutego w Domu Zdrojo-
wym odby³ siê tegoroczny Konwent Starostów
Powiatów Województwa Dolnoœl¹skiego, któ-
ry w powiecie lubañskim goœci ju¿ po raz
czwarty, a w Œwieradowie – powtórnie od
2009 r. Spotkanie starostów, prowadzone
przez Cezarego Przybylskiego, starostê bole-
s³awieckiego (na zdjêciu w œrodku) zdomino-
wa³y problemy i wyzwania zwi¹zane z prze-
budow¹ systemu szkó³ oraz kontraktacji
œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W spotkaniu
udzia³ wziêli: Joanna Berdzik z MEN, Beata
Paw³owicz z Dolnoœl¹skiego Kuratorium
Oœwiaty, wicemarsza³ek woj. dolnoœl¹skiego

wej), w swojej prezentacji przedstawi³ aktu-
alne osi¹gniêcia i perspektywy rozwojowe naj-
wiêkszej dolnoœl¹skiej spó³ki, w tym zakupie
zagranicznych kopalñ miedzi w Kanadzie i
Ameryce Po³udniowej. Nadmieni³ równie¿ o
wejœciu spó³ki na rynek uzdrowiskowy i tury-
styczny - KGHM TFI SA w okresie 12 mie-
siêcy naby³ cztery uzdrowiska: Po³czyn, Ze-
spó³ Uzdrowisk K³odzkich, Cieplice i Œwie-
radów, a w bie¿¹cym roku planuje zakup
dwóch kolejnych uzdrowisk – jednego na
Dolnym Œl¹sku i jednego nad morzem.

W drugiej czêœci konwentu uczestniczy³
wojewoda dolnoœl¹ski Marek Skorupa, który

Jerzy £u¿niak (z lewej) oraz Joanna Mierz-
wiñska z NFZ.

Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej, Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Osób Niepe³nosprawnych - Jaros³aw Duda,
zapozna³ starostów ze zmianami, jakie nast¹-
pi¹ w zakresie finansowania  i zatrudniania
osób niepe³nosprawnych na rynku otwartym
i w zak³adach pracy chronionej. Przedstawi³
równie¿ nowe programy pomocy ze œrodków
PFRON, które wejd¹ w zadania powiatów.

W trakcie spotkania poruszono równie¿
problem rozwoju górnictwa miedziowego.
Prezes Zarz¹du KGHM,  Herbert Wirth (z pra-

w swoim wyst¹pieniu poruszy³ miêdzy inny-
mi kwestie zwi¹zane z nadzorem nad samo-
rz¹dem, zarz¹dzaniem kryzysowym oraz funk-
cjonowaniem nowo powo³anej Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycz-
nych. Wojewoda podsumowa³ równie¿ do-
tychczasowe efekty Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, przekazuj¹c
jednoczeœnie informacje dotycz¹ce nowej
edycji programu, a podczas wieczornej czê-
œci uroczystoœci w asyœcie starosty lubañskie-
go Walerego Czarneckiego wrêczy³ Dorocie
Gi¿ewskiej srebrny medal za 25-letni¹ pracê
w s³u¿bie zdrowia. (ABB)

Przewizerunkowali!
Zawrza³o i zahucza³o w œrodowisku po zamieszcze-

niu w poprzednim „Notatniku” krótkiej notatki o ochro-
nie wizerunku obiektów uzdrowiskowych (oczywiœcie, w
domyœle chodzi³o g³ównie o Dom Zdrojowy). Zarz¹d spó³ki
powo³a³ siê na art. 16 ustawy o nieuczciwej konkurencji,
zw³aszcza do pkt. 2, który mówi, i¿ „czynem nieuczciwej
konkurencji w zakresie reklamy jest (...) reklama wpro-
wadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ na
jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi”. W bardzo
du¿ym uproszczeniu zarz¹dowi chodzi³o o to, i¿ umiesz-
czenie zdjêcia Zdroju (bez ¿adnego podpisu) w folderze
innego hotelu mo¿e w nabywcach us³ug tego hotelu zro-
dziæ mylne wra¿enie, i¿ Dom Zdrojowy jest czêœci¹ oferty
pobytowej.

Redakcja zamierza³a przeprowadziæ autoryzowany
wywiad z pani¹ prezes Dorot¹ Gi¿ewsk¹, w którym zo-
sta³aby zarzucona pytaniami: Co programami telewizyj-
nymi, które w wiêkszoœci s¹ przedsiêwziêciami komer-
cyjnymi, a których nie sposób sobie wrêcz wyobraziæ bez
Domu Zdrojowego? Co z miejskimi drukowanymi mate-
ria³ami, które czêsto bywaj¹ przedmiotem sprzeda¿y na
allegro? A jeœli turysta pstryknie sobie fotkê przed Zdro-
jem lub w œrodku, a potem sprzeda j¹ jakiemuœ wydaw-
nictwa? Czy wizerunek Zdroju zniknie z widokówek, a
potem sukcesywnie z pozosta³ych materia³ów o charak-
terze promocyjnym, a na koñcu zatrze siê w œwiadomoœci
spo³ecznej i znajdziemy siê w rzeczywistoœci „bezzdrojo-
wej”? Czy w takim razie pod Domem Zdrojowym na wi-
niecie „Notatnika” (która jest bezp³atn¹ reklam¹ uzdro-
wiska) trzeba bêdzie daæ informacjê, w czyim budynek

jest zarz¹dzie? Czy wreszcie TVP bêdzie traktowana jak
stacja publiczna, a TVN - jak komercyjna?

Niewiele z tego wywiadu wysz³o, bo pani prezes ju¿
na wstêpie rozwia³a wszelkie w¹tpliwoœci co do groŸby
totalnego zablokowania wizerunku Zdroju, a to oznacza,
¿e wszystko zostanie po staremu, po czym doda³a, i¿ ca³a
akcja sprowadza siê do tego, by firma lub osoba przed
wykorzystaniem wizerunku obiektów uzdrowiskowych
przysz³a do zarz¹du, pobra³a i wype³ni³a wniosek o treœci
- [Podmiot] „zwraca siê z wnioskiem o wyra¿enie zgody
przez Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o. na
nieodp³atne, komercyjne wykorzystanie wizualizacji (fo-
tografie, obrazy, ulotki, foldery, filmy, nadruki itp.) przed-
stawiaj¹cych obiekty bêd¹ce w zarz¹dzie Uzdrowiska. Tym
samym oœwiadczam, i¿ w przypadku uzyskania zgody
zobowi¹zujê siê do opatrywania wykorzystanych wizu-
alizacji obiektów Uzdrowiska nazw¹ przedstawianego
obiektu, ze wskazaniem zarz¹dcy...” [podpis, piecz¹tka].

O co zatem kruszymy kopiê? Chyba o to, ¿e skala
zagro¿enia jest tak niewielka, i¿ w ¿adnym razie na za-
s³ugiwa³a na takie nag³oœnienie, wystarczy³o j¹ rozegraæ
w zaciszu gabinetów z zainteresowanymi podmiotami.

Zadzwoniliœmy do urzêdów miast,w których uzdro-
wiska s¹ w³asnoœci¹ grupy KGHM. Reakcja by³a jednako-
wa: Wiktor Kotarski - wiceburmistrz Dusznik, Dariusz
Kupiec - wiceburmistrz Polanicy, i Miros³aw Pierz - wice-
burmistrz Po³czyna, zgodnym chórem odparli (nie kryj¹c
zdziwienia), i¿ jak dot¹d w ich miastach nikomu podobny
pomys³ jak dot¹d nie przyszed³ do g³owy.

Adam Karolczuk



Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zwra-
ca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji, poprzez przekazanie 1 %
podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu
podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organiza-
cji  oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym

(KRS): 0000105404
1 % podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz

¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy. Pomagasz,
nic przy tym nie trac¹c, a Twoje dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota jest ogrom-
nym wsparciem...

W 2009 roku z 1-procentowego odpisu Fundacja uzyska³a 3.740,40 z³, w 2010 -
3.527,20 z³, a w ubieg³ym - 2.089,90 z³. Dziêkujemy!

Prezes - Ma³gorzata Gettner

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci

Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”

Z ca³ego serca pragniemy podziêkowaæ
czytelnikom wp³acaj¹cym na tzw. dobrowolny
Fundusz Czytelniczy - w ten sposób uzbierali-
œmy 1200 z³. Wzrusza nas, gdy nasi stali czy-
telnicy wp³acaj¹c mówi¹, ¿e chc¹ w ten spo-
sób pokazaæ, jak wa¿ne w ich ¿yciu s¹ ksi¹¿ki.
Mówi¹, ¿e na nowe ich nie staæ, zreszt¹, do
ksiêgarni daleko, a dobry krymina³, reporta¿,
powieœæ obyczajow¹ zawsze mo¿na wypo¿y-
czyæ. Dla wielu z nich jest to jedyna bezp³atna
rozrywka i dostêp do kultury. Wœród ostatnich
zakupów mo¿na wypo¿yczyæ modne skandy-
nawskie krymina³y, sagi wampiryczne, a tak¿e
wiele ksi¹¿ek polskich autorów, np. M. Krajew-
skiego, K. Grocholê, M. Szwajê, I. Sowê.

Dziêkujemy w szczególnoœci Alinie Kiciñ-
skiej, która od wielu lat zasila konto biblioteki
(prosz¹c szczególnie o nowe powieœci wiecz-
nie m³odej J. Chmielewskiej), El¿biecie Iwanich,
która mówi, ¿e bez nowych ksi¹¿ek trudno by-
³oby pracowaæ za granic¹, Janinie Radziwonik,
Bo¿enie Klimczak, Longinie Dyrko-Skulskiej,
Dominice Kiliañskiej, Wandzie Komornickiej,
Wandzie Dzierewianko (dodatkowo za s³ody-
cze, którymi obdarowujemy dzieci), Jolancie
Rewerskiej, Marioli Bittel, Zdzis³awie Jakubow-
skiej, Jadwidze Pulikowskiej, Danucie Nowak,
Magdalenie Mazurek, Teresie Dragunowicz,
Iwonie Kosmali, Urszuli Romanowicz, Teresie
Krzeczowskiej, Irenie £ankowskiej, Oldze Sa-
wickiej, Kasi Barczyszyn, Jadwidze Orszulik,
Mieczys³awowi Syrewiczowi, Andrzejowi Wrze-
œniakowi i wielu jeszcze innym czytelnikom.

Wszystkim Pañstwu dedykujemy konkurs
„Podaruj bliskiemu Anio³a” - dziêkujemy za
wsparcie finansowe i zapraszamy do nas po
nowoœci wydawnicze.

17 lutego obchodzimy Miêdzynarodowy
Dzieñ Kota i z tej okazji og³aszamy II kon-
kurs plastyczno-techniczny pod has³em -

II ŒWIÊTO  KOTA
OBCHODZCIE  JE  Z  NAMI!
Wszyscy, którzy maj¹ koty (i uwielbiaj¹ je),
mog¹ wykonaæ jego portret dowoln¹ tech-
nik¹ (zdjêcie, rysunek, wydzieranka) i po-
kazaæ swojego pupila szerszej publicznoœci.
Prace prosimy przynosiæ do biblioteki miej-
skiej do 24 lutego.

W nastêpnych numerach:
Opowiemy o panu Antonim, który najpierw podpatrywa³ rzeŸbiarzy przy pracy, a zachêcony przez nich d³ugo wpatrywa³ siê w

postaæ ¿abki Kwisi na naszym œwieradowskim kubeczku, po czym wzi¹³ do rêki d³uto i sam wyrzeŸbi³ dwumetrow¹ Kwisiê.
Przedstawiciel redakcji „Notatnika” mia³ zaszczyt porozmawiaæ z trenerami narodowej kadry bokserów, którzy w styczniu przeby-

wali na zgrupowaniu w Centrum Rehabilitacji w Czerniawie, a rezultatem tej rozmowy bêdzie smutna historia upadku naszej dawnej
dyscypliny bez ma³a narodowej.

Wybierzemy siê w historyczn¹ podró¿ na izerskie wie¿e, po których na polskiej stronie zosta³y tylko wspomnienia i stare widoków-
ki, a na czeskiej zachowa³a siê wiêkszoœæ.

Poznamy opiniê œrodowiska bibliotekarskiego wobec planów - na razie zawieszonych - czasowego (czyli mo¿e nawet na 3 lata)
przeniesienia placówki do szko³y.

Zaprezentujemy pierwsz¹ w polskich szko³ach podstawowych, najnowoczeœniejsz¹ w regionie pracowniê komputerow¹ „all in
one”, na któr¹ z³o¿y³o siê 10 komputerów PC firmy DELL.

ANIELSKIEANIELSKIEANIELSKIEANIELSKIEANIELSKIE
PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIAANIAANIAANIAANIA

Telewizyjne impresje izerskie na żywo

Sprzedawanie naszego wizerunku w telewizji mamy opanowane od dawna, tote¿
19 stycznia nie by³o niespodzianki. Pierwsze z kilku wejœæ na ¿ywo w programie poran-
nym „Kawa czy herbata” zacz¹³ dr Bohdan £asisz zachwalaj¹cy moc lecznicz¹ Doliny
M³odoœci (fot. u góry z lewej), potem Wies³aw Krzewina zaprosi³ biegaczy na Izerski
Szlak Cietrzewia (a wroc³awska rodzina potwierdzi³a jego zalety), Marta Budziñska-
Socha na tle æwicz¹cych biathlonistów przybli¿yla pasjê, z jak¹ nasi uczniowie oddaj¹ siê
tej widowiskowej konkurencji (na zdjêciu œrodkowym z lewej odpowiada red. Agacie
Dzikowskiej), ca³kiem ma³oletni zjazdowcy ze szkó³ki Tomasza Mitkiewicza szusowali
przed kamer¹ niczym wprawieni alpejczycy, a potem zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcie z
kamerzyst¹ (z lewej). Podsumowa³ wszystko - jak zwykle - burmistrz Roland Marciniak
(u góry), który zaprasza³ wszystkich do odwiedzenia Œwieradowa.

Jeszcze nie przebrzmia³y echa porannych rozmówek, gdy wziê³a nas w obroty TVP
Info, w której ci sami bohaterowie równie¿ na ¿ywo przekazywali telewidzom izerskie
przes³ania.

Ta sama TVP Info zawita³a do nas 28 stycznia i znów mieliœmy wejœcia na ¿ywo, w
których m.in. zaprezentowa³ siê dyrektor gondoli Ryszard Brzozowski (fot. powy¿ej), a
tak¿e policyjny patrol narciarski (zdjêcie  na str. 4).



„Nasze pierwsze spotkanie odby³o siê 4 lutego 1991
r. Poznaliœmy dwie nowe kole¿anki: Karolinê i Kamilê.
Pierwszym utworem, poznanym na tym spotkaniu, by³
walc napisany przez Franciszka Schuberta” - tak zaczy-
na siê kronika zespo³u. Spotkania odbywa³y siê w klu-
bie w Mirsku, wszyscy uczyli siê graæ na fletach pro-
stych.

21 VI 1991 - pierwszy nieoficjalny koncert.
16-17 XI 1991 - pierwsze warsztaty w Schronisku

M³odzie¿owym „Halny” w Kamieniu.
23 XI 1991 - pierwszy oficjalny koncert zespo³u w

œwieradowskiej kawiarni „Zdrojowej”.
2 V 1992 - pierwszy udzia³ w konkursie (Przegl¹d

Wojewódzki Szkolnych Zespo³ów Muzycznych); zdoby-
te 1. miejsce w kategorii zespo³ów wokalno-instrumen-
talnych da³o zespo³owi przepustkê do Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu,
co okaza³o siê  kluczowym momentem dzia³alnoœci „Ro-
cal Fuzy”.

25-30 I 1993 - udzia³em w „Schola Cantorum” ze-
spó³ wchodzi w œwiat muzyki dawnej, poznaje inne ze-
spo³y, wyk³adowców i wielkich artystów.

1993 - koncerty: na zamku „Grodziec”, w Lubinie i
Polkowicach, na festiwalu „Cantus” w Czechach, w Görlitz
i Odder w Danii.

6 XI 1993 – z wystêpu w Görlitz podczas III Gie³dy

Turystyki Kasia Harbul przywioz³a folder turystyczny ze
Schwarzwaldu z Niemiec, gdzie by³o zdjêcie lutnika Ti-
bora Ehlersa, z którym zespó³ wnet siê zaprzyjaŸni³. T.
Ehlers podarowa³ dla RF wiele dawnych instrumentów, a
D. Dembiñski zacz¹³ te¿ sam je budowaæ.

Luty 1995 – „Srebrna Harfa Eola” na „Schola Can-
torum”.

Styczeñ 1996 - „Z³ota Harfa Eola”. Jako pierwszy
w Polsce RF wyst¹pi³ z programem ca³kowicie poœwiêco-
nemu œredniowieczu (instrumenty, repertuar, stroje).

12 VII 1996 – „Srebrna Struna na XIX Bydgoskich
Impresjach Muzycznych

3-8 II 1997 - „Z³ota Harfa Eola” Grand Prix na XIX
„Schola Cantorum”

11-14 IX 1997 – Grand Prix na V Dniach Muzyki
Dawnej w ¯ywcu

17-19 X 1997 – koncerty podczas I Dni Muzyki
Dawnej im. Miko³aja z Radomia

1999 - najwa¿niejszy rok w historii dzia³alnoœci ze-
spo³u. Kolejna „Z³ota Harfa Eola” na „Schola Cantorum”;
festiwal „Maj z muzyk¹ dawn¹” we Wroc³awiu (nagra-
nie dla TV), Festiwal Pieœni Jednog³osowej w P³ocku.

Podró¿ do Villa Nova de Gaia (ko³o Porto) w Portu-
galii na œwiatowy festiwal muzyczny, gdzie reprezento-
wa³a Polskê (na zdjêciu).

I miejsce z wyró¿nieniem na Europejskim Festiwa-

lu M³odych w Neerpelt w Belgii, po-
nadto koncert w Antwerpii- Eckeren.

„Z³ota Struna” i Grand Prix na
Miêdzynarodowych Impresjach Mu-
zycznych w Bydgoszczy; nagrody:
prezydenta Bydgoszczy, ministra
edukacji narodowej, a D. Dembiñ-
ski - dla najlepszego dyrygenta fe-
stiwalu.

Nagrania w œwieradowskim ko-
œciele do pierwszej p³yty kompak-
towej, zatytu³owanej „...poszukiwa-
nie brzmienia œredniowiecza...”

Wyprawa do Francji:  Bordeaux
- wspólne warsztaty z m³odzie¿o-
wym chórem francuskim; 9-dniowa
trasa koncertowa (Tuluza, St. Emi-
lian, Lourd, Qonque).

2001 - „Rocal Fuza” otrzymu-
je tytu³ „Zas³u¿ony dla miasta Œwie-
radowa Zdroju” za dzia³ania na
rzecz kultury i sztuki.

D³uga trasa koncertowa po Pol-
sce w ramach VII Miêdzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej, wspólne koncerty z ar-
tystami z Polski, Niemiec i Republi-
ki Po³udniowej Afryki.

10-14 XII 2001 – udzia³ w miê-
dzynarodowym festiwalu „High Re-
naissance” w Ni¿nym Nowgorodzie
(Rosja). Spotkania z Polakami, któ-
rzy po koncertach przychodzili do
hotelu, ¿eby porozmawiaæ o muzy-
ce i o kraju.

Nasz najlepszy ambasadorNasz najlepszy ambasadorNasz najlepszy ambasadorNasz najlepszy ambasadorNasz najlepszy ambasador

ALFABETYCZNA LISTA OSÓB DZIA£AJ¥CYCH W ZESPO£ACH MUZYKI DAWNEJ:
Weronika Bogdzio, Natalia Bu³kowska, Jakub Choros, Anna Chrobak, Beata Chwa³ek, £ukasz

Czeczajluk, Micha³ Czeczajluk, Rados³aw Dembiñski, Szczepan Dembiñski, Joanna Dragunowicz,
Lidia Dubiel, Karolina Dulat, Katarzyna Gabryœ, Agnieszka Garsztecka, Klaudia Garsztecka, Karo-
lina G³ogowska, Honorata Harbul, Katarzyna Harbul, Monika Inglot, Bart³omiej Jankowski, Mar-
cin Jaworski, Blanka Kamiñska, Szymon Kamiñski, Karolina Kiezik, Marta Kocy³a, Pawe³ Kripel,
Anna Kucharska, Anna Kuczyñska, Magdalena Kuku³ka, Katarzyna Lêba, Agata Majka, Kamila
Marcinkowska, Katarzyna Metelica, Kinga Miakienko, Anna PaŸdzior, Paulina Popió³, Anna Pry-
s³opska, Ma³gorzata Puzyñska, Karolina Rawicka, Marcin Rawicki, Karolina Rutkowska, Joanna
Rybarczyk, Rados³aw Rybicki, Anna RzeŸnik, Agata Siemaszkiewicz, Maria Siemaszkiewicz, Grze-
gorz Stasik, Sebastian Sydor, Anna Szmidt, Ewa Szmidt, Agata Tomczyk, Jêdrzej Tomczyk, Joan-
na Tondel, Katarzyna Uciñska, Piotr Wojciechowski, Magdalena Wojciechów i Szczepan Wojsa.

Kilka osób, które przewinê³y siê przez zespó³, kontynuuje karierê muzyczn¹:
Kamila Marcinkowska ukoñczy³a fagot barokowy w Hadze, jest uznanym muzykiem koncer-

tuj¹cym w ca³ej Europie.
Joanna „Ryba” Iwanowska jest gwiazd¹ muzyki pop, œpiewa w

zespole „Sumptuastic”.
Agata Tomczyk ukoñczy³a obój na Akademii Muzycznej w War-

szawie, od kilku lat jest cz³onkiem orkiestry Sinfonia Iuventus.
Jakub Choros studiuje organy na Akademii Muzycznej we Wro-

c³awiu, koncertuje i organizuje koncerty.
Jêdrzej Tomczyk studiuje tr¹bkê na Akademii Muzycznej we Wro-

c³awiu, gra w Filharmonii Dolnoœl¹skiej oraz w orkiestrze Opery Wro-
c³awskiej

Rados³aw Dembiñski studiuje violê da gamba na Akademii Mu-
zycznej we Wroc³awiu.

Z zespo³ami prowadzonymi przez Domi-
nika Dembiñskiego wspó³pracowa³em od gim-
nazjum. Kilka lat grania w zespole to nie tyl-
ko dziesi¹tki zagranych wspólnie koncertów,
setki godzin prób i æwiczeñ. Gra z „Rocal
Fuz¹” to tak¿e wspólne podró¿e, setki wie-
czorów spêdzonych wspólnie na rozmowach
nie tylko o muzyce, dziesi¹tki zawi¹zanych
przyjaŸni z bardzo wartoœciowymi ludŸmi.

Wspó³praca z zespo³em daje olbrzymie
mo¿liwoœci zetkniêcia siê z najwiêkszymi au-
torytetami w dziedzinie wykonawstwa muzy-
ki, zarówno na koncertach, jak i na ró¿nego
rodzaju festiwalach i warsztatach, w trakcie
których mo¿na tych ludzi poznaæ osobiœcie,
pracowaæ pod ich kierunkiem, czêsto póŸniej
spotkaæ siê z nimi przy kawie, porozmawiaæ,
wymieniæ opinie. Poza wszystkim gra w ze-
spole daje sta³¹ mo¿liwoœæ nauki muzyki pod
kierunkiem pana Dominika, który jest nieoce-
nion¹ kopalni¹ wiedzy na ten temat.

Niezwykle wa¿nym aspektem s¹ bardzo
czêste koncerty, w czasie których cz³onkowie
zespo³u oswajaj¹ siê ze scen¹, z publiczno-
œci¹, ucz¹ siê opanowywaæ tremê i radziæ so-
bie w k³opotliwych sytuacjach (które wystê-
puj¹ bez wyj¹tku na ka¿dym koncercie i chy-
ba w przypadku ka¿dego artysty - nie da siê
nigdy przewidzieæ wszystkiego). Tych umie-
jêtnoœci nie sposób nauczyæ siê siedz¹c w ³aw-
kach nawet najlepszej szko³y muzycznej.

Tyle ogólników. Jeœli chodzi konkretnie o

moje doœwiadczenia,  poza tym, o czym napi-
sa³em, wspó³praca z zespo³em znacznie po-
szerzy³a moje horyzonty. Na co dzieñ jestem
solist¹, a graj¹c w „Rocal Fuza” by³em zmu-
szony (w pozytywnym sensie) do pracy zespo-
³owej. Pog³êbi³em tak¿e znacznie swoj¹ wra¿-
liwoœæ na piêkno w bardzo wielu jego aspek-
tach.

Rzecz¹, któr¹ lubi³em najbardziej w cza-
sie wyjazdów, by³o wspólne s³uchanie koncer-
tów, a po nich dyskusje o tym, co siê komu
podoba³o, co nie, co z us³yszanych rzeczy
chcielibyœmy wdro¿yæ do swojego wykonaw-
stwa, a czego wolelibyœmy unikn¹æ, ucz¹c siê
tak¿e na cudzych b³êdach. Takie wspólne prze-
¿ywanie koncertów jest bardziej kszta³c¹ce od
poch³aniania wiedzy z ksi¹¿ek.

Jeden z moich profesorów na uczelni lubi
mawiaæ, ¿e najpierw trzeba byæ muzykiem,
¿eby potem mo¿na by³o byæ œpiewakiem, in-
strumentalist¹, dyrygentem czy kompozyto-
rem. Nade wszystko wspó³praca z Dominikiem
Dembiñskim uczy, jak byæ muzykiem, jak od-
ró¿niæ kicz od piêkna, jak kszta³towaæ osobo-
woœæ, ¿eby umieæ prze¿ywaæ muzykê. S³owem,
„Rocal Fuza” wychowuje po prostu muzy-
kaln¹ i wra¿liw¹ m³odzie¿. To wa¿niejsze ni¿
laury na konkursach i sukcesy na estradach.
Te ostatnie aspekty, choæ szalenie po¿¹dane,
s¹ tylko efektem ubocznym wspólnego muzy-
kowania i obcowania z piêknem œwiata dŸwiê-
ków.                                          Jakub Choros

Wra¿liwi na piêkno

28 V 2003 – koncerty w Zittau podczas V Zittauer
Nächte (na tym œredniowiecznym œwiêcie RF gra od sa-
mego pocz¹tku co roku).

Grudzieñ 2001 – udzia³ w miêdzynarodowym fe-
stiwalu „High Renaissance” w Ni¿nym Nowgorodzie (Ro-
sja).

16 VII 2005 – koncert na Miêdzynarodowym „Fe-
stivalu Stare Hudby” w Èeskym Krumlovie.

3 VI 2006 - Miêdzynarodowy Festiwal „Maj z Mu-
zyk¹ Dawn¹” we wroc³awskim Arsenale.

24 VI 2007 – koncert z cyklu „Na wyjeŸdzie” na
dziedziñcu klasztoru w Wigrach.

2 VIII 2008 – oprawa muzyczna podczas odtwa-

rzania ostatniej bitwy z Krzy¿akami w Œwiêcinie (za pa-
nowania Kazimierza Jagielloñczyka).

10 VIII 2008 - koncert w koœciele w Mikstacie (pow.
Ostrzeszów), gdzie dorocznie ksi¹dz œwiêci zwierzêta...

I tak dalej, i tym podobnie - „Rocal Fuza” podczas
swojej dotychczasowej dzia³alnoœci bra³ udzia³ w wielu
warsztatach muzyki dawnej, wspó³pracowa³ z wieloma
zespo³ami  tañca historycznego, wyst¹pi³ w ok. 160 miej-
scowoœciach (ile to koncertów – nikt nie zliczy) w Pol-
sce, w Czechach, Niemczech, Belgii, Portugalii, Danii,
Rosji, na Wêgrzech, w S³owenii, Hiszpanii i we Francji.

Na podstawie zapisów w kronice zespo³u
opracowa³ Adam Karolczuk
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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, 115.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 10.000 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 1,3 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 – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 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 – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 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 – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 36.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 5.200 m2, 36.000 z³

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

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 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. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy indywidualne w poniedzia³ki w godz. 1600-1700.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1700-1900.  W ka¿dy pi¹tek natomiast od godz 1600 do1900 do czasu
zawi¹zania siê grupy dla osób wspó³uzale¿nionych odbywaj¹ siê konsultacje i rozmo-
wy indywidualne. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿-
nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do
podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
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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.

PPPPPrrrrrzegląd Kapel Kolędniczychzegląd Kapel Kolędniczychzegląd Kapel Kolędniczychzegląd Kapel Kolędniczychzegląd Kapel Kolędniczych

11 stycznia po raz 15. odby³ siê Prze-
gl¹d Amatorskich Kapel Kolêdniczych, w
którym szeœæ  zespo³ów prezentowa³o swo-
je programy, a jury w sk³adzie: Waldemar
Mazurkiewicz, Renata Tomaszewska, Iwo-
na Tetich i Teresa Garsztecka - ocenia³o
ogólny wyraz artystyczny, nowatorstwo,
nawi¹zanie do tradycji, dykcjê, œpiew i stro-
je m³odych aktorów.

Wyniki konkursu: I - Grupa Muchomor-
ki z Miejskiego Przedszkola (opieka - Kry-
styna Fiuk i Danuta Mosiewicz), SKKT PTTK
„Œwieradowskie Or³y” (Teresa Fierkowicz) i
kapela z SP nr 2 w Czerniawie (El¿bieta Kar-
³owicz); II - Mali Kolêdnicy z IIb (Gra¿yna
Kasprzak)  i Kolêdnicy z IVa (Joanna Szaniaw-
ska); III grupa uczniów z Ia (Izabela Salawa).

Wyró¿nienia - za strój: Oliwia Olkow-

ska, Tomasz Fabiœ, Marcel Jurkiewicz, Oli-
wier Piotrowiak, Igor Kolejewski, Marcel
Szczekulski i Kacper Palczewski; za grê ak-
torsk¹: Kacper Piwowarek, Kacper Stelmasz-
czyk, Piotr Falkowski, Karol Pawlak, Kata-
rzyna Salawa, Marcel Szczekulski, Oliwier
£oziñski, Wiktoria Stettner; za œpiew: Pauli-
na Tomaszewska; za grê na instrumencie:
Julia Wasilewska, Katarzyna Salawa.

Organizatorzy - Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu UM oraz Teresa
Fierkowicz - serdecznie dziêkuj¹ Wies³awie
Stasik - za wyra¿enie zgody na organizacjê
imprezy w MZS, cz³onkom jury - za pracê w
komisji, opiekunom - za przygotowanie ze-
spo³ów do udzia³u w konkursie, a uczestni-
kom - za wspania³¹ grê aktorsk¹ i wystêpy
wokalne i solowe. (tf)

Op³atek seniorów

14 stycznia w Rezydencji BASIEÑKA na dorocznym tradycyjnym spotkaniu op³atkowym
zgromadzili sie emeryci, renciœci, inwalidzi i kombatanci, a tak¿e Sybiracy z ko³a œwieradow-
sko-mirskiego. W spotkaniu udzia³ wziêli: burmistrz Mirska Andrzej Jasiñski i szef tamtejszej
rady - Piotr Konsur, burmistrz Œwieradowa Roland Marciniak i przewodnicz¹ca rady Wioletta
Urbañczyk oraz ks. W³adys³aw Dziêgiel.

Uroczystoœæ uœwietni³y przedstawienia jase³kowe w wykonaniu laureatów przegl¹du kapel
kolêdniczych (pod opiek¹ T. Fierkowicz i G. Kasprzak); wykonuj¹c kolêdy, dzieci zachêci³y
wszystkich obecnych do œpiewania. Potem by³ op³atek z ¿yczeniami zdrowia i ponownego spo-
tkania w tym samym gronie za rok, kolacja, rozmowy i tañce.



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 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 1541 - Œwieradów. Do wynajêcia
lokal handlowy w centrum miasta, przy
g³ównym deptaku. Doskona³a lokalizacja!

Cena 2.900 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.

Wszystkim ofiarodawcom, którzy z³o¿yli siê
na zap³atê za przed³u¿enie dzier¿awy grobu

ŒP KAZIMIERZA KOWŒP KAZIMIERZA KOWŒP KAZIMIERZA KOWŒP KAZIMIERZA KOWŒP KAZIMIERZA KOWALEWSKIEGOALEWSKIEGOALEWSKIEGOALEWSKIEGOALEWSKIEGO
PRZEWODNIKA SUDECKIEGOPRZEWODNIKA SUDECKIEGOPRZEWODNIKA SUDECKIEGOPRZEWODNIKA SUDECKIEGOPRZEWODNIKA SUDECKIEGO

sk³adam serdeczne podziêkowania -
       Wies³awa Wanatowicz

Ferie w Szkole Podstawowej nr 2 minê³y dzieciom jak z bicza trzasn¹³ na zajêciach opiekuñ-
czo-wychowawczych zorganizowanych przez „Mrowisko”; 25 uczestników przez 10 dni korzy-
sta³o z wielu atrakcyjnych zajêæ - na miejscu i w trakcie trzech wycieczek.

Uczestnicy przypomnieli sobie zasady bezpieczeñstwa, rozwijali zdolnoœci artystyczne pod-
czas zajêæ plastyczno-technicznych, æwiczyli  umiejêtnoœæ korzystania z komputera i internetu, a
w tym wszystkim  budowali wiêzi z rówieœnikami i bardzo dobrze siê bawili.

Bawiono siê œwietnie, zw³aszcza podczas wyjazdu do Lubania do „Bajtusia” - kulki, trampo-
liny i zje¿d¿alnie dostarczy³y wszystkim œwietnej zabawy. Po dwugodzinnych zmaganiach wielk¹
przyjemnoœci¹ by³y ogromne pizze  dla wszystkich.

Tak¿e na miejscu nie by³o mowy o nudzie. Dzieci rozwija³y swoje zdolnoœci wykonuj¹c rzeŸby
z kolorowej pianki, ozdoby z modeliny, maluj¹c farbami i podczas zajêæ kulinarnych – przy wspól-
nym pieczeniu gofrów.

Po wysi³kach sportowych i artystycznych dzieci odpoczywa³y ogl¹daj¹c filmy i bajki oraz
graj¹c w gry planszowe, kalambury i w pomidora. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie chodzi³y na space-
ry w zimowej scenerii, uczestnicz¹c w grach i zabawach na œniegu oraz lepi¹c ba³wana.  Jednak
najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ by³ SNOWTUBING - zjazd na oponach po wyznaczonym torze, z które-
go mo¿na korzystaæ przy Izerskiej Chacie. Dzieciom tak bardzo podoba³o siê szaleñstwo na œnie-
gu, ¿e trudno by³o je namówiæ do odpoczynku w restauracji, gdzie mog³y siê zajadaæ pysznymi
tostami i kie³baskami. Nale¿y dodaæ, ¿e uczestnicy ferii ka¿dego dnia mieli zapewnione drugie
œniadanie i obiad.           Piotr Bigus

W listopadzie 2011 r. Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój z³o¿y³a do Ministerstwa
Sportu i Turystyki – Departamentu Rozwoju
i Promocji Sportu, wniosek o dofinansowa-
nie w 2012 r. zajêæ sportowych dla uczniów.
Ze œrodków Funduszu Zajêæ Sportowych dla
Uczniów otrzymaliœmy dotacjê w wysokoœci
10 tys. na realizacjê zadania pn. „Kwisia Szu-
suje – na izerskich stokach króluje – zajêcia
narciarskie dla dzieci”, drugie tyle pokryje-
my ze œrodków bud¿etu miasta.

W ramach zajêæ zorganizowana zosta³a
szkó³ka narciarska dla 28 dzieci.  Podzielono
je na dwie 14-osobowe grupy – pocz¹tkuj¹c¹
i œrednio zaawansowan¹ – a ka¿d¹ opiekowa³o
siê 2 instruktorów.

Podczas ferii zimowych (od 16 do 27
stycznia) dzieci jeŸdzi³y na nartach codzien-
nie. Nauka, dla urozmaicenia, odbywa³a siê
na wyci¹gach: Bajtek, Bambino-Ski i na ko-
lei gondolowej. Pozosta³e zajêcia odbywaj¹
siê w weekendy: 4-5 lutego, 11-12 lutego i
18 lutego, zakoñczenie zaplanowano na po-
cz¹tek marca.

W ramach zajêæ w sobotê 11 lutego zor-
ganizowano zawody narciarskie na stoku przy
wyci¹gu Kamieniec, w których udzia³ wziê³o
36 dzieci, tak¿e te nie æwicz¹ce w szkó³ce,
ale zamierzaj¹ce sprawdziæ swoje umiejêtno-
œci. W kategorii dziewcz¹t miejsca na podium
wywalczy³y:

Ferie po czerFerie po czerFerie po czerFerie po czerFerie po czerniawskuniawskuniawskuniawskuniawsku
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3-5 lat: I - Zuzia Ba³azy, II -
Julianna Kustra, III - Julia Ko-
œciañska; 6-9 lat: I - Natalia
Chmielowiec, II - Kornelia Ku-
lig, III - Aleksandra Kuchta; 10
-14 lat: I - Paula Jaroszewska, II
- Maria Salawa, III - Maria Pe-
truch.

Natomiast w grupie ch³op-
ców wyniki by³y nastêpuj¹ce:

3-5 lat: I - Kacper Piwowa-
rek; 6-9 lat: I - Aleksander Hryñ-
ko, II - Kacper Mandrak, III -
Arkadiusz Kluczyñski i Mateusz
Jêdrej; 10-14 lat: I - Szymon
Chmielowiec, II - Mateusz Kap-
szewicz, III - Dawid Jurczak i
Klaudiusz Kluczyñski.

  Puchar dla zwyciêzcy z najlepszym cza-
sem przejazdu zdoby³ Szymon Chmielowiec.

Zwyciêzcom gratulujemy, a relacjê z po-

zosta³ych zajêæ i zakoñczenia szkó³ki narciar-
skiej zamieœcimy w nastêpnym numerze.

Monika Hajny-Daszko

Sz. Chmielowiec wygra³ w grupie 10-14 lat i
zdoby³ puchar za najszybszy przejazd. Poni¿ej
- mo¿e w tej grupie jest przysz³y olimpijczyk?

Nie by³o dolnej granicy wieku dla uczestników
zawodów...
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Zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u w kon-
kursie na filmik promuj¹cy Œwieradów pod wzglêdem na-
szych atrakcji, ciekawych miejsc, zak¹tków i uprawiania
sportów, spêdzania wolnego czasu oraz walorów leczniczych.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby doros³e, m³odzie¿ i
dzieci. Ze wzglêdu na bogactwo krajobrazowe naszej miej-
scowoœci, zarówno zim¹ jak i wiosn¹, konkurs  trwa od grud-
nia br. do koñca maja 2012 r.

Konkurs ma wy³oniæ najbardziej oryginalny, nowator-
ski filmik o Œwieradowie, zachêciæ mieszkañców do twór-
cxzego i artystycznego wykorzystania nowych urz¹dzeñ
multimedialnych, do lepszego poznania miasta pod wzglê-
dem historycznym i kulturalnym. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ mieszkañcy miasta, indywidualnie lub w grupie re-
¿yserskiej (wszyscy jej cz³onkowie musz¹ spe³niaæ warunek
zamieszkiwania), która mo¿e liczyæ maksymalnie trzy oso-
by, a w przypadku klas szkolnych – tyle osób, ile wynosi
klasa plus opiekun. Grupy re¿yserskie maj¹ za zadanie w
oryginalny sposób przedstawiæ Œwieradów. Ka¿da praca
powinna promowaæ miasto uwzglêdniaj¹c zabytki, obiekty
przyrodnicze, imprezy kulturalne, znane postaci, trzeba te¿
pokazaæ nowe ciekawe miejsca, które warto zobaczyæ.

Konwencja dowolna - reporta¿, film dokumentalny lub
komediowy, podobnie technika (np. animacja).

Przy ocenie pod uwagê brane bêd¹: pomys³owoœæ, tech-
nika, przedstawienie nieodkrytych miejsc, wra¿enia arty-
styczne.

Uczestnicy konkursu przedstawiaj¹ zapisan¹ na p³ycie
CD lub DVD jedn¹ pracê konkursow¹ mo¿liw¹ do odtworze-
nia w programie do tego przystosowanym, którego czas pro-
jekcji nie przekracza 5 minut. Mo¿na równie¿ podaæ link do
strony internetowej, na której dan¹ pracê umieœci³ (np.
www.youtube.pl) lub dostarczyæ pendrive z którego mo¿na
film skopiowaæ (do Referatu Promocji Gminy Turystyki Kul-
tury i Sportu UM, pok. 24 b, II piêtro) - do 31 maja 2012 r.
Linki oraz dane osobowe nale¿y przys³aæ na adres -

a.piotrowska@swieradowzdroj.pl

W rodzinnej atmosferW rodzinnej atmosferW rodzinnej atmosferW rodzinnej atmosferW rodzinnej atmosferzezezezeze

Kuchnia rosyjska i ukraiñska, bardzo do
siebie zbli¿one, odznaczaj¹ siê zró¿nicowa-
nym asortymentem tzw. ciê¿kich sk³adników,
czyli ziemniaków, ró¿nych t³uszczy (w odró¿-
nieniu od kuchni francuskiej, w której domi-
nuje mas³o, tam rz¹dzi smalec i ³ój) oraz m¹ki.
Mimo to dania obu tych kuchni s¹ bardzo cie-
kawe i maj¹ swoich admiratorów. Nawet jeœli
potrawy te nie zagoszcz¹ u nas na sta³e, niko-
mu nie zaszkodzi odœwiêtne ich przygotowa-
nie.

Zaczynamy od s³ynnej rosyjskiej solanki
(soljanki), przygotowanej z ró¿nych zimno-
wodnych ryb. My skorzystamy z ³ososia, bo
jest u nas najbardziej popularny, dostêpny i w
miarê tani.

Sk³adniki: ³osoœ z g³ow¹, cukinia, dwie
du¿e cebule, dwie g³ówki czosnku, 150 g kon-
centratu pomidorowego, smalec, 3 ³y¿ki m¹ki
pszennej, 100 g oliwek bez pestek (czarne lub
zielone), 100 g kwaœnej œmietany 12%, jedna
cytryna, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól i
pieprz.

Rybê oczysz-
czamy z ³usek, g³o-
wê odkrawamy,
wyd³ubujemy oczy
i z t¹ g³ow¹ nasta-
wiamy wywar w 5-
litrowym garze, z
liœciem i zielem.
Gotujemy pod
przykryciem na
wolnym ogniu ok.

50 minut.
Resztê ryby filetujemy, zdzieramy skórê i

kroimy w grub¹ kostkê 4 x 4 cm. Na patelni
rozgrzewamy smalec, k³adziemy pokrojone-
go ³ososia i sma¿ymy ok. 4 minut, dodajemy
cebulê pokrojon¹ w piórka, skostkowan¹ cu-
kiniê, roztarty czosnek - wszystko dusimy pod
przykryciem ok. 6 minut.

Wywar przecedzamy przez gêsto sito, do-
dajemy do tego to, co przygotowaliœmy na
patelni, i gotujemy ok. 10 minut.

W tym czasie przygotowujemy sobie za-
sma¿kê. Rozgrzewamy na patelni smalec,
dodajemy m¹kê i koncentrat, wszystko sma-
¿ymy ok. 3 minut i dodajemy do zupy. Wrzu-

camy oliwki (w ca³oœci), doprawiamy sol¹ i
pieprzem. Gotow¹ zupê rozlewamy do tale-
rzy, na wierzch k³adziemy ³y¿kê œmietany i

plasterek cytryny.
Smacznego!

Inn¹ sztanda-
row¹ pozycj¹ kuchni
rosyjskiej s¹ bliny z
m¹ki gryczanej,
któr¹ najpierw musi-
my sobie zrobiæ we
w³asnym zakresie. W
tym celu bierzemy 2
kg kaszy gryczanej,
któr¹ pod przykry-
ciem blendujemy na
sucho (¿eby nie
strzela³a), po czym
przesiewamy przez
bardzo drobne sito
(czynnoœæ powtarza-
my kilkakrotnie. Po-

zosta³e sk³adniki: szklanka m¹ki pszennej, 3
jaja, szklanka mleka, smalec, sól i pieprz.

Do m¹ki gryczanej wbijamy ca³e jaja, do-
dajemy m¹kê pszenn¹, mleko, sól, pieprz (je-
œli jest za gêste, dodajemy odrobinê wody -
m¹ka gryczana „pije” ogromne iloœci wody).

Rozgrzewamy smalec na patelni i sma¿y-
my bliny na sposób naszych placków ziem-
niaczanych. Po usma¿eniu mo¿emy podaæ z
wêdzonym ³ososiem, pstr¹giem, kawiorem lub
jedynie z kwaœn¹ gêst¹ œmietan¹.

Wreszcie dochodzimy do dania, które od
dziesiêcioleci jest znakiem rozpoznawczym
naszej gastronomii, czyli do barszczu ukraiñ-
skiego, ale przygotowanego na sposób znacz-

nie odbiegaj¹cy od polskich restauracyjnych
uproszczeñ.

Sk³adniki: 1 kg buraków, 2 kg koœci wo-
³owych, pó³ kg selera, pó³ kg fasoli (g³upi jaœ),
1 kg bia³ej kapusty, 2 kg ziemniaków, 2 du¿e
cebule, g³ówka czosnku (uwaga, w spisie nie
ma marchewki i pietruszki!), ³y¿ka smalcu,
ocet, sól, pieprz i cukier do smaku oraz œmie-
tana do zabielenia.

Do gara  z wod¹ wrzucamy koœci i gotuje-
my ok. 40 minut. Dorzucamy seler w ca³oœci i
fasolê (namoczon¹ dzieñ wczeœniej), ca³oœæ
warzymy, a¿ fasol¹ uzyska miêkkoœæ. W tym
czasie obrane buraki kroimy w s³upki, wrzu-
camy je na rozgrzany smalec i sma¿ymy ok. 2
minut, polewamy octem, s³odzimy, dolewa-
my szklankê wody i dusimy ok. 20 minut pod
przykryciem.

Gdy fasola jest prawie miêkka, dodajemy
skorojone w kostkê ziemniaki i kapustê po-
kroj¹ w paski, wszystko gotujemy do miêk-
koœci. Zmniejszamy ogieñ i wrzucamy udu-
szone buraki. Ca³oœæ doprawiamy œmietan¹ i
przyprawami, a gdy zupa dochodzi na wol-
nym ogniu, na patelni rozpuszczamy smalec i
sma¿ymy cebulê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê
i roztarty czosnek, po czym wszystko dodaje-
my do zupy i sycimy siê jej smakiem.

Za miesi¹c po doœwiadczeniach kuchni
wêgierskiej, francuskiej i rosyjskiej chyba ju¿
najwy¿sza pora wróciæ do naszej rodzinnej,
zg³êbiaj¹c tajniki przepisów przekazywanych
z pokolenia na pokolenie, pocz¹wszy od na-
szych prababæ. Zanurzymy siê m.in. w magicz-
ny œwiat go³¹bków, bigosu i grochówki.

Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Miniony rok Barbara i Wies³aw Bu-
czyñscy, w³aœciciele Park Hotelu, mog¹ za-
liczyæ do bardzo udanych, jako ¿e ich hotel
w prowadzonym przez tygodnik NEW-
SWEEK rankingu Firm Rodzinnych Roku
ulokowa³ siê w œcis³ej czo³ówce.

Podstaw¹ nagrodzenia uczestników ran-
kingu by³a dynamika wzrostu sprzeda¿y na
podstawie danych finansowych za lata 2008,
2009 i 2010 (badanie wskaŸników odby³o siê
przez niezale¿nych audytorów, organizator nie
zwraca³ siê z ¿adnymi pytaniami do firm).
Celem rankingu by³a tak¿e promocja firm, dla
których przyjazna atmosfera, stabilnoœæ przed-
siêbiorstwa i zatrudnionych w nim osób, s¹
stawiane wy¿ej ni¿ czysty zysk.

Park Hotel znalaz³ siê na 99 miejscu w
skali kraju - na 1705 wyró¿nionych firm. W
miarê zawê¿ania kryteriów hotel pi¹³ siê w
górê i tak w kategorii „do 50 zatrudnionych”
by³ ju¿ 52. w Polsce – wœród 742 firm. Przy
rozpatrywaniu podmiotów dolnoœl¹skich w
kategorii ogólnej Park Hotel by³ na 11 miej-
scu – na 147 firmy, a w gronie ma³ych pod-
miotów gospodarczych uplasowa³ siê na 6
miejscu – na 67 firm.

Hotel bêdzie w tym roku obchodziæ 15-
lecie. By³ ostatnim domem wczasowym ku-
pionym od FWP (dawne „Pok³osie”). Pañstwo

Buczyñscy nabyli obiekt licz¹cy 45 pokoi z
ok. 150 ³ó¿kami, z zakontraktowanymi kolo-
niami na wakacje. Nowi w³aœciciele przejêli
te¿ 5-osobow¹ za³ogê. z której do dziœ pra-
cuj¹ trzy osoby (przez 15 lat  jedna zrezygno-
wa³a, a jedna przesz³a na emeryturê) – dziœ
jest to trzon kadry licz¹cej obecnie 48 pra-
cowników.

Kolejnym modernizacjom towarzyszy³a
te¿ rozbudowa - kupiona w 2002 r. od lwó-
weckiego ZOZ-u przychodnia, scalona ³¹czni-
kiem z g³ównym budynkiem, z dobudowanym
basenem, w 2005 r. stworzy³a kompleks Park
Hotelu w kszta³cie, jaki znamy dzisiaj – pierw-
szy czterogwiazdkowy hotel w Karkonoszach
i Górach Izerskich.

Wysi³ek inwestora zosta³ dostrze¿ony
przez komisjê XI edycji ogólnokrajowego
konkursu, która przyzna³a Park Hotelowi pre-
sti¿owy tytu³ MODERNIZACJA ROKU
2006.

Obiekt dysponuje 83 pokojami (w tym
kilkoma apartamentami) ze 160  miejscami,
basenem, centrum rehabilitacyjnym, fitnes-
sem, SPA, dwiema salami restauracyjnymi
oraz piêknym ogrodem (zwyciêstwo w rywa-
lizacji o najpiêkniejszy ogród w mieœcie). Nad
sprawnym funkcjonowaniem Park Hotelu i
nad zadowoleniem goœci  czuwa 48-osobowa

za³oga. Liczba pracowników ros³a wraz z roz-
budow¹ i zwiêkszaniem funkcji, a fluktuacja
przez ca³y ten czas by³a œladowa – jeœli kadra
odchodzi³a, byli to g³ównie ludzie m³odzi
wyje¿d¿aj¹cy za granicê lub otwieraj¹cy
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

- Firma wprawdzie jest rodzinna i w ta-
kich kategoriach by³a oceniana, raduje mnie
te¿ jej rozwój i rosn¹ce obroty, ale zawsze i
wszêdzie powtarzam, ¿e to zas³uga persone-
lu. To  dziêki jego profesjonalizmowi i zaan-
ga¿owaniu mamy tak dobre wskaŸniki i du¿y
procent powracaj¹cych goœci. Rekordziœci,
g³ównie z Niemiec, maj¹ ju¿ na koncie od 15
do 25 pobytów. Polscy goœcie te¿ coraz czê-
œciej wracaj¹ do nas, a w ferie wrêcz przewa-
¿aj¹ – mówi Wies³aw Buczyñski.

Pan Wies³aw przed przyjazdem do Œwie-
radowa prowadzi³ w Göteborgu hotel, z któ-
rego przywióz³ zwyczaj codziennych wspól-
nych œniadañ z za³og¹ (na zdjêciu). Jeœli tyl-
ko jest w Œwieradowie, sam lub z ¿on¹ zasia-
daj¹ z pracownikami przy szwedzkim stole.

- To nas dodatkowo integruje, dziêki tym
spotkaniom mamy wszyscy dobry kontakt miê-
dzy sob¹, co automatycznie przek³ada siê na
dobry kontakt z goœæmi.  A przy okazji codzien-
nych rozmów mo¿na te¿ pomóc pracownikom
w rozwi¹zywaniu ich osobistych problemów -
dodaje W. Buczyñski.

Adam Karolczuk

Regulamin konkursu znajduje sie na stronie miasta -
www.swieradowzdroj.pl

Oceny filmów dokona profesjonalne jury, które roz-
strzygnie konkurs w dniach 11-15 czerwca, a wyniki og³osi
i nagrodê - kamerê cyfrow¹ - wrêczy 18 czerwca 2012 r.

Po zakoñczeniu konkursu filmy mo¿na bêdzie ogl¹daæ
na stronie internetowej miasta do po³owy  lipca 2012 r., a
wyniki zostan¹ zamieszczone w „Notatniku Œwieradowskim”.



Kochajmy Anio³y

Spo³eczeñstwo internetowe

Jak zwykle na pocz¹tku trochê historii
powstania serwisów.  Protoplast¹ wszystkich
by³ Classmates.com, który powsta³ w 1995
(czasy kiedy polski internet jeszcze raczko-
wa³) i mia³ na celu umo¿liwienie kontaktu
znajomym z klasy, rodzinie i przyjacio³om.
Je¿eli pomyœleli Pañstwo, ¿e to samo oferuje
portal Nasza Klasa, to skojarzenie jest jak
najbardziej s³uszne gdy¿ to w³aœnie Classma-
tes.com by³ wzorem i pomys³em dla twórców
naszego (polskiego kiedyœ) najpopularniejsze-
go serwisu spo³ecznoœciowego w kraju. W
USA pomys³ siê przyj¹³ i serwis dzia³a do
dzisiaj. Proszê wejœæ na jego stronê i zoba-
czyæ, jak Nasza Klasa wygl¹da w wydaniu
amerykañskim.  

W roku 1999 powsta³y kolejne serwisy,
np. Epinions.com, skierowanie do innej gru-
py zainteresowanych, gdzie u¿ytkownik two-
rzy³ grupê jedynie spoœród znajomych. Inno-
wacje polega³y na mo¿liwoœci okreœlenia, kto
siê z kim koleguje, oraz na zwiêkszonej inter-
aktywnoœci u¿ytkownika w kwestii zawarto-
œci strony i do³¹czania znajomych. Teraz brzmi
to absurdalnie, ale nale¿y zdaæ sobie sprawê
z tego, ¿e umieszczanie informacji na stro-
nach internetowych by³o zarezerwowane tyl-
ko dla ludzi bieg³ych w jêzyku HTML, a In-
ternet, jaki znamy teraz, to tzw. WEB 2.0, roz-
powszechnione przez serwis YouTube.com,
które zosta³o kupione przez Google.

I tak wielkimi krokami dochodzimy do
Myspace i Facebooka. Ten pierwszy jest mniej
w Polsce popularny, za to Facebook bije re-
kordy popularnoœci i odbiera u¿ytkowników
Naszej Klasie. Facebook – serwis spo³eczno-
œciowy, w ramach którego zarejestrowani u¿yt-
kownicy mog¹ tworzyæ sieci i grupy, dzieliæ
siê wiadomoœciami i zdjêciami oraz korzystaæ
z aplikacji, bêd¹cych w³asnoœci¹ Facebooka.
Projekt zosta³ uruchomiony 4 lutego 2004 r.
na Uniwersytecie Harvarda (w stanie Massa-
chusetts) i by³ pocz¹tkowo przeznaczony
przede wszystkim dla uczniów szkó³ œrednich
i studentów szkó³ wy¿szych (college’ów, uni-
wersytetów). Jego g³ównym autorem jest
Mark Zuckerberg (obecnie zasiada on na sta-
nowisku CEO). W paŸdzierniku 2010 r. na
ekrany kin wszed³ film „The Social Network”
ukazuj¹cy historiê portalu Facebook (pierwot-
nie TheFacebook) i jego za³o¿ycieli. W zakoñ-
czeniu filmu podano szacunkow¹ wartoœæ
portalu - wynosi³a ona 25 miliardów dolarów.

Od maja 2008 roku dzia³a polska wersja
jêzykowa serwisu, uruchomiona dziêki t³uma-
czeniom wykonanym przez u¿ytkowników.
Serwis przeszed³ wiele zmian wizualnych, co
nie zawsze spotyka³o siê z aprobat¹ u¿ytkow-
ników; najwiêkszy sprzeciw pojawi³ siê po
zmianach strony g³ównej – zamiast statycz-
nej zawartoœci w formie wirtualnej wizytów-
ki, spotykanej w tego typu serwisach, pojawi³
siê mikroblog wraz z powiadomieniami apli-
kacji. Facebook oferuje wewnêtrzn¹ platfor-
mê aplikacji internetowych, dziêki której ka¿-
dy z u¿ytkowników mo¿e napisaæ w³asny pro-
gram i udostêpniaæ go innym u¿ytkownikom.
Platforma ta umo¿liwia równie¿ zarabianie
pieniêdzy twórcom, poprzez oferowanie za-
wartoœci premium (np. dodatkowe przedmio-
ty w grach, wirtualne pieni¹dze wykupywane
za prawdziw¹ walutê), a tak¿e umo¿liwia ko-
munikowanie siê programów zewnêtrznych.

Prawie ka¿da firma posiada swój profil na
Facebooku, gdzie informuje o swoich nowych
produktach.

Inn¹ odmian¹ serwisu spo³ecznoœciowe-
go jest darmowy Tweeter, udostêpniaj¹cy us³u-
gê mikroblogowania, umo¿liwiaj¹c¹ u¿ytkow-
nikom wysy³anie oraz odczytywanie tak zwa-
nych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekracza-
j¹ca 140 znaków wiadomoœæ tekstowa wy-
œwietlana na stronie u¿ytkownika oraz dostar-
czana pozosta³ym u¿ytkownikom, którzy ob-
serwuj¹ dany profil. Tweeter jest bardzo po-
pularny wœród polityków (Sikorski) czy cele-
brytów.

Ostatnim z prezentowanych serwisów bê-
dzie rodzima Nasza Klasa, pierwszy pe³no-
prawny serwis spo³ecznoœciowy w naszym
kraju. Jego popularnoœæ spada na rzecz zagra-
nicznych, ale nie mo¿na zabraæ mu wyp³ywu
na ¿ycie spo³eczne w internecie. To w³aœnie
NK rozpropagowa³a tego typu us³ugi w na-
szym kraju. U¿ytkownicy œcigali siê, kto bê-
dzie mia³ wiêcej znajomych. Niestety, na fali
popularnoœci NK zaczê³a odchodziæ od pro-
filu pocz¹tkowego i zaczê³y w niej powsta-
waæ wirtualni u¿ytkownicy niemaj¹cy nic
wspólnego ze „znajomymi”.  Zgodnie z pier-
wotnym przeznaczeniem serwisu - nk.pl udo-
stêpnia listê szkó³ i klas, do których u¿ytkow-
nik mo¿e dopisaæ siê jako uczeñ, nauczyciel
lub goœæ, mo¿e te¿ obejrzeæ, kto do danej kla-
sy siê zapisa³. Lista ta jednak szybko posze-
rzy³a siê o organizacje harcerskie, jednostki
wojskowe itp. Ponadto, w tzw. Nibylandii,
umieszczone s¹ fikcyjne szko³y. Poza mo¿li-
woœci¹ wyszukiwania znajomych dziêki liœcie
uczniów i nauczycieli poszczególnych szkó³
i klas udostêpniona jest wyszukiwarka, gdzie
mo¿emy znaleŸæ znajomych po podaniu ta-
kich kryteriów jak imiê, nazwisko, pseudo-
nim, wiek, p³eæ lub lokalizacja miejsca za-
mieszkania.

22 czerwca 2010 r. nasza-klasa.pl zmie-
ni³a siê w nk.pl. Posuniêcie to spowodowane
by³o zmian¹ charakteru serwisu; obecnie stop-
niowo wygasa pierwotne przeznaczenie por-
talu, jakim by³o odnajdywanie znajomych ze
szkolnych lat, ustêpuj¹c miejsca wielu funk-
cjom przypominaj¹cym te dostêpne na coraz
popularniejszym w Polsce Facebooku. I w³a-
œnie wielu uwa¿a, ¿e ta data jest pocz¹tkiem
koñca Naszej Klasy, która nie wygra konku-
rencji w zagranicznymi stronami.

Ja jednak zachêcam do korzystania z ser-
wisów spo³ecznoœciowych, gdy¿ mo¿emy
odnowiæ stare znajomoœci, poznaæ nowych
ludzi czy wirtualnie odwiedziæ przepiêkne
miejsca. Niestety, wielu starszych œwierado-
wian nie za bardzo potrafi poruszaæ siê po sieci
czy korzystaæ w swobodny sposób z kompu-
tera. Myœlê, ¿e mo¿na by dla takich osób zor-
ganizowaæ szkolenie z podstaw obs³ugi kom-

Nie tylko w Internecie ale tak¿e w innych mediach coraz czêœciej s³yszymy, ¿e ktoœ
coœ napisa³ na Facebooku, Naszej Klasie, czy na Twitterze. Co to w³aœciwe s¹ serwisy
spo³ecznoœciowe, do kogo s¹ skierowanie, sk¹d siê wziê³y i kto na nich zarabia? Na
te pytania postaram siê odpowiedzieæ w niniejszym artykule.

putera, aby nie zagu-
bi³y siê w g¹szczu
dzisiejszej technolo-
gii. Aby taki kurs
mia³ szansê powo-
dzenia, musia³aby siê
zebraæ grupa mini-
mum 10 osób. Oso-
by zainteresowane
proszê o bezpoœredni
kontakt ze mn¹.  

In¿. Rafa³ MatelskiIn¿. Rafa³ MatelskiIn¿. Rafa³ MatelskiIn¿. Rafa³ MatelskiIn¿. Rafa³ Matelski
rafal.matelski@gmail.comrafal.matelski@gmail.comrafal.matelski@gmail.comrafal.matelski@gmail.comrafal.matelski@gmail.com

„Kochajmy anio³y i b¹dŸmy ich cichymi
ambasadorami” - powiedzia³a Beata Bielak
podsumowuj¹c V konkurs plastyczno-tech-
niczny „Podaruj bliskim Anio³a”, która od
samego pocz¹tku podjê³a siê niezwykle trud-
nej roli oceny prac. Nie by³o ³atwo wy³oniæ
zwyciêzcy, a po d³u¿szym zastanowieniu, kie-
ruj¹c siê odczuciami w³asnymi oraz wielce
wymownymi przes³aniami wykonanych 43
prac, pani Beata postanowi³a wraz z komisj¹
przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:

PRACE PRZESTRZENNE: I - Marty-
na Cielecka, Kacper Sawicz; II - Zuzanna
Ba³azy, Julia Krzewina; III - Viktoria Piotrow-
ska, Dobromi³a Rogowska. Wyró¿nienia: Ka-
sia i Zosia Salawy, Julia i Jakub Olszewscy,
grupa przedszkolna STOKROTKI.

PRACE P£ASKIE: I - Dominik Adam,
Nikola Szukiewicz, Kinga Szukiewicz; II -

Oliwier Burawski; III - Maja Sidzisz. Wyró¿-
nienie: Karolina Salawa.

NAGRODY SPECJALNE:
- od pracowników MBP – Oddzia³ Przed-

szkolny przy SP nr 2;
- od kierownika Referatu Promocji Gmi-

ny, Turystyki, Kultury i Sportu - Agatka Sto-
nik;

- od dyrektora MBP - Weronika Niewia-
domska.

Podsumowuj¹c ma³y jubileusz, czyli 5 lat
z konkursem poœwiêconym Anio³om, pani
Beata podziêkowa³a wszystkim wykonawcom
i podzieli³a siê refleksj¹: „Chêæ zjednania siê
z dobrem i opiek¹ nierozerwalnie ³¹czy siê z
osob¹ obdarzon¹ tymi cechami. Kochajmy
wiêc Anio³y i b¹dŸmy ich cichymi ambasado-
rami”.

Jan Twardowski pisa³ o anio³ach, nie jako
teolog, ale jako ten, który po prostu
modli siê do nich od dzieciñstwa i do-
znaje ich opieki. W ksi¹¿ce pt. „Kilka
myœli o anio³ach” (dostêpna w bibliote-
ce) zauwa¿y³: „Sam œwiêty Tomasz z
Akwinu powiedzia³, ¿e Bóg postawi³ przy
ka¿dym z nas Anio³a Stró¿a, okazuj¹ce-
go mu potêgê, m¹droœæ, ³askawoœæ i mi-
³osierdzie”.

Zapraszamy do nas na wyj¹tkow¹
wystawê - Anio³ów, które wygrywa³y
konkursy, ale tak¿e tych przyniesionych
przez zaprzyjaŸnione z nami osoby (ju¿
mamy anio³a drewnianego od Doroty
Marek-Miakienko, która zawsze nas i
zwyciêzców konkursów wspomaga).
Sama B. Bielak mówi, ¿e musia³aby
przywieŸæ kolekcjê samochodem, dla-
tego trudno jej siê zdecydowaæ na tego
jednego. Warto przyjœæ, obejrzeæ i przy
okazji wypo¿yczyæ ksi¹¿kê z tytu³em
anielskim.

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

o przekazanie 1 proc. podatku dla OSP w Œwieradowie
 Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia,

mienia, œrodowiska, kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniejszymi ideami w
s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezinteresownym odruchem serca, nios¹ pomoc we wszel-
kich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz
wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego nieste-
ty nam brakuje. Dokonane wp³aty bêd¹ wsparciem dla naszej jednostki OSP, które przyczyni¹ siê
do szybszych i bezpieczniejszych dzia³añ ratowniczych, a nie spowoduj¹ uszczerbku Pañstwa
rodzinnego bud¿etu. Zamiast ca³y podatek dochodowy przekazywaæ do Urzêdu Skarbowego,
prosimy o przekazania 1 proc. na rzecz OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie siê
do naszego apelu. Wystarczy obliczyæ i przekazaæ 1 proc. podatku na rzecz Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok po-
datkowy 2011.

1.   We WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
PO¯YTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje siê na koñcu ka¿dego zeznania rocznego, nale¿y

wpisaæ numer KRS: 0000116212
2.   W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE, w polu  CEL SZCZEGÓ£OWY 1% - nale¿y

wpisaæ nazwê naszej jednostki oraz adres: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850
Œwieradów-Zdrój, woj. dolnoœl¹skie - „zakup specjalistycznych urz¹dzeñ ratowniczych”.

Aparat s³uchowy to elektroniczne urz¹dzenie, które
sprawia, ¿e s³yszenie jest ³atwiejsze dla osób z ubytkiem
s³uchu lub problemami ze zrozumieniem mowy. Aparat s³u-
chowy sk³ada siê z mikrofonu, wzmacniacza i s³uchawki.
Mikrofon odbiera dŸwiêki ze œrodowiska i zamienia je na
sygna³y elektryczne. Sygna³y te s¹ nastêpnie odpowiednio
korygowane przez wzmacniacz. Na wyjœciu na koñcu apa-
ratu jest s³uchawka. To taki ma³y g³oœnik, który zamienia
sygna³y elektryczne z powrotem w fale dŸwiêkowe i prze-
kazuje je do przewodu s³uchowego.

Tak wygl¹da prosty aparat s³uchowy i tak wygl¹da³y
te sprzed 10 lat. Dziœ w epoce technologii cyfrowej aparat

s³uchowy jest bardziej wy-
rafinowanym urz¹dze-
niem codziennego u¿ytku.
Do budowy dodano bo-
wiem procesor, dziêki któ-
remu aparat sta³ siê mi-
niaturowym kompute-
rem, który potrafi odró¿-
niæ np. ciche dŸwiêki od
g³oœnych, mowê od szu-
mu, ciszê od muzyki i w

zale¿noœci od naszego s³uchu procesor ten odpowiednio
reguluje pracê urz¹dzenia. Ciche dŸwiêki pog³aœnia do
poziomu przez nas s³yszanego, a g³oœne wycisza, aby te
nas nie og³usza³y.

Ka¿da osoba, która poszukuje aparatu s³uchowego,
szybko przekona siê, ¿e ma do wyboru wiele rozmaitych
modeli aparatów s³uchowych zaprojektowanych dla ró¿-
nych rodzajów i g³êbokoœci ubytków s³uchu oraz potrzeb i
preferencji.

Aparaty s³uchowe dzielimy na wewn¹trzuszne oraz
zauszne. Te pierwsze s¹ stosowane dla ubytków s³uchu od
lekkich do du¿ych. Noszone s¹ wewn¹trz ucha, wykonane
indywidualnie (na podstawie pobranego wycisku), by ich
kszta³t odpowiada³ kszta³towi ucha u¿ytkownika. Modele
te mog¹ mieæ ró¿ne rozmiary - od miniaturowych, ca³ko-
wicie mieszcz¹cych siê uchu, do wype³niaj¹cych ma³¿owi-
nê.

Modele zauszne (o wielu kszta³tach i rozmiarach) s¹
stosowane dla ubytków s³uchu od lekkiego do bardzo g³ê-
bokiego. S¹ wyposa¿one w mikrofony kierunkowe i syste-
my wspomagaj¹ce zrozumienie mowy. Wzmocniony dŸwiêk
trafia dŸwiêkowodem do silikonowej lub akrylowej wk³adki
usznej umieszczanej w ma³¿owinie usznej (w kanale s³u-

chowym).
Systemy dopasowania otwartego s¹ ma³e, lekkie, bar-

dzo wygodne i niemal niewidoczne po za³o¿eniu na ucho.
Zapewniaj¹ te¿ dobr¹ wentylacjê ucha i naturalne brzmie-
nie dŸwiêków.

Przyzwyczajenie siê do aparatów s³uchowych jest za-
daniem nie³atwym. Dobrze jest uœwiadomiæ sobie, ¿e po-
cz¹tkowo dŸwiêk z aparatu nie bêdzie brzmia³ naturalnie.
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„Zgas³o wielkie œwiat³o poezji. Jest to strata,
która na pewno bêdzie mia³a daleko id¹ce

konsekwencje. Jak znika poeta tak wybitny,
to potem te¿ ca³a literatura siê zmienia”

Stefan Chwin
o zmar³ej Wis³awie Szymborskiej

Z³a wola nie wystarcza
i nawet nasza pomoc w wojnach i przewrotach,
to, jak dot¹d, za ma³o.

Serca stukaj¹ w jajkach.
Rosn¹ szkielety niemowl¹t.
Nasiona dorabiaj¹ siê dwóch

pierwszych listków,
a czêsto i wysokich drzew na horyzoncie.

Kto twierdzi, ¿e jest wszechmocna,
sam jest ¿ywym dowodem,
¿e wszechmocna nie jest.

 Nie ma takiego ¿ycia,
które by choæ przez chwilê
nie by³o nieœmiertelne.

Œmieræ
zawsze o tê chwilê przybywa spóŸniona.

Na pró¿no szarpie klamk¹
niewidzialnych drzwi.
Kto ile zd¹¿y³,
tego mu cofn¹æ nie mo¿e.

Poetka zwiedza³a miasto Limerick w œrod-
kowozachodniej Irlandii, od którego powsta³a
nazwa miniaturek lirycznych, o charakterze
groteskowo-¿artobliwym, z elementami non-
sensu, wierszyki o absurdach, zaskakuj¹cych
rozwi¹zaniach. Jak tu:
Pewien Chiñczyk nieboszczyk w Kantonie
ukazywa³ siê noc¹ ¿onie.
A ¿e obok ma³¿onki
spa³ tylko marynarz z d¿onki
Noc mija³a w niewielkim gronie

Poetka lubi³a pisaæ limeryki, czyli absurdal-
ne rymowanki, wiele powsta³o o alkoholu „Od
wina – wszêdzie ³ysina”, „Od samogonu – utra-
ta pionu”, „Od whisky – iloraz niski”, „Od cherry
– nogi cztery”, „Od malagi – prosto do zgagi”,
„Od absyntu zanik talyntu”.

O jedzeniu w restauracji potrafi³a napisaæ
„lepiej z³amaæ obie nogi ni¿ miejscowe jeœæ
pierogi”. Albo „lepiej mieæ ¿yciorys brzydki, ni¿
w tej knajpie jadaæ frytki”. Czy te¿ „lepiej w g³o-
wê dostaæ dr¹giem, ni¿ siê tutaj raczyæ pstr¹-
giem”. Wreszcie „lepszy ku przepaœci marsz
ni¿ w tych naleœnikach farsz”.

Tak wiêc, restauratorzy, obawiajcie siê li-
meryków, które mo¿e pozostawiæ niezadowo-
lony goœæ znaj¹cy wierszyki W. Szymborskiej,
bo wam zostawiæ mo¿e takie oto wpisy: „Lep-
szy szwagier wolnomularz ni¿ wêgierski tutaj
gulasz”, „lepszy kuzyn z wodog³owiem ni¿ tu
mó¿d¿ek, ¿e tak powiem”.

W. Szymborska swój na³óg ¿artobliwie pod-
sumowa³a, ¿e wiêcej dzie³ stworzyli pal¹cy ni¿
ci, co papierosów nie znosz¹. (KP)

Zdjêcie poetki ze strony polskiwdwunastce.edu.pl

czy wiersz „Trzy s³owa najdziwniejsze”:
Kiedy wymawiam s³owo Przysz³oœæ,
pierwsza sylaba odchodzi ju¿ do przesz³oœci.

Kiedy wymawiam s³owo Cisza,
niszczê j¹.

Kiedy wymawiam s³owo Nic,
stwarzam coœ, co nie mieœci siê

w ¿adnym niebycie.
By³a poetk¹, niezwykle skromn¹, otwart¹,

ciep³¹, lubi¹c¹ zapaliæ papieroska i robiæ ¿arty,
urz¹dzaæ kolacje i loteryjki dla przyjació³.

Znana reporterka z Faktów TVN, Katarzyna
Kolenda-Zaleska, otrzyma³a od niej popielnicz-
kê w kszta³cie sedesika; uwielbia³a robiæ zdjê-
cia pod znakami z dziwacznymi nazwami, a
przede wszystkim pisa³a limeryki, tak od nie-
chcenia, z ka¿dej okazji, w ka¿dym miejscu, a
przy tym kocha³a siê platonicznie w bokserze
Andrzeju Go³ocie.

Uwielbia³a kicz, seriale, zbiera³a stare pocz-
tówki, przeró¿ne bibeloty, którymi obdarowy-
wa³a przyjació³ na swoich kolacyjkach, wyko-
nywa³a kola¿, jeden nawet zosta³ wrêczony
Woody Allenowi.

W wierszu „O œmierci bez przesady” pisa³a:
Nie zna siê na ¿artach,
na gwiazdach, na mostach,
na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli,
na budowie okrêtów i pieczeniu ciasta.

W nasze rozmowy o planach na jutro
wtr¹ca swoje ostatnie s³owo
nie na temat.

Nie umie nawet tego,
co bezpoœrednio ³¹czy siê z jej fachem:
ani grobu wykopaæ,
ani trumny skleciæ,
ani sprz¹tn¹æ po sobie.

Zajêta zabijaniem,
robi to niezdarnie,
bez systemu i wprawy.
Jakby na ka¿dym z nas uczy³a siê dopiero.

Tryumfy tryumfami,
ale ile¿ klêsk,
ciosów chybionych
i prób podejmowanych od nowa!

Czasami brak jej si³y,
¿eby str¹ciæ muchê z powietrza.
Z niejedn¹ g¹sienic¹
przegrywa wyœcig w pe³zaniu.

Te wszystkie bulwy, str¹ki,
czu³ki, p³etwy, tchawki,
pióra godowe i zimowa sierœæ
œwiadcz¹ o zaleg³oœciach
w jej marudnej pracy.

Który z oko³o 350 wierszy
Wis³awy Szymborskiej lubisz
najbardziej? Wynika z tego, ¿e
poetka pisa³a oko³o 4-5 wier-
szy rocznie, a sama podsumo-
wa³a ten fakt, dlaczego tak
ma³o publikuje: „Mam w domu
kosz”.

Na ka¿d¹ okazjê, powa¿n¹
lub te¿ mniej powa¿n¹, mo¿na
odnaleŸæ w³aœciwy utwór w jej
spuœciŸnie. W wierszach s¹ za-
warte filozoficzne lub te¿ bardzo
osobiste, humorystyczne odnie-
sienia do ka¿dej sytuacji ¿ycio-
wej, losowej, politycznej.

O tym, ¿e je jest mistrzyni¹
krótkiej formy, najlepiej œwiad-

Ustawienie aparatu, które daje najlepsze s³y-
szenie, jest czêsto dalekie od ustawienia po-
cz¹tkowo preferowanego przez klienta. Ko-
nieczny jest kompromis miêdzy ustawieniem
daj¹cym najlepsze zrozumienie mowy a usta-
wieniem aparatu w ten sposób, by dŸwiêk
brzmia³ naturalnie i komfortowo. Dopiero w
najnowoczeœniejszych aparatach s³ucho-
wych zosta³a wprowadzona funkcja, która
sama pomaga stopniowo przyzwyczaiæ siê do
nowego urz¹dzenia.

Wielu klientów potrzebuje pomocy w wy-
borze odpowiedniego modelu aparatu  oraz
przy modyfikacji ustawieñ wybranego apara-
tu tak, by osi¹gn¹æ po¿¹dany, komfortowy
dŸwiêk. Wiedza na temat tego, czego mo¿e
siê spodziewaæ, pozwoli klientowi ³atwiej przy-
zwyczaiæ siê do aparatu. Kilka informacji mo¿e
bardzo pomóc:  na pocz¹tku g³os bêdzie

brzmia³ inaczej ni¿ do tej pory; s³ychaæ dŸwiêki ruchu ulicz-
nego; w supermarkecie bêdzie zbyt g³oœno; jedzenie mar-
chewek bêdzie zaskakuj¹co g³oœne; osoby s³ysz¹ce prawi-
d³owo nie mog¹ wybraæ, co chc¹ s³yszeæ, a czego nie, ale
ucz¹ siê ignorowaæ pewne dŸwiêki; daje siê s³yszeæ wszyst-
ko to, co odbieraj¹ osoby s³ysz¹ce prawid³owo.

Arkadiusz Stelmaszczyk
akustyka.trendy@wp.pl
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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 wspó³pra-
cê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17
401 · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15)
· Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924,
601 835 007 · Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna)
- 13 rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam komplet kó³ z oponami zimowymi
13'’ (rozstaw œrub 4 x 100) oraz dzieciêcy fotelik samochodowy RECARO, przedzia³ wago-
wy 8-19 kg, model z 2009 r., stan b.dobry. Tel. 695 299 223 · Park Hotel zatrudni barmana-
kelnera z doœwiadczeniem i znajomoœci¹ jêz. niemieckiego. Tel. 75 78 16 229.
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Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o
wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji charytatywnej. PCK utrzymuje siê i niesie po-
moc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez
instytucje i ludzi dobrej woli. Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cz-
nie na spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statutowych zamie-
rzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.

Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie ¿ycia i zdrowia ludz-
kiego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Pomoc ta realizowana jest np. w
formie publicznych kwest pieniê¿nych, a uzyskane œrodki s³u¿¹ do zakupu artyku³ów pierwszej
potrzeby niezbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

              44 1090 1955 0000 0005 2000 0091              44 1090 1955 0000 0005 2000 0091              44 1090 1955 0000 0005 2000 0091              44 1090 1955 0000 0005 2000 0091              44 1090 1955 0000 0005 2000 0091

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czy-
telników 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierp-
nia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada I 19 grudnia 2012 r.
Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 27
marca, 23 kwietnia i 29 maja 2012 r.
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Kalendarz wydawniczy
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.

dokoñczenie ze str. 16
Komisja „iluminacyjna” w sk³adzie: Ta-

deusz Aficki, Teresa Fierkowicz i Anna Tka-
czyk - obejrza³a dekoracje œwi¹teczne na do-
mach, hotelach, pensjonatach, sklepach i re-
stauracjach i ustali³a, ¿e wœród hoteli wygra³y
ex equo „Bia³y Kamieñ” (za œwi¹teczne drze-
wo) oraz „Park Hotel” (za bombkow¹ choin-
kê). II miejsce przyznano „St. Lukasowi”, a
III - „Pa³acykowi”, zaœ wyró¿nienia otrzyma-
³y: „Magnolia”, „Pod Jeleniem”, „Kwisa 2” i
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KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

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

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

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

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

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

„Narcyz”.
Kolejnoœæ wœród restauracji: I - Bar „Nad

Kwis¹” i „Czarny Potok”; II - „Piwniczka u
Wioli” oraz „Cafe Bar”; III - „Venezia”.

Domostwa: I - Roman Œmieszek i Regina
Sroka (rozœwietlenie ogrodu i domu); II -
Ma³gorzata Kubska (lampiony i oœwietlenie
ogrodu), Andrzej Buratyñski (choinka), Adam
i Patrycja Kawkowie (architektura domu, re-
nifer z saniami); III - Marek i Bogus³awa Bro-
niccy (zaznaczona architektura domu), Kry-
styna Leœniewska (architektura domu i cho-
inka), Plebania Parafii rzymskokatolickej pw.
œw. Józefa Oblubieñca NMP (dekoracje).

Balkony: I - Barbara Guœliñska (dekora-
cja ca³ego balkonu); II - Jadwiga Aficka (ser-
duszkowa choinka, podkreœlona architektura
balkonu w domu jednorodzinnym) oraz Iza-
bela i Piotr Salawa (gwiazda i rozœwietlone
drzewo na œcianie domu); III Mieczys³aw
Marszolik oraz El¿bieta Kosiñska.

Sklepy – wyró¿nienie dla Domu Handlo-
wego „Pod Or³em”. (tf)

 Burmistrz  Miasta  Œwieradów-Zdrój in-
formuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta 30 grudnia 2011 r. zosta³ podany do pu-
blicznej wiadomoœci wykaz w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿y w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonegoczêœci dzia³ki:
nr 20, am. 12, obr I
- w rejonie ul. Sudeckiej.
Wykaz jest do wgl¹du w godzinach pracy

Urzêdu.

UM wykazuje

Odlotowe disco
rzeka, ¿e wielu goœci przychodzi z w³asnym
jedzeniem, a nawet alkoholem, ale w tym t³u-
mie nawet trudno by³oby ich wy³apaæ.

Zapewne nie by³oby tego sza³u, gdyby nie
osoba - i osobowoœæ - Macieja Wowka z Mu-
zycznego Radia, DJ-a, który potrafi³by na tej
gondoli rozruszaæ œniegowe ba³wany. Stoi za
konsol¹, za chwilê miesza siê z t³umem, a do
tanecznego krêgu wyci¹ga opornych z ³aw,

czyni zaœ to z takim wdziêkiem, ¿e nikt nie
jest zdolny mu siê przeciwstawiæ. Nagle oka-
zuje siê, ¿e drewniane manekiny, za jakich
sami uchodzili, poddani czarowi muzycznej
wibracji, zaczynaj¹ siê ruszaæ, ko³ysaæ, a na-
wet podrygiwaæ.

A Wowk przez ca³y czas jest w ruchu, ju¿
na kimœ innym zaczepia wzrok, nuci przy tym,
kroczy tanecznie, a przede wszystkim mówi,
mówi, mówi...

Z jednakowym wdziêkiem zapowiada ko-
lejne utwory, prowadzi konkursy, pozdrawia
goœci z Lubania i Szczecina, jest dowcipny i

zaczepny zarazem - takiego DJ-a Œwiera-
dów jeszcze nie widzia³... Teraz ju¿ tak:
21 i 28 stycznia oraz 11 lutego. I jak za-
pewnia gondola - nie po raz ostatni.

Te dyskotekowe doœwiadczenia poka-
za³y dwie prawdy oczywiste: 1. Nie ma
lepszego miejsca na zabawê ni¿ dolna sta-
cja; 2. Trudno sobie wyobraziæ coœ bar-
dziej odlotowego ni¿ profesjonalnie pro-
wadzone, lekko szalone, z rozweselaj¹c¹
nut¹ interaktywne disco, podczas którego
chodzi o coœ wiêcej, jak tylko o podskoki.

Ryszard Brzozowski zapewnia, ¿e z
tych czterech dotychczasowych feriowych
dyskotek wyci¹gane bêd¹ wnioski na naj-
bli¿sz¹ przysz³oœæ i tak¿e wiosn¹ i latem
nale¿y siê spodziewaæ równie porywaj¹-
cych propozycji. Zabawa najpewniej prze-
niesie siê na dolny taras pod du¿y namiot,
jaki znamy ju¿ z dnia otwartego - 1 paŸ-
dziernika ubieg³ego roku. Wtedy chyba po
raz pierwszy gondolierzy przekonali siê,
¿e nisk¹ cen¹ dla du¿ego t³umu robi siê
wysokie obroty.             Adam Karolczuk



21 stycznia rozpocz¹³ siê karnawa³ sobot-
nich dyskotek na dolnej stacji gondoli, który
trwa³ przez kolejne soboty - ku uciesze nar-
ciarzy (bo za czterygodzinny karnet na jazdê
nocn¹ mogli o dwie godziny d³u¿ej korzystaæ
z oœwietlonego stoku), zadowoleniu szefostwa
kolei (bo wp³ywy ros³y) i nietajonej radoœci
dzier¿awców Smak Bacy, jako ¿e goœcie naj-
czêœciej g³odni i spragnieni, zziêbniêci i lek-
ko podochoceni, wiêc bar wziêty!

Biegać, chodzić, zjeżdżać...Biegać, chodzić, zjeżdżać...Biegać, chodzić, zjeżdżać...Biegać, chodzić, zjeżdżać...Biegać, chodzić, zjeżdżać...

dokoñczenie na str. 15   

Firma SKIACTIVE z Wroc³awia -
www.skiactive.com - przy wsparciu Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa Dol-
noœl¹skiego zaprasza wszystkich chêtnych
w sobotê 18 lutego do oœrodka SKI&SUN
na imprezê zabawowo-rekreacyjno  pod
nazw¹ WrocLOVEski Cup 2012.

W programie:
1805 - ogl¹danie trasy zawodów;
1830 - rozpoczêcie zawodów;

Trochê to trwa³o, nim maszy-
niœci od zak³adania œladów na
Izerskim Szlaku Cietrzewia upo-
rali siê z defektami sprzêtu i
wreszcie w po³owie stycznia za-
czêli przecieraæ szlak ku Chatce
Górzystów, ku Orlu i Polanie Ja-
kuszyckiej.

Redakcja postanowi³a 21
stycznia przetestowaæ zalety tra-
sy, ale Ÿle wybra³a, bo tego dnia
na górze panowa³y doœæ skrajne
warunki, g³ównie z uwagi na
œnie¿n¹ zadymkê, osi¹gaj¹c¹
swe apogeum na £¹czniku, któ-
ra zasypa³a œlady (na szczêœcie
nie tworz¹c muld na œnie¿nej
ubitej nawierzchni).

Pierwsza niespodzianka - drogê ze Stogu
do pierwszego zakrêtu opanowali g³ównie
zjazdowcy, którzy docieraj¹ ni¹ do nartostra-
dy, wyd³u¿aj¹c sobie nieco czas szusowania.
Biegacze, którzy z górki raczej hamuj¹ p³u-
giem ni¿ siê rozpêdzaj¹, wci¹¿ musz¹ siê pil-
nowaæ, by nie najecha³ na nich jakiœ narciarz

Z przodu  biegacz w pozie zjazdowej, z ty³u piesi - normalka.

Narciarze poszli od £¹cznika zielonym szlakiem
na Stóg - raczej nie powinni, ale kto ich upilnuje?

lub snowboardzista. A miêdzy nimi przemy-
kaj¹ piesi turyœci, którzy odkryli, ¿e nie ma
lepszej drogi do górskich wêdrówek. Najwa¿-
niejsze, by deptali po œladach dla nart - ale
czy czytaj¹ ostrze¿enia na tablicach?

Ale przyznaæ trzeba - kto ju¿ dotar³ do
£¹cznika i pomaszerowa³ œladem Star¹ Drog¹
Telefoniczn¹ na Polanê Izersk¹, szczerze wy-
znaje, ¿e równie urokliwego, a przy tym ³atwe-
go odcinka w Górach Izerskich ze œwiec¹ szu-
kaæ. Choæby dla tego fragmentu warto by³o
toczyæ wieloletnie boje z ekologicznym anty-
narciarskim lobby.

Gondola i miasto Œwieradów robi¹, co w
ich mocy, by spopularyzowaæ narciarstwo bie-
gowej po tej stronie Izer, ale nie oszukujmy
siê - z Jakuszycami jeszcze d³ugo œcigaæ siê
nie bêdziemy, wszak one na sw¹ pozycjê pra-
cowa³y przez dziesiêciolecia.

Wypo¿yczalnia Pro Rider na dolnej stacji
ma kilkanaœcie par biegówek, ale w dzieñ
powszedni pyta o nie garstka chêtnych (w

weekendy nieco wiêcej), wypo¿yczalnia na
ul. Zdrojowej ani na Kamieñcu biegówek
nie ma wcale.                                      (aka)

ok. 2200 - SAFESKI - promocja bezpiecz-
nych zachowañ na stoku;

2215 - og³oszenie wyników zawodów, de-
koracja zwyciêzców i losowanie nagród wœród
wszystkich zawodników;

2230 - SKIACTIVE Apres Ski Party.
Kategorie wiekowe: dzieci (2007-2003),

juniorzy i juniorki (2002-1997), kobiety K1
(1996-1981), K2 (1980-1961) i K3 (1960+),
mê¿czyŸni M1 (1996-1981), M2 (1980-1961)
i M3 (1960+).

Organizator zapewnia profesjonaln¹ roz-
grzewkê przedstartow¹ przy muzyce, ubezpie-
czenie NNW, drink na Apres Ski Party, Strefê
Relaksu (klimatyczne miejsce z le¿akami i mu-
zyk¹ z DJ) oraz malowanie twarzy dzieciom.

Oczywiœcie, znów bêdzie dyskoteka i dwu-
godzinna jazda gratis do pó³nocy.

Zapraszamy!

Maciej Wowk z Muzycznego Radia sam w sobie
jest ¿ywio³em udzielaj¹cym siê wszystkim wokó³.
Poni¿ej - zjazd z misiem w objêciach, jeden z wie-
lu zapowiadanych przez niego konkursów .

Odlotowe disco

Gondola policzy³a: 21 stycznia blisko 500
sprzedanych karnetów, 28 stycznia - prawie
750, 4 lutego - ok. 300, 11 lutego (zdjêcia po-
chodz¹ z tego wieczoru) - 500 narciarzy i do-
datkowo ok. 300 dyskotekowiczów. Wycho-
dzi œrednio o po³owê wiêcej ni¿ w zwyk³e
weekendy, na tyle samo oblicza frekwencjê
Adam Kawka ze Smak Bacy, który trochê na-


